
”jî ‘r-" 

i
.

“
 



I 
f 

I 
_ 

I
ı

l
 

_
_

ı
'

ı
e

ı
i

.
 

I
-

fl
 

- 
“
t
l f

 

! 

?' "$'ı = _.. jı; . . ”  
“

.
!

 
f

-
 

5
5

L
 

'
T

ı
ı

ı
l

'
i

ı
 

L
u

 

Ç
ı

 
' ı 

_
ı

 

ı
:

 [
&

 

| 
7

3
?

-  
'ı 

D
 

I 
.

J
'

E
J

 

will 
ı 

. j r  
9 U "  

ı " l .  
V 'li“ ; .  

. 1 :  __ _ı' 
| ' | _  . : l  _ _ _  _ ? ?  ıı—r 

. . ?"“ 

7:: fw." ğı :- A 



"
*

*
-

“
"

'
.

“
 

n
n

q
n

n
w

ı
ı

—
ı

—
ı

ı
u

ı
ı

 
M

a
a

ş
ı

—
:

 
ı

ı
ı

 
ı

.
.

 
.

-
 

n
ı

.
.

—
 

5 
f 
1 

İ 

J; 

' <. 

, . *:. -." '—."5$'.9--=;_-"i'l" _ " i- _a_nİ|%_ç._Er-.ila . __» _ _ 
L 

.F_'IWH 







mı?.-f 

' .f'hjı? 

;— -: mm m- -' “ 
'_'— | |  _ . ı ı  _ _ _ 

; .! III-I l-L " _— 
_ 

_ 

' l . ı __r 

— | 
| .  

. _ ı - 

:T—i 'ır 

ı 

' ı  

; _ .  ” g l i b  _ 

' '"" —.— 

Mfflfida _ . __ , . .  

| " ı' ‘- ‘ I  ı |  , _ 

. ' _ '_  | Ş | .  
- 

| . * 

' 7-3- 







_
_

;
'

C
L

W
_

Q
9

£
E

T
?

J
I

T
T

'
Z

Z
 

l
i

f
l

i
-

 - 
“ 

Önsâz 
_ -- ...-..ııogcngıh'ğî ""ı”?" Sempe 

Jale N. ERZEN 

ins-an'ı.“ ilgilendiren hiçbir şey—sanatın konusu olmaktan geri kalmıyor.. Özellikle 20. “yü-'z— 
yılda sanat yalnızca temaşa yoluyla veya yalnızca güzel olana değil, her şeye gerçek- 
durumu ile ilgilenerek yaklaşıyor. Varlığın ve yaşamın her alanına, onu sanat yoluyla- 
değiştirebilmek kaygısı ile ve çoğu kez derinden ve inançlı bir ada-nmışlıkla bakıyor. Bu 
açıdan SANART Derneği kuruluşundan bu yana düzenlediği uluslararası sempozyumlar- 
d'a sanatın insanı bugün yakından ilgilendiren ve gündemde olduğu için özellikle içeriği" 
derinleşen ve zenginleşen konularla ilişkisini hem uygulama ve yaratıcılık hem de dii-Şüh- 
--ce- ve eleştiri boyutunda irdelemiştir. 

1992 yılında Kimlik ve Sınırsallık, 1995 yılında köktenciliğin yaygınlaşmasıyla gündeme 
gelen yasaklar konusunu Sanat ve. Tabular teması altında uluslararası bir sempozyumla 
irdelemiş, 1997'de ekolojik kaygıların 20. yüzyıl sonuna doğru tehditkâr bir şekilde his- 
sedilmesine cevap olarak Sanat ve Çevre sempozyumunu düzenlemiştir. Çevre tanımının 
’doğa'dan çok farklı bir içeriği var; insanı merkeze yerleştiriyor. Bu açıdan 1960Iarda bu 
tanım olumlu görünürken, bugün ekolojinin yeni duyarlıklar kazanması ile insan merkez- 
li bir yaklaşımın yeryüzü için sakıncalı olduğu bilinci gelişmiştir. Ancak, insanın kendir-ıl 
tanıma aracı olarak sanat, insan merkezli olmak durumundadır. Bu bakımdan konumuz 
sanai: olduğuna göre Çevre daha doğru bir terim olacaktır. 

Sanat ve Çevre, bu açıdan, insanı çevreleyen doğa, mekân ve yapının olabildiğince çok 
yönlülüğüne yaklaşmaya çalışmış, doğa sanatçıları kadar, ekoloji odaklı uygulamaları., 
heykeli, peyzaj ve mimariyi ve kenti farklı kavramlar açısından irdeleyen sanatçı ve dü— 
şünürleri bir araya getirmeye çaba göstermiştir. 

Sanatın bir düşünce ve değer birikiminin gerçekleşmesi olarak anlaşılması için çaba gös- 
teren SANART’ın Sanat ve Çevre Sempozyumu da çevre konusunda dünya literatürüne 
geçmiş ya da çevre sanatıyla ilk kez ilgilenmiş kişileri bir araya getirdi. Örneğin Arnold 
Berleant felsefe disiplinini çevre estetiğine uygulayan ilk düşünürlerdendir. Bu sempoz— 
yumda verdiği bildiri konunun temel kavramlarını açıklamaktadır. Patricia Johanson, 
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Jale N. ERZEN 

insanı ilgilendiren hiçbir şey-sanatın konusu. olmaktan geri kalmıyor.. Özellikle- 20. 'yüz- 
yılda sanat yalnızca temaşa yoluyla veya yalnızca güzel olana değil, her şeye gerçek- 
durumu ile ilgilenerek yaklaşıyor. Varlığın ve yaşamın her alanına, onu sanat yoluyla- 
değiştirebilmek kaygısı ile ve çoğu kez derinden ve inançlı bir ada-nmışlıkla bakıyor. Bu 
açıdan SANART Derneği kuruluşundan bu yana düzenlediği uluslararası sempozyumlar- 
da sanatın insanı bugün yakından ilgilendiren ve gündemde olduğu için özellikle içeriği" 
derinleşen ve'zenglnleşen konularla ilişkisini hem uygulama ve yaratıcılık hem de düşün“— 
-ce ve eleştiri boyutunda irdelemlştir. 

1992 yılında Kimlik ve Sınırsallık, 1995 yılında kökten'oiliğl'n yaygınlaşmasıyla. gündeme. 
gelen yasaklar konusunu Sanat ve. Tabular teması altında uluslararası bir sempozyumla 
irdelemiş, 1997'de ekolojik kaygıların 20. yüzyıl sonuna doğru tehditkar birşekilde his— 
sedilmesine cevap olarak Sanat ve Çevre sempozyumunu düzenlemiştir. Çevre tanımının 
ido'ğa'd'an çok farklı bir içeriği var; insanı merkeze yerleştiriyor. Bu açıdan 1960larda bu 
tanım olumlu görünürken, bugün ekolojinin yeni duyariıklar kazanması ile. insan merkez- 
li bir yaklaşımın yeryüzü için sakıncalı olduğu bilinci gelişmiştir. Ancak;. insanın kendini 
tanıma aracı olarak'sanat, insan merkezli oimak— durumundadır. Bu bakımdan konumuz” 
sanat olduğuna göre Çevre daha doğru bir terim olacaktır. 

“Sanat ve Çevre, bu açıdan, insanı çevreleyen doğa, mekân ve yapı-nın olabildiğince çok“ 
yönlülüğüne yaklaşmaya çalışmış, doğa sanatçı-ları k-adaıj, ekoloji odaklı “uygulamalar-ı,. 
heykeli, peyzaj ve mimariyi ve kenti farklı kavramlar açısından irdeleyen sanatçı ve dü— 
şünürleri bir araya getirmeye çaba göstermiştir. 

Sanatın bir düşünce ve değer birikiminin gerçekleşmesi olarak anlaşılması için çaba gös-- 
-'te-ren SANART'ın Sanat ve Çevre Sempozyumu de çevre konusunda düny-a literatürüne; 
geçmiş ya de çevre sanatıyla ilk kez ilgilenmiş kişileri bir araya getirdi. Örneğin Arnold 
Berleant felsefe disiplinini çevre. estetiğine. uygulayan ilk düşünürlerdendir. .Bu sempoz— 
yumda verdiği bildiri konunun temel kavramlarını açıklamaktadır. Patricia Johanson, 
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SWAT VE ”ÇEVRE 
1960'larda Minimalizm ve Toprak “Sanatı akımları içinde özgün çalışmalar yapmış bir 
sanatçıdır. Ogün bu gün dünyanın her köşesinden“, ekolojik sorunlara estetik ve sanat- 
sal çözümler getirerek halkı konuya yakınlaştırabilmesi için proje önerileri almıştır. Bu. 
kitapta onun farklı uygulamaları-nı tanıyacaksınız. Raffaele Milani Bologna üniversitesi 
felsefe bölümü profesörlerinden. Onun uzmanlık alanı sanat ve peyzaj. Bu bağlamda 
resimlerde insanın doğaya karşı duyarlığını ve değerlerini, peyzaj mimarisinde netür de- 
ğerlerin geçerli olduğunu, bugün insanın doğa ile estetik ilişkisini irdeliyor. Konuya yal— 
nızca sanatın içerdiği doğa ve çevre açısından bakanlar da var. Örn-eğin Ayvazovski’nin 
şiirsel deniz resimleri. Ya da Antero Kare'nin Finlandiya'nın kuzeyinde kayalara oyulmuş 
resimler üzerindeki incelemesi. Öte yanda mimari ya da açık alanlardaki heykeller de 
çevremize şekil veren unsurlar. James Wines, Amerika'da 1.960'Iarda Avant—Garda m.l- 
man akımın temsilcilerinden. Yapılarında kurguladığı tahribat temsilleri, kırık duvarlar, 
yıkılmış "çatılar insanın alışageldiği çevre imgesine başka simgeler ve anlamlar getiriyor. 
Gençliğinde daha isyankar bir tavırla mimariye yaklaşan Wines, son yıllarda ekolojik 
mimari üzerinde yoğunlaşarak, üzerinden su akan, yeşilin ürediği eserler tasarlıyor. Se- 
me-rka nt kentinde yapılan bir yarışmada proje sunan “Fransız mimarPatri-ck Berger ken-di“ 
mim-ari tasarımlarında çevreye karşı duyarlığını dile getiriyor. 

Sargun Tont doğaya edebiyat aracılığı ile bir kapı açı-yor ve öğretilerinde büyük yazarla— 
rın doğaya hayranlığını öğrencilerine aşılamaya çalışıyor. Barbara Sandrisser dalgaların 
estetiğini anlatırken Fizik profesörü Ayşe Erzan yeryüzünün kabuğundaki. dalgalanmaları 
bir fizikçi gözü ile inceliyor. Yeryüzünü tanımak için resmini yapmak yetmiyor, harita ol- 
mazsa bu yuvarlak yüzeyde nereye gittiğimizi bilmeyiz:_ Gunnar Olsson yer-yüzünün ha- 
ritasını kavramlar açıdan incelerken Günsel Renda: eski haritaların anlamlarını irdeliyor. 
Felsefeci Önay Sözer ise çevrenin bir sahne olarak nasıl okunabileceğini anl-atıyor. 

Japon bilimciler çevreye Japon duyarlıkları ile bakarken Friedrich Teja Bach 20. Yüz— 
yılın en büyük heykel ..sa.n-atçısı Brancusi'nin Romanya'daki Tirgu Jui heykel grubunun 
sembolik anlamlarını irdeliyor. Bu arada Mehmet Aksoy kendi uygulamaları ile, Anthony 
Haywood ve Kate Hughes İngiltere-’den örneklerle, Kaiser modern sanat ile, kent çeyre— 
sinde sanatın rolünü gündeme getiriyorlar. Handan Börütece-ne’nin sanatı doğa ile, ar— 
keoloji ile her zaman çok yakından “ilişkili olmuştur. Bu. sempozyumda,. topladığı tahıllar, 
taşlar, yapraklar ile yeryüzünün belleğini dile getirmiştir. ' 

. Bugün artık' aramızda bulunmayan ama Türkiye'nin en önemli kent plancıları'rı'da-n Raci 

Bademli o yıllarda Gelibolu Barış parkı yarışmasını hazırlıyordu.. Bu sempozyumda ilk kez 
onun bu konudaki düşünceleri ve hazırlıkları kamuya tanıtıldı. Kent ve tarih, kent ve 
politika, çeşitii sunumlarla gündeme geldi. Sibel Sayek ye Cana Bilsei'in sunduğu İzmir, 
Wolf Gaze-'nun sunduğu Mısır, Jacques- Leenhardt gözünden Max Ernst, Michel Conan'ın 

La fontaine ile ilgili ilginç sunumu, doğa sanatçısı Herman Prigann’ın öğrencilerle yap-tığı 
çalıştay, Françoise Gaillard'ın Manzara üzerine, sunumu bu sempozyumun ve dolayısı ile 
çevre konus-unun ne kadar zengin olduğunu gösterdi. Tabii tüm bu tikel konular Alf Löhr 
gibi bir çevre bilimci ve Ahmet İnam gibi bir gönül insanı tarafından en esiniikli şekilde 
tanıtıldılar ve son olarak de çevre konusunda belediye ve kentsel kurumlarda gör-eyll 
olan Yiğit Gülöksüz, Bülent Barat-"alı ve Oktay Ekinci'nin politik yaklaşımlar hakkındaki 
yorumları ile nihayetlendi. 



“JALE N . ERZEN. 

1995de gerçekleşen bu sempozyum üzerinden 12 yıl geçti. Bugün konu o günkü inan— . 
cını sürdürmüyor. Sanatın farklılık yaratacağına dair inanç— sarsılmışdurumda. Saldırgan 
kapitalizm karşısında ancak-r alaycı, yıkıcı ve şüpheci yaklaşımlara prim veriliyor: Doğaya 

E1 güzelliği için yaklaşan, korumaya çalışan, hurdalardan sanat üreten, mimari, kent ve 
peyzaja insanı eğiten ve sosyalleştiren alanlar olarak bakan pek az. Ama unutmamalı 
ki direniş inançsız olmuyor. Bu bakımdan tekrar 20. yüzyıl sonu-na dönerek, inancını tüf-— 
müyle yitirmemiş. sanatçı ve düşünürlerden yeniden bir şeyler öğrenebilir, biraz idealizm 
alabiliriz. 

”Bufkitap iki kez yayına hazırlandı ama son olarak Türkiye Mimarlar Odası Başkanı Bülend 
Tuna'nın desteği, TMMOB Mimarlar Odasıvyayın komitesi başkanı Müge Cengizkan’ın ilgi 
ve çabaları ile ancak bu kez gerçekleşebildi. Kendilerine ve kitabı 'haZır'layan tüm çalış- 
ma arkadaşlarıma en candan teşekkürlerimi sunarım. 
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Bu uluslararası şölen-, üniversitemizin bilimsel ve teknik yönünü tamamlayan sanatı, 
bugün kuruluşumuzdan beri en temel ilgi alanlarımızdan biri olan çevre konusunun 3. 

i kapsamı içinde bize getirdi. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi üyeleri,. çevre ile yakın 
E ilişkimizin, kampusumuzun çok özel oluşunun, kimliğimizi, mükemmeli arayışımızı 

E' etkileyen önemli bir unsur-olduğuna inanıyoruz. Farkındayız ki doğa içinde ve doğa 
E ile birlikte yaşamamın ürettiği kültür ve ortam öğrencilerimize aydınlık ve özgürlük 
iğ inancı kazandırmakla kalmamış., onlara. her alanda yaşayacak bir duyarlılık ve disip— 

J lir-ı kaynağı da olmuŞtur. 

Hem saygi ve gayretimizle yeşeren ve biçimlenen, hem de bizi eğiten bu güzel 
yeryüzü parçası üzerinde yaşamanın bir imtiyaz olduğunun bilincindeyiz. Onun için. 
sanatın da Teknik Üniversitemize bu şölen ile, çevre kapsamında gelmesi çok anlam—- 
Iıdır. Kendimize her zaman çok yüksek standartlar koyduğumuz ve sanat alanını—n ne' 
denli çok yönlü ve derin olduğunu bildiğimiz için sanata salt bir eğitim deneyimi ola— 
rak g'irmeyi düşünmedik. Yalnız Türkiye’den değil, Kolombiya, FİİdlŞİ Sahili ve Finlan— 
diya gibi dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar ve sanat uzmanları sayeSinde— 
sanatla en ilerici, derinlikli ve sorgulayıcı, aynı zamanda bilimsel bir ilişki kurmaktan 
son. derece gurur duyuyoruz. Bu üniversitede bu vesileyle çevre konularının ve sanat 
pratiği ve söyleminin böylesine disiplinlerarası ve çok boyutlu bir şekilde ele alı-rı.— 
masından gurur duyuyoruz ve 'bunu gerçekleştirmemize yardım ettikleri için bütün 
katılımcılara ve destek veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyoruz-. 

”Sanat veÇevre Sempozyumu ve Sanat Etkinlikleri, ODTÜ Rektörlüğü ve ODTÜ Mimar- 
lık Fakültesi, Ankara Fransız Kültür Enstitüsü, Arçelik, Avrupa Toplulukları Komisyonu 
Temsilciliği, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Bayındır Holding, British Council, Derman'cı, 
Emlakbank, Goethe Enstitüsü, Göreme Turizm, Gürsam Cam, Hesmak Canon, Işıklar Pa— 
zarlama A.Ş., İlhan Otel Ürgüp, İsveç Büyük Elçiliği, İsveç Enstitüsü, Kapadokya Oteller 
Birliği, Mesa, Meteksan, Murat Yazıcı, Tedaş, Aytemizler, Tübitak, Türk Elektrik Endüstrisi 
A.Ş., Ulu-soy Turizm A.Ş., Ürgüp Belediye Başkanlığı, Yapı Merkezi İnşaat A.Ş., Yüksel 
Erimtan’ın. katkıları ile gerçekleşmişti. 
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Kavramlar ve Sınırlar '5' 
Uluslararası Sanat ve Çevre Sempozyumu'nda bir “Açılış Konuşması" yapmanın hiç kolay 
bir iş olmadığını tahmin ederek epey nazlandım ama koordinatör Jale Erzen doStumun 
teklifini kabul ederken işimin bu kadarağırlaşacağını tahmin etmemiştim doğrusu... 
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N'iyetirn Sempozyum’un çalışma programını yinelemek değil, sadece bildi-ri ve tartış— 
malarla panellerin konu başlıklarına bir göz attığımda; okuduğum sözcükleri --ş;öyle bir 
hatırlatmak istiyorum, alfabetik sırayla: 
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Coğrafyalar, çevre, çevrenin çerçevesi, çev-re imgesi, çevre kapsamı, çevre kültürü,. dai.- 
ga estetiği, dans, Doğa, Doğa'da sanat, Doğa'nın İntikamı, ekoloji, fizik çevre,, fraktal 
geometri, Fildişi İslam mimarisi, haritacılık, kampus çıkma-zı, kaya resimleri, kent imge.— 
si, kent mekanı, kent meydanı, kent tabloları, kızıl işaretler, koreografi, kültür politika- 
ları, kültürel ekoloji, La Fontaine belgeleri, laik sanat, mimarlık ve kent, peyzaj, peyzaj 

__gerçekliği, resim ekolü, sanat çevresi, sergiler, tarih belgeleri, yeryüzü, vb, vb. 

Ne kaldı ki geriye şu gökkubbe altında? İnsan'dan başka. Koordinatör Erzen'in bana 
verdiği konuda İnsan'dı, yerine oturuyor ve boşluğu dolduruyor, Bütüncü bir kültü-r an— 
tr'opologu olarak, sempozyumun ve konuşmamın kapsamına bir diyeceğim yok; ancak, 
güçlük*çevre'den kaynaklanıyor. Belki duyduğum fakat ne olduğunu bilmediğin bu kadar 
çok sayıda ve çeşitli çevre kavramının ortak paydasını ve ara kesitini nerede, nasıl bu- 
lacağım? Güçlük burada. Her bildiri sahibi ve tartışması, açılış konuşmasının bir yerinde 
kendi varlık nedenini bulabilmeli. Bulabilmell ki “Çevre ve İnsan” başlıklı açış konuş- 
mam, Sempozyumun açış konuşması olsun. Çevre kavramının kapsamını büyütmektenj 
başka çözüm bulamıyorum. 

Anahtar Sözcük: Çevre - Eksiği Sanat! 
Yaşadığım ve. anımsadığım“ yakın zamanlara değin “Çevre" kavramı, “doğal ve soS'yal 
olm-ak" üzere- iki ana sınıfa ayrılıyordu. “Doğal çevre", "içinde yer aldığımız ve yaşadığı-— 



SEN-ATVE' ÇEVRE 

mız yaşam kürenin canlı v.s-cansız varlık alanlarından oluşan “toplam çevre; 'sosyal çevre 
ise, doğal çevrenin "içinde/üstünde”yaşadığımız, insan' yapısı kültür çevresi idi. İkincil 
Dünya Savaşını izleyen soğuk savaş fak-at güçlü. ekonomik kalkınma döneminde dünya 
çapında yaşanan olaylar, gelişmeler, ayrımın sınır şartlarını kökten değiştirdi, Yağmur 
ormanından, çöllere, okyanuslardan kutup-altı yörelere kadar, gereksemeler, doğ-al .çeiv- 
renin doğallığını deldi geçti, bütün mekânlar ve doğa, hatta- uzay şimdi sosyal kültürel 
çevremiz oldu. 

Filozof Kant, zaman ve mekânı aklın kendin-de var olan kategorileri olarak görüyordu. 
Kültür antropologları, insan yapısı hemen her şeyi içine alan bu kavramı “'kültür-”ie ifade 
ediyorlar. Bu konuşmamda, aksi belirtilmedikçe, “çevre"sözcüğünü, doğal ya da kültürel 
bütün çevreleri içine alan en geniş kapsam ve bağlamda kullanıyorum. Öyleki “Çevre. 
ve İnsan” başlığı yerine, “insaninin“ çevresi” de diyebilirdim. Bu yaklaşımda, eksik'kalan 
"bo-yut kuşkusuz sanat olacak. Gerçi“ istenmedi ama o konuda da bir iki. cümle eklemek 
gereğini duyuyorum, insan yapısı her-şeye değindikten sonra sanatı dışarıda bırakmaya 
razı olamadım. Öyleyse,, yeniden belirtmeliyim ki böylesine geniş bir çevre kavramıyla 
”hitap ediyorum sempozyuma. 

Çevre ve İnsan 
“Çevre ve İnsan” başlığında İnsan ile doğa kayramlarını yan yana koyarken, karşı ,kar- 
şıy—a- da getirmiş oluyoruz: Sanki insan doğal, ya da Boğa'ya ait bir varlık değilmiş gibi. 
Oysa canlılar ve hayvanlar âleminin bir üyesi olan İnsan -canlı ve cansız varlıkların top- 
lamı anlamında kullanılan- Doğa'nın bir ögesid'ir. Biyolojik bakımdan hayvanlar âleminin 
omurgalı, dört ayaklı, memeli bir türü olan İnsan; sosyolojik açıdan toplu yaşayan; 
psikolojik bakımdan ruhu —yani her teki ötekilerden ayıran, kararlı davranış özellikleri- 
“sergileyen; tarihçilere göre-zamanla değişen, belki gelişen; tanrıbilime göre Tanrı'nın, 
kendine benzer biçimde, özenle yarattığı, onurlu bir varlıktır. İnsanbilimciler, insanı öteki 
canlılardan ayıran başlıca özelliğinin aynı zamanda, “canlı—üstü" yani “kültürel" bir varlık-' 
oluşuna bağlar. Bütün canlılar gibi ölümlü olan ins-an türü, kendi ötesinde veya üstünde 
“kültür” ya da “uygarlık” adını verdiği “canlı-üstü" (sürekli ve kalıcı görünen) bir varlık 
alanı yaratmış ve bu alanın yaratığı olmuştur. Gordon Chiide’ın “Kendini Yaratan İnsan” 
adını verdiği eşsiz serüvenin kısa özeti böyledir.1 İnsan, canlı doğanın bir türü olarak 
“doğar, kendini—caniı-üstü varlık ala-”nının içinde bulur. Bir canlı olarak, canlı-üstü ile etki- 
leşime girer; eğitim adını verdiğimiz süreç içinde, kültürünü öğrenirken, temel kişiliği-ni 
geliştirir, teplumunun gereklerini, isteklerini, beklentilerini yerine getirir, toplum içindeki 
yerini bulur, bireysel rollerini kazanır. Toplumun kabullendiği —hiç değilse dışlamadığı- bir“ 
varlık“ olmaya çalışır. 

İnsan tür-ünün akıl almaz çabaları ve başarıları, simgeleştirme gücüyle-, kendi yarattığı 
araç-gereç ve taşıyıcılara anlam yükleme yeteneği veya diliyle gerçekleştirdiği kabul 
edilir.-2 Çevre “ve insan, “dil denen mucize”nin ikişer heceli iki sözcüğüdür.”3 Çevre, içinde-. 
yaşadığımız canlı ve cansız varlıkların ve. mekânların tümüne verilen ad ; insan ise 'hem 
Doğa’nın; hem de kendi yarattığı canlı—üstü kültürün üyesi olan biricik varlık-i Doğ-al bir- 

itti.-Chilam Kendin-i Yaratan İnsan (1,951) 
2E. esası-ra; İnsan Üstüne aır Danenie' (Remzi Yayınevi., 1.936) 
3W. Por'zik, Dil Denen Mucize. (Türk Dil Kurumu yayınları., 1995) 
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BOZKURT GÜVENÇ 

varlık olup olmadığı sorusu insanın “ik-ili doğası'indan kaynaklanır. Canlı olarak ölümlü, 
canlı—üstü olarak ölümsüz (adı-sanıyla yaşayan) varlıktır insan.. Zen şairi şöyleydile ge— 
tirir bu gerçeği: _ " 

Günler, yıllar, çağlar geçip gidiyor sanki. 
Oysa her bir şeyler duruy0r yerli yerinde,- 
İnsan değil mi, gelip geçen bu dünyadan?- 

Çevre ve insan dediğimiz zaman, öyleyse, başlangıçta canlıların bir üyesi iken, zamanla, - 
doğadan kopmasa bile, canlı-üstü varlık alanının yaratıcısı olan gururlu ve yapayalnız 
varlığı düşünüyoruz. İlk insan, canlı varlıklar alanında hem av hem avcı; canlıların varlık“ 
koşulu olan beslenme zincirinin bir halkası idi. Elinin eriştiği, gücünün yettiği bitkileri 
toplar, hayvanları avlar; gücünün yetmediği durumlarda öteki canlılara av olurdu.. 

Doğum ve ölüm oranları birbirine o kadar yakındı ki, ortalama 20 yıl kadar-yaşayan insan 
milyonlarca yıl boyunca Doğa'nın ve yaşam çevreSİnin nadir bir türü olarak sürdürdü 
varlığını. Günümüzden 20—25 binyıl öncesine değin, avcı insan avlanan insandan pek 
de farklı değildi. “Ava giden avlanır” sözü 0 çağlardan kalmış olabilir. Avcılık-toplayıcılık 
döneminin insanları, günümüzden 10-15 bin yıl öncesine değin, hala avlama-avlan- 
ma zincirinin bir halkası gibi yaşıyorlardı. Günümüz dünyasının kıyı—köşe yörelerinde 
“varlıklarını sürdüren ve bugün “ilkel çağdaşlar” olarak bilinen topluluklar da kendilerini 
Doğa'nın bir parçası olarakgörürler. Kutsal saydıkları, tanrı bildikleri hayvanlar arasında 
Doğa'da, doğalca yaşarlar. 

zamanla, avcılık aletleriyle avlanma tekniklerini geliştiren atalarımız güçlenmeye, ço— 
ğalmaya ve yayılmaya başladılar. Toprağa yerleşerek, temel gerek'semel'erini kendileri 
üreterek Doğa'ya bağımlı olmaktan kurtulmaya, hatta Doğa’ya veya tüm doğal güçlere 
egemen olmaya çalışmışlar.4 Kültür tarihçilerine göre, avcılıktan rençperliğe geçiş, 'in— 
sanlık tarihinin belki de hala en büyük devrimi, kent uygarlığının başlangıcı olmuş. Ama 
insanoğlu hep bağlı ve bağımlı kalmış doğal güçlere, çevresine. Yazar Mark Twain “Her- 
kes havadan söz eder ama kimseler birşey yapamaz ona" derken haklı görünüyordu ya 
artıkdeğil. Şöyle bir hatırlayalım çağdaş insanın havaya yaptıklarını, reva gördüklerini: 

Soğuksa ısıtır , Gerginse yumuşatır 
Sıcaksa soğutur"" Dürgunsa hareket”/endir? 
Nemliyse kurutur Havasızsa havalandırır 
Kuruysa nemlendirir Temizse kirletı'r 
Karanlıksa a ydınlatır Kirliyse temizler 
Aydınlıksa karartır Bozuksa düzelti; vb. 

.Gene .de. merak eder nasıl olduğunu—., olacağını. Saat başında rapor verir. 

Özetle, hemen her durumda, her zaman bir şeyler yapar, yapmaya çalışır, yaşam kü— 
renin, çevre-mizin gözle görünmeyen fakat bütün canlılar için —sadece gerekli değil- ol- 
mazsa olmaz ögesine. Dünyamız oluşurken onu saran atmosfer karbondioksitten olu- 
ŞUyormuş. İlk bitkiler, havanın karbondioksitiyle, toprağın suyunu ve bazı minerallerini, 

' güneş ışığı altında birleştirip, canlıların temel besini karbonhidratları İüretmişler; üretim 

iisi. Gole, T ha Neolithic. Rave-lufian (British Museum,, 1961) 
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artığı oksijeni de havaküreye- geri vermişler. Okullardaki biyoloji derslerimizde anlatılan 
klorofil-fotosentez olayının basitleştiri.lmiş özeti bul/d Lı. Havadaki oksijen oranı belli bir 
düzeye eriştikten sonradır ki, oksijeni alıp karbondioksit veren hayvanlar âlemi gelişip, 
çoğalmaya başlamıştır. İnsanlar da havadan oksijen alıp karbondioksit vererek soluyan— 
yaşayan canlılar âleminin bir türü, üyesidir. 

Bu hatırlatmadan çıkarılacak önemli bir sonuç vardır. Canlılar âlemini oluştur-an varlıkla-r 
iki ana gruba ayrılabilir: karbondioksit alıp oksijen üreten bitkiler .ve oksijen alıp karbon“— 
dioksit veren hayvanlar. İki canlı türü birbirine yalnız bağımlı değil, varlıklarını sürdüre- 
bilmek için li/ııı7iEi nitrojen, %21 oksijen ve %1 oranında öteki gazlardan oluşan havaya 
da muhtaçtır. Cansızlar âleminin öteki yapı taşlarına ilgisiz göründüğü için “azot" adı 
verilen nitrojen gazı, ise proteinli besinlerin ana maddesini oluşturur. Soluma-yı sağladığı 
için eskilerin “hava-i nesimi.” adını verdikleri, gözle görünmeyen hoş ve hafif karışımın 
canlılar âlemi için ne kadar önemli., hatta hay-ati olduğu açıkça görülüyor. 

Yalnız havaya değil, çevreyi oluşturan canlı cansız bütün madde ve. nesnelere-o kadar" 
çok müdahale eder ki insan, giderek uygarlık ya da kültür adı verilen varlık alanını": 

“İnsanoğlu'nun çevreye egemen olması!” 
şeklinde tanımlamış; bu egemenliği ile övün-e gelmiştir. Öyle ki, “Wgafllk = çevreye 
egemenlik"” olarak tanımlanması, insanlığın ideolojiler üstü, evrensel bir varsayımı ve 
yanılgısı olmuştur.. Batının kapitalist, sanayi ve kent toplumları ve onun ürünü“ olan ko- 
münist toplum felsefeleri de, aynı açıdan bakıp, “uygarlığı, insanoğlunun doğaya ve 
çevresine egemenliği" olarak tanımlamışlardır. Ne kadar egemense o kadar uygar; ne 
kadar uygarsa o kadar egemen! Doğa'yı, çevreyi ve doğal çevreyi her alanda yenilgiye 
uğratılacak rakip, neredeyse bir düşman gibi görmeye başlayan insan, kendisinin doğal 
ve çevresine bağlı bir varlık olduğu gerçeğini unutmuş; çevresini yenilgiden yenilgiye 
uğratırken kendi varlığının temellerini de sarstığın'ı, hatta yıktığını kavrayamamıştır — son 
yıllara değin! 

Uygarlığımızın en somut .--simgeleri_nden sayılan bir mimari tasarımın, ekvatorda ve ku- 
tuplarda inşa edilebilmesi, gelişmiş sanay-i toplumlarının övünç konusu, anıtı olmuştur. 
Bu bir başarı veya egemenlik değil, olsa olsa çevreye ve doğal koşullara saygısızlık 
Ve sınırlı kaynakların bilinçsizce gereksizce tüketilmesidir. Tarım toplumlarının köylüsü, 
dünya nimetlerinin sınırlı olduğunu biliyordu?“ Yalnız toprak değil, bitkiler,, hayvanlar,- to- 
humlar, varlık, sağlık, refah hemen her şey, her değer zaman ve mekan boyutları bile-sı- 
nırlıydı bu dünyada. Yeraltı cehennemi ile. göküstü cenneti Tanrıya aitti. Bu gerçeği bilen 
veona uygun davrananların yaşama şansı yüksekti. Dokuz tarımcı ailesi ancak bir kentli 
ailenin “yaşamını sağlayacak kadar besin üretimi yapabildiği için, kentsel yerleşmelerin 
nüfusu da sınırlı kalmıştı. ' 

İnsan-çevre ilişkilerinin dengesi, sanayi devrimiyle alt üst oldu.., Sanayileşen tari-m ailesi 
'bugün dokuz kent ailesini besleyecek kadar artı üreti m yap-arak,. kentte” yaşayanları. do- 
ğadan büsbütün uzaklaştırdı; çevreye yabancılaştırdı. 

5--:G".M. Foster, “Peas-a ntSGCIEtvı-and. t_hejımage of Limited Ebed” £merf€an:ân'mmpüfogi$t {5-1-9653 
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Doğa'ya ye kendilerine yabancılaştırdı. 0 kadar ki metropollerde yaşayan çocuklar sü- 
permarketlerde satılan besinlerin fabrika-larda üretildiğini sanıyor. Ne ki, çağdaş insan 
inanılmaz üretim artışını sağlayabilmek için, geleneksel köylüden yüzlerce kat ”fazla 
enerji tüketiyor. Kullandığı enerjinin ve üretimin atıklarını yine çevreye döküyor; çev-— 
reyi kirletiyor, Doğa çabalıyor ama tanımadığı kimyasal ve nükleer atıkları, DDT'yi, Pet 
şişelerini, temizleyemiyor. Yerel yönetimler toplamaya yetişemiyor. Uygarlığın atığına 
yer bulamıyor. Gelişmiş toplumlar, gelişme yolundakileri uyarıyor: “Biz çok yanlış şeyler 
yaptık Doğayı ve çevreyi kirlettik aman siz siz olun sakın k'irletmeyin” derken; Habitat 
sözleşmelerine çekinceler koyuyorlar. 1750Ierde başladığı kabul edilen Sanayi Devrimi, 
nüfus patlamasına da yolaçtı. Tarım toplumundaki 35 yıllık ortalama ömür beklentisini 
ikiye katladı, 70’in üstüne çıkardı. 1850lerden 1950ye yüz yılda iki kat artan Dünya nü— 
fusu, 1950'dan 2000’e tam dört kat artmış olacaktır. Ülkemizde 1950lerde 70/30 olan 
köy/'kent nüfus oranı, 2000 başlarında 30/70 olacaktır. Doğa ve çevre üzerindeki nüfüs 
ve tüketim baskısı hızla artmaktadır. Yalnız oranlar değil mutlak sayılar da yükseliyor.ii 

Tarım kültürleri, uzayı “sınır" olarak görürdü.. Sanayi kültürü, yer çekimini yenerek sınırı 
'deldi, uzaya çıktı. Yenidünyaiarda koloniler, federasyonlar kurmayı, “yıldız savaşlarıü'ıı 
hayal ediyor -en azından, “Bilim Kurgu." filmlerinde. Bu serüvenin tasarımcısı ve-Apölio. 
Ay Projesi-'nin başarılı mühendisi von Braun, 

“Her şey mümkündür” diyordu, “ön şartlar yerine getirilirse ...” 

ön şartlar arasında çevrenin korunması şartına ne yazık ki yer verilmiyordu. İlkel in— 
sanın çevreye boyun eğmeSi ya da uyum sağlamasıyla, uygar insanın doğaya —s-ö'züm 
ona— egemen olması seçenekleri arasındaki" akılcı ortayol, Çin’ de bulunduktan sonra 
Uzakdoğu kültürlerine yayılmıştır. Toplumların dünya görüşlerinin önemli bir boyutunu 
oluş-turan 've “insan-çevre" ilişkisi adı verilen ilkeye göre, “İnsan doğanın ne kölesi olmalı 
ne de efendisi; doğayı yakından ve iyi tanımalı, onu-nie birlikte ve uyum içinde yaşamayı 
öğrenmeli.” Çevreyle uyum içinde yaşamak demek, insanın doğayı klrletip tüketmeden 
insanca yaşaması demektir. Bütün Canlılar, çevreyle alışveriş içinde olan homoeastatik 
varlıklardır ve çevreyi az çok kirletirler. Doğa adını verdiğimiz karmaşık, çok boyutlu 
düzen öyle tasarlanmıştır ki,. her canlının atığı ötekinin temizleyicisi veya. besini olabilir. 
Birisinin ölüsü ötekine can verir. Bu düzen içinde, 'hiç». bir şey yok olmaz, sadece biçim 
ve yer değiştirir. 

Ancak, beyazı daha da beyazlatmak uğruna, binler ve binlerce hektarlık tarım alanı bir 
daha ağarmama-k üzere karartılıyorsa, nehirler, körfezler, iç denizlerde yaşayan türler 
yarı yarıya azalıyorsa, bütün canlıların solumasını sağlayan yağmur ormanları bilinçsizce 
kesilip tüketiliyorsa, türlerin genetik yapılarını radyoaktivitenin ölümcül etkilerinden ko- 
ruyan ozon “tabakası yırtılıyor, küçülüyor, her yıl hatta her gün ve saat yüzler ve binlerce 
canlı türü yok olup gidiyorsa; buna “uygarlık" denebilir rni? Haydi dendi” diyelim insan 
denen-onurlu varlık böyle bir uygarlıkla övünülebilir mi? ”Varlığını sürdürebilir mi'?- 

öc. M. Cippola, Dünya Ekonomik Tarihi (1:970) 
?B. Güvenç, Japonküitürü (İş Bankası ”Yayınları.. 1995). 
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Bu .--süre'ce, romantik Alman filozofu Spengler-fin deyimiyle, “Sezari'z-m" (uygarlığın yakıp 
yıkıcıiık evresi) ya da daha. kestirmeden insanlığın “toplu intiharı” da denebilirdi.3- Şu 
farkla ki, 1926 modeli yıkımdan sonra, yeniden doğuş için “kültür öncesine” bir dönüş- 
umudu vardı. Oysa bugün, uygarlık, kendisiyle birlikte bütün canlı, hatta cansız Doğayı, 
tüm dünyayı yok edecek güce ve silahlara ulaşmış bulunmaktadır. 

Dünya’nın sonu olacak nükleer savaş, Sovyetler Birliği'nin kendiliğinden dağılıp silahlan- 
ma yarışından çekilmesiyle şimdilik önlenmiş gibi görünüyor. İki süper güç arasındaki 
”üçüncü düny-a savaşı belki önlendi ama atom silahlarının üretimi durmadı, kullanım teh.- 
dicli azalmadı. Barışı kor-urna görevini yüklenmiş görünen süper güçler, savaşan ülkelere 
silah satmaya, birbirlerine karşı (biyo-kimyasal) silahlar üretmeye, ormanları asit yağ-'.- 
muru ile yıka-maya, kesmeye, yakmaya devam etmiyor mu? 

Bütün canlıtürler ölür ya da öldürürler yaşamak için. Oysa öldürmeyi bir k—ural ve yaşama 
ilkesi, bir bilim, sanat ve hatta hayat felsefesi yapabilen tek canlı türü insandır! Çevreye 
egemen "olmak için girişilen çabalar da bir tür savaştır -kuşkusuz. Ne ki, insanlık, doğaya- 
karşı kazandığını sandığı bu sav-aşın sarhoşluğu içinde, kendine karşı savaştığı gerçeğin-i 
göremiyor. İnsanlık, barış, güvenlik ve özgürlükjiçi'n yüzyıllardır savaşa hazırlanıyor ama 
birtürlü barışa kavuşamıyor! İnsanlar, bireyler ve toplumlar arasındaki savaşı önlemenin 
yolu -'barış. için savaşma-k yerine- barış için. barışmak olamaz mı? Barışa hazırlanmak için 
çevre ile yarışmayı, çatışmayı savaş-mayı bırakıp, ötekiyie uzlaşmayı deneyebiliriz, gibi 
görünüyor. Belki de, her canlıyı, “karşıt öteki”gibi gören insanın kendisini “öteki" gibi 
görmesi de gerekiyor. Kartacalı Ozan Terence (Terentius), binlerce yıl ötesinden insanlı- 
ğa “Ben ötekiyim” diye seslenmiştl ama ona” pek kulak veren çıkmamıştı. "Oysa herkesi 
“öteki'”'gibi gören insanın “öteki” olması kaçınılmazdı. 

Endüstri devrimi ve kentleşme ile ortaya çıkan “yabancılaşma" süreci, belki de. insan 
türünün çevreye yabancılaşması ile başlamıştı. Tarihin zaman tün-ell geri çevrilemeye- 
ceğine göre, nasıl uzlaşabilir insan, Çevre ya da kendisiyle? Soruyu soruyorum ama 
da yanıtını bilemiyorum, doğrusu.! İnsanlık, “Ötekilere karşı biz" yanıIg-ısından kurtulup, 
“Ötekiler ve biz" diyebilse, doğayla belki uzlaşabiiir ama önerdiğim çözümün basit gö- 
rünmekle birlikte, nice güç olduğunu sezebiliyorum. İki taraf da “ben ve öteki”diyebilse 
sorun yok; ama taraflardan biri bu barışçı çağrıya “ötekine karşı ben"” diye karşı çıkarsa-,. 
barış hemen savaşa dönüş-ü r. 

Özetle, İnsan-Çevre ilişkilerinin bir kul—köle ilişkisinden bir köle—kul ilişkisine doğru geliş-— 
mesini izlerken, “jaa-politik" politikalarla çevrelerine egemenlik taslayan çağdaş uygar- 
lığın ne duruma düştüğü ortada. Kulluk ya da efendilik yerine, sağlıklı çözüm Uzakdoğu 
kültürlerinin uyguladığı “Çevreyle, barış içinde birliktelik" ilkesi olabilir. Evrim kuramının 
“En güçlünün var kalacağı" gibi yorumlayan “Sosyal Darwincilere" karşı, Japon bilgeleri, 
genel—geçer ilkenin, “güçlünün egemenliği" değil_“türierirı birlikteliği" (ço—existena) oldu- 
ğunu savunmuşlardır.?“Çağdaş çevrebilim ve Yeşiller Grubu da bugün aynı ilkeyiisavunur 

3E). Spengien, Batı'nın Çöküşü“ (19W) 
9131. Güvenç, “Darwinfin Ölümünün “Yüzüncü yıldönümü-nde. İnsanoğlu-'nun "Evi'-imi Şol-unu” çağdaş 
Eleştiri,, 1.1. (19-33), s. 14-21. 
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BOZKURT GÜVENÇ 

Görünüyorlar. Yaşamak "için öldürmek yerine, “yaşamak için yaşatmak" ilkesinin, insan- 
Iığa er geç kurtuluş yolunu göstereceğine inanmak istiyorum.. 

Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına yol açan elma, insanlığın çevre duyarlığına 

(cennete) dönüşünün de bir simgesi olamaz mı?' Günümüzdeki çevre koşullarının ve 
sınırlarının ne tür toplumlar ve insanlar yarattığı,. sanatın bu evrensel oluŞuma veya 
sürece nasıl katkıda bulunduğu ve bulunacağı bu sempozyumun ana gündem madde-si 
olarak görünüyor. Daha açık bir deyişle günümüzdeki insan-çevre ilişkileri içinde şu te— 
mel sorular var gündemde: Poetı'k, lirik, epik, dramatik, mistik venustik ya da pastoral 
ögeler ”ne durumda ve neler söylemeye. çalışıyorlar, bizim gibi çevre ve sanat sempoz- 
yumları düzenleyen insanoğullarına?“ 

1" C; M. Altar, "Sanat FeisefeSH-Yapı Kredi; Yayınları., 1996‘) 
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AWLÖHR 

DaVut, kendisinden açık farkla “güçlü olan devi devireceko şeyi inşa etmek için eline bir 
“taş: ve bir parça ip aldığında, i'm'geleminl kullandı. “İmgelemi ona ancak doğru noktayı 
vürabilirse kazanacağını anım-sattı. 

sanat, dünyayı düşünüş ve duyumsayışımızı dış-avurma-mız için bir-araçtır. Uzun ömürlü 
eğretilemeler yaratır. Sanat simgesel bir dildir. Gerçek olayları değil, onlara ilişkin dü— 
şünceleri ifade eder. Sanat hiçbir zaman dünyayı kurtaramayabilir, ancak bize kıymetli 
ve korunmaya değer bir şeylere aidiyetimizi anımsamamızda yardımcı olur. İnsan yaşa- 
mının ta kendisi kadar kırılgan olan sanat, algımıza meydan okur ve yeni olasılıklar yaı- 
ratmaya aracılık eder. Kamu alanları için arazi-özgül sanattan topluluk» için sosyo-özgül 
sanata doğru olan gelişim, çevrebilim konuları-yla “da ilgilenen yeni tarz kamu sanatının 
doğmasına yol açtı: toplumsal ve çevresel anlamda bağlam bilimi olarak çevrebiliml 
Birçok sanatçı, çevresel sorunlarımızın teknik onarımla çözülemeyecek kültürel sorunlar 
olduğundan hareketle, bilim adamları, sanatçılar, endüstri ve toplum arasında geniş ta— 
banlı bir düşünce alışverişi aramaya girişti. 

Kültürümüze katkıda bulunma isteği, sanatçı Ve çevrebilimcide. ortak. Kültürümüz,“.sü— 
rekli devinim halinde olduğundan, bunun nasıl yapılacağı tekrar tekrar tanım bulmak 
durumunda. Peki, bir sanatçı bununla neden ilgilenmek istesin? Dünyamızın ahlaki so— 
nuçları göremeyenlerce tasarlanmasına izin verirsek, dilimizin yokedileceğini ve insan- 
ların kimseye inanmaz hale geleceğini anlamasından doğan yaygın bir kötümserlikten 
mi? Yeşil hareketin kültürü olmadığından mı? Yoksa, çevresel kirliliğin beklenen ekono- 
mik sonuçlarının, sanat, müzik, dans ve tiyatroyu desteklemek için geri-ye ancak sınırlı 
kaynak bırakan bir fakirlik ve kıtlık yaratacağı için, çevresel kirliliğin kültüre dolaysız bir 
tehdit olmasından mı? Ya da yalnızca sanatın, dünyayı, kendimizle ve diğerleriyle ilişkiyi 
kavramamız için bir araç olduğundan mı? Peki, bahsettiğimiz Sanat, Çağdaş Sanat ve 
çevre derken kastettiği-miz de hızla kirlenen çevremiz ise, nasıl ilişki kuracağız? 

1.5; 
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Sizlere James Acord'un öyküsünü anlatmak isterim. Uzun ve. oldukça. sıradışı bir öykü 
bu. Belki öykünün özünde, James Acord'un geleneksel bir heykeltıraş olarak eğitim 
görmüş olmasının etkisiyle,— z'amana direnen eserler yaratmak istemesi yatıyor. Ancak. 

sanatçı malzeme olarak graniti. seçince, taşın doğasından uran-yum içerdiğini ve bu ko- 
nunun üstesinden gelmesi gerektiğini keşfetti. Taş yontusunun içine yerleştirmek üzere 
urany—umu. bulup çıkarma sürecinin uzunluğu, bilinç düzey-ini değiştirdi ve yaşam tarzına 
tamamen hâkim oldu. 

“Fiesta Ware" [Bayram Çanağı] adı verilen mod-ası geçmiş tabak çanak-.,, ana kaynağı 
oldu. Çanağın sırrı oldukça radyoaktifti ama hâlâ bit pazarlarında ve esk-icilerde bulunu- 
yordu. Sırrı kilden ayırıp taş devrinden nükleer çağa attığı ilk adımlardan sonra, değişimi 
etkileyebileceği 'yer-e gitmesi gerektiğini anladı. Ödün vermek istemiyordu, dolayısıyla 
ilk plütonyumun insan eliyle üretildiği ve Amerika’nın en yeni teknoloji-sinin gbarındırıldığı 
yere, Amerika'daki en büyük nükleer rezerve taşındı. Kusursuzluğun y'erij Washington 
Eyaleti'nde çöldeki Hanford'a. Heykeli bir gösteri yapıtına dönüştü. Her çeşit. kulüpte sai- 
nat hakkında konuşmalar yaptı ve böylece bazı bilim adamlarıyla da dost oldu. Onların 
çalışma alanlarını ve doğrusal modernist düşünce biçimlerini inceledi. 

Yakın geçmi-ışte orada, yıllarca kendilerine dünyanın seçkinleri oldukları söylenmiş en 
tepedeki bilim adamları tarafından gizli' bir topluluk kurulmuştu. Bu bilim adamlarının 
seçkin değil gezegenimizin insafsız yok edicileri olduğUnu açıklayan yetmişlerdekl “Nük- 
leer güç mü? Hayır, teşekkürler” hareketi, bu bilim adamlarının “Çevre sorunları mı'? 
Hayır, teşekkürler" demesine neden olmuştu. James Acord bu inatçı yak!-aşımı kırmaya- 
niyetlendi. Eylemciliğin artık değişimi içeriden kışkırtmak anlamına geldiğini biliyordu. 
Ve sanatın, geniş bir yelpazedeki pek çok şeyi dikkate alarak, nasıl evrimsel bir çalışma 
yolu izlediğini açıkladı. Reaktörlerin tümünün çıkardığı, yüksek radyoaktiviteye sahip bir 
atık ürün olan Te99’un, platinyum ailesinin radyoaktif olmayan bir üyesi Ruıoo'e bozul— 
masını sağlamanın üzerinde durulmamış bir formülüne dikkat çekti. Bu platinyum, onun 
heykellerinde kullanılacaktı. 

Derken, James Acord, nükleer bilim üzerine uluslararası bir konferansta, Hızlı Akı Reak- 
tör Teknolojisi’nin Sanat için kullanımı konusunda bir konuşma yaptı ve, bilim adamları 
topluluğundan yeni edindiği dostlarının yardımıyla, formülü ayrıntılandırmayı başardı. 
Ancak ikna etmek durumunda olduğu insanlar, iktidarda olanlardı—reaktörleri işle-ten 
Şirketler. Onlar ise yıllarca onu öylece yok saydılar, ta ki, The New Yorker-' Dergisi’nde 
sanatçının eserlerinin kırk sayfalık bir profili yayımlanıncaya kadar. Böylesi bir ulusal 
tanıtım ile reaktör şirketleri artık onu görmezlikten gelemezlerdi. Kuramı kanıtlamak “için 
ona bir-tam reaktör evresi sözü verdiler ve C.U.R-.E. [D.E.V.A.] adında yeni bir bölüm 

kurdular. James Acord bu bölüme katılmak üzere davet edildi. Bu öykünün ucu hâlâ açık. 
Ancak eğer bir gün bilimadamları nükleer atıklar için acilen gereken çözümü bulurlarsa, 
bu çok uzun yolun bir yerinde bir sanatçının işe karıştığından emin olabilirsiniz. 

J-arn-es-Acord’un çalışmaları, modernizm sonrası kamu sanatının kia-sik bir örneği. Joseph 
Batıya-'un dünyayı hâlâ“ bir bütün olarak tedavi etm-esi _gerekmişti ancak, bugünün sa.- 
natçısı belirli bir topluluk içinde çalışabiliyor verdik-kate. değer değişimleri etkileyebiliyor. 
Bunny bir çatışmayı ele alarak .ve imgelem ile yaratıcılığı birçatışmayı karşılıklı iletişime 



.
.

.
:

:
-

.
 

.. -
_

 
.

-
ı

 , 
-

.
 . 

' 
'" 

İ" 
" 

.
'

.
"

.
"

'
 

' 
, 

. 
ı

.
 

ı ı 
ı l

-
v

 ııı 
ııı-ı 

_ 
. 

. 
_

_
'

—
'

r
‘

_
1

.
_

.
_

 
-

'
 

ı
'

ı
 

ı
.

"
-

.
 

-
.

'
-

_
'

l
 

-
-

_
_

-
_

 
_

,
_

.
_

.
'

_
.

_
.

;
ı

_
-

;
.

_
.

'
_

—
_

 
. 

-
.

'
 

' 
.

-
.

*
İ

'
.

'
.

*
.

'
-

i
 

ALF LÖHR 

dönüştürmekte kullanarak yapıyorlar. Sanatçının tepki gösterdiği yön değişikliği, merke— 
zileştirllmiş düşün-yapılardan merkezsizleşmiş yerel kimliğe doğru kaymadır. Modernist 
tektürel dünya görüşünde-, toplumsal ve kamusal etkin sanat tümüyle soyut kalıyor 
çünkü görevi dünyayı bir bütün olarak iyileştirmek! Üst anlatılara duyulan güvensizlik 
yerini dünyamızı küçük anlatı/arın engin bir toplamı olarak kavramaya bıraktı. Bugünkü 
toplumlarımız, her biri ayrı tekil topluluklardan oluşan çok sayıda küçük parçaya bölün- 
düğünden, tektürel bir dünya görüşünün, ancak merkezileştirilmiş düşün-yapıya uyma- 
yan her şeyi dışarıda tutmakla olanaklı olduğunu anlıyoruz. Yani asla özümleneme'miş 
tüm o kültürler. Fransa'daki postmodernist felsefeciler sanatçıların kendilerini konuşma 
sanatına veya (Lyotard'ın dediği gibi)" oyuna dahil etmelerini ama aynı zamanda da karşı 
karşıya bulünduğumuz çok sayıdaki soruna herhangi bir çözüm önerme girişiminde bu.- 
lunmamalarını öneriyorlar. 

Bize nasıl yaşamamız gerektiğini öneren düşün—yapılardan ”veye felsefecilerden refah,- 
bans ve dayanışma için yapıcı bir katkı bekleyemeyeceğimizi söyleyen Amerikalı felsefe-.— 
.ci Richard Rorty'de daha edimsel bir yaklaşım bulabiliriz. Yalnız onların toplumdaki ger— 
çek etkileri ait düzeyde olmakla kalmıyor, bir yabancının da aynı bizler gibi acı çektiği-ni 
anlamak, entelektüel söylemle değil, imgelemle öğrenilecek bir şey olduğu sürece, aynı“ 
Zamanda da bir yanlış anlama söz konusu. Özgürlük ve Dayanışma, en azından sevecen- 
liği-mizi nasıl artıracağını bilenlerin ellerine teslim edilmeli. Şairler ve sanatçılar, edebiyat 
yazarları, film yapımcıları gibi. 

Özgür düşünen toplumumuz dinin yok olmasıyla güçlenirken-, Richard Rorty tinötesi- 
sonrası toplumu hedefliyor. Yazdıkları, dünyamızın sorunlarını "çözmek için, felsefeCilereî 
değil, toplum mühendislerine gereksinim duyduğumuzu ortaya koyuyor. Gereken, soyut 
düŞünce modelleri değil, toplumla doğrudan ilişki. Kamu sanatı için bu, temsili olmayan 
bir biçim demek: dünyadan içeriksel olarak yalıtılmamış, etkin bir ilişkiye gir-erek ..deva- 
nışma ve özgürlüğe katkıda bulunan bir biçim. 

“Names [Adlar] Projesi'ne baktığımızda, Richard Rorty’nin neyi kastettiği bira-z anlaşılıyor 
gibi. Bir arkadaşın ölümünün veya. Aids’den ölen bir akrabanın yasını tutan kişiler tara—- 
fından kırkpareler dikilen bir proje. Anıt sözcüğünün, bir grup insanın yalnızca ortak _çı- 
karları değil aynı zamanda da paylaşılan inançlar nedeniyle birlikte yaşadığını göstermek 
üzere toplum tarafından bir sanat eserinin sipariş verilmesi demek olan özgün anlamını 
alırsak, Adlar Projesi bugün yaşayan az sayıdaki gerçek anıttan biridir. 

Proje 1987 yılında Cleve James ve arkadaşları tarafından, Vakfın bir danışma—servisi ile 
dikiş makineleri ve malzemeleri ile donanmış bir dükkân işlettiği, dolayısıyla kırkpare' 
”yapmak isteyen herkesin buyur edildiği San Francisco’da başlatıldı. Her kırkpare 18.0 
cm’ye 90 cm boyutlarındaydı ve ilk olarak 1987'de Washington DC'de sergilenen devasa 
pano örüntüsüne eklendi. İki futbol sahası büyüklüğünde 1920 kırkpare, 900 gönüllü 'ta- 
ra'fından açıldı. 1988’de 6000 pano 20 Amerika kentini dolaşmıştı bile. O yıl Washington 
DC’ye geri döndüğünde, 10,848 kırkpare yardı.» Bugüne kadar tüm dünyada sergilenmiş; 
20-30 bin civarında pano söz konusu.. 

1'2 



SANAT “VE "ÇEV RE 

18 

Adlar Projesi,. sevecenlik için _yapıcı bir olanağı temsil ediyon insanların 'yalıtılmışlıkta'n 
kurtulmalarına yardım etmi-ş bulunuyor. Umut için bir simgeama aynı zamanda da acı ve 
kederin paylaşıldığı bir aidiyet yeri. Öte yandan, her panoya ayrı ayrı bakarsak, her bir 
kırkpa reyi bir sanat eseri olarak görmeyebiliriz ve zaten Adlar Projesi'nin sanatsal önemi 
de eleştirmenler tarafı-ndan bu tür savlarla. sık sık yadsın'dı. Bu tür savlar, sanatı kay— 
rayı-ş ve değerlendirmemizin nasıl da nesneye yönelik, bir bütün olarak projeyle “ya da 
sevecenlik yeteneğimizi geliştiren süreçie ilgilenmekten uzak, sadece müze estetiğinderı 
temellendiğini gösteriyor. Gerçekten de.—yeni tarz kamu sanatı klasik izleyiciye Isak-3225.9? 
gösteriyor., Hâlbuki, estetik duyularını-zı ateşlemek için, ilişkilenmeniz gerekir. 

Böylesi bir kamu mekânının biz onu yapana kadar varolmadığı açıklığa kavuştu.. Bir kamu, 
mekânı kendisini, mülkiyetle değil, teplumsal değerleri ile oluştur-ur ve kamu sanatı da 
.ancak insanları, çatışmayı, karşılıklı ileti-şimi ve sürekli bir değiş tokuş akışını içerdiği za- 
man kamusal olur. Arazi—özgüle yönelik bir sanatın varolduğu yetmişlerden sonra, odak- 
sosyo-özgül olana kaydı. Değiş tokuşu, çatışma ve karşılıklı iletişimi geliştiren sürece yö- 
nelik bir sanat: bir toplum çatışmasını alıp, bu çatışmayı karşılıklı iletişim olarak yeniden 
ifade etmekte becerisini ve imgelemini kullanan bir sanat. Bu sanat ne olmak istediğini 
bilmemekle suçlanıyor sık sık, toplumsal olarak mı ilişkili, sanatsal olarak mı? Gerçekten 
de bir koltuğa iki karpuz sığdırmaya çalışıyor ama iyi bir gerekçeyle: çünkü ancak her 
ikisini birden sığdırarak merkezlerin içine nüfuz edebilecek. Kamu sanatının amacı, bir“; 
merkezi diğerinin yerine geçirmek değil, merkezsizleştirmek. Bu haliyle, sınırları gör- 
selleştirmek veya onlara ses verebilmek için sınırlarda çalışmak zorunda. Klasik sanat 
anlayışımızda birlikte olmayan bu iki alanı bir araya getirmeye çalışıyor. Toplumumuzu 
belirleyen etmenlere bakarak-ve aynı zamanda toplumu da etkileyerek kavrayışımızı ve 
farkındalığımızı ortaya çıkarıyor ve etkinleştiriyor'. Kamusal-sanat için çatışma yaşamsal, 
çünkü yerel düzeyle uğraşmak hiçbir“ şekilde fildişi kulede oturmak anlamına gelmiyor. 
Kamu sanatının amacı, temsil değil. Toplumun kendisi durağan olmadığı, sürekli değişen 
bir süreç olduğu için, mekânda, durağan bir şey olarak değil, bir süreç olarak görülüyor. 
Böylesi bir “kamu" anlayışına sahip olan bir sanat biçimi, herhangi bir yer ve zaman 
kısıtlaması olmaksızın varolabilir. Politik ve kültürel durumların zengin topog'rafyasının 
herhangi bir yerinde gerçekleşebilir, kendi mekânı-nı yaratır. Ancak daha az yüzleştirmeci 
olursa parlaklığını ve toplum için anlamlılığını kay-beder. 

Pek çok sanatçı sorun çözümüne kendi görsel araçlarını ödünç vererek, kendi. evrimci 
düşünme yollarıyla katkıda bulunarak ve babadan oğula geçen edimsel yaklaşımlarını 
göstererek katıldı. Alan Sonfi'st sanat dağarını dikme eylemi ile tanıştırdı, Beuys bize 
7,000 meşelik koca bir orman dikmek için toprak sahibi olmanız gerekmediğini göster- 
di. Alan Kaprow ve Suzanne Lacy bize insanları katmamızı söylediler, Merle Laderman 
Ukeles yalnızca aklımızın karıştığı durumlarda kendimize soru. sorma izni verdiğimizin 
altını çiziyor. Buster Simpson kendimizi sorgulamaya istekli olmak için bir mizah duygu- 
eun'a gereksinimimiz olduğuna işaret ediyor, Mel Chin eğer ortak bir amaç varsa sanat 
ve bilimin işbirliğinin gerçekten de çok somut sonuç verebileceğini bize gösterdi, Helen 
ve Newton Harris-on görsel ve sözel dağarımızda gerçek anlamda varolmayan birşeyi— 
tanımlamak için yeni eğretilemeler gerektiğini açıklığa kavuşturdu. Gerçekten de bugün 
kullanılmakta olan bazı yeni eğretilemeler yarattılar ama çalışmada. en önemlisi karşılıklı 
iletiŞime Verdikleri vurgudur. 
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Şimdi hastanelerde, Sağlık Bölümleri’nde, mimarlar Ve kent plancılarıyla, Tarım 
Bakanlığı’yla ve hatta nükleer b'ili'mcilerle çalışan sanatçılar var. Oralarda bulunma ne- 
denleri, düz çizgilerle değil, evrimci bir şekilde düşünüyor olmaları ve bilim adamları, 
mühendisler veya yöneticilerin her birinin ayrı ayrı sahip olduğu farklı özellikleri bir ara- 
ya getirebilmeleri. Yanlışlar yapıyorlar ve riskler alıyorlar ama, en önemlisi, bize gelecek 
için yaşamsal olacak imgelemi ödünç verebiliyorlar; 

Çevresel sorunlarımızın, salt teknik çözümlerle onarılamayan kültürel bir sorun olduğu.-' 
nu varsayarak, kültürümüzün ve doğa ve insan kardeşlerimizle ilişkimizin incelenmesi 
işi gittikçe daha önemli hale geliyor. Çevresel sorunlar 21. yüzyılda baskın sorunlar ola-- 
caklarının işaretini veriyorlar ve pek-ala da olayları ele alış şeklimize politik olarak doğru. 
olan güncel modanın önerdiğinden daha dikkate değer değişiklikler getirebilirler. Çevre“ 
hareketi derin bir bunalım içinde. İkna edici çıkarımlardan yoksun değil, kahraman ek- 
sikliği içinde de değil ancak bunları iletebilecek görsel etkiden yoksun. Ozon tabakasının 
tükendiğini düşünebiliyor musunuz, bütün bir ekosistemin yokolduğunu düşünebiliyor 
musunuz,. % 3'e kadar geriçevirimli bir cam şişe gözünüzde canlandırabiliyor musunuz, 
hayır, ben yapamıyorum. Buna inanırdım gerçi, eğer yerel nehirde yüzebilseydim. 

Bir şeyleri deneyimleyene kadar, onları anlayamıyorsunuz. Yerel etkenfik ve küresel dü- 
şünme tam olarak bunu ifade ediyor—belli bir noktada artık özel çözümler olmadığını 
kairramak için bunu deneylmlemeniz gerekir. İklim değişikliği, yaşam çevresi yitimi, 
önlenebilir hastalıkların s.ürerliği, açlık, yoksulluk, hava toprak su kirliliği, bizi aigımıZa 
yön değiştirmeye zorlayan sorunlar. Ancak“ istesek de—yapamıyoruz—çünkü imgeleye— 
miyoruz. 

Eski insanmerkezci paradigma, evrimci biyoloji, jeofizik ve kuantum fiziğinde—ki yeni 'iç—- 
görüler ins-anları katılımcılar olarak önerdikçe, sorgulanıyor; insanmerkezci yerine eko-- 
merkez-ci bir model. Algıda böylesi bir yön değişikliği, insanlığın “amacı arzu etmek ve 
onu göz önünde bulundurmak"ta yardıma gereksinim duyduğu anlamına geliyor. Yalnız— 
ca ulaşılacak bir durum ya da nesne ile tanımlanan herhangi bir devinim törelliğinde, 
amacınarzu edilmeye ve göz önünde bulundurulmaya yetecek kadar ışıkla parlaması bir 
zorunluluk!- Böylesi bir ışık kaçınılmaz olarak imgelemin yaratıcılığıyla bağlantılı. 

Bugün sanata düşen görev genişledi çünkü çevrebilim anlayışımız eskisinden daha ge.- 
niş. Derin çevrebilim doğayı değiştirip bozmamamız gerektiğini ilan eden inatçı bir yak- 
laşım iken, Anthony Goldsworthy gibi geleneksel estetikle ilgilenen sanatçılar çevremizin 
gerçek sorunlarıyla pek az ilgilenen bir tablo çizdiler. Son beş yıl içinde, çevre duyarlı 
sanat gruplarının en sık alıntılanan Amerikalı öncüsü Hudson River Okulu'nun bile, Kuzey 
Amerika’nın el değmemiş peyzajını vahşi bir orman olarak resmederek, çevreye karşı 
son derece himayeci bir görüş benimsediği apaçık ortaya çıktı. Bugünün bilim adamla- 
rına göre böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Kızılderili yerliler, büyük ölçekli yangınları 
önlemek için, ormanaltı bitkilerini yakarak, peyzajda dramatik bir değişiklik yaptılar. Kı— 
sacası, insan her zaman doğaya müdahale“ etti, bu nedenle de zararlı ve daha az zararlı 
müdahale arasında ayrım yapmak daha faydalı. Toplumsal Çevrebilimin daha az inakçı 

1' RH. “de Chardin, “The Phenomenon of Spirituality [Tinsellik Görüngüsü11." Human” Energy, (1969), 
s. 10.- 
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yakiaşımı, sosyal yardım _ve izlem geliştirmenin her türlü görsel yoluyla çözümleyerek' 
ye iletişim kurarak, mantıksal ve mantık öncesi dile bakma ama aynı zamanda da, örtülü 
olmayan kaynakları bulma ve Çözümleme ve bir sana-t olayı öncesi, sırası ve sonrasında, 
oyun,. gösteri gibi, yaratıcı iletişim biçimleri sağlama yolu-yla, sanatçıların işin içine gir-— 
mesi için yeni yollar açtı. 

Bir. örnek olarak, halihazırda üzerinde; çalışmakta olduğum. bi—r proje ile bitirmek istiyo—.- 
rum. Proje, İskeçya'da yeni kent olarak adlandırılan bir yer için uluslararası bir heykel 
yarışması olarak başladı. Bu kent çizim masasında tasarlandı, ona Silicon Vadi-ciğî adını 
kazandıran, yüksek teknoloji küllanan çok sayıda şirketi cezbetti. 5.0. doğumgünü için 
kent bir anıt istedi: kente bir giriş:—! 

East-' Kilbride"a giriş yerini 've-anını işaretlemek için'seçiienarsa, “bir otoyol çıkışı, görkem— 
li olmaktan uzak ve topiuiüğu işin içine katma gizilgücünden tümüyle yoksun. Bir giriş 
yaratma işi ilk bakışta arsaya neredeyse boi geliyor. Özellikle de girişin, fiziksel bir” ikon. 
olduğu kadar, bir topluluğa giriş-ve zihinsel bir kapı olması gerektiği için. İdeal-de girişler 
bir başlangıcı işaretleme“ ve bir başlangıcı işaretlemek birde topluluk tarafından etkin 
olarak ulaşılmaya çalışılan birsürekliliği' ima ediyor. 

Toplumumuzda. pek çok inancı paylaşırız. Refah, sağlık,- demokrasi ve özgürlük hakkı 
belki de en baskınları. Giderek artan bir önem kazanacak olan ise sürdürülebilir bir 
gelecek hakkı. (Feminizm dışında) başka hiçbir hareket, böyle çabuk böyl-esine hızla bü— 
yümemiştir. Ancak bugün sürdürülebilir bir gelecek konusu görsel bir bunalım içindedir". 
“ortak zemin oluşturmak"" sanatın hammaddesi ve buna ulaşmak için farklı gereçlere 
gereksiniminiz var. 

Bu doğrultuda, nirengi “heykel üç ögeden oluşacak. 1.) IYD [Işık"Yayan Diyot - Light-Emire 
ting Blade] ışıklarından oluşan 20 metre çapında bir çemberin bir trafik-' adası üzerinde 
yüzdüğü görsel bir öge. 2) Işılgerilim panellerinin kendi tüketimi için ama aynı zamanda. 

da santralleri bağlayan güç şebekesine satılmak üzere elektrik ürettiği, üretken bir öge. 
Heykel tarafından elde edil-en para, simgesel bir“ hareket ve East Kilbride'de Sanat ve 
Çevre projelerini geliştirme fonuna sürekli bir katkı, ve 3-) bir ileti-şim öğesi. Burada giriş. 
tarafından üretilen ve biriktirilen çevresel veriler okullara ve kütüphanelere aktarılacak.. 
Etrafında atölye çalışmaları düzenlenecek. 

Giri-ş nirengisinin görsel olarak en drama—tik kısmı, uzaktan görülebilir şekil-de, üçge- 
nin başlangıcında bulunuyor. Işılgerilim ”panellerde-n yapılmış dikdörtgen bir kutu kes-iti 
(2.4rn x 2-.-4'm.x 4.8m), trafik adası üçgeninin 12m üzerinde yüzüyor. Panellerin yüksek. 
teknoloji ürünü ama hafifçe gizemli, koyu mavi bir görünüşü yar. Orta sınıf banliyölerin- 

den herhangi birindeki çatı üzerindeki her zamanki yerleri, farklı bir bağlamda yaklaşıl- 
mak üzere, değiştirilmiş. 

Dört adet 12 metre uzunluğunda- kolona merkezden dışarı devingen bil” açı verilmiş-.. 
Gökyüzünü işaret eden parmaklar gibi, yayılımı temsil ediyorlar. Kolonlar, peyzajın tov- 
poığ'rafyada hafif bir yükselmeyle belirtilen merkezine doğ ru, değiş-çik renklerdeki. binlerce 
IYD ışığı taşıyorlar. Yüz-en ışık çemberi, sakinleştirici bir bütünlük simgesi, iki kule 'ta-.— 
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rafında n. korunuyor. - Ken-t “merkezine doğru-, ışılge'rilim' oa-nerl'lerden oluşa-'n sekizgen bir- 
kolon, çembere zemin oluyor. 1.2 m genişlikte- ve 9 m yükseklikteki kule, veri toplama 
platformunu oluşturuyor ('w’TP). Bu platform, rüzgar yönünü, rüzgar h_ızıni, ortamın sı— 
caklığını, dış hava basıncını, nemi, gama ışımasır'ıı, kirliliği vs. ölçüyor. Yağışölçerlerve 
çeşitli başka aletlerle de do'natıla'billyor. UTP, bir radyo vericisi .ve “bilgisayar ağı bağlantısı 
ile donatılmış. Her üç saatte bir okumaları yere-| okullara ve kütüphanelere aktara-cak. 

Işık çemberi ve mavi, yüzen ışılgerilirn kutu izleyiciyi saf-estetik, görsel bir temelde işin 
içine katarken; yerleştirmenin topladığı veriler katılımcıları kılgı'sal anlamda “işe katı-yor.- 
Teplanan bilgi,. bilgisayar olanakları yoluyla, herkese açık ve onun nasıl kullanılacağı— 

na dair birkaç öneri de veriyor. Yıllar Içinde bu veri we ondan“ türeyen etkinlikler, East.“ 
Kilbride'ın yaş-ama tarz-ının. bir parçası olacak. 

Proje yere-l., ulusal ve uluslararası bir sosyal yardım progra-mını. kapsıyor. Eğer yüzeysel 
bir” kavrayışın öte-sine geçilecek ve toplum ekolojik bir denge ku rmay-a ve sürdürmeye 
yardımcı olacak şekillerde _etkilenecekse, sanatçılar ve eğitimciler tarafından tasarlanan 
bu dönüştürücü eğitim 'prögramları vazgeçilmez. Kütüphanelerde, okullarda, üniversite"— 
lerde, endüstri, alışveriş ve sanat merkezlerindeki bilgis-ayarlara aktarılan olgusal bilginin 
erişime ve yorumlanmaya gereksini-mi var. “Sözcükler bir başlarına dünyayı betimlemiy—or 
ve bu nedenle da giriş. projesinin niyeti, yaratıcı,2 karşılıklı iletişime dayalı öğretme-'ve, 
ö'ğrenme izle'mlerini her öz.-e| kavrama ve hedef izleyiciye“ uyacak şekilde inşa etmek ve” 

uyarlamak, yanl “dinlemek ve yapmak’. İlk ve ortaokul müfredatlarında, endüstri uygu- 
lamasında ve” tüm “toplumsal bağlamda bir değişiklik başlatmanın bir aracı olarak, etki— 

leşimli anlatılan dersler, kılgı-sal ve kuramsal atölyeler, seminerler ve öğrencilerle birebir- 

jyapılain dersler sunulacak. Kişinin, alışkanlığa .ve ö'nya'rgıy-a dayalı davranışlara, kendisini- 
çeşitli çevrelerde daha derinden bulgu-sal kavrayarak meydan okuması gerekiyor:. 

Çevresel kaygılar töre! bir düzeyde işli-yor. Sevecenliği sömüren “kötü-bilinç etmeni” 
ve su; geçmişte insanların bilinç düzeylerini d-eğ'i-Ştirmede anahtar unöurdu. Şimdi Suç 
etmeni zayıflıyor ve küresel çevreselin bugünkü görse-ı| bun-alımını atlatmasına yardımcı 
olmak için daha iyimser'öğretilerln bulunması gere'kiyoız 

'rkemen John Mawanonrun markalarıda “elı-ış. Heykel Pröjeısi- ağlı-.im. programı ana- çerçevesinden- 
alıntılanan. 
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Çevre estetiği kuramına ilgi göreli olarak yeni oluştu. Gerçi insanoğlu doğanın güzellik- 
lerini antik dönemlerden beri şiirlerde, şarkılarda dile getiriyor ama çevre estetiği kura- 
mının geçmişi ancak yirmi—otuz yıl kadar geriye uzanıyor. Çünkü, her ne kadar anlamaya 
çalıştığı şeylerden biri de doğanın değerlendirilmesinin ne. demek olduğu ve, eğer bir- 
farklılık söz konusu ise, sanatın değerlendirilmesinden nasıl farklılaştığı ise de, çevre 
estetiği kuramı, doğanın değerini bilmekten farklıdır. Sunuşumun zaman kısıtları içinde 
size bu uzmanlık alanından söz edeceğim. 

”Çevre estetiği“ kuramına en sü rekli ilgiyi gösterme eğilimindekiler felsefeciler olduğu harl- 
de, bu alan sanat tarihi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, ve psikolojinin de aralarında. 
bulunduğu pek çok bilimdalından uzmanın ilgisini çekiyor. Tüm bu alanlar çevreyi“ kav- 
rayışımıza ilişkin farklı bakış açıları getiriyorlar, çünkü bu alan, tıpkı çevrenin ta kendisi 
gibi, 'tek bir bakış noktasından hakkıyla anlaşılması olanaklı olmayan çalışma alanlarının 
en önde gelen örneklerinden. Dahası, çevre estetiği kuramı, yaratıcı sanatlara da ilişkin 
bir alan. Yakın geçmişte yalnızca çevre pek çok sanatçı için çalışma yeri ve konusu ol- 
makla kalmadı, çevreyi nasıl kavradığımızın da bazı farklı sanatların uygulaması üzerinde 
etkileri oldu. Bunun da ötesinde., daha geleneksel resim, heykel, ve mimarlık. sanatlarını 
anlayışımızda kuramsal önemi de oldu. Ve, son olarak da, çevre estetiği kuramı getir-esi 
düşünüş açısından, genelde sıklıkla ihmal edilen, önemli değerler tanımlıyor. 

Estetik kuramından ne anladığımız ve çevre düşüncesini nasıl yorumlayabileceğimiz üze- 
rine birşeyler söyleyerek başlamama izin'verin. Daha sonra da çevre estetiği kuramının. 
hem sanatçılar için bir ilgi odağı hem de. estetik kuramının bir inceleme konusu olarak 
nasıl ortaya çıktığından söz edeceğim. 

I. Değişen sanat ve değişen estetik değerleri 
Estetik kuramı, felsefenin sanatları kavramakla vedoğadaki güzellikle ilgili olan koludur, 
Geleneksel estetik kuramı güzel sanatlar olarak adlandırdıklarımıZı kavrayışımızı biç-im— 
”Iendirmiş ve-o sanatlar da estetik kuramının savlarını doğrular görünmüştür. Bu savlar 
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arasında en merkezde olanlar, sanatin tekil ye özel bir kültürel kurum olduğu, kendi 
kendisine yeterli ve özerk. olduğu, karşılıksız izleme adı verilen 'özel bir dikkat türünü ge- 
rektirdiği ve sanat nesne-sinin hakettiği şekilde değerlendirilebilmesi için kültürel bağla- 
mından ye herhangi bir faydacı amaç-tan tümüyle yalıtılmış olması gerektiğidir. Bu savlar 
güzel sanatlara çok uygun görünüyor ve adeta resme, heykele, müziğe, tiyatroya , dansa 
'ye edebiyata nasıl yaklaştığımızı ayı'rdedlyorlar. Müzeler, tiyatrolar, konser salonları ye 
kütüphaneler, hepsi bu san-atların tadına yarılması için özel mekânlar'sağlıyor, deneyimin 
olağan akışını-n dışına çıktığımız ve o sanatlarla yalnızca kendileri uğruna ilgilenme tay- 
rıhı benimsediğimiz mekânlar. Böylelikle estetik kuramı ve sanatlar birbirini“ tamamlıyor 
gibi gözüküyor: Estetik kuramı sanatları değerlendirme-mizi yönlendiriyor, güzel sanatlar 
ise estetik-kuramının kurallarını örnekliyor. 

Ancak sanati-arda müthiş değişikliklerledolu bir yüzyılın sonundayız, dinlenmeksizin sü- 
ren ve uyum sağlaması güç olan değişiklikler. Sanatçıların, bu yüzyılın .başlarından beri, 
alışılmadık malzeme ve teknikler kullanarak ve sanatsal üretim, nes-neler ve izleyieiyi bi— 
raraya getiren geleneksel "örüntülerden kurtularak, göreneklere nasıl meydan okudukla- 
rını hepimiz gay—et iyi biliyoruz. Bu değişikiikleri gerek gözlerimizle gerekse kafalarımızla 
nasıl kayra'yaca-ğız? 

Ne yazık ki geleneksel estetik kuramı bu noktada son derece katı, ve hatta sanatlardaki 
bu gelişmelerin kendi ilkelerine uymaya zorlanmasında ısrarlı. ”Yine de sanatlar alanın- 
daki bu zenginlik estetik kuramı için önemli. Bizi, tüm özelliği, engelleyiciliği ve geçiciliği' 
ile deneyime geri götürüyor. Sanatın genişlemesi bizi göreneğe göre sanat olarak kabul 
edilen nesnelerin genişlemiş ve zenginleşmiş eriminden ötedeki kolayca sınırlanamayan 
ve sınıflandırılamayan şeylere ye durumlara doğru götürüyor. Video sanatı ve elektra—— 
nik ortamların kullanımı sanatın girdiği ve içine işlediği bir sanal gerçeklik alanı ortaya 
çıkardı. Çevre sanatçıları (Christo, Smithson) yerkürenin yüzeyinin parçalarını yeniden 
gözden geçirdiler ve, yeniden biçimlendirdiler. ”Ve böylece sanatlardan dışarıya, çevremi- 
ze çık—mış olduk ve onun estetik yapısını keşfettik. 

Değişen, “yayılan sanatlar ve estetik değerlendirmenin genişlemesiyle birlikte, estetik 
kuramının sunmakta olduğu göreneksel açıklamalar üzerinde yeniden düşünme gereği 
duyuyoruz. Bu tür gelişmeler bizi tekil ve ayrı nesnelerin çok ötesine, değerlendirenin 
sanatçı ile beraber çalıştığı, bazen sanatçı haline geldiği, böylelikle de oluşumunun ayrıl- 
maz bir parçası olduğu estetik bir bağlama katıldığı durumlara götürüyor. Dahası, sanat 
artık' kendi özel alanları ve kendisine ayrılmış biçimlerle de yetinmeyerek bina duyarla— 
rına, metro istasyonların-a ve kent sokaklarına sokuluyor. Sanatı değerlendirmemiz de 
göreneksel örüntüleri ve algı biçimlerini kırıp geçmiş durumda. Kimi zaman çevresel 
heykeller ve çevrelerde olduğu gibi mekânına girerek, kimi zaman etkileşimli tiyatroda 
olduğu gibi sürecine katkıda bulunarak, onu çalışma ort-amlarır—nıza getirerek ye, enge— 
nelde, sanatsal 've estetik etkinlikleri süregiden toplumsal yaşantımızla bütünleştirerek, 
sanatın büyük kısmı ile etken olarak uğraşıyoruz. Şu ya da bu yoldan, sanat çevresel 
hale gelmiş durumda ve estetik kuramı da. bu gelişmeleri çevreleyecek düşünceleri ge— 
Iiştirmell. Gereksinim duyduğumuz, sanat alanına- nasıl etkin katıldığımız-ı tanımlayacak 
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ya açıklayacak kuramsal, bir anlatım. Ben, daha önce» daha ayrıntılı bir şekilde üzerinde 
çalıştığımı” bu tür bir kuramı, estetik yüklenim olarak adland'ıriyorum. 

II. Çevrenin daha genişlemiş bir anlamı 
Sanatı kavrayışımız genişleyince, çevre anlayışımız da genişledi. Çevre nedir? “Doğal 
çevremiz” sıradan yanıtı kuşkusuz geçerli değil, çünkü bu yanıt çoğu kişinin yaŞamının 
her türlü doğal ortamdan çok uzakta sürdüğü halde herkesin çevre tarafından sarıldığı 
olgusunu gözardı ediyor. Gerçekten de, bu tür bir ortamın tanımlanması bile güç, çünkü 
doğa-, insan a.racılığındanetkinlenmemiş bir peyzaj anlamında, endüstrileşmiş dünyanın 
neredeyse her bölgesinde çoktan kayboldu.!“ 

Yine de—çevrenin ne anlama geldiği sorusu süreci başlatıyor. Çünkü, kavramı dünya nüfu- 
sunun gittikçe artan bir-oranının şimdi içinde yaşadığı yeniden biçimlenmiş peyzajları've; 
yapılı ortamları da kapsayacak şekilde genişletsek bile bu, soruyu ortadan kaldırmıyor. 
Çevreyi alışılagelmiş şekilde çevredekiier olarak düşünmek, .onun kişinin dışında bulu- 
nan, içinde kişilerin kendi özel amaçlarını gerçekleştirdikleri bir kap olduğunu ima etmek 
demek olur. Çevre araştırmacıları “çevre" diy-e birşeyin varolduğunu Ve bu çev-renin bizi. 
kuş-atan maddesel ortamlardan oluştuğunu varsayıyor gibi gözüküyorlar. Zaman zaman 
'kültürel ve tinsel ortamları 'da katmakla birlikte, felsefeciler de onlarla aynı fikirde'gibfi. 

Her ne kadar töre ve kökenbilim bizi çevreyi çevreleyenler olarak düşünmeye- yönlen— 
d-î-rse' de, yine de bu düşünce karmaşık ve akışkan olarak kalıyor.3 Benim genellikle bu 
tür tekil bir çevreden sözetmediğim zaten anlaşılmış olabilir. Yaygın anlatım tarzı her ne. 
kadar bu ise de, karşı karşıya bulunduğumuz zorluğun kaynağı olan saklı bir anlam da 
barındırıyor. Çünkü bu tekil çevre, çevreyi nesneleştiri'yor; onu sanki bizim dışımızda “ve. 
bizden bağımsız—mış gibi düşünebileceğimiz ve ele alabileceğimiz bir varlığa çeviriyor."4 
Peki ya bu tekil çevreyi nerede konumlandıracağız? Bu durumda “dış” nerededir? Durdu- 
ğum yerde beni çevreleyen peyzaj mıdır? Penceremin ötesindeki dünya mıdır? Odamın 
..ve evimin duvarlarının dışı mıdır? Giydiğim giysilerin öbür tarafında mıdır? Çeyre' solu— 
duğum hava mıdır?Yediğim yemek midir? 

.Ama. yemek dönüşerek benim bedenim haline gelir, hava ciğerlerimi şişirir ve: kanıma 
karışır, giysilerim yalnızca derimin en dış katı değildir aynı zamanda da benim tarzımı, 

jııîîizellikle, bkz. Arnold Berleant, Art-and Engagement [Sanat” ve Turku] (Philadelphia: Temple Uni- 
versity Press, 1991) 
ZDoğai çevreler, çoğunlukla doğallıklarını tarih öncesinden bu yana koruyamamışlar, yerleşim alanı 
açmak, erozyon, açık kömür ocakları, ağaç—landırma,asit yağmuru, toprak düzeyinin ve su dağıtım 
yollarının değiştirilmesi, kentlerde taş, beton döşeli tabanın çok büyük alanlar oluşturması sonu- 
cunda ikiim değişiklikleri, flora ve faunaya yeni türlerin eklenmesi, ve son yıllarda ozon“ tabakasının 
delinmesi, küresel ısınma ve radyasyonun artması artık gezegenimiZde hiçbir yerin bağışık bir yer 
olarak kalmamasına ve her yerin insan eliyle oluşturulmuş bölgelere dönüşmesine neden olmuştur. 
"3“Çevre” tanımı için Art'and Engagement, 5.81, 224’dekl tartışmaya bakınız. 
“Bu, çevrenin insan eliyle yok edilmesine, doğal kaynakları sömürücü uygulamalara, yol ve sokak 
kenarlarının lineer çöplüklere dönüşmesine olası bir açıklama getirebilir. Çevre estetiğinin sistematik 
ve bütünsel bir yaklaşımı olan The Beauty and Environment [Güzellik ve Çevre] adlı eserinde Yrji 
Sepinmaa, çevrenin geleneksel bir tanımını kabul eder. Ancak, hernekadar onun çevre üzerin-deki“ 
duyarlı tartışması, gözlemcini dış dünya ile ilişkisini “içerse de, o çevre tanımını genişleterek, doğalin 
yanısıra,. kültürel ve yapılı çeyreyi de kapsamıştır. “The Beauty and Environment" (Helsinki: Suom'a-r 
[amen Tiedeakatemia, 1986), s. 17 
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SANAT ve gevas 
ki"Şiiiğ'imi, benim özü-mü duyumumu tamamlar ve tanımlar. Odam, dairem veya yuvaım 
benim kişisel mekânımı ve dünyamı tanımlar. Ve “yürürken,. otomobil kullanırken veya 
uçarken içinde hareket ettiğim peyzaj benim' de dünyamdır, benim anlayışım-a göre dü- 
zenlenen, benim hareketlerimle tanımlanan ve, ben kendi isteklerimi ona d'iretirken, 
benim kaslarımı, benim reflekslerimi, benim deneyimimi, benim bilincimi biçimlendiren. 
Gerçekten de “pek çoğumuz yaşamımızın önemli bir kısmını televizyon ve bilgisayar ağ- 
ları-nın elektronik mekânında geçiriyoruz. O tekil çevre, akıl—beden ikilemini-n son arta 
kalanlarından, ötesine geçip uzaktan seyretmeyi düşündüğümüz 0 yer, çözülüyor. Tek 
ola-rı çev-re, eylemlerimi'n, tepkilerimin, farkındalıklarımın sınırlarını çizen ve benim .olan 
yaşama biçim ve içerik veren o maddesel, sosyal ve kültürel koşulların ilişkilerinin, bağ- 
lantılarının ve sürekliliklerinin karmaşıkbir ağına çözülüyor. Çünkü. dış bir dünya yok. Dış 
diye bir şey yok. Düşman dış güçlerden :saklarıabileceğim bir iç inziva yeri de yok. Algıla— 
yan (akıl) algılananın (beden) bir görünüşü ve, benzer şekilde, kişi ve çevre de sürekli. 

Dolayısıyla, gerek estetik kuramı gerekse çevre, yeni ve genişlemiş bir anlamda düsü— 
nülmeli. Seyir eet-etiğinin yerine yüklenim estetiği, çevreyi, sakinleri olan bizlerle sürekli 
"olarak kavramamıza da uygun. Her iki durumda da, yani sanat ve çevre, artık ayrı du- 
ramıyor ve etkin katılımcılar oluyoruz. 

III. Çevreyi Den-eyimlemek 
[Şimdi, çevreyi gerçekte nasıl den.eyim|ediğimiz sorusma gelmeme izin verin. Estetik algı 
genellikle yüzey nitelikleri ile özdeşleştirilir. Geleneğin bize anlattığına göre, duyularımı- 
zın bize getirdiği, eninde sonunda, şudur: dünyanın manzaraları ve sesle—rinin doğrudan 
bir kavrayışı, tatları ve kokularının, nesnelerin dokuları ve sertliğinin aracısız yakalanışı. 
Dahası, sağduyunun ayrıştırdığı bir avuç dolusu duyu da sıklıkla iki ayrı bölüme sınıflanıı; 
uzaklık alıcılar ve dokunma alıcılar. Görme duyusu ışığı, rengi, biçimi, deseni, hareketi 
ve uzaklığı, soyut karşılığı olan mekân ile birlikte ayırt etmemizi sağlar. Duyma yoluyla 
sesleri, gürültü veya tını, düzen, sıra, ritim ve benZeri örü’ntülerle nitelenen ses perde-- 
si“ olarak kavrarız. Felsefe “geleneği, görme ve duymayı,. ideal güzellikle bağdaştırıldığı 
sürece rahatsız edici olmayan bir tür düşünceye olanak sağla-dıkları için, estetik duyular 
olarak tanımlamıştır. 

Diğer duyuları "estetik algıya dahil edebilmek-"için yerleşmiş geleneğin üstesinden gelme- 
miz gerekir çünkü bedenin yakından katılımına dıayanıyor olmak estetik. haz için elzem 
olduğu düşünülen kibirli seyir halini bozar.S Bu duyuların “talih-'siz bir bölünmesidir, özel- 
likle asla uzağından bakamayacağı-mız çevrenin algılanmasında. Çünkü dokunma alıcılar 
insan duyu merkezinin parçasıdır ve çevre deneyimine etkin olarak katılırlar. Koklam-a 
duyusu mekânın ve zamanın farkına varışımizın ta içinde mevcuttur. Tat alma duyu-su 
bile, Proust'un madleninin yetkin tanıklığının gösterdiği gibi, o bilince katkıda bulunur. 
Daha-sı, dokunsal deneyim da, sıkça sandığımız gibi basit değildir. Yüzey dokusu, dış-hat,, 
basınç, sıcaklık, nem, acı ve sindirim duygusunun hem dokunsal hem de derialtı algı- 
sını kapsayan örüntüsüne aittir. Genellikle gözardı edilen veya dokunma ile karıştırılan, 
önemli bakımlardan farklı diğer duyusal kanal-ları da “içerir. Devinduyum duyusu, yüzey- 
lerin direnç derecelerine "göre konum ve katılığını algılamamızı sağla-yan kassal farkında-— 

Se. B_erleant, “The sensujous and'theseneuai 'in Aestheties" [Duyumsal ye Tansel Estetik] yazımın 
konusuötın Journal.arzestııetiss.ıandeıtCriticism 24 , =2'-;—..(Kış aaa-4.3 185 A ıse. 
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lığı ”ve iskelet veya eklem duygusu-nu içerir;; katı, yumuşak, keskin, kör, sıkı, gevşek. “Ve 
beden hareketini dolaylı olarak iskelet siStem yoluyla kavranz: tırmanmanın ve inişin, 
dönmenin ve bükülmenin, engellemenin ve serbest geçişin farkında olmak.“ 
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__ Farklı duyu biçimlerinin bileşmesi anlamına gelen sinesteziyi kabul etmek de çevre al- 
:-} ag-ı'sının duyusal eriminl ayırt etmek kadar önemlidir. Çünkü bu farklı algı yolları yalnızca. 
5} düşüncede, çözümlemede ve deney koşulları altında ayırt edilebilir, deneyim sırasında 

değil. Başka herhangi bir durumdan çok dah-a güçlü ola-rak çevre algısı, işlevsel olarak 
birbirine etkili insan duyu merkezlerinin hepsini hizmetine çeker ve böylece beden ve 
yerin birbirinin içine nüfuz etmesinde çevrenin parçası haline geliriz. 

. Demek ki. yaşam dünyamızı yalnızca görmüyoruz: Onunla hareket ediyor, onun üzerinde 
if ve ona tepki vererek davranıyoruz. Yerleri yalnızca renk, doku ve biçim yoluyla değil, 

nefes alarak, koku yoluyla, tenimizle, kassal eylemimiz ve iskelet duruşumuzla, rüzga— 
f' ! rın, suyun ve trafiğin seslerinde kavrıyoruz. Çevrenin o ana. boyutları ile -mekân, kütle, 
- l haCim ve derinllk— yalnızca gözle değil, hareketlerimiz ve eylemlerimiz yoluyla bedeni- 

mizle de karşılaşıyoruz. 

.A-Igidaki tüm gücüne karşın, çevre deneyimini birtek duyusal boyut oluşturmuyor. Doğ- 
rudan duyumsananlardan başka etkenlerde deneyimimizi biçimlerdirmek ve yöneltmek. 
“üzere dahil oluyorlar. Çünkü duyumsama yalnızca duyusal değil, yalnızca işlevbilimsel de 
..değil ; kültürel etkilerle kaynaşıyor. Gerçekte bu, kültürel bir canlı için tek deneyimle-me | 
yolu. Duyumsama ile anlamın ayrımı da ”deneyimin kendisi tarafından doğrulanmayan | 
0 ince ay'rımlardan bir diğeri, çünkü sosyal varlıklar olarak kültürümüze özgü biçimlerle ' 
algılıyoruz.? Karın, yağmurun, uzaklığın, ağırlığın, karmaşa ve düzenin algısı -tüm bun- 
lar, asla tek başına ağtabakada oluşan veya dokunsal uyarımla değil, kültürel davranış 
biçimlerinin içerdiği çerçeveler ve sınıflandırmalara- göre ayrıştırılır ve tanımlanır. Aynı 
şey gürültü düzeyi, koku ve tat nitelikleri, ve ışık düzeyi için de söylenebilir. 

Dolayısıyla, içinde devindiğimiz algısal dünya geniş ve zengindir. Tümüyle ve ayrılmaz- 
.ojlarak duyumsal ve kültürel olan bu dünya, karmaşık bir deneyimsel çevredir. İnsan 
“deneyiminin çok-boyutlu bağlamı, tartışmakta olduğumuz duyusal biçimlere ek olarak, 

' şekiller ve çizgiler, sesin tınıs—al ve dalga örüntüleri, ışık ve gölge, desen ve doku, sıcak.— 
lik, kas gerilimi, yönlenmlş hareket ve kuvvet çizgileri, hacim ve derinlik gibi şeylerde , 

“Ja mes J. Gibson., The Senses Considered as Perceptual Systems [Algısal Sistemler olarak Duyular], , 
(Boston, Houghton, 'Miffl'in, 1966), s. 97. Gibson, beş temel algı sisteml tanimlar: yönlendirme “siste—v 
m'l' (hareket), duyu sistemi, tad alma, dokunma ve görme sistemleri. Gibson, “Dünya hakkında bilgi 
bu sistemlerin herhangi biri veya birbirlel ile eklenmeleri sonucu elde edilir” der 5.55. The Ecological 
Approach to Vlsual Perception [Görsel Algılamaya Ekolojik blr Yaklaşım] ( Boston, Houghton, Mifflln, 
1979) ve Harvey Richard Schiffman , Sensation and Perception an Integrated Approach [ Duyumsama 
ve Algılama: Bütünsel blr Yaklaşım],(Ney York, Wiley, 1979), s. 119—121 
’Burada. “kültür" terimini özellikle antropolojik anlamıyla kullandım. Bu anlamıyla dahi çok tartışma 
götüren bu kültür teriminin, insanların geçmişte ve günümüze, bir tbplumun üyesi olarak, öğrendiği, 
kaz-andığı anlamlar, değerler, ldealler, gelenekler, beceriler ve özellikle de 'güzel sanatların tümünü 
kapsadığını. söylemek yanlış olmaz. 



sANAT 've ÇEVRE“ 

zs 

içerir. ”VE:- kuskusuz, her tur “algı mekânı zaman veİh'areketinııasai doğaföti—Psi boyutla-rının 
çerçevesi içinde gerçekleşir.-8 

Son bir değerlendirmede, insanın çevresi algısal bir örüntüdür ve, bu haliyle, bir dene-— 
'yi'mlerne düzenidir.- Estetik kuramı bakış açısından kavrandığınd-a, algının taşıdığı kül- 
türel örüntüler ve anlamlarla birlik-te,- duvusal zenginliğe, doğrudanlığa, ve. anındalığa 
sahiptir ve çevre zengin dokusunu tüm bunlara borçludur. O halde çevre, karmaşık 
bir düşüncedir, özellikle de estetik kuramı açısından _değerlendirildiğinde. Olağan ta— 
nımiarının pek çoğunu zaten reddetmiş. bulunuyoruz: bir varlık olarak —teki| bir çev- 
re; bizim içinde kendi etkinliklerimizi sürdürdüğümüz bir kap olarak çevre; maddesel 
çevre(leri)miz olarak çevre; düşüncelerimizin, duygularımızın ve arzularımızın dışında 
kalan dünya olara-k çevre. Bu kendi kendini kutlayan kavramlar yerine, çevreyi, kişilerin,. 
'tüm tarih-sel ve sosyal örüntüleri içinde insan yaşamının örgüsünü oluŞturan tüm etkinlik 
ve tepkilere katıldığı fiziksel-kültürel ortam olarak anlamaya başlıyoruz. Estetik “etken 
kabül edildiğinde, algısal doğrudanlık, anın-delik ve varlık üZerindeki güçlü vurgusu-yla, 
üstünlük kazanıyor. 

Demek ki, estetik algının hiçbir zaman saf fiziksel duyumsamadan ibaret olmadığını 
ve hiçbir zaman süreksiz ve zamansız olmadığını anlamaya başlıyoruz.. Estetik algı her- 
zaman bağlamsaldır, tüm deneyimi şekillendiren koşullar ve etkiler çeşitliliği tarafından 
aracılanır. Ve kültürel bir çevrenin parçası olarak yaşadığımız için, estetik algımız ve“ 
yargımız da kaçınılmazolarak kültüreldir. Bu, soyut bir ifade. değil; kültürel algının sonu 
gelmeyen çeşitliliğine işaret ediyon Her toplum tarihin tüm dönemlerinde kendi özgün 
estetik algılama biçimine sahiptir. Farklı bir kültürü bilmekten, düşünüş biçimine, dünya 
görüşüne vakıf olmaktan sözettiğimizde gerçekte kastettiğimiz bu olabilir. Sanatlarda 
dünya edebiyatını okuyarak, farklı ülkelerin sanat ürünleri ile ilgilenerek ve uluslararası 
sinemayı izleyerek bulduğumuz kültürel macerayı sağlar. Yolculuk yapmak için en büyük 
desteklerden biridir. Ve çevre kültürel oldu-ğu için, herhangi bir çevre estetiği kuramı 
tartışması da, bu olgudan dolayı, kültürel estetik kuramı olarak adlandırabiieoeğimîzi 
"içermek zorundadır.9 

ii'-Algısal deneyim “üzerine yazılmış zengin 'bilgi, Husserl, Sartre, Heidegger,. Merlea-u- Panty-, Sohulzıv'e. 
diğerlerinin yeni ufuklar açan ve bedenin mek-ânı, yaşam mekânı, yaşanan mekân,. yaşanmış zaman 
.gibi kavramları geliştiren, fenomenoloji ve varoluşçuluk geleneklerinden gelmeye devam etmekte— 
dir. 
9Coğrafyacılar ve antropologlar, değişik kültürlerde üretim, aile örgütü, ekonomik değiş tokuş, alan 
kullanım biçimleri ve-ritüeller gibi yaşamın parçası olan etkinliklerin ne kadar değişik biçimlerde,-yü.- 
rütüldüklerinl betimlerler. Fiziksel peyzajın bu değişik etkinliklere göre biçim alarak, özel bir “kültür 
“peyzajı" oluşturduğunu ileri sürerler. Kültürel estetik, benim geliştirdiğim, estetik algıdan doğan bir 
düşüncenin, korelasyonlarıdır. Kültürel estetik, bir toplumun çevresini oluşturan algısal bir matristir. 
İnsan algılarını fiziksel çevre ile kaynaştırarak, binaların yapısal özelliklerini, peyzajın düzenlemesini,. 
_ve onların duyusal nitelikleri ve biçimleri ile deneyimsel bir bağlama yerleştirir. Bu matris, renklerin, 
ses, ışık, doku ve hareketin (duyuların değişim hızı ve örüntüsü dahil), kokular, tadlar, mekânlar 
(uzaklık dahil), zaman duyusu ve insan bedeni ile ilişkilerini kapsar. Bütün bu ögeler, belli bir zaman 
ya. mekândaki çevresel deneyimin özelliğini belirler. Kültürel estetik, insanın dünyayı algılamasını 
tanılan Eğitimli“ bir gözîiemci, bir “mahallenin" görüntüsü arkasındaki etnik kökeni, bir gezgin yabancı 
bir yerin kendine özgü güzelliklerini bir bakışta anlar. Bizim burada düzenSiz bir biçimde edindiğimiz 
duyumlar, yalnız bazı estetik çalışmaların temellerini değil, kültürel deneyimin bir parçasını oluştura— 
bilir. Buna ek— olarak, kültürel estetiğin ne ..oiduğunu bir kez tanıdıktan sonra, sadece ayrı kültürlerin 
estetiğini incelemekle kalmayıp, onlarda ortak. biçimlere ve türlere baka-biliriz. Bu ise ideal bir disip- 
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Iv. Çevreyi Değerlendirme- 
Çevreyi değerlendirme düşüncesi, çev-renin anl-amını genişleten, göreli olarak yeni bir 
kavram. Çevreyi bizi yalnızca kendi amaçlarımız için kullanılabilecekleri sürece ilgilen- 
di‘ren dışsal nesnelerle dolu nesnel bir mekân olarak gören görüşü reddetmek anlamına 
geliyor. Batı’da peyzajın dikkate değer bir estetik değer taşıdığı ancak onsekizinci yüzyıl— 
dan beri kabul görüyor. O zamandan bu zamana, önemleri taşıyabilecekleri herhangi bir 
endüstriyel veya ticari değerden tümüyle bağımsız, manzara değeri taşıyan alanları ve. 
bakış noktalarını belirleme yönünde kademeli bir süreç yaşanıyor. Neredeyse her ulus ve- 
bölge şimdi taşıdıkları estetik değer nedeniyle, çoğunlukla bu değeri tarihsel, kültürel ve. 
dinlendirici değerleri ile birleştirerek, parklar ve benzeri alanlar ayırmış—durumda. 

Yine de çevrenin estetik değerine karşı benimsenen bu tavır sanata karşı benimsenen 
geleneksel tavrı andırıyor. Estetik değer taşıyan yerleri tanımlamak ve onlar-ı, tıpkı sanat-ı 
müzelere kapattığımız gibi, çevremizin geri kalanından ayrı tutmak anlamını taşıyor. Öte 
yandan estetik olanın sıkı bir karantinaya alınması evrensel bir düşünce veya uygulama 
değil. Pek çok başka kültürel geleneğin estetik olanı toplumsal yaşamla birleştirme—yol- 
larına göre, bu bir istisna. Çin ve Japonya’nın geleneksel kültürlerinden, Bali ve Kuzey 
Amerika'nın yerli kültürlerinden, Okyanusya, Afrika ve Amerika kıtalarının çeşitli yer- 
li nüfuslarından kültürel bütünleşme konusunda öğrenecek çok şey var. Estetik olanın 
çevre içindeki izleri Batı'da belli başlı alanların dışında, dinsel tapınmanın törenlerinde 
hâlâ varlığını sürdürüyor, iyi yemek alışkanlıklarında, bahçecilikte ve televizyonla gel-en 
yarışma saplantısı ile bozulmamış gezinti, kır yürüyüşü., kamp yapma, dinlenmek için. 
yüzme, kanaya binme ve eskimo balıkçı kayıklarıyla gezinti gibi açık hava etkinliklerinde 
ortaya çıkıyor. 

Dolayı-sıyla, çevreyi deneyimlemek, dışsal bir 'peyzaja bakma meselesi değil. Gerçekte 
bakmaktan ibaret birmesele değil., Bazen yazarlar çevreyi maddesel çevre(leri)miz ile 
peyzajı ise birmanzarayı algılayışımız ve onu anlamlandırmada kullandığımız düşünce- 
ler ve yaklaşımı-aria özdeşleştirmeye kalkışıyorlar.” Ancak, gördüğümüz gibi, ins—anları 
çevrelerinden ayrı düşünmek hem felsefik olarak temelsiz hem de bilimsel olarak yanlış. 
Bunun da ötesinde, çevreci hareketin gösterdiği gibi, felaket uygulama sonuçlarına yol 
açıyor. Benzeri şekilde, deyimden ne anladığımız, yalnızca gözü değil, tüm bedensel 
duyuları içerecek şekilde büyük bir genişleme gösterdi. Artık bilinçli bedenin, dünyayı 
seyir yoluyla. gözlemlemek yerine, deneyimleme sürecine etkin olarak katıldığını kabul 
ediyoruz.11 

linler arası uğraştır ve en iyi sekilde,—_ estetiğin kültürel antropoloji, antropoloji ve diğer ilgili dallar ila" 
iŞ'b'irliğ'i sonucu başarılabilir. 
mD.. W. Meinig, (der.) The Interpretation of Ordinary Landscapes [Sıradan Peyzajlarm Yorumu],(New 
York: Oxford University Press,1979). 
11Bu yeni anlayışı yansıtabilmesi için, çevre ve peyzaj arasındaki farkın değişik biçimde yorumlan- 
ması gerekir. Eğer çevre'yi hatalı olarak, nesnel kabul edersek ve o peyzajın parçası olan inanç ve 
tüt'umlarla kaynaşırsa, ikisi arasında ne fark kalır? Belki çevrenin, yaşam koşullarını oluşturan birçok 
ögeyi, insan dahil içeren daha genel bir terim olduğunu söyleyebiliriz. Peyzajın ise, bir yerin daha 
birebir deneyimini yansıtan, daha özel olduğu söylenebilir.“ Peyzaj, bireysel bir çevredir, herhangi bir 
çevreyi oluşturan ögelerin bazı özelliklerini, belli biçimde bütünleştirir ve o çevrenin en önemli algısal 
uyarıcısı olarak insanı vurgular. Bir diğer deyişle peyzaj, yaşanmış çeyredir. Burada çevre daha genel 
anlamında kullanılmıştır, ancak bir bölge veya özel bir yer söz konusu olduğunda, terimi daha beli-'r— 
ginleştirerek peyzajdan veya çevre içinde özel çevre olarak kullanmak daha yararlı olabilir. 

i_29 



ERNATVE ÇEVRE 

Tüm bunların çevre estetiği kuramı ile ilişkisi var, çünkü çevrenin doğasında: va rolan 
algısal değerle-rin değerlendirilme-si fiziksel bağlantı-yı içeriyor. Çevreyi değerlendirmek 
yalnızca o hoş manzaraya onaylayarak bakmaktan ibaret değil, virajlı bir köy yolunda 
otomobil kullanmak, bir kır patikasında yayan gitmek, bir derede kürek çekmek ve, tüm 
bu etkinlikler sırasında, seslere, kokulara, rüzgar ve güneşin duyumsamas'ına, renk, 
şekil ve desen nüan—slarına dikkat etmek demek. Çağdaş dünyada pek seyrek rastlanan,- 
gerek Yaşam deneyimimiz gerekse anılarımızda ta içten ait olduğumuz bir evde ve bir 
yerde yaşamakta da Varolan bir şey bu. Ve bizi birleştiren kütlelerin ve mekânların de- 
vinduyumunda da ortaya çıkıyor. “Birieştı'ren” burada doğru bir sözcük, çünkü harfiyen 
bedenlerimizi işin içine katma anlamına geliyor ve bütün içinde. yeralan bu bağlantı da 
çevrenin estetik deneyiminin içerdiği şeyin ta kendisi. 

Aynı zamanda ve bu bedenleşrniş deneyimin bir parçası olarak, bilgimizi, “inançlarımızı 
ve tavırlarımızı da beraberi'mizde getiriyoruz çünkü bunlar da deneyimleme sürecineı 
katılarak onu kurmamıza ve yorumlamamıza olanak sağlıyor. Düşünce ve tavırların bu 
tür etkileri estetik deneyim ile ilgili, gerek sanat ve gerekseçevre açısından yaşamsal 
bir olguya dikkaleri çekiyor. Bu, estetik değer biçmenin saf kişisel, sıklıkla yanlış olarak 
adlandırıldığı gibi “öznel" bir deneyim olmayıp, toplumsal bir deneyim olduğu olgusu. 
”Sanat ile olduğu gibi çevre ile de estetik bir bağlantı içine girerken, taşıdığımız bilgi, 
inançlar, görüşler ve tavırlar büyük ölçüde sosyal, kültürel ve tarihsel kökenli.. Bunlar 
dikkatimizi yöneltiyor, bizi olmakta“ olanlara açı-yor veya kapatıyor ve katılımımızı hazırlı- 
yor veya engelliyor. Burada da, başka her yerde olduğu gibi, kişisel olan toplumsal olanla 
aşılanıyor. Bizler saf duyu alıcıları değiliz ve deneyim de uyarıdan ibaret değil. Toplumsal 
biçimler ve kültürel örüntüler, bizi araçları ile donatıyorlar. Dolayısıyla, çevreyi estetik 
anlamda deneyimlerken, saf olarak kişisel bir etkinli-ğe değil, toplumsal bir etkinliğe ve 
sıklıkla da kamusal bir durumda katılıyoruz. Toplumsallığımız, ister-sanat i-Ster çevre söz 
konusu olsun, estetik deneyimimizin özünde mevcut-. ı 

Demek ki, çevre -ve onunla birlikte peyzaj— maddesel çevre(ieri)'mizden fazla bir şey 
veyalnızc-a belli bir ortamı algılayışımızdan, çevreye dair-düşüncelerimiz ve etkinlikleri.— 
mizden veya o toplum ve kültürün bunlara verdiği düzenden ibaret değil, bunların tümü 
birden. Tümlenik bir bütün olan çevre, kiş-ilerin ve yerlerin, karşılıklı süreçlerle birlikte,- 
birbîri ile ilişkili ve birbirine bağımlı bir birliğidir. Benzeri şekilde, çevrenin kavranması da 
yalnızca katmanlı bir süreç, her yerde bulunan ticaret bandını oluşturan birbiriyle ilişkisiz 
dükkanlar ve işler dizisi gibi, genel bir anlayışa kavuşmak için ayrı uzmanlık alanlarının 
bilgilerini bir araya getirme meselesi değildir. Daha çok, bizim, sistem mühendisliği ve 
biyolojik çevrebilim gibi bilim alanlarının toptancı bir model izleme yollarına benzer bir 
şekilde, farklı çevre. uzmanlığı alanlarının nasıl birbirinin içine nüfuz ettiğini ve birbirini 
bilgilendirdiğini anlamamızı gerektirir. Ama çevre çok daha kapsayıcıdır ve estetik bileş— 
içe-lerini keşfetmek üzere unsurlarına ayıramamamızın nedeni de budur. Çevre estetiği 
kuramı,. başka herhangi bir çalışma alanından çok daha fazlasıyla, nesnelerin, kişilerin 
ye etkinliklerinin tüm bileşkesinin bir boyutu olarak ortaya çıkar. Bir peyzajın estetik. 
değerini tarihsel yapı kültürel kaynak taramasından veya, parklar,. sıra dışı doğal özel— 
likler gibi özel güzelliklerin birikiminden çıkaramayız. Çevre karmaşık,. 've-tümlenik', bir 
bütünün adıdır 've estetik niteliği o bütünün anahtar boyutudur. 



ARNOLD B'ERLE-ANT 

Çevrenin bu şekilde kavranması, değerlendirme için ilginç ve öne-mii sonuçlar getirir. 
Bu aşamada sanatı değerlendirmenin ne anlama geldiğini düşünmek faydalı olacaktır. 
Sanatları değerlendirmek—, algısal niteliklere bir duyarlılık geliştirmeyi gerektirir. Her bir 
sanatı belirli duyularla özdeşleştirmek pek indirgeyici olur — örneğin resmi görme ile ve 
müzüği duyma ile. Tüm duyuların nasıl her türlü deneyime, genellikle doğrudan ama 
aynı zamanda da imgesel olarak, bir dereceye kadar katıldığına dikkat çekmiştik. De- 
ğişkenlik gösteren, farklı duyumsama biçimlerinin göreli önemidir. Yani bazı sanatlarda 
görsel duyu boyutu baskın iken, bazı başkalarında işitsel olan baskın ama bir yandan da 
diğer duyusal kanallar da geçerlidir. Yine de fiziksel algıdan çok, tüm sanatların gerektir- 
diği gelişmiş bir duyarlılık, keskin ve ayrım yapabilen bir algısal farkındalık. Bu, örneğin 
resimde, renk özellikleri ve renklerin birbirleriyle ilişkilerinin farkındalığının kes-kinleş- 
mesini, kütlelerin ve düzenlemenin dengesinin farkında olmayı, genelde çizginin hare- 
keti, ışık ve gölgenin derecesi ve zıtlığı duyusuna sahip olmayı ve daha büyük biçimlere 
olduğu. kadar detaylara da duyarlılığı içerir. Müzikte, sesten içeri dinleme, iç seslerin 
hareketini duyma, eşzamanlı farklı ritimleri ayrıştırma, tonların niteliklerini ve farklılık- 
larını ve tek bir ton içindeki nüansları farketme, tüm ölçüde zorlayıcı hareket gÜCÜnü 
ve belli belirsiz esneklikleri hissetme yeteneği demektir. Aynı tür bir ayırt etmeyi diğer 
sanatlarda, örneğin her ik‘isi de kendi duyarlılık dizisine-sahip dansta ve mimarlıkta da, 
tanımlayabiliriz. ' 

Bu çevreye nasıl uygulanıyor? Sanırım aşağı yukarı 'aynı yolla. Çevre değerlendirmesi 
duyusal gizilgüçlerimizi tüm diğer sanatları aşan bir erim ve karmaşıklıkta çalıştırarak- 
sınırlandırmayı veya çevrelemeyi zorlaştırır. Dokuların ve renklerin incelikle ayırt edil— 
mesi, kütlelerin ve hacimlerin tensel farkındalığı, seslerin derinliği ve yönlülüğü, rüzga— 
rın, güneşin ve nemin ten üzeri-nde hissedilmesi, ayağımızın altınd-aki farklı yüzeylerin 
ve dokuların, tırmandığımızda, indiğimizde veya göreli olarak düz bir yüzey üzerinde, 
kıvrılarak, dönerek ve neredeyse düz doğrultuda, düzensiz olarak hareket etmenin de.- 
vinduyurnsal bilinci. 

Mimarlık, peyzaj tasarımı,. bahçe tasarımı ve kentsel tasarım. gibi çevreye dair sanat 
alanlarında çalışanlar, bazen tasarlanmış olarak, ama çoğunlukla çevre deney-imini bi- 
çimlendirme sürecine dahil olduklarının bilinçli olarak farkına pek az vararak, bu algısal 
gizilgüçlerden sonuna kadar faydalanırlar. Dahası, her ne kadar bu yönde bir başlangıç 
varsa da, yine de eksik olan, o duyarlığın kuramsal açıdan inceltilmesi ve çevre değer- 
lendirmeSİ'nin daha açık bir anlatımıdır.12 Çevre değerlendirmesinde, örneğin, tensel du- 
yarlılığın, kütle kuvvetinin bedensel farkındalığının, boş— mekânın çekiminin, görsel, işit- 
sel, dokunsal, koku ve tat nitelikleri ile birlikte bedenSel hareket içindeki devinduyumsal 
katkının tüm deneyime yayılan önemini kabul etmeliyiz. Çevre, gerçekte, Wagner'in 
müzik tiyatrolarından çok daha fazla, gerçek Gesamtkunstwerk, yani bütüncül, herşeyi 
kapsayan sanat eseri olma niteliği taşır. 

“Bkz. A. Berleant, Art and Engagement, Ch.4; ““The Aesthetics of Environment” (Philadelphia: 
Temple University Press, 1992); Living in the Landscape (Lawrence, KS: University Press off Kansas, 
1997); Yrji Sepinmaa, The-ı Beauty of Environment; Allen Carlson, “Appreciation and the Natural En— 
.vi'rönment," The Journal ofAesthetiCs and Art Criticism 37, (1979), 267—75 . 
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SANAT VE ÇEVRE 

Öte yandan,- jçevre değerlendirmesinin bir başka yüzü daha vardır. Çünkü peyzajın sun- 
duğu. zevkle-re keskin bir duyarlılık-tan fazlasını içerir. Nasıl gürültü, müzikten; ticari pa— 
nolar, resimlerden veya bir fabrika, bir ağaç korusundan daha ısrarcı ise, çevreye ait 
bas-kın deneyim de her zaman olumlu bir biçime sahip değildir. Çevre estetik kuramı, bizi 
çeşitli şekillerde kıran peyzajların varlığını da kabul etmek zorundadır: yer kimliğine ve 
bizim yerlere” karşı beslediğimiz duygulara zarar vererek, mimari uyumu bozaıak, tiksiin— 
dirici olduğu kadar zararlı da olabilen sesler ve kokular salarak, yaşam çevremizi kirlilik 
veya diğer bozulma biçimleri nedeniyle. düşman ilan ederek ve hatta yaşanmaz hale 
getirerek. Bu eleştiri kısmen estetik temellidir, algısal du-yarlıklarımıza karşı bir saldırı ve 
eski değerle doğrudan bir karşılaşma. 

Dolayısıyla, çevre“ değerlendirmesinin kapsamı genişledikçe, önemi de çok daha faz- 
lalaşıyor. Estetik kuramının artık bahçelerin ve park-lann güvenli çevrelerinden ibaret 
olmayan sınırları 'tüm doğayı, kenti ve kırsal alanı, fabrikayı ve müzeyi, çöl atıklarını. ve 
buzulla beslenen fiyordları kapsayacak şekilde yenidentanımlanmalı. 

v. Çewe Estetiği Kuramı 
Sonuç olarak, çevre estetiği kuramı nedir? Tıpkı şiir veya. resim estetiği kuramının bu. 

sanatlardaki estetik nitelik ve değerlerin, bizim onları değerlendirme ilişkimizi de içeren 
bir çalışması olması gibi, çevre este-tiği kuramı da çevredeki estetik deneyimi ve değeri 
inceliyor. Sanatlar alanında estetik değerin deneyimlenmesini kavrayış şeklimiz, onlar 
hakkında bildir'ilebilecek değer yargılarının temellerini oluşturuyor -eleştirel, yorumsal, 
felsefi,.ve benzeri. Benzeri şekilde, çevre estetiği kuramı da çevrenin ne olduğunun, çev— 
re deneyiminin ne olduğunun, bu deneyi-min estetik boyutunun ve orada gelişen değer 
çeşitlerinin kavranmasını gerektiriyor. 

Bir zamanlar Thoreau'nun yazdığı gibi, “Bir resim yapabilmek veya heykel aymak ve“ 
böylece bir-iki güzel nesne ortaya çıkarma bir şeydir.; ama içinden baktığımız atmosfer 
ve ortamın ta kendisini oymak ve boyamak çok daha şanlıdır, bunu yap-maya gücümü-z 
yeter. Günün niteliğini etkilemek, sanatların en ulusu budur.”13 Estetik- çevre herkesin 
-orl:amıdır,çevre sanatı, insanın yaşama sanatı. Çünkü algısal dünya insanın düınyasıd-ır; 
yeteneklerimiz “ve kısıtlarımız 0 dünyanın gizilgüçierini ve sınırlarını etkiler. 

Dünyayı bütün olarak almak, tüm algı erimini kullanmak, deneyimimiZi, insan dünya- 
“mızı, yaşamlarımızı büyütmek- demektir. O halde amaç, tümü-yle. ilişkil'enmiş organik,. 
toplumsal bir yaşamın parçası olarak genişlemiş, ama hâlâ ayırt edici bir farkındalıktır. 
Bu, gözü açık tutma-yı, bilgilenmeyi ve tüm deneyimin tüm kapsamı-na etkin olarak ka- 
tılımı gerektirir. Çevrenin estetik duyumsanması böylesi bir Yaşamın ana unsurlarından 
biridir-. 

iii-Henry . David Thereau, Wald-'er!) (New. Yark: Norton,,1966L'361 
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Richard WOODFIELD 

Sanat ve çevre arasındaki ilişkiyi ele almaktaki asal sorunlardan biri, özel ve kamusal 
alanlar arasındaki farktır. Kamusal ve özel sorunu, ilk olarak, 18. yüzyılda, san'at eleşti- 
risi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Fransız monarşisi saray sanatçılarının eserlerini kamuya 
sergilemeye karar verdiğinde, kendisini doğrudan eleştiriye açmıştır. Salonları ziyarete 
gidenler eserleri ısmarlayanlarla aynı değildir ve eleştirmenler kamunun ideolojik olarak 
saray değerlerinden ayrılmasına sebep olmuştur. Saray ve kilise kendileri için çalışmak 
üzere sanatçılara iş vermeyi sürdürdüğü sürece, bu pek de sorun olmadı ama devrimle 
birlikte sanatçılar bir kamu zevki tanımlama sorunu ile karşı karşıya kaldılar. Böyle bir 
zevk. mevcut değildi çünkü sarayların dışında baskın müşterilik alışkanlıkları yoktu. Bu— 
nun genel bir sonucu olarak sanatçılar yeni ortaya çıkmakta olan kentsoyluların müşte- 
rileri olmalarını beklemeler oldular. 

:179'1'Yılında Fransız Ulusal Meclisi'nin Anayasa Kurulwnun açıkladığına göre: 
Anayasanın temelini oluşturan hakların eşitliği,. tüm yurttaşların dü$ünce- 
Ierini “açıklamalarına izin vermiştir. Bu yasal eşitlik tüm yurttaşların eserle- 
rini sergilemelerine izin vermelidir. Resimleri —bun'|ar onların düşünceleri— 
dir— ve resimlerin kamusal sergilemeleri için bu yayımlama iznidir. Töreye. 
ve kamusal düzene saygı gösterilmesi koşuluyla, Louvre'un Salon’u. re- 
simler için bas—ın demektir.-1 

Kuşkusuz iğneli bir ifade. Yine de, Kurul'un sanatçıların eserlerinin ..se'rg'ilenmesi için kagi— 
musal bir mekân sağlanmasını devletin işi olarak düşünmesi ilginç. Bu durum fazla uzun 
sürmedi: tepkiler başladı ve Salon jüriyi yeniden gündeme getirdi. Jüri kamunun zevkini 
tanımlama sorununu çözmedi, bu böyle bir şeyin gerçekten de varolmasını gerektirmi— 
yor. Bunun yerine, kamusal sanat çalışmalarına hâkim olan yönelimler,- kurumlaşmış 
'sanat dünyası ile günün hükümetinin çarpıştığı bir savaş alanı haline geldi. 19. yüzyılın 

”iP.- M.ainardı, The End of the Salon: Art” and ’the State in the Early "nın-'d Republic: [salon’un Sonu:". 
Erken Üçüncü cumhuriyet Döneminde Sanat “ve Devlet], -.(Cambridge, 1993), s-. 20.. 
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sonunda:, en deneysel sanatçılar izleyi-silerim satıcı. ve galeri “sistemi. yoİuğyia bölmüştü. 
bile ye yakın zamanlara kadar da bu durum aynı kaldı. 

19. yüzyılda-Salon hakkında çelişkili duygular vardı. Bir yanda, Salon-'un,. kamuya: karşı,. 
yalnızca en yükseltici nitelikte, törey-i ve. politik düzeni ”yücelten eserleri sergilemek gibi 
bir sorumluluğu olduğuna inanılıyordu. Bu daha geniş bir izlencenin parçası olacaktı. 
Üçüncü Cumhuriyet’in ilk güz-e| sanatla-r müdürü Charles Blanc'ın sözleriyle: 

Devlet anıtları inşa etmeli ve donatmalı; insanlara geniş ve güzel bahçeler 
açmalı; uygun zamanlarda törenler veya muhteşem festivaller düzenle— 
melt; b02ulma tehlikesi ile karşı karşı-'ya bulunan şaheserlerin oymacı'nın 
sanatında korunmasını sağlamak.? 

Diğer yanda ve daha çok uygulamaya yönelik olarak, salon sanatçıların 'eSerierin-i sa— 
tabileceği bir mekân olarak görülüyordu. Gerçekten de, sanatsal niteliği onaylayan bir“ 
damga sunuyor gibi görülüyordu. Renoir'ın 1881 yılında belirttiği gibi, 

Paris'de bir resmi Salon'un onayı olmaksızın beğenme yetisine sahip çok 
çok onbeş. sanatsever yar. Ressam Salon’da olmadıkça bir santim tuval 
bile almayacak seksenbin kişi yar.3 

Eleştirmenler salon-"u kentsoylu iç mekânları için dekoratif malların kaynağı olan pazar- 
yeriyle', çarşıyla veya büyük mağazayla il i-şkilendirmekte gecikmediler.. 

Üçüncü Cumhuriyet'in en başarılı olan çabaları, yararcı alanlara, teknolojiye yönelik il— 
gin-in ekonomik ve estetik kaygılarla birleştirilebileceği mimarlığa ve dekoratif sanati-ara 
yönelmişti. Zanaatsal üretimin dış ticarete yönelik olarak özendirilmesi devlet teşy'iklne 
“yem Nouveau'nun özendirilmesine yol açtı. Patricia Mainardi'nin sayladığı gibi: 

Bu kaygılar sehpa ressamlığına tümüyle yabancıydı. Cumhuriyet’in ya— 
pabildiğinln en iyisi—ve bu gerçekten de bir başarıyı temsil ediyor—Pan— 
théon gibi anıtsal mimari mekânlar için kapsamlı bir “dekoratif resim-"' 
kampanyası başlatmak oldu. Ama... bu izlense-pek çok Fransız—sanatçı için- 
geçimini Sağlama olanağı getirmekten uzaktı.4 

Büyük har—f S ile yazılan Sanat için ise, 1883 yılında, ”mü-ze yönetiminin müdürü olan. 
Dilen'd'orf şöyle yazmış: 

Sanat çok sayıda rahibe 'gereksmim duymayan bir dindir; doğası gereği 
soyludur. Saf 'ye yüksekte kalabilmek için, küçük bir seçkin grubunun ata- 
lardan mirası olarak kalmalıdır.-5— 

Bu durum altmışların sonlarına ve .yetmişlere kadar-değişmedi ; önemli sayıda deneysel 
sanatçı,. galeri ortamını parlatılmış mallar için bir pazaryeri olarak görüp, ona bag—kaldı— 
rıncaya kadar. Ürüne atfedilen yüksek konumu sınırsallaştıran kavramsal sanat- üretti— 
ler veîya galerilerin dışındaki mekânlarda çalıştılar. Terslmlemeli olarak, gale-ri, sanatsal 

2A-.g'.e., 5. 4-0. 
“_Shı-g-ıB-ı 5“, 8-5; 
-4A_g_,._e_., :s. 134. 
5â..g-.e.,.. s. 1.33. 
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3? ”mallar için pazaryeri olarak kaldı, titizlikle üretilmiş sanatçı açıklamaları için veya aksi 
h_alde özel olaylar olarak kalacak' olan etkinliklerin çizimleri ve fotoğrafla belgelenmesi. 
için. Gerçekten de son derece iddialı bir eserini kamusal alana çıkaran bir sanatçı, Ric- 
hard Serra, eserini, kamu tarafından sevilmediği gerekçesiyle, hükümet emriyle kaldırt- 
mak-zorunda. kaldı. ' 
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“!?/ted Arc [Eğik Yay], New York'da Foley Meydanı'ndaki Federal yapı grubunun meydan- 
cığına 1981 yılı Temmuz ayında inşa edilmiş, yaklaşık 36,5 metre uzunluğunda, 9,3 'm 
yüksekliğinde, 30cm kadar eğik, 77 ton ağırlığında, kocaman, çit benzeri, pastan delik 
deşik olmuş, tırpan gibi bir Corten çelik levhaydı. Dönemin bir gazetecisi, eserin, mey- 
dancığı “devasa bir yarıcının keskin ucu.gibi" ikiye biçtiğini söyledi. Yerleştirilmesmden 
iki ay sonra, binada çalışan 1,300 devlet memuru kaldırılmasını talep eden bir dilekçeye 
imza koydular. 6-8 Mayıs 1985'de, işi ısmarlayan Genel Hizmetler Müdürlüğü, kaldırıl- 

j ması gerekip gerekmediğine karar verebilmek için bir oturum düzenledi. Şiddetli tartış- 
m'alardan sonra, sonunda 1989’da kaldırıldı. 

. 
ih
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Tartışmanın karşılıklı sarfedilen kötü sözlerden ve polemik-ten öteye gitmemesi" Şaşırtıcı 
değil:. pek sınırlı ussal tartışma yapılmış gibi görünüyor. Arc'ın savunucuları, el'eşti'r'e'n- 35 
ilerin, kamuoyu ”desteği kazanma amaçlı politik kaygılarla hareket eden bir avuç tutucu 
bilgi yoksunu. zevksiz olduğunu öne sürdüler. Eleştirenler ise onun güvenlik sorunu ya- 
ratan bir göz eziyetinden başka bir şey olmadığını iddia ettiler. Savunucular kuşkusuz 
demokrasiyi Sanat'a karşı bir tehdit olarak görüyorlardı ve eleştirenler de eserin taşıyor 
olabileceği herhangi bir'estetik değerden tümüyle bihaberdiler; eğer değerle-rinin farkın- 
da olsalardı, gÜVenlik sorununu çözmenin belki bir yolunu bulabilirlerdi. 

Gerçek şu. ki,.Arc birdiyetti. Federal G.H. M.'nin Mimarlık-içinde—Sanat programı serra'nın- 
çalışmasını karşı karşıya kalacağı kamuoyuna veya temsilcilerine hemen hiç göndermede-: 

_1 bulunmadan ısmarlamıştı. Tartışmadan alınan en büyük ders, yerel nabız yoklamaları-nın 
.., önemi oldu. Eğer doğru adımlar atılmış olsaydı, tartışma çıkma-sı gerekmeyecekti bile.. 

Ama bana öyle geliyor ki, alınacak daha çok estetik kuramı dersi vardı. Çelişik olarak, 
Serra bir yandan Arc'ının, kalıcı, geçici olmayan bir nesne olması anlamında, özel olarak 
Meydan için tasarlanmış olduğunu açıklarken, aynı zamanda da eserinin, herhangi bir 
yararcı anlamda, yere-özel olmadığını savunuyordu. Thomas Crow'un ifade ettiği gibi: 

Meslek yaşamının dış, kentsel mekânlarda çalışan bir heykeltıraş olarak 
geçen döneminde, Serra, müze yerleştirmelerini niteleyen aynı sürekli, 
değişmeyen görünürlüğün peşinde-oldu. Büyük olasılıkla (geçici dekorlar- 
da çalışan) Matta-Clark’a ağır bir gönderme yaparak, bir keresinde, “Ben 
terkedilmiş, resmedilesi bir iskeleye gitmezdim.”, diye açıkladı. Böylesi bir 
yerin bulunması veya yaklaşılması zor olurdu ve Serra işleri için giderek 
atla—nmayacak—atlanmalarını olanaksız kılan—yerler aradı. Daha sonra— 
ları heykel parçası ile içinde bulunduğu dekorun belirli niteliği arasında 
bağlantı arayışını boşa çıkarmakla uğraşarak, bu yolla, heykelin anlamlı 
bir etkinlik. olarak kurtarılmasının tek yolu olarak, yer ile kesin ve eksik- 
.siz bir ilişkisiz/ik kurdu. Aksi halde heykel,. kendisinden başka bir şeye-— 
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“tabi olmak/uydumlmak/”uyarlanmak/hizmet etmek/lazım olmak!-yararlı 
olmak ..." çekilmez konumuna. düşerdi. Bunun yerine.. onun arzusu her- 
ka'musa-l parçanın çevreleyen mekânın “öncelikle'heykelin bir işlevi olarak 
anlaşıl'ma'sı'ina neden olmasıydı, bunun tersi değil.6 

Bund-a_n hareketle, Serra, heykelin sahip olduğu estetik niteliklerin fiziksel çevresinin bir 
ürünü olduğunu ve işlevsel çevresinin konu ile ilgisiz-olduğunu savunur" gibi gözüküyor. 
"Ama 'bu bana. heykelin Meydan'daki varlığının doğasına çok sınırlı bir bakışmış gibi gö— 
rünüyor. 

Thomas Crow, Rosalind Krauss'u “sanatçının en usta anlatıcısı” olarak betimledi.. 
Krauss-'un Tilted Arc’: betimleyişi şöyleydi: ' 

bu heykel, Federal Meydan'ın bir ucundan başlayarak atılan bir bakışı 
sürekli olarak işaretliyor ve, görsel perspektifin cisimleşmesl gibi, seyir— 
cinin meydanı geçerken izleyeceği yolu haritaIa-ndırıyor. Eşzamanlı” olarak 
hem görsel hem maddesel olan bu kayisie, Fired Arc bedenin ileri-devi- 
nimle, eğer ileri gidebiliyorsak bunun ancak ve ancak gözlerimizin gitme 

35 niyetinde olduğumuz yere bizi iletmek üzere çoktan ileriye erişmiş olması 
sayesinde gerçekleştiği olgusuyla ilişkisini betimliyor. Görme gibi, kavisi 
burada ve orada ”eşzamanlı olarak varoluyor—konumlandığım burada ve 
kendimi çoktan oradaymış imgelediğim Orada? 

Gerçekte ben bu etkiyi Serra'nın kendisinin daha iyi betimlediğini hissediyorum: 
İki ihtiyatlı heykelsi hacim, içbükey ve dışbükey,- yürüyen gözlemciyeaçı- 
lır. Meydanı içbükey taraftan geçtiğinizde, yayın kavisi amfitiyatro ben- 
zeri bir durum yaratır. Bu yeni yaratılmış içbükey hacmin, kendinize yer 
mek-“ânın heykelsi alanına dair duyumsadığınız farkındalığı artıran sessiz 
bir genişleticiliği vardır. İiingesel eğrinin içbükeyliği tüm meydanın akışını 
ka-y'ramanıZ'a olanak ”tanır.; uçlarda, dışbükeyliğin etrafında yürürken ise, 
eğri sonsuzmuş gibi giz'ızükı'îır.ii 

Krauss'un “Cisimleşmiş” olana göndermesine rağmen, her ikisinin de heykeli, beden-siz 
bir göz tarafından algılanan, soyut bir biçim olarak düşündükleri apaçık. Bunun tam 
tiar-sine, heykeli eleştirenler maddeseliiğinl vurguladılar. Kanıt olarak, hâkim Dominick L. 
DiCario açıkladı ki: 

Onu ilk kez Centre Sokak'da otomobille giderken gördüm. “Bu” da ne? 
36.5 "metrelik paslı bir demir parçası. Roma, İslamabat, Rangoon ve 
Bankok'daki elçiliklerimizi ziyaretten henüz dönmüş biri olarak, bu paslı 
demir nesnenin, Birleşik Devletler yönetim yapılarını terörist eylemlerin-— 

5T. Crow; Modern Art in the Üommon (Sakura [Yaygın Kültürde-Modarn Sanati-, ”(New Hanen, HSS). 
S.:. 146. - 
aaa.-e., s. 148.- 
375. Jordan“, ('den), -.Publicr Art-, Public Controversy: The-Wired Arc on Trier [Karin usal :Sana't, Kamusal 
Anlaşmazlık-: Eğzik Yay Yargılaması]. (New-"York.. 198?), .s 1438..- 
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.den koruma programımızın bir parçası olarak, teröristlere ka-rsl bir barikat 

olduğu sonucuna yardım“.“ 

Duyduğu tepki bu karikatürde yankılanıyor ve Sonradan Oklahoma City’de ki Federal bif- 
naların bombalanmasının ışığında şimdi artık oldukça-yerinde gözüküyor. Kuşkusuz buna 
uygun eleştirel tepki, DiCarlo'nun sanatı yaşamla karıştırmasını yargılamak olacaktı. Baş 
modernist Clive Bell'in konuyu *The Aesthetic Hypothesis’ [Estetik Varsayım] başlıklı 
”denemes-inde ele aldığı gibi: 

bir sanat eserini değeriendirebilmek için yaşamdan herhangi bir şeyi, 
fikirleri ve işleri hakkında herhangi bir bilgiyi, duyguları ile herhangi bir 
tanışıklığı beraberimizde getirmemeliyiz. Sanat bizi insanın etkinlik dün— 
yasından estetik coşkunluk dünyasına nakleder. Bir an için insanî ilgilerle 
ilişiğimiz kesilir; yaşamın akışının üzerine çıkartılırız. Çalışmalarına dalmış. 
saf matematikçi benim, tıpatıp aynı olmasa bile, benzer gördüğüm bir ruh 
halini. iyi bilir.“?- 

Bell, saf'bir izleme nesnesini dünyevi bir ürünle. karıştırdığı için DiCarlo'nun tepkisini 
bilgiden yoksun zevksizlik olarak niteleyebilirdi. DiCarlo'nün savunma yolu ise heykelin 
maddeselliğini algılamayı başaramamanın tam da estetik nitelikleri-ni kavramayı başara— 
mamak anlamına- g'eleceğini saylamak olabilirdi. 

Tiited-Arc'ı üretmeden önce, Crow S'erra’yı bir çelik. dökümhanesinde “kullanılmamış .de- 
mir ve çelik tabakaları üst üste yığarak, tehlikeli dayanma ve destekleme yapı ilkelerini 
bir galeri ölçeğinden anıtsal bir ölçeğe aktaran" heykel denemeleri yaparken betimliyor.. 
Açıktır ki Serra “o zamandan başlayarak bu geçici düzenlemeleri, kentsel bir ölçekte 
heykel düşüncelerinin başlangıcı olarak anılageidi."n Tilted Arc'ın düşey ölçeği gerçekte 
gözlemcinin algısal huzursuzluğunu gerektiriyor Ve benlik, mekân ve uzaklık'hissi de. bu. 
hu-zursuzluktan ortaya çıkıyordu. Bir gazetecinin o yıllarda yazdığı gibi: 

Serra'nın doğal seçmenlerinin bir kısmı bile “Tilted Arc”: savunulması 
güç buldular. Her ne kadar çalışma heykel olarak kendisini ispatlıyorsa ve. 
eğik-açıdan haşin bir yakışıklılığı varsa da, meydanı kateden görüşü (gerçi 
'bu, kuru bir çeşmeye odaklanan oldukça can sıkıcı bir manzara idi ama“). 
yanından budamakta yetkeci ve insanları her 'iş günü hacminin çevresin- 
den dolaşmaya zorlamakta buyurgandı.” 

Jayits binasının sakinlerinin heykelin korkutucu, gerçekten de tehditkar bir nesne Ol- 
duğunu hissettikleri kuşku götürmez. Bilmeyerek, heykeltıraş John Newman da soruna. 
parmak basmış: 

çağdaş bir sanat eseri', yalnızca tapınmak için değil, aynı zamanda da 
meydan okumak ve kışkırtmak, sanat eserinin ve bizim onunla ilişkimizin 
anlamını ve kimliğini sorgulamak içindir. Bu tür soyut bir sanat, bir nesne 
veya” bir resim veya bir anlatı gibi işlev görmez de,.dıünyayla olan ilişki ile 

Liııı.ı_:ı.ı=.., s. 141. 
16c. Bell,.Art iSanati, (tandem-1196.1)... ısı. 33 
nCrew, a.g.e.,. 5-146. 
it’r‘Im“dan--, a.g.e., 5.161. 
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bağıntılı olarak eserle olan ilişkinin bir modeli gibi işleygörür. .Serra'nın ça- 
lış-ması çevresinde uyanan kızgınlık ve karışıklığa baka-rak, bunu, dünyaya 
ba'kışımızda ve onunla ilişkimiz-deki tüm kızgınlık ye karışıklığın bir modeli 
olarak düşünmek gerekir.13 

Heykel gerçekten de kızgınlık ve karışıklık yarattı; bu aslında ancak estetik etkisinin bir 
sonucu olabilirdi, ama seyircileri kendilerini ondan uzaklaştırarak onun “soyut bir şekilde 
kızgınlık ye karışıklık hakkında olduğunu kabul etmeye hazır değillerdi. Gerçekten de, 
çalışma yaşamlarının her bir günü yollarına çıktığını düşündükleri bir nesne karşısında 
nasıl bu duruşu alabilirlerdi? 

Bu soruya bir yanıt, Kamu Özgürlükleri Ulusal Hazırlık Kurulu Avukatı Betty St. Clair'den 
geldi: 

Belli düşüncelerin veya duyguların ifade edilmesi“, söz konusu ifadeden 
hoşnut olmayan gönülsüz bir seyirciyi veya dinleyiciyi korumak adına, 
seyircinin mahremllğinin bozulduğu gösterilmeksizin —yasal düzenlemeler 
açı-sından yeterli bulunacak bir gösterim- durdurulamaz. Kamunun alanın- 
da kişinin mutlak mahremiyetlnden söz edilemez, 
Kamu alanında bir heykel bir kez dikildikten sonra, artık öznel “mahremiyet” 
söz-_ konusu değildir, dolayısıyla, Anayasa belli bir sanat eserinin varlığı gü.- 
cîüne glden kişilerin basitçe ona bakmaktan kaçınmasını gerektirecektir.” 

Bu saya göre, Birinci Değişiklik altında, rahatsız olan Jayits binası çalışanları, eseri' de'- 
neyimlememek için, meydana girerken basitçe gözlerini kapamalıdırlar. Bu, kuşkusuz,. 
çatkının bir sanat eseri olarak varlığının asal bir bileşeni olan maddeselliğini göz? ardı 
eder.- Ben tüm tartışmanın can damarı-'na bu noktada ulaştığımızı düşünüyorum: kamusal 
Ve 'özel alanlar arasında gizli bir uyuşmazlık. 

Wired Arc'ın. yapımından önce Douglas Crimp’irı yaptığı bir söyleşide, fSerra kendi “Çalış-- 
masını Robert Smithson gibi s—anatçılannkiyle karşılaştırdı: 

Çölde bir çalışma yaptığınızda, geniş bir ölçekte çalıştığınız hal-de özelde 
kalma ve sonra özel kaygılarınızı kamuya belgelemeşeklinde geri döndür- 
me olanağına sahlpsiniz. Ben bunu hiçbir zaman tatmin edici bulmadım-. 
Kentsel ölçekte işin güncel deneyimini tercih ederim. Uzak doğa parça- 
Iarındaki çalışmalar benim hiçbir zaman çözmeyi başaramadığım bir çeliş- 
ki barındırıyor. örneğin, çoğu insanın Smithson’un Spiral Jetty'si [Sarmal 
İskele] hakkında bildikleri, bir helikopterden çekilen bir görüntüden ibaret-. 
İşi gerçekten gördüğünüzde,ıo saf grafik niteliği hiç taşımıyor, ama hemen 
hemen hiç kimse onu. gerçekten görmedi. Aslında,- tamamlanmasından 
kısa birsüre sonra batırıldı.15 

Serra-’n ın haklılık payı var. Ara-zi sanatçıları olarak adlandırılan kişilerin galeri çevre-sine 
ve mallaştırmaya ”karşı girişimlerin-in, dawenışflarını hemen ardından gelen belgeleme. 

"13ğ__g__ıe._,f8. 13,5. 

ıse, sera, Writings, İHIIEWfĞWS' Halil'e-'?- mülakatla ”* (ch-ita’jgb} te.-sıır), & 11.29; 
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süreci ile onaylanan bir şekilde ödüllendirdiği de öne sürülebilir. Her ne kadar, galeri 
mekanının dışında herkesin görmesine açık olduğu için, kamusal gibi gözükse de,.rarazri 
sanatı özünde özeldirıçünkü gerçek cazibesi katılan izleyiciler içindir. 

Serra, dekoratif veya süsle-meci olan herhangi bir sanat türünün üretimine karşı oldu— 
ğunu açıklığa. kavuşturdu. Tilted Arc'ı paslanan çelikten yaratarak, ışıldayan metalden 
yapılmış olsaydı izleyicilerin hissedebilecekleri tüketimci eğilimle—ri de bertaraf etti. Genel 
bir- düzeyde açıkladığına göre: 

Kentsel furyanın nedeni olan endüstri devrimini yürürlükten kaldırama— 
yız. Tek yapabileceğimiz, moloz yığını ile çalışmak. Yoksul mahallelerinin 
temizlenmesi yanıt değil. Sanatsal izlemler, teknolojik çözümler, toplum, 
planlaması, bunların tümü, geçmişte ve hâlâ özdeksel ve anamalcı gerek- 
lilikler üzerine inşa edilen 0 modern kenti dönüştürme yönünde acınası 
girişimler. Postmodern mega-çatkılar, atıkları parlatıp yeni gibi yapmak 
için zorlu bir çözüm.“? 

Çelik fabrikalarına karşı duyduğu heyecanın ışığında, Serra'nın sanatını, insa-n çevre- 
si için endüstrinin kendisi kadar tehdit edici olan endüstriyel san-atın bir biçimi“ olarak. 
görmek neredeyse mümkün. Spiral Jetty'de Smithson'la ortak çalışan kişi olarak, as— 
lında kokulu, zehirli ve kirli olan bu nesnenin kamunun incelemesine açılmamış olması 
”Serra'yı düş kırıklığına uğratmış göZüküyor. Ve özel bir çalışma olarak, fotoğraflanrnı'ş 
halinde., aslının etkilerinin hiçbirine sahip olamayışı da öyle. 

Ancak Serra’nın daha sonraki açıklamalarından anlaşıldığına göre, kendi çalışmalarının 
heykelinsunduğu olanaklarda yeni bir sayfa açtığını düşündüğü açıktır; 

Yüzyıl ortasına kadar çoğu geleneksel heykel, bütün-iIe-parça—ilişklll idi. 
'Yani, çelik resim ve düzenleme ilkelerine göre-yapıştırılıyordu. Kaynak işi 
çoğunlukla, içyapılarına göre kendi başına ayakta duramayan parçaları 
yapıştırma ve düzeltme yoluyla yapılıyordu. Bundan daha da eskimiş bir 
uygulama da sürdü: oyma ve dökme yoluyla biçimlendirme, içi boş bronz 
"figürler yapma. Çeliği kütle, ağırlık-, karşı-dengeleme, yük taşıma kapa- 
sitesi, noktasal yükleme bakımlarından bir inşaat malzemesi olarak ele 
almak, teknolojinin ve endüstriyel inşaatın tarihinin tümüyle dışındaydı.— 
Kulelerin, köprülerin, tünellerin, vs. inşasındaki. en büyük atılımı olanaklı 
kıldı. 
Benim tüm çalışmalarımda inşaat süreci ortaya çıkarılır. Malzeme, biçim, 
bağlam kararları apaçıktır. Teknolojik gelişimin heykeltıraşın zanaatının 
“ülküleştirmesini kişisizleştlrdiği ve efsanelikten çıkardığı olgusu ortaya çı- 
kardır.” 

Serra'nın çalışmaları özünde kamusaldır ve nasıl modern endüstrileşmiş dünyanın bir 
mimarlığı varsa, bunu karşılayan bir heykeli de olması gerektiği yönündeki düşünceden 
doğmuştur. Ve, nasıl mimarlık-kamusal arenada kendi istemleri-ni gerçekleştire—blliyorsa, 
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SANAT VE ÇEVRE 

heykel de bunu yapa bilir. Eğer mod-ern gökdelenin etkisi., Ortaçağ katedrali gibi, izleyiciyi 
kendisin-e geri döndürmek. i$e, bağlam dinsel olmak yerine laiktir, Serra-'nın heykeli,. ga“— 
I'e-ri için evcilleştirilmediğ'i sürece-, eseri-n maddeselllği tarafından hem cüceleştirilen 'hem 
de tümü-yle çevrelenen izleyici üzerinde yabancılaştırıcı bir etki bırakır. 

lıîıışkusuzı kurgusal olan bir romanda, ya da kapatılabilecek bir müzikte, seyirci sanat 
-.eseri'ne karşı mesafeli bir tavır“ ala-bilir. Arazi sanatının belgelenmesinde veya yüceliğiin 
1I. veya 19. yüzyıl resimlerinde de, izleyici konuya yine mesafelldir. Ama Serr'a'nın' 
karanlık heykellerinden kendini uzaklaştırmak, çetin bir kendini-denetim sınavı vermeyi 
gerektirir,; özellikle de Serra'nın açıklamasının ışığında: 

Yapısal kurallar, mühendislik kuralları adı verilen şeyle-rin sınırları-nı we saw-2 
ı u . -  

olmayacak boyutlara çekmeye giriştim.” 

Serra'nın çalışması risk-: hakkında olabilir we en başarılı çalışma alınan riskleri açıkça. 
'e'rtaya kayar ama yedi“ tonluk heykellerle alın-an' riskler, kurgusal değil, gerçek risklerdii'. 
İnSanIar özel yaşamlarında tırmanma veya otbmobil yarışı gibi riskler alabilirler.; seçme. 

şansları vardır. Ama kamusal yaşamlarına risk girmesi düşüncesine kolayca a-Iişam'azlar: 

göremedikleri bir düşman tarafından saldırıya uğrama riski veya bir Tilted Arc tarafından 
-—yassılatılma riski. Tilted Arc’ın endüstrileşmiş bir toplum içinde güçlü bir heykel eğre— 
"tila-mesi olarak çalıştığını söylemek, onu arka bahçeye atmaya hazır olan kişileri iyice 
ikna etmekten başka işe yaramayacaktır. Ama o zaman da Tilted Arc’ı arka bahçeye 
atmak,, etkisi meydana ye- federal binalara bağlı olan heykel varlığı-nı ortadan kaldırmak- 
an'la'mına gelir. 

i$ilk;.e... s. ıse-ı. 
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1. 
BalthuS’un, çıplak bir kızın bir divan üzerinde geriye doğru yaslandığı Yatak Odası 
(1949—1952) isminde ünlü bir tablosu vardır. Sağda-, cüce ya da yaşlı bir büyücü kadın— 
gibi görünen bir figürün perdesini çektiği bir pencere bulunur. Durağan hareketin yarat- 
tığı kararsızlıktan dolayı, kişi, perdeyi kızı açığa çıkarmak için açıyor mu yoksa dışarıdaki 
dünyadan saklamak için kapatıyor mu, açık değildir.. Kız orada ölü bir beden gibi" ya da 
belki rüyalarla dolu derin uyku halinde yatmaktadır. Bu olayın tek şahidi“ bir kedidir-. 
Balthus'un resimleriyle tanışık olanlar, ressamın kendisinin perde çeken kişinin yerini ai— 
dığı başka benzer tablolarının da olduğunu bilirler. Bu karmaşık resmin yorumunda, .her 
şeyden önce, perdeyi çeken kişinin sadece bir izleyici değil aynı zamanda bir aktör ve, 
dahası, belki de bütün olayı sahneleyen ya da ortadan kaldıran kişi olduğu noktası-na dik— 
kati çekmek isterim. İkinci ve aynı derecede önemli olarak, ortadan kaldırılan ya da Sah— 
neye koyulan şey, sadece bir “çıplak” değil, bir genç kızın cildinin donukluğuna rağmen 
ya da belki bunun sayesinde simgelediği her şeydir: bir rüyanın aşkınlığı, bu dünyadan 
öte bir dünyanın olabilirliği. Kızın varlığı orada olmayan, "fakat kendisi için hazırlanmış 
boş sahnede bir şekilde'varolan bir dünyanın gösteriminden başka- birşey değildir: 

Bu res-im - akla getirebileceği birçok başka şeyin ötesi'nde - sadece bir gösterim yoluyla 
- bilgisayar, televizyon ve siber uzay resimleriyle - doIdUrulabilen boş ve karanlık bir 
oda olan çevremizi, yaşam ortamımızı gösterir. Mev-cut olmayan dünya yakın-a gelir, 
varolmaya başlar, yani yaşam ortamımızda sahnelenir. Gereksinimlerimiz, istekle'rimlz, 
düşüncelerimiz bile bu öteden, aşkınlıktan gelir. Bu arzuları tatmin etmediğimiz sürece, 
onları sadece ortadan kaldırırız. 

Balthus’un resmindeki yaşlı büyücü kadın gibi, bizler de kendi arzularımızın aktörleri—or- 
tadan kaldırıcılarıyız. Çatışkılı olarak, çoktan gerçekleşmiş olandan geçer-iz, gösteriden-. 
;S—a'hnede yalnızca mevcut olmayışımızla varoluruz. ' 
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Peki bu noktaya nas-ı| geldik]? “Yüz"ünd—e insanın ne olabileceğini seçmeye çalıştığımı-z, 
bilimin teknolojiyle, bilginin ken-di bil-en ö’zneSi-yie ve ikisinin Varlık sorunu ve “Diğer" ile 
olan çok karmaşık ilişkisini dikkate almadan, bunu açıklamak mümkün değildir. Eğer 
bu. eylemi yerine getiren kişiyi bilim adamı ya da genelde bilgili insanla özdeşleştirecek 
olursak, “çekilen perde’fnin daha derin bir anlamı olabilir. Bu durumda uyuyan çıplağın, 
bir “bilgi eseri" olma yolunda bir bilgi nesnesine dönüştüğü gözleniyor. Bu durum, E. 
Levinas tarafından bilgi kuramsal ve doğaüstü içeriğine göre şu şekilde tanımlanmış,; 

“...voici que l’oeuvre de la connaissance commence du cöte' bu, plus exac— 
tement, de derriere i’objet, dans ies couiisses de i’âtre. L"é"tre dair dbbord 
s’esiairer et prendre une signification en se référant a‘ ce 'rassembieme'nt, 
pour que ie sujet puisse'i’accueiiiir. Mais c'est ie s'ujet incarné qui, qui-en 
rasse'mblent i’âtre, va fever rideau. Le spectateur est acteur. La vision 
ne se réduit pas â i’acsuiei du spectacle; simultanément, eiie opere au 
sein du spectacle qu'eiie car.-"cureiiie'i1 (M. Heidegger tarafından .s-unulduğu 
şekliyle“) . 

"varlık-sorununa ilişkin birçok- anıştırma. içeren ama 'aynı zamanda bunun" da ötesine-ge— 
çen bu metinde, Levinas üç ana. noktayı belirlemek-tedir: 

'İlk olarak, gerçek bir “bilgi eseri" olarak tanımlanmıştır: “eser" başlığı altında,, sanat ve 
bilgi ürünlerini sadece gerçeğin görünüşleri olarak "birleştirmekle kalmayan, aynı ham- 
leyle Levinas'ın, Varlık kavramı üzerine kurulu Batılı doğaüstü bilginin yapısını çözmek 
_"üzere ona yüklediği anlamda “Diğer” sorununa giden yolu açan bir tanım. Var-Iıkiı Diğer’in 
di_ğ'eriiği ile bağlayan özel “nokta gibi gözüken “eser” tem-ası, Ley-inas tarafından önemli 
eserlerinde işleniyor - fakat bu düşünceler zinciri bizi burada doğrudan ilgilendirmiyor. 

'İkinci olarak, Ley-inas bilen özneyi, sadece nes-ne bilgisini (“Varlık'ın kulisierinden sahneye 
toplayarak) gerçek kılmakla kalmayıp, aynı zamanda orada algıladığı nesneyle beraber- 
aynı sahnede olduğu anlamına gelen bir “canlandırma"ya sahip olarak betimlemektedin 
Perdeyi çekmenin belirsizliği budur: sahneye-bakıyor ve içeriği ile birlikte bize gösteriyor,. 
fakat onu göstermek için hâlihazırda sahnede yeni aynı zamanda kendisini de sunuyor 
olması gerekiyor. 

Son olarak, tiyatronun kul isleri (te'msiiin olanakiığı) mantıken temsilin gerçeklestirildiği 
sahnenin varlığını gerektirir. sadece burada. bilen bana. bir aktör olarak. kişileştiriiir. 

3. 

Bu iki noktayı kesiniiğe kavuşturmaya çalışalım., yeni -.—se'yircinin_, (kendi,—sn“ gibi bulduğu) 
aktörle "içsel ilişkisini ye sahneyle olan iliskisini. Neden seyirci-bilim adamı, aktör-rolüne 

1E. Levin-as, “La signification eı: Ie sens [Gösterim ve anlam?-", Revue de ia Metaphysique etde Morale 
=2, (1964), s. 125-156, 130. [.;Ç.n.: '“... burada tanıma işi nesnenin yanında .ya da, daha kesin olarak, 
arkasında, varlığın kulislerinde başlar. Varlığın bundan sonra öznenin onu tanıyabilmesi için kendisini 
açıklığa kavuşturması .ve bu benzerliğe göndermeli olarak bir anlam'edinmesi gerekir. Ancak o'nu. 
varlığa benzeterek perdeyi kaldıracak olan, canlanan öznedir. İzleyici, aktördür. La vision ne se radar 
pası-â? iisccuiei'du eget,—facia; simultanement, eiie opere au. sein du .spectaeie qu’eiie a-ccueiiib'i] 
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;b'aş'yuruyor ya da bir-aktör olmaya zorlanıyor? Bilimsel gözlemin bağlamında 'E.. Schrö— 
dinger şöyle yazıyor: 

“Düşünür istemeden dıştan bir gözlemci rolüne başvurur. Bu işi çok kolay- 
laştırır. Fakat aralıklar, çok büyük açıklıklar bırakır, bu kişi baştaki bırakışın 
farkında olmadan, ne zaman kendisini resimde bulmaya 'veya kendisini, 
ya da kendi düşünen ve hisseden aklını resme geri yerleştirmeye kalkış'sa 
ç'atışkılara ve ayrılıklara yol açar."2 

Bir sahne eğletilemesi, gözlemleyen öznenin aklında baskın gelir, ta ki ikili rolünü dü“- 
şünmeye başlayana kadar: 

“Süren temsilin, sadece izleyen akılla ilişkili olarak anlamı vardır. Bu ilişkiyi 
sergilemesi bakımından, doğa bilimcisi, sanki kendi varlığı sadece izlediği 
bu temsilin gösterimine bağlıymış gibi ve sanki güneş soğuduğunda ve 
yeryüzü buz ve taştan“ bir çöle dönüştüğünde temsilin içinde yok olacak— 
mış gibi, ancak uygunsuz şeyler söyleyebilir."3 

Bütün bunlar tiyatro-eğretllemesinde içerilen güdünün, onun parçalanmış yarıımları, yani 
izleyici ve aktör, özne ve nesnenin ötesine gitmesine olanak sağladığını göSterir. Bu farklı 
unsurlar aynı sahneye ait olmalarından başka bir şey değildir. Gerçekten de izleyici sa- 
dece (o anda doğal dünyanın bir sahneye dönüştüğü) gözlemlerini dışarıdaymışcasına 
yapmakla kalmaz, aynı zamanda bu dışarıdakı'nin nazik rolünü oynayan bir aktör olarak 
kendisini sahneye geri yerleştirir. Bunun gerçekleşmesinin (yani onun tahmin etme nok.- 
tasın-a gelene kadar”““gözleme” eyleminin ta kendisinin aynı zamanda da bir çeşit rol yap— 
ma olmasının) nedeni, kuşkusuz izleyicinin “tarafsız gözlemler” içinde hâlihazırda bedeni 
yoluyla varolduğu olgusudur, çünkü kendi-Sini yalnızca bir aktör olarak izleyici yapmak— 
tadır“: rol yapmaktadır. Bir aktör olmak için kendisini sahneye yerleştirmelidir ve, bundan 
parçası olarak, .çfeyredekileri bu (izleme-, gözleme v.s.) eylemi için düzenlemelidir. 

4 
Peki, bu aktör-izleyicinin sahneyle olan ilişkisi nedir? Buraya kadar, araştırmalarımız— 
da' sahne basit bir mantıksak gereklilik olarak kaldı. İzleyicinin durumunu çözümledik 
vee-“şanlı olarak hem aktör hem izleyici olduğunu bulduk. Peki, aktör-izleyici sahneyi 
oynadığı sırada nasıl görüyor? Henüz yanıtlanmamış olan ve belki de bizi sahnenin ne 
Olduğunu daha iyi kavram-aya yönlendirebilecek olan soru budur. 

“Dünya Resmi Çağı” makalesinde Heidegger “dünya-nın resmi"" olarak yorumlayarak,. “reb 
sim”-sözcüğüne Schrödinger'den çok daha ayrıntılı ve açıklayıcı bir anlam verir. 
Heidegger şöyle yazıyOr: 

“Resim" sözcüğü ile öncelikle bir şeyin suretini düşünürüz. Buna göre, 
dünyanın 'resmi“ bütün olanın bir tablosu olacaktır. Fakat “dünya resmi“-"r 
bundan fazlası anlamına, gelir. Onunla dünyanın kendisini kastederiz, bü,— 
jtü'nlüğü içinde, bizim için kuralcı ve bağlayıcı olduğu kadar da adil olan o 
dünyayı. “Resim" burada herhangi bir taklit anlamına gelmez, daha çok 

"ZNature and Greeks-[Doğa ve Yunanlılar], (Cambridge university Press-, 1954), s. 9 .- 
-3Ri. Oldenburg, “Was ist ein Naturgesetz?" [Doğa Kanunu nedir?], Barrage-zum“ 'Ne—_turwıissensehaâi- 
ii'-chan Weitbiid, (Münih/Wien, 19621), s.. 895 . 
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sözel irad-edekl.r bir şeyle ilgili “manzarayı çaktık" (harfiyen içindeyiz) ”îfa..— 

d-ı-E'SİF'İ andırır. Bu da, konu önümüze nasıl geldiyse, bizim için ”de a_Vnen o; 
anlama gelir,, demektir.'i 

Bütün bunların anlamı, dünyanın bizim için bir resim elmak- üze-re yapıldığı veya zaten: 
varolduğudur çünkü içinde yerleşik olduğu (kendi başlarına görünmez olan) dizgisel iliş.— 
k—ller yoluyla bize yeniden sunulur. Temsil edildiği sürece dünyanın dünya-Iılığı bir resim 
olmaktır: “Burada temsil etmek [vor-stellen] kişinin tepesinde dikilen bir şey olarak 
"önünde elde hazır bulunan [das Verbandene], kişinin bunu, onu temsil edenle ve onu 
”kuralcı dünya olarak zorla kişinin kendisiyle olan bu ilişkiye itmesi anlamına gelir."-5 'Bu— 
rada “kuralcı dünya" insanın dünya üzerinde mutlak hâkimiyete sahip olduğu, yani ona. 
kurallarını insanın yerdiği-ni gösterir. Heidegger şöyle dey-am eder: “Bunun olduğu her 
yerde, insan, tüm her şeyin önüne geçerek “resme girer." Ancak orada, insan kendisini 
resme şöyle sokar: kendisini sahneye koyar, yeni genel ve kamusal olarak sunmanın açık. 
alanına. Kişi kendisini içinde her ne olursa olsun bundan böyle kendisini öne-çıkarmak, 
kendisini sunmak [sic—lı... p—râsentieren], yeni resim olmak zorunda olduğu. dekor olarak. 
kurar. İnsan, nesne niteliğini taşıma anlamında, olanın temsilcisi [der Reprâsentant] 
haline gelir.-”€Su son sözlerle-, bilim adamının sahneye konulması daha derin bir anlam 
kazanır: (Yunanca “hypokeimenon” sözcüğünün Latince karşılığı olarak) öz-ne (sub—je— 
cturn) olan insan, derken özdek olur - Dekartçı cogito tarafından gerçekleştirilen ve 
modern çağ için temelleri atan bir gelişme. Tiyatro eğretilernemiz tam da bu noktada bir 
değişim içerir: “Kişi hemen kendisini, içinde her ne olursa olsun bundan böyle kendisini 
öne çıkarmak, kendisini sunmak, yeni resim olmak zorunda olduğu, dekor olarak kurar 
[Damit setzt sich der Mensch seibst ais die Szene...]. Bu sonuca göre, insan sadece iz- 
leyici değil, sadece aktör değil, nesne olan “temsiller" biçiminde oraya konulan şeylerin 
hepsinin taşıyıcısı olan “sahnenin ta kendisi haline gelir. Sadece orada temsil edilmekle 
kalmaz, bütün temsillerin temsilcisidir. Modern çağın tablosu bu şekilde gerçekleştirilm— 

5 
O halde; gün be-..gün uygulayım-bilimle daha içice ya da ayrılamaz hale gelen, bilimde 
ve uygulayım-bilimdeki en yeni gelişmelere göre, dünya resminin tablosu bugün nasıl 
görünüyor? Dünya resmi, çelişkili bir şekilde, gerçek bir resim dünyası haline gelmedi 
ml? Dekartçı “düşüncelerin açıklık ye belirginliği" Varlık’ın, iki farklı tanımının Platocu 
“düşünce” ile Aristocu “erke"nin(energeia) bir araya gelişi“ olarak çözümlenebilir (Hei- 
degger — Vattimo”). Descartes'e göre sadece kesin olan şey gerçektir; ve kesinlik, etkin 
olarak varola-nla, Biçim veya görünürlük olarak Platocu düşüncenin gerçekten bireşimine 
bağlıdır. Son çözümlemede bu “subjectum'”dur. (Görüngü'bilim ve Heidegger—'den sonra) 
şimdi Varlık’ın iki kutbu olarak düşünülebilecek iki Varlık tiyatrosu yaratan bir değişiklik-: 
düşünce, etkin olanı yaratmakta, üretmekte ve çoğaltma-kta, olasılık (dynamis) gerçekli- 
ğe (energeia) baskın gelmekte, gerçekliği meydana getirmekte ve onu gerçekleştirmek- 
ite. Gerçekten olmanın kendisi, düşünceni-n ürünü haline gelmiş durumda. Ülkücülüğün, 

"4M. Heidegger, “The Age of the World Picture” [Dünya Resmi Çağı],- The questim cancerning Tebri— 
ınoiogy and Either Essays, çey. Wıllıam Loyitt, (New York: Harper Torchbooks, 19?7), 5.115-15'5, 
1.29. 

-'§A.g. __e, 131-132. 
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konumunun zorluklarını aşmak için daha fazla tartışmayagereksinimi (Berkeley), artık 
aşkın. olmaya ihtiyacı (Kant, Husserl) yok, çünkü o artık gerçek oldu. Ülkücülüğün son 
-.-_söZü gerçek haline- gelmesi yani kural olarak çoğaltılmış olması. Bu, akılcılığın değil ül— 
'küciülüğün zaferi. 

Ben işlerin bu “sahn-esini" sahne—lema. olarak. adl-andıracağım. Heidegger'de, önceden 
gördüğümüz gibi, “modern" insanın kendisi sahne olarak kurgulandığı vurgulanmıştı. 
Bunun anlamı en son kertede, insanın, simge-, özne-nesne ilişkisinde-temsilci olduğudur. 
Ancak ben, “sahneleme" sürecinin burada bitmediğini düşünüyorum. Bir adım ilerisine 
giderek, insanın sahneye sadece orada olup bitenlerin, sahnenin temsilcisi ola-rak gir— 
mediğini, onun bilinen kimliği ve ona atfedebileceğimiz her şeyi, psikolojik ve fiziksel 
varlığı, özgeçmişiyle sahnelendiğini savunmak istiyorum. 0 sadece bir aktör değil, aynı 

Zamanda izlediği gerçek yaşama bakan bir aktördür. Resim onun baktığı bu gerçektir. 
Yaşamı icra etmek ve bu icrası yaşamı olmuştur. 

Sah-ne-lemenin karmaşık bir yapısı vardır: etkin olan (actor/agent) zaten“ oradadır, ya. 
da orada gözükmektedir, fakat, aynı zamanda., bizim ürettiğimiz izlenimini uyandırır. Bu. 
nedenle, oyunun sanki gerçekmiş gibi üstün gelmesidir: oyun olduğu için gerçek, ve. 
aynı zamanda. da gerçek olduğundan oyun. İngiliz dilinde bu şaşırtıcı ikilem bilinmek— 
tedir: isim olarak “oynamak"" kelimesi hem “yapılan iş" ve “eylem"-anlamına. gelir, hem 
de “sü reç'ü ve “yerine-getirmeyi" ifade eder. “Oynamak" kelimesinin eşanlamlıları olarak 
“rol yapmak" ve kişilendirmek" fiilleri, “oyun oynama" ve “yaşam-"la illntilenir. Sahne—.- 
İıendirrne ile tüm tefsir edici “yorumların" başlangıcı olan “aynı/gibi"(as), “sanki/eğer“e 
(as if) dönüştürülmüştür: “sanki birşeymiş gibi bir şey. ”Ön—yapıyı (yorumla'madan önce; 
bir: şeyi anlamam gerekmektedir) ve as—yapıyı (bir şey, bir şey olarak yor-umu olarak) 
bir-araya getirdiğinden ve onları eşzamanlı yaptığından dolayı bu çözüm yolu tüm tefsir 
edici ilişkileri altüst etmektedir: bir şeyi anlamak için yorumluyorum. Ancak, Arlstocu 
“varlık olarak varlık” ifadesini “varlık gibi varlık" ifade-sine dönüştüren “sanki/eğer“ “(as: 
if)" bir anlamda kendi tezini çökertmemektedir. Tersine, gelecek açıklama için, ve hatta;. 
açıklama ardından boş kalan “bir şey", varol-an “bir şey"in olası açıklamasını daha iyi 
yansıtabilir. Böylece, bir gerçeklik hakkında öngörülen belli bir olasılık, bu olasılığın kendi 
gerçeği olur. Yani, bir gerçekleştirme söz konusu olsa dahi, bu olasılığın gerçekleştir—il".- 
rnesi değildir. “Glas-ılık olarak gerçeklik"in anlamı, ne gerçekliğin olasılıklar diyarına. yük- 
seltilmesi, ne de olasılığın kendisini gerçekleştirdiği anlamına gelmektedir. Bu daha çok 
çelişkili bir olgu anlamında, gerçeğin, gerçekliğinin olası olması demektir. “...sanki olmuş 
olsaydı” günümüzde “konu“ya hâkim olan varsayım ve konular ya ratıyor ve gerçeğin “asıl 
kaynağı olduğunu kanıtlıyor. Bu bir “sanki/eğer-'--'(as if) sorusunun _kendisini sonuç olarak 
gösterdiği birdurumdur. 

Bu yolla, varsayımın kendisi “olmuş olurdu""ya dönüşmekte, ve varsayımın gerçekliği 
- olarak karşımıza çıkmaktadın Bu iki durumUn arası-ndaki olağan zıtlık-, bir çatışma-ya 

d_önüştürmekte vevarsayımın gerçeklik kazanması, gerçek olması anlamında, eylemin 
gerçekleşmesi varsayımı ile çelişkiye düşmektedir: Gerçeğin (gerçeği yaratmanın) ça- 
tışma olarak gösterimi bugün bizi saran televizyon, bilgisayar, video görüntüleri y:.b. 
bir resim dünyasına olanak sağlamaktadır. .Resim gerçeklik içinde yer aldığı sürece, biiz- 
gerçeği arzu edilen resmine göre aşırı yüklemekteyiz. Bu nedenle, resim ve dünvainın 
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SâNAT VE ÇEVRE 

çe'lişkîde olduğunu’ düşünmek yanlış olabilir'; burada ası-| çelişki daha şok..“avnı/iğibi” ve 
“'sank-ileğer olmuş ol'savdı’inın arasınd-a, ya da basit bir- biçimde gerçeklikten çok dias-ılık 
olarak resmin daha çok “gerçeklik" taşıdığ'i've gerçekliğin kesin bir şekilde kendisinden 
kaçıp im kâh-sızde ısrar- etti-ği verde resmi son ıu; sınırında. üre-ten “sa"nkifeğerün (”as if.) 
”“ay-ni! gibi "ile(ais) dönüşmesidir. 

s; 
Fakat daha somut bir-şekilde, bu. sahne—fiehriirme'Ya—şam“alanya-sının (ji.ç_inde-ineanın “iin-+ 
sana-şeye dönüştüğü) çevrenin sahneye—konmasıdın "Digübilim bize, varolma olasılıkla— 
rının bir özeti olarak Varlık olarak Yaşam—Dünyasının, ıŞiğa çıkarıldığını ve çevrede anlam 
kazandığını göstermiştir. Fakat, Urnwelt, milieu (ortam) ve çevre bu bağlamda nasıl 
daha doğru tanımlanabilir? Aslı Fransızca 'birsözcük olan “milieu”; söz—“bilgisel olarak uy— 
gundur. “Nesneler arasında yarı yolda anlamına gelen ml—lleu’den gelmektedir. Bununla 
birlikte bu sözcük Newton fiziğinde “iki güç merkezi arasındaki hareket aracı" ve da 
“aracı akışkan" gibi mekânik anlamlarda taşır. Günümüzde, çağın çevrebilim ve coğrafi- 
ya dallarında bu mekân'ik anlamından far-k edilmeden kürtulmuştur. Bedenin üzerin-deki 
etkiyi vurgülavan me-kânik anlamına zıt olarak “m_ilieu”, sadece etkilediği şeyi anlamın-a 
katmakla kalmayarak-, insa-n davranışla-rını, yalnız davranış değil tüm eylernlerini içerir-.- 
Fakat buna karşın, nede-n “'milieu"nün eski anlayışına dönülmesin:'“ara” va, “arava gir-en 
mekâna", “aradaki ”mekâna"? Çevremizde-kl bizi “aşan dünyaya vermek üzere varı volde— 
y'ız, Bununla beraber bugün miiieu"nün bu anlamı bile tehlikededir: Yaşam-Dünyası'nın 
izdüşüml'eri için sadece milieu boş bir sahneye d'önüşrnerniş (başta da belirttiğim gibi) 
aynı zamanda (normalde Yaşam—Dünyasının bir parçası olan ve da ona varı voida ver 
alan)" çevrenin kendisi de bu sahnede sahne—lendirilmiştir. Çevre, Yaşam-Dünv-asının bir 
parçası olarak kendisinin bir izdüşümüne ver vermek amacıyla kendi içini boşaltmıştır. 
Yaşam-Dünyasının “ara"sı üzerinde daha fazla ileri geri gitmeye gerek _görmüşıör'urn, 
bu ”“ara" (Heideggerci anlayıştaki bu “deseverement'ij Yaşam Dü nvası, tüm iletişim ağı 
tarafından zaten kapsanmıştır ve bu ara olarak verde de yaşar ve ölürüz-. 

Paul ViriI-i'o'"a göre günümüzde çevre üzerindeki doğrudan “denetimümizi kavbtatmiş- Inu—e. 
lungüjyoruz ("bu yüzden çevremiz uziletişirn/teiekomünikasvon ile denetim altında'tutulan 
bir s—ahn'eve dönüşmüştür). Paul Virilio Şöyle yazmıştır: 

“'la scene: du controle d*environnement est permanente, elle denenme- 
chaque instant "de. la vie, Ia totalite du jour” et de la haiti”? 

veekl'er: 
"“A la dereialisation d'un enviro'n'nement simule dans q üzel on agit rea— 
Iement, sfajo—utera dene damalı-ı _I'a- reallsatlon d'un enviren-nement— effeea 
tivement 'co'n'stru'it, dans qL-ı'el ön lagir'a virtueilem-ent, grate: aux dudes 
eleclırornagneöıııuee.”E 

Bu durumun daha derin anlamı sahn.e'—ien_..d_iriirnjesi örnek olan" bir ente-politics(verelen- 
siyaset?) ve da onto—prens (varol-a n—Lıyg-ülama'?) altında Yatmaktadır'. eriste- bilimle-ri, 
kuramsal "bilimler, ki bunların bir bölümü metatizikve varlıkbilimdin ve uygulamalı bilim- 
leroIa-rak ikiye ayırmıştır. Gnto-praXlsnı-istocu görüşte'varlık'b'iiimin uygulamaya dâhil 

?Cl'ıdsti-an domainle, lî'i'nerdetpelaıfme (Paris, eden;-, 5. 1126.. 
“deliğe, s., 1351. 
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öN—Av söz—ER 

edildiği anlamına gelir, özellikle onta, yani varlıklar üretildiği sürece, çünkü Onların ;ve-..— 
rine insan yapısı şeyler, yani sanat geçmektedir. Varlıkların hakkındaki bilgimiz varlıklar 
üzerindeki etkinliğimizden ve bu etkinlik onları üretmemizden ayrılamaz bir duruma gel- 
miştir. Etkinliğim, orada zaten bir şekilde beklemekte olan varlıkları üretiyor olmam'dıjr. 
Varolan, uygulamanın örnek-sel eylemi sahne—lemedir. 

7 
Bir sanat eserinin çözümlemesiyle başlayarak. sorunumuza yönelik olası izleritakip e'de- 
rek, bugünkü san-atın ürünlerine ait birkaç gönderme ile bitirmek istiyorum. Michael 
Archer’in yakın bir tarihte yayımlanan Art since 1960 (1960’dan Günümüze Sanat) adlı 
kitabında dediği gibi, “sanata bakmak onu edilgen biçimde tüketmek demek değil, sva- 
natın ve izleyicinin birlikte ait oldukları dünyanın bir parçası olmaktır."9 Bir diğersözie, 
izleyi-ci, sanat eserinin halen varlığını koruduğu yer olan dünyada, ya da daha kesin bir 
deyimle çevrede kendisiyle karşılaşmaktadır; onun yaratılışı izleyicinin, kendisini sah- 
neye sokması, ve böylece. sanat eserinin bir parçası olmasıdır. Kurulan veya sergilenen 
nesnelerin maruz kaldıkları parçalanma onları zaman—mekân sahnesine yerleştirir. Re'— 
sim ve heykelin mimarlık ya da doğa giderek daha çok bütünleşmesi, çoğunlukla (ye- 
niden) yapılanmanın sınırında bir ayrıştırma (decomposition) ile gerçekle'şmektedir. Bu 
açıdan,- sahne-iemek, yeniden-yapılandırma süreci içerisinde serbest kalan parçacıkların 
sahneye-konması, böylece yapı ile yeniden-yapılanma arasında kalmalarıdır. Bu yolla 
bütün yeniden -ayrıştırılarak— yapılanmış şey sahnenin zaman-mekân boyutunun içine 
yerleştirilir. Sanat eserinin çevresiyle bütünleşmesi, çevreyi içine almasıyla başarılır' (bu 
bir önce sözedilen parçalanmanın da amacı olabilir). Parçalar orada, izleyici-sanatçının 
eyleme geçmesini beklemekteler, ancak bu parçaların (geçmiş ya da. gelecek, olası ya 
da gerçek, olası ya da imkânsız) biçimi, özgün olmasa da yeni bir şey olarak ortaya çıka— 
rırlar. Biz parçalanmış durumda bulduğu-muz sanat—eserlerini yaratırız, bir diğer day/isle, 
“onları sahnelememiz ya da yeniden sahneye koymamız gerekmektedin— 

Burad-a, yakın zama-nda gerçekleşen Beşinci İstanbul Bienal’inden bazı örneklere gön— 
derme yapmak istiyorum. Orada, Orian'ın teknolojik bir öz-tasviri amaçlayan bir diz-i- 
plastik cerrahi işlemden oluşan “Et Sanatı”nda (Carnal Art),figürün yeniden biçim alma—- 
ısını ve parçalanmasını bir arada görüyoruz. Sanatçının, sanatını tanımında şu satırları 
okuyoruz: “Beden Sanat'ından farklı olarak, Et Sanatı (Carnal Art) acıyı bir bedel ödeme 
ya da- safiaştırma kaynağı olarak tasarlamamaktadır. Et Sanatı plastik cerrahi sonucuy- 
la ilgiienmez, o cerrahinin süreciyle, kesim tartışmalarının alanı haline gelen bedenin 
dönüşmüş gösterisi ve söylemiyle ilgilidir!“ Orlan’ın sanatında et sözcüğe dönüşmüş 
sahneye konmuş, (Hıristiyan kökenli, ete dönüştürmek keiim—esmin tersine çevrilişi gibi) 
et kelimeye dönüştürülmüştür. Ornal'ın açıklamasıyla: . 

“Ben acı çekmeden kendi kesilip açılmış bedenimi inceleyebilirimi... İç or— 
ganlarımın derinliklerine kadar kendimi görebiliyorum., bu yeni bir bakış-*- 
faşaması. Sevgilimin kalbine kadar görebiliyorum ve onun mükemmel ta'- 
sa-rımının genelde simgesel biçimde resmedilen kurallarla hiç ilgisi yok.. 

”M.-Archer, Art Since! 960 [11960’ı'ı'an Günümüze Sanat], (London: Thames and Hudson, 1.997), s. 
214. 
?qienai 25, İstanbul Kültür ve.;-Sanat-Vakfı, (İstanbul, 1997'4')_,ıss. 167.- 
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sow VE ÇEVRE 
Sevgilimin dalağına aşığım, karaciğerine aşığım, “pankreası'nıa bayılıyorum 
ve; uyluk kemiğinin çizgileri beni heyecani-andırıyor.” 

Bütün bunlar daha önce onto—praxis olarak belirttiğim durumlarda anlaşılabilir. sevilen. 
bedenin (olmayan) gerçe-ğini bize açıklayan, ve bizde onra-’nın oluşturduğu algı bir şiir'- 
sel-eyleme dönüştürülmüştür. (Belki de aşkın kendisi sevilen kişinin yeni bir eylem "ile 
yaratılışı, ve aşk bu aşkın kendi tiyatrosu olamaz mı?) 

Sirkeci tren istasyonunda sergilenen Eye Sussman'ın yazıları bir rampa tarafından erişi— 
lebilinen çadır bezinden kübik bir yapının arka duvarın-da sergilendiler. Diğer iki iç duyar 
üzerinde İstanbul’un siyah ve beyaz görüntüleri yansıtıldı. Sussman'ın çok güzel yazıları 
aralıksız parçalar olarak yansıtıldı ve normal bir sayfanın olağan okumasından çok farklı 
'bir etki yarattı. Bu parçalanmışlık yazıyı öyle bir biçimde sahnelemektedir- ki, yazı ile.- 
çevreyi algılamamız arasında bir bağ kurulmaktadır. Bu: parçalar aralıklara dönüşürler .ve 
bizim, birsonra gelecek imgeyi ya da yazının kalan kısmını beklememize ned-en olurlar. 
Bütün bunların anlamı, Sussman'ın “yaz-ı”sının kelimenin gerçek anlamıyla ne tam bir 
yazı (bir yazıyı önermesine rağmen) ne de tam bir sessiz film olmasıdır, çünkü burada 
sözcüklerin resimlere olan göndermeleri engellenmiştir (bu engelleme sahne-lema— için 
kullanılmış bir diğer sözcüktür). Bu yolla sözcükler özgürlüklerini, imkânsız bir bütünlük 
içerisınde, parçalar olarak kazanmaktadırlar. Her sözel parçacık bir sahneye dönüşmek- 
tedir ve ayrıca kelimenin diğer anlamıyla: bir durak noktasıdır ('belki de içinde sergilen- 
d—ikle'ri Sirkeci istasyonu gibi). 

Sanatın gerçek eserlerine bu yeni ve taze bakış ile, eleştirel soruyu sorma gereği duyu- 
yorum: sanat, onto-practical sorunlarımızı, güncel çevresel ahlak ve insan-merkezdlik, 
canlı-merkezcilik, çevre—merkezcilik, çevreci-kadın hareketleri, derin çevrecilik, çoğul- 
culuk ve toplumsalcılıktan daha iyi temsil etmiyor mu? Bu "tarz tartışmaların soruna 
olacak katkılarını inkâr etmek istemiyorum. Fakat çevresel ahlâk bugün, çevrenin bile 
sahne-lenmiş- olduğunu görmeli, (kurulduğunda en içten çekirdeklerin-e kendi kurgula- 
rının tesadüfi zaman-mekanlarını kabul eden sanat—eserlerini takip ederek) ve göreceli 
yaklaşımlarla sahne—lemanin çatışmalarını zorlaştırmak yerine, bu durumdan ders alm-a- 
Ia'rı gerekmektedir. Bu noktaya ilişkin olarak, çevreci ahlâkın, varolan uygulama. (anto- 
practical) ya da ya-pısızIa-ştırıcı varlıkbilirn (dekonstrüküf—ontoloji) bağlamında okunma- 
sını öneriyorum“. 
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Gunnar OLSSON 

Sessizlik. Korkutucu bir şekilde sessiz. Tek bir sözcükyok, hiçbir şey yok,. 
Tutunacak bir şey, görecek bir şey, söyleyecek bir şey. Paylaşacak birşey 
yok. Midede bir ağrı, alın terli, nefes ağırlaşmış. Bede-nin ta kendisi artık 
yettiğinin işaretlerini veriyor, kavranamayanın da artık kendi ifadesini bul-_ 
ması gerektiğinin işaretlerini. HeyeCan, eller kulaklara bastırılmış, köprü— 
başları olmayan bir köprüden gelen bir çığlık. 

Veıesonra birdenbire onla-r çıktı, 0 kurtarıcı sözcükler: “Odadan bir melek'geçti.” Rahatla- 
mı—ş bir iç çekiş, toplumsal olanın dirilişi, boşluğun dolması. Çünkü, tanımı gereği, mele—k 
olmak ulaklık demektir, cennet ile yeryüzü arasında bir bağlantı kurmak, içsel ve dışsal, 
beden ve ruh olarak. Herkes bu ifadeyi iyi bilir, herkes sessizliğin nasıl sağırlaştığını, 
heyecanın yatıştığını deneyimiemîştir. 

Ama - insan kalabalıklarının ne Rönesans “ne de Aydınlanma deneyiminden geçtiği 
Doğu'daki geniş komşu - Rusya'da ilişkiler başka ve Batılı için beklenmedik yönlerde-*ye- 
Iişir. 0 beyaz ışık ülkesinde, sessizliği kıran, Katoliklerin Tanrısı'ndan yakarılan bir çağrı 
değil, tuhaf bir deyiştir: “Ve bir polis doğdu." 

İfade şaşırtır, içyüzü korkutur. Temkinli git, çünkü. iyi bilinir ki Güç. gözyaşlarından çoık. 
kah'kahaiardan, profesyonel göstericilerden çok amatör şal—(acılardan korkar.- 

Meleklere ve polislere gönderme, tüm kavrayışın nasıl aynı yasak kaynaktan türediğini 
örnekliyor: Bedenin beş duyusu ve altıncı duyu kültür arasındaki tabu yüklü buluşma-_.. 
Burada konu olan, bir yanda gördüğüm, işittiğim, dokunduğum, kokladığım ve tattığım 
ile, diğer yanda, bu duyu ifadelerinin ne anlama geldiği arasındaki ilişki. 

51 



SANAT “ve ÇEVRE 

Bu iki örnek, ayrıca, gösteren ile gösterilenin bir araya getiri-lig. yollarının nasıl. zaman ve 
mekân içinde değişkenlik gösterdiğine ışık tutuyonYani, her ne kadar Floransa melekle- 
rine ve Moskova polislerine aynı göstergebilimsel görev yüklenmiş ise de, bu_göreyi son 
derece farklı şekillerde yerıne getiriyorlar. Demek ki, ne düş-ündüğümüz—ve-yaptığımız 
her ne düşünüyor—ııe-yapıyorsak onu nerede düşündüğümüz—v-e-yaptığımızdan bağımsız- 
değll. Öte yandan, Sperspektifçilik bir görelilik türü de değil. 

"Sorular kendi kendilerini soru-yor. Sorgulanm-adan kabul edilen tüm bu ön bilgiler ”ve: 
onları doğrul-ayan 'tüm 'bu sonuçlar nereden geliyor ve nereye” gidiyor? Bilinmeyen bir 
dünyada yolumu nasıl bulacağım, dağların ve ırmakların, barların ve havaalanlarının dü— 
zenli coğrafyasında değıl, umutların ve korkuların, ”vaatlerin ve zorunlulukların kültür-el 
çelişkiler-inde, fiziksel maddenin gözle görülenevrenin'de değıl, toplumsal olarak “bihaber 
olunanın görünmeyen ülkesinde? 

Bu zorlu soruların yanıtları hem inanılmaz basitlikte hem de şaşırtıcı derecede karma- 
şık.: Normal olarak “görünmeyenln dünyasında yolumuzu sanki o gözle görülürmüş gibi 
davranarak buluruz, toplumsal olana sanki o madde-Selmiş gibi muamele ederiz; her iki 
ülke'de—de—denızeiiığin—a reel-arı—harita—ye—pusula,—resı-m—ve—öyküdürrYine—de—aradakrfâ'k 'U

'ı 
”IN

I 

büyüktür, çünkü nesnelerin düny-asında, haritalar ye pusulaların kendileri de maddesel 
iken toplumsal alanda söz—bilimseldirler. Gözle görülür olanın gözle görülür haritaları 
bedenin beş duyusuna açık olanları gösterirken, gözle görülmez olanın gözle görülmez 
haritaları altıncı duyur kültüre ait olan imgelemlerdir; sıradan pusulaların dii-active or— 
,dinaiı'si mıknatıslı kuzey kutbunu işaret ederken, insan dü$ünce—ve-eyleminin .directiva 
amacla/isi" toplumsal olarak sorgul-anmadan kabul edilenler-in varlıkbilimsel dönüşümle- 
rıne yol gösterir. 

ortaya. çıkan tez şu:”. Modern us., hearita-cıiığa özgü birüsbiçimidirıEn azından bu bakım"- 
flan-Immanuel Kant’ın döneminden ,bu; yana pekdeğiş—ikiık olmadı, 

Şimdi, bu sayın doğruluğunu kanıtla-manın bir yolu olarak,,tarihte. kısa bir yolculuğa çı— 
kacağım. Perspektıfçiliğln ve tekbencıliğin ilkelerine göre, bu tarih zorunlu "olarak benim' 
kendi kültürümde demli. Ve, bundan boşlan-sak da hoşlanmasak da, Batı kültürü özünde- 
bir Hıristiyan kültürü, yani, tam çekirdeğinde, yeni hareketin, biri Yunanların ço_ktanrıcı-' 
lığının diğeri Yahudilerin tektanrıcılığının derinliklerin-e gömülü iki kökten türemiş olduğu 
tarihsel olgusu ile doğrudan ilgili paradokslar barındıran bir “inanç sistemi. 

Karşılığında, tek ve çok olana karşı bu farklı tavırlar,-son derece farklı temsil kavramları- 
nın gelişmesine yol açtı. Yu nanlagrın çok sayıdaki tanrılarını heykelle tasvir etme. alışkan- 
lığı yarken, bir ve tek olanın hak edilmiş gösterimlerıni yapmak Yahudiler için kesinlikle 
yasaklanmıştı. Bununla uyum içinde, Yunan tanrıları bir tür kesin tanımlara bağl-anmış 
öze-I isimler taşırlardı; Zeus tüm tanrıların hükümdarıydı; Hera, kız kardeşi _ve karısı, exili— 
liğln ve kadınların koruyucusu; Apollo müzik, şiir ve saflık tan rısıydı ;_ Artemis, Apollo'nun 
__ikiiz'i kız kardeşi, av ve doğu-mun yel 'üfürerı tanrıçası. Efe-böyle sürüp giderdi.. 



gs UNNAR OLE-SON f 
Bunun tam “tersine, J*HW*H (Yahova) ismi — tabi eğer bu. bir isim ise - ne anılmaiı, ne 

, de açıkça söylenmeliydi. Bunu. en iyi örnekleyenlerden bir Exodus 3:13—14-anlat'ısında— 
E aktarıldığına göre, Musa Tanrı’ya: “Farz edelim ki' ben İsrailoğulları'na gittim ve onlara 
E 'Sizin babalarınızın Tanrısı beni size yolladı’ dedim ve onlar da bana *Onun adı ne?’ diye' ?— 
I sordular. Onlara ne anlatacağım?”, dedi. Tanrı Musa’ya dedi ki, “Ben kim isem oyu-m. E" 

İsrailoğulları'na söylemen gereken bu: *Beni size BEN gönderdim'.” Ve aynı doğrusal 

_ geçerli önerme—nin biraz daha aşağıda (Exodus 33: 20—23) beyan ettiği gibi, “Benim y'ü— 
E; zümü gördükten sonra yaşayamazsın, çünkü kimse beni gördükten sonra yaşayamaz-... 
.! Ben geçene kadar seni elimle gizleyeceğim. Sonra elimi kaldıracağım ve benim Sırtımı 

göreceksin; ama benim yüzümün görülmemesi gerekiyor." 

Atina'dan ve Kudüs-'ten gelen gelenekler birbirinden çok farklı olduğundan,, Hıristiyan 
mirasçılarının kavgaya tutuşmalan kaçınılmazdı. Yaptıkları da bu oldu, en dikkate de— 
ğer olarak da ikonlarla ilgili ayrılığın politik ve tanrıbilimsel çatışmaları içinde.- Özetle, 
Kilise’nin ayrılmasına yol açan, saltçı papalığın paradoksları ile bedeni-n toplumsal duru- 

% mu (daha kesin olarak beş duyu ile altıncısı arasındaki ilişkiler) hakkındaki ”bu uyuşma-z— 
lıklardı. İkon kullanımı Doğu'daki Ortodoks bölümdedesteklenmekle kalmıyor, Batı’daki 
Katolik bölümde.yais-aklanıyordu. . 53.. 

Burad-a konu, ilk taş tabletin, yasanın Güç ile, özellikle de Kadir-i' Mutlak hükümdar ile" 
hizmetindeki tebaa arasındaki ilişkiler ile ilgili olan o. kısmını-n yorumlanmasından daha-- 
.az bir şey değildi. İşte, bu yazının bir örneğini verdiği tanrıtanımaz haritacıliğın uzun 
erimli amacı da, once o tabu yüklü alanı keşfetmek ve haritasını çıkarmak, sonra da; 
yönetildiği anayasal kanunları açığa kavuşturmaktır. 

Bu araştırma. gezileri Sırasında, “Ben benim'" önermesinin duruşu ve. sınırları ile ilgili 
sorunların en ana sorunlarolabileceği gittikçe açıklığa kavuştu. BunUn nedeni bu ifade— 
nin J*HW‘*H adının standart çevirisi olması, doğrusal geçerli önermenin biricik doğrusal 
geçerli önermesi, sabit'noktanın biricik sabit noktası. Konu olan, bir yanda İkinci Emir'in 
hak edilmiş imge yapımına ve putlara tapınmaya karşı ikili yasağının yorumundan, diğer- 
yarıda da Tanrı’nın adının kutsallığına dil uzatılmasından daha az bir şey değil. Ancak,. 
bir kez bunu dile getirdikten sonra, İkinci Emir’in gerçekte ilkinin, “Ben Efendiyim, senin 
Tanrın” ve. “benim dışımda başka tanrıların olmayacak"ın işletilmeSinden başka bir Şey 
almadığını da açıklıkla belirtmek gerek. ' 

Gücün ifadesi burada tamamlanıyor, boyun eğme derecesi ise aşkın. Kadir—i Muti-ak adı; 
bile doğrusal geçerli bir önerme, tanımı gereği çevirisi ve çevirisi yoluyla kavranması ve 
sonuçta da sarsılması olanaksız. Hiçbir yaratıcı kişi bundan daha güçlü ve daha katı bir 
”şekilde yerleşmiş bir düşmanla karşılaşmamıştır. Ve, yine de, seslenen gerçekten de her 
şeye kadir olduğu için, neden korkması gerektiğini da bilir. 

O halde., Efendi'nin “kendine hak edilmiş imgeler-veya yukarida cennetteki veya aşağıda 

ziyardeki veya yerin altında sudaki herhangi bir şeyin başka suretlerini "yapmayacaksın” 
ifadesi, tüm yeniden biçimlendirme girişimlerine karşı bir korumadır. Bu ifadenin ne 



:SANAT VE ÇEVRE. 

5-4.. 

derecede. merkezi olduğunun altı, bir kez de, onu ifade edenin, melek kılığında bir elçi 
değil, Kadir-i Mutlak'ın bizZ—at kendisi olması ile çizilir. Ardından da, bu noktayı daha da 
güçlendirmek için, “Ben, Efendi, senin Tanrın, kıskanç bir Tanrıyırn, benden nefret eden 
babaların günahlarını üçüncü ve dördüncü kuşaktan çocuklarına taşırım, ama beni se- 
ven .ve emirierimi yerine getiren kalabalıklara sarsılmaz bir sevgi gösteririm" tehditkar 
vaadine geçer. sonra da, “Efendi'nin, senin Tanrı’-nın adını boş yere almayacaksın; çünkü 
Efendi adını boş yere;.alaniarı suçsuz bulmayacaktır.", diyerek, bu genel yas-aklamayı isi-m 
yel-menin daha küçük dünyasına genişletir. 

Sade bir konuşma. Hata yok. Yianiışyîoruma; fırsat yok-. Burada, belki de baska her 
yerdekinden daha fazla olarak, gücün ilk örneği — BEN BENİM - onun bir doğrusal geçerli 
önerme, yeniden tümceienmesi gereken ve açıklanması gereken özdeksel bir nes-ne 
“değil, inanılması, onurla-ndı—rıiması ve itaat edilmesi gereken özdeksiz bir ilişki olduğunu 
apaçık ortaya koyuyor. 

Ama buna rağmen, bunlar kad-far insanlık dışı tehditlere baş-vuran bir diktatör apaçık 
korkmuştur. Bunun için iyi nedenleri var. Çünkü uZman söylevci olarak deneyimlerinden 
pek iyi bilir ki tüm gücü'“'Oisun - ve oldu” formülüne, variıkbiiimsei dönüşümlerin sihir- 
li değneğine, imparatoriuğun görünmez kolonlarının ozalit kopyasına dayanır. Ve kim 
Kadir-i Mutlak’ın kendisinden daha fazla bu gizemin farkında olabilir ki?" Kim imgelere 
tapınma ve isim yerme törenlerini denetleyen kimsenin kültürün yönetim erkezinin 
anahtarianna otomatik olarak sahip olduğunu anlamak için daha iyi bir konu da bulu-. 
nabiiir. 

mei-yapmakta olduğumuz bu noktada artı-k apaçık hale gelmiş olmalı: Güç'ün ta kendisini. 
bir an için görür gibi olduk, veya - belki daha kesin olarak - Güç'ü-n ta kendi-sinin sınırla— 
rını. Ve bu uyarıyı sürekli akılda tutunca, haritacılık keşif seferini sürdürmeye artık-f ha— 
zırız’. Çünkü sef-erin amacının gerçekte ne olduğu hakkında artık hiçbir kuşku kalmamış 
olmalı: insan olmanın nedemek olduğunu daha iyi kavramak. Başka hiçbir nedenle. bu 
kadar .çok kişi öldürmeıdi ve öldürülmedi. 

Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla - 'belki de dünya kurul-alı beri — göstergebilimsel hayvan 
hep kim olduğunu tanımlamaya çalışır. Tanımlarla bu mücadele de, karşılığında, biri saf 
tinselliğin dilsiziiğinde diğeri saf maddeseliiğin kekeiemelerinde yerleşik, iki tür ses-sidik- 
ie karşı karşıya kalmaya zorlar bizi. Bunların ilkinin 'bir adım ötesi, ifade edilme olanaklar.- 
r'ından tümüyle yoksun olacak derecede anl-amlı tanrı-lardır. Diğerinin bir adım barisi "ise 
herhangi bir bağlantı sunamayacakdÜZeyde maddesel olan kayalardır. İnsanların alanı, 
Yunanlar'ın Oecumene adını verdiği 0 diyar-, bu iki ucun arasında uzanır. Bunu karşılayan 
harita kendi kendisini çiziyeriyor: 
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GUNNAR— ertas-ou 

a-NDECUMENE I 
Tanrılar 

İOECUMENE 
İnsanlar 
OECUMENE 

taşlar 
ANOECUMENE II 

İnsan olmak, bu bakış açısına göre, tanıdık olan (insanlar tarafından iskân edilen Decu— 
mene) ve tümü-yle. yabancı olan (tanrılar ve canavarlar tarafından iskân edilen, haritanın 
“yassı dünya-sında olduğu gibi bazen ayrı gösterilen ama genellikle birbirine karışan And.—- 
-acumene) arasındaki sınırı belirlemek amacıyla iki cephede sürdürülen zorlu ve aralıksız- 
bir savaşa katılmak. anlamına gelir. 

Bir başka Ve daha doğru izdüşümüne göre haritalandırıldıiğında ise, bu _çk—bo'yütlu; diil-'— 
rum; bir çörekler veya Henry Moorer-rain bir gösteri-“mie. de; res-mjedilebilirı 

Bununla-- karşılaştırıldığında, çöreğin der-liği Tanrı'nın yeridir; “a:a“nın- doğrusal geçerli’ 
gerçekliğinin yeri. Bu halka şekilli bed-eni çevreleyen ise, saf tinsel'lik değil,. hiçbir anlamı; 
almayan bir saf “madde-sellik boşluğudur; özdeksel madde bur-ada öylesine maddeleşrnlş— 
tir'ki, onu kavramaya yönelik her türlü yöntemden kurtulur. Açıkça söylemek gerekirse-' 
bu.. dış taraf adlandı-rılamaz, ama yine de burada “a” olarak “vaftiz edilmiştir. Ve buna 
rağmen: gerçekliğin çok—boyutlu dünyasında,;taşın tanrılara, Tanrı'nın taşa dönme-'si gibi; 
“a'-"“ve “a=a" da birbirinin içinde kayb-olur. Maddeleştirici ve ta-nrı'laştırıcı güçler arasında;-. 
tanrıl'aştırma ve maddeleş'tirme arasında giri_ş'ik bir karşılıklı etki var. 

Bu Yassı haritada belirtilen iki cephe zaman içinde ileri geri Oynamış. Genel anlamda ise, 
insanlar, bir zamanlar yabancılara ait olan alanın gittikçe dah-a da fazlasını işgal etmiş. 
gibi görünüyor. Başka bir ifade ile, varolu-ş'un tarihinin de bir tarihi var, otoriter yapılara; 
duy-”ulan bilinçli inancı temelinden çürüten ve. sorgulanmadankarbul edilenlerin bilinçsizce 
benimsenmesini güçlendiren bir gelişme bu... 
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sanar ve çevre; 

* 
Tanrılarla ilgili olarak uyanan ilk kUŞkuIa-rı düşünecek olursak, Efendinin gücünün zaman 
içinde nas'ıl azaldığının tarihi Genesis-'de yazılmıŞtı bile-. Örn-eğin, İbrahim-’in öyküsünün 
başında, İbrahim'in Efendi'ye ait olduğu su götürmez iken, sen unda Efendi İbrahimie-ait— 
tir”. Derken, Yakup—İbrahim'in torunu, doğumunda-n başlay-arak kası'tlılık, kimlik-ye fark— 
lılık hakkında yalanlara batmış durumda—şafağın s—ökmesine kadar yabancıyla güreşi-r. 
Sönrada'n, kendi kendiSİ'ni galip ilan eden olanları açıklarken, bunu, bir öykü anlatarak 
değil, boğuşmanın gerçekleştiği yerin adını vererek: yapar. O-yerin adı “PENIELidir, har-— 
ÜYEH ““Ben Tanrı’yla yüz yüze geldim, yine de yaşamımı kaybetmedim”(Genesis 32:31") ' 
anlamına gelen bir isim. Tüm küstahlığı içinde., bu bildiri son derece dikkate değerdie 
Çünkü" eğer Kadir—i Mutlak'ın öncede-n açıklığa kaimŞturduğu te—k bir şey'i-rar idiitıs'e, a da 
şuydu.-: “Benim yüzümü “göremezsin, çünkü kimse' beni gördükten-santa yaşayamaz.-*" 

Benim—görüşüme göre ra-kup'un öyküsünü insan ile Tanrı arasında süregiden savaş-tan 
bir rapor olarak akuma-k son derece aydıhlatıcn Ama savaŞ-alanından gelen bu günde—- 
rim-e güve-nilmeli mi, yoksa d_n-u kışkırtıcı bir propaganda parçası olarak yerumlamak. 
daha mı doğru olur'? Bu soru çek-' doğal olarak ortaya çıkıyor çünkü Yakup'un gerçek 
bir dalandır—ıcı, tüm meslek yaşa-mını aldatma üzerine kurmuş yasadışı bir hüküm-ran 
olduğu çok iyi bill-niyet Belki“ de karanlıkta mücadele ettiği, Tanrı değil,. Esav (Ya-kup’u'n' 
İkiz-kardeşi) idi. Belki de Yakup-'un sözünü ettiği hayır duanın,. yukarıdan gelen tanrısal 
bir ileti almak yerine, iki rakip erkek kardeş arasında-ki bariş anlaşmasının bir paragrafı 
ela-rak okunması daha “doğruydu. Belki de Efendi’nin varlığının anılması, doğruluk adı- 
na değildi de, Yakub'un kendi gayri meşru davranışını meşrulaştırmasının bir yoluydu.. 
Yorum ne elursa- olsun-, Yakup’un fütursuz 'yüzsüzlüğü karşısında, Kadir—l Mutlak'ın bii-e 
teslim ”almak' zoru nda ”kaldığı kalsin. Decamene "ile .:Anoecumene arasındaki sınır da buna 
göre. düzenlendi, 

ama galip gelen her-zaman daha. fazlasını ister, açlığı-nı d_ayurmak olanaksızdır. Bunun 
senucu olarak, hafif çarpışmalar “süre-r. Ve en se_rıunda uz ülkesineulaşırlar; Jeb diye- bir 
adamın yaşadığı .o ülkeye. Bu. adam, iyi gözle görülür ve. uygun şekillerde ödüllendirilir, 
çünkü lekesiz ve namusludur, Tanrıidan korkar” ve kötülüğe karşı hazırlıklıdır. Ama bir 
gün Tanrı anun şey-tani ikizine rastlar ve bu iğrenç-yaratık Jeb-’un gerçekte-pek de dikka.- 
te' değer birisi olmayabileceğine, eğer yeterince zorlanırsa anun da küfredeceğine, onun 
da kend isini besleyen eii ısıracağına dair bir şeyler çıtla—tır. "ama tüm bu büyük sıkıntılara, 
karısının ve“ dost bildiklerinin tüm tavSiyelerine “rağmen,. asla pes etmez. Üç kızı ”da dahil 
almak üzere, tüm varlığı elinden çekil-ip alındığı-nda bile, hiç işlemediğini bildiği suçu 
kabul etmeye yanaşmaz. ' ' 

üb-"sehunda Tanrıinın kendisi“ mahkemeyle getir'illn Ta'nık'aandalyesine bir kez ettirilince, 
yanıt vermeye zorlanır _ve iftira ettiğini kabul eder'. Hüküm çabucak ve belirsizliğe- yer 
bırakmayacak şekilde verilir. Tanrı, tazminatın bir “parçası olarak, 14,000 keır'un, 6,000 
deve, 1,000 gifi: öküz, 1,000 eşek, yedi eğul ve üç. güzel kızın tabla-.mına ıra-ran büyük 
kayıpların bedelini ödemeye mahkum edilir (Jeb 42:12-13)... 

ama yüklü tazminata rağmen, Jeb keyifli-sizmi: .Çünkü şimdii. Güğiün kendisini tum çip.— 
laklıîğı. “ile “sergilediğine tanıklık ettikten “sar-ıra, -_'_g_ü'rm-öş elıd-uk'l-arı-nıd-an utanç-anası; nem 
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GUN‘NAR OLSSON 

Tanrı'nın adına hem de kendi adına. Bununla birlikte, hemen bunu izleyen sonucün —— 
Rea'ipolı'tik’in görünmez coğrafyası - önemi yine de kabul edilmelidir. İnsan ile Tanrı ara-' 
s_ındaki sınır bir kez daha değişmiş ve bu süreç içinde Oecumene'nin toprakları hesapsız—.- 
:ca ve geri döndürülemez biçimde genişlemiştir. Zafer, Tanrı'nın şahsının-İbrani İncilinde 
bir daha konuşmamasına yol açacak derecede eksiksizdir. 

.Ama. o metinde genel hareket eylemden söze ve sözden -'s.es-siz|iğfe iken, Hıristiyan İn— 

.eilinin Eski Ahit’i eylemden sessizliğe ve sessizlikten söze hareket eder. Aradaki fark 
yaşamsaldır ve kendi ideolojik amaçlarına daha iyi uyacak şekilde kitapları yeni bir sıra'— 
Iamaya göre düzenleyen Hıristiyan editörler tarafından ortaya koyulmuştur. Büyük keha— 
net koleksiyonlarının cildin ortası yerine sonuna yerleştirilmesi yoluyla, Mesih’in gelişini-n 
ve Yeni Ahit’dekl kıyamet iletisinin yolu yapılmıştır. Bunun insanın topraklarının daraldığı 
anlamına. mı yoksa. genişlediği anlamına mı geldiği tartışmalı bir soru-dur. Sorunun yanı- 
t'ıyia tümüyle ilgi-siz bir.-şekilde,- sonuçta. çok kan dökülmüştür. 

Söylemeye bile gerek yok. - ve bu, nedenle de mutlaka söylenmeli — ki '“Oecumene'” 
terimi 'Yuvnan-cadır, İbranice değil. Olympos Dağı’ndaki ensest sefahat âlemleri ile sina. 
Dağı’ndaki iffetli otuzbirCi arasında kuşkusuz büyük farklar var. Şimdiki bağlamda ise, bu 
farida-r abartılmamalı, çünkü insanın bilinmeyeni ist-ila etmeye fethetme arzusu her iki" 
geleneğin de ta içine işlemiş durumda. Bu gelişmenin erken aşamalarının ana hatla-rını 
Tevrat'ın ilk. beş kitabının çeşitli yazarları gibi, Horner de betimliyor. 

Şöyle ki, gerek İlyada'dan gerekse Odyssea'dan açıkça anlaşıldığına göre, o. zamanla-.e 
rın bir kişisi bir şey yaptığı zaman, kendi başına hareket etmiş olmuyordu da tanrılar 
onun yoluyla hareket etmiş oluyorlardı. Beşinci yüzyıldan önce, bugün “insan iradesi'” 
Olarak adlandırılanı karşılayan bir sözcük-bileyoktu ; bunun nedeni basitti, çünkü Ludwig 
Wittgenstein'ın tercih ettiği ifade ile, düşünülemeyen söylenemez de. Ama Mythosfdan 
Logos’a o büyük dönüşümün bir parçası olarak, belki de insanın gerçekten kendisine— 
ait. bir iradesi olabileceği yollu bir söylenti yayılmaya başladı. Ve bu. kuşkulardan, tümü 
de sorumluluk, suç ve ceza konuları ile ilgili bir dizi yepyeni soru ortaya çıktı... Nasıl bir 
zamanlar Athena’nın doğumu zeus’u baş ağrılarından” kurtarmışsa, törebilimingelişmesi 
deo dönemde insanın bilincini yatıştıran bir sakinleştirici haline geldi. 

Aynı gelişmenin parçası olarak, tümü de bir yüzyılı-n sınırlı zaman diliminde, kal-eme alı- 
"nan ünlü tragedyalar da tamamlandı. “Kral Oedipus" denen o yaratık kimdi? Tanrıların, 
dengi miydi yoksa bir hiç mi? Zeus tarafından kutsanan ünlü kral mıydı yoksa kendi 
sözleriyle mahküm edilen ensest bir katil mi? Gerçekte, büyük günahı (günahlarının 
en büyüğü) ayrımları yok ederek, kategorilere karşı gelerek, aynı anda hem baba hem 
oğul, kendi annesinin kocası, kendi karısının çocuğu, kendi çocuklarının erkek kardeşi 
olmasıydı. Her ne kadar adı bedeninin şişmiş ayaklarına sonsuza kadar baği-anmışsada, 
kimliği kültürünün sınırlarından beslenip ortaya çıktı. Ve derken, birden bire, unutulacak 
kadar yakın bir geçmişte.,friedrich' Nietzsche, o günden itibaren Tanrı-’nın ölü olduğunu 
duyurmak için ayağa. kalktı. 
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Özetlersek, kim olduğunu. tanımlama girişimleri sırasında, 'insan, önceden tanrılara ait 
olan geniş alanları kendi-sine bağladı. Yine de geride direniş cepleri kaldı, Vatikan'ın 
doğum kontrolüne karşı verdiği savaş. ile iyi örneklenen bir olgu bu; iyice iğneli konu-" 
saca-k olursak,. Papa yaşamın kaynağının, tebaasının üreme organlarında değil, Kadir-'i 
Mutlak’ın ihe-anında yerleş-ik, olduğunda diretmeye devam ediyor.— 

"* 

“Ve bu ifade ile, birlikte, dikkatler sonunda insanın tanrılarla “mücadelesinden canavar 
kayalarla çarpışmasına yön değiştiriyor. Bugünün savaşlarının en şiddetli geçiti-ği yer 'bu-— 
rası, tanrıtanımaz haritacının kendisini öldürtme riskini en çok aldığı yer de burasıdır. 

Bugünün örnekleri çok ezici, çünkü politik açıdan d-oğ'rucular homoseksüellerin başkalı- 
ğının gerçekten de bir benzerlikten ibaret olduğunu nasıl sıklıkla öne sürüyorlar-sa, çağ- 
daş törebillmde eğilimleri belirleyenler de yunusların insanlığından ve Homo Sapien’lerin 
cana—varlığından dem vuruyorlar. Pek çok çevreci de aynı çizgi—yi sürdürüyor, çünkü zaten 
çevreci kampanyalar da bakterilerin insanlar için insanların kendileri için olduklarından 
dahayaşamsal olup olmadıkları sorusu üzerine değil midir? Kürtajiarı ve organ nakille— 
rin'i tartış-mak, bu bağlam içinde, anlamsız et ile anlamlı yaşam. arasındaki farklılıkların 
kavgasını yermek demektir. Döllenmiş bir yumurta hangi aşamada yum'urtalıktan çıkar 
ve hangi aşamada bir insan olmaya başlar.? Sürdürülebilir gelişme politikasında hangisi 
daha yaşamsaidır, balinalar mı yoksa para mı? 

?Son-uç yeniden doğruluyor ki: yalnızca bir bedene sahip değilim, ben bir bed-enim. Michel 
Foucault, gücün bir anatomisi olduğu yönündeki duruşunda haklıydı, hazdan çok acıyla 
dolu, şefkatli olmaktan çok acımasız. Ve aynı şekilde, 1990ların iştahını yitiren koşucula- 
rı ile Ortaçağ'ın benliğine eziyet ede-n rahibeleri arasında farklılıktan çok benzerlik olduğu 
da doğrudur. Decide-rare ergo sum - istiyorum o halde yarım. Ama aynı kavranamaz ve 
mantıksız saplantıya saplanmış oldukları halde, rahibeler, atletler ve açlık grevcileri usa 
giden yolun bedenden geçtiğini iyi bilirler. Dolayısıyla da, tüm diğer öncü sanatçılar gibi, 
kendi derileriyle deneyleri sürdürürler, çünkü Gecumene ile Anoecumene arasındaki çiz-'— 
gi hiçbir yerde oradaki kadar ince değildir. Bedenin sınırları, sanatların sınırlarıdır. 

* 

İnsanlığın sınırlarındaki sahipsiz arazi.-sürekli gözetle-ma altında-. Ve dikkatle “bakan insa- 
neğiulları, o hatun kişiler, bazı sınır bekçilerinin sırtlarında kanatları yarkan diğerlerini-in 
ellerinde sopalar taşıdıklarını keş-fedeceklerdir. 

Birtepen'in üzerinde-, Uzaklarda, tuh-af bir haritacının görüntüsünün dış hatları. "meşgül— 
ken, bu yaratık en iyi sabit noktayı bulabilmek için ufku tarar. Dinlenirken, bir çöreği 
kemirir. İngilizce’deki “companion-’1 [refik] sözcüğünün. Latincede “ekmek paylaşmak” 
anlamına gelen sözcükten türemiş olması önemli. 

Ben appetite, mon Cher-cousin 1 

"'1["Ç. n..]. naye; olsun, benim saygili kuzenim . . 
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5* 

Nereden gelip nereye giderler, tüm eskimiş sözcükler? Nasıl çöZülebilir, eğretileme ve. 
özdeğişmeceyi anlam örgülerine ikizleyen söz-bilimsel düğümler? Söylemesi olanaksız, 
hemen hemen 'her şeyin tarihinin İncil’de ve Odyssea'da çoktan yazılmış olduğundan 
başka. Daha yakın tarihli bağlantılardaki ipuçları ise şunların içinde: 

CASEY, E.S., The Fa te of Place: A Philosophical History [Yerin Kaderi: Felsefi Bir Tarih], 
Berkeley, University of California Press, 1997 
GIRARD, R., Things Hidden since the Foundation of the World [Dünyanın Kuruluşundan 
Bu Yana Gizli Kalmış Şeyler], Stanford, Stanford University Press, 1987 
JENSEN, 0.M., Vaegge: Kundskabensprojektloner [Duvarlar-." Bilginin İzdüşüm/en], _Ke— 
benhavn, Scandinavian University Press, 1995 
MILES, J., God: A Biography [Tanrı: Bir Yaşamöyküsü], New York, Simon & Schuster-', 
1995 
NIETZSCHE, F., Beyond Good and Evil: Prelude to: a Philosophy of the Future [İyinin 
ve Kötünün Ötesinde: Geleceğin Felsefesine Bir Giris], çey. R.]. Hollingdale, Londra,. 
Penguin Books, 1990 
'OLSSON, G., Lines of Power/Limits of Language [Güç Hatları/Dil Sınırları], Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1991 
OLSSON, G., Heretic Cartography [Tanrıtanımaz Haritacılık], Ecumene 1, s. 214—234, 
1994 
OLSSON, G., “Die Projektion des Begehrens/ Das- Begehren der Projektion [Hayranlığıh 
İzdüşümü/İzdüşüme Hayranlı'kj,” D. Reicher, (der.) Râumliohes Berikan, EHT Zürih, Vdf 
Hochschulverlag AG, 1996 
VERNANT, J.P. and Vidal-Naquet, P.., Myth and Tragedy in Ancient Greece ['Eski 
Yunan ’da Efsane ve Tragedya], çev. J. Lloyd, New York,.Zone' Books, 198-8- 
WITTGENSTEIN, L., Tractatus Logico—Phllosophicus, Londra, Routledge» & Kagan Paul, 
1961 
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Günsel RENDA 

Coğrafyacılar eski haritaları daha. çok kartografi teknikleri açısından araŞtırırlarVe. 
"haritaların üzerindeki. bezemeler veya resimler çoğu kez dikkatlerini bile çekmez-. 
Oysa tarih boyunca en ünlü haritacılar dünyanın çeşitli yerlerini çizerken buraların 
yalnız topografik ayrıntılarını değil tarihini de belgelemişler ve haritacılığın yalnız 
bir bilim değil aynı zamanda birsanat olduğunu düşünmüşlerdir. Nitekim kimi ha— 
ritalarda-ki kent tasvirleri, giysiler, bitkiler, hayvanlar,- hatta portreler bu haritalara 
sanat yapıtı niteliği kazandırır. 

Haritacılık ve ressamlık arasındaki bağ, Roma ve Ortaçağ’a kadar iner, ancak 16. 
yüzyılda. coğrafya biliminin ilerlemesi ile İtalyan, Katalan, Portekizli ve Osmanlı 

' haritacıları tarafından 'çok sayıda deniz haritası ('portolan) üretilmiştir. Kuşkusuz, 
Portekizlilerin keşifleriyle yeni ticaret yollarının açılarak 'deniz trafiğinin hızlanması“ 
ve Akdeniz ülkeleri ara-sında çıkan çatışmalarla birbirini izleyen deniz seferleri, 
sağlam coğrafya bilgisi sağlayacak atlasların ve deniz haritalarının üretilmesini 
gerektirmiştir. Kara haritaları ve portolanlar, karada seferlere çıkan askerlere yol 
gösteriyor, denizlerde ise korsanlardan korunmak için kıyıya yakın seyreden ve 
ihtiyaçları için limanlara sığınma-k zorunda olan denizcilere kıyıları, limanları ve 
adaları işaretleyerek rehberlik ediyordu. İster Venedik, ister Katalan ister Osmanlı 
atölyelerinde yapılsın, haritaların değişmeyen özellikleri vardır. Özellikle portolanlar 
nem ve tuza karşı dayanıklı olması nedeniyle ceylan veya koyun derisinden yapılır 
Ve boyutları deri büyüklüğünü aşmaz. Ender olarak iki üç deri bir araya getirilerek 
büyütülür, baz-en da ufak parçalara kesilerek yapraklardan oluşan atlaslar halinde 
o_iltlenir. Atlaslar genellikle 12 yaprağı geçmez. Bir veya birkaç noktadan yayılan 
ve pusulanın 32 noktasını temsil eden kerte çizgileri, rüzgârgülü veya pusula gülü 
denilen bezemeli bir motifte birleşir. Bazılarında rüzgâr adları baş harfleriyle be— 
lirtilmiştir. Her haritada mutlaka bezemeli bir ölçek göstergesi vardır. Kıyılar yeşil 
yaya mavi ile çizilir, adalar farklı renklere boyanır, kayalıklar siyah, sığ yerler kırmı— 
zı noktalarla belirlenir. Deniz haritalarında kara yerleşimleri ender olarak gösterilir. 
15. yüzyıldan sorna. yapılan bazı harita ve portolanlar arasında özenle bezenmiş, 
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hatta resimlenmiş örnekler vardır. Bunlar pratik-i kullanımdan çok hükümdarlar-ra,. 
”ünlü. kişilere ve koleksiyonculara sunulmak üzere. hazırlanmıştır. Rengârenk bo— 
yanarak hazırlanmış bu haritalarda çok süslü rüzgar güllerine, şehir ve kale. gö— 
rüntülerine, bayraklara, gemi resimlerine, hayvanlara, kuşlara,-bitkilere ve bazı 
Avrupa. haritalarında hükümdar portrelerine veya aziz, azize resimlerine rastlanır.. 
Bazı 16. ve 17. yüzyıl deniz haritaları-nda. ayrıntılı kent tasvirlerine yer verilmiştir. 
avrupa portoianla'rında en çok res-imle'nen kentler, ticareti dolayısıyla Venedik ve 
kutsallığı nedeniyle Kudüs olmuştur. Cenova, Marsilya ve Kahire de zaman zaman. 
görüntülenir. Bu tür haritaların yapımı baskı haritalar çıktıktan sonra da sürmüş ve; 
meraklılarına sunulmuştur.1 Resimli haritalarda harita ve “resim arasındaki isıkı bağ, 
bunların sanatsal bileşenlerinin araştırılmasını ve temelde yatan estetik kaygının 
"belirlenme-sini gerektirmektedir. 

Bu tür haritalar Akdeniz’deki farklı kültürlerin etkileşimini ve özellikle Osmanlılarla 
Akdeniz ülkeleri" arasındaki "siyasal "ve kültürel ilişkileri de açığa çıkarabilmektedir. 
Bazı haritalarda önemli tarihi olaylar not edilmiş-tir. Öncelikle Akdeniz por-tolanla- 
rının incelenmesi İtalyan, Katalan ya da. Osmanlı kartografiarınırı üretim ilişkilerini 
ve farklı kökenierin getirdiği yaklaşımlarını ortaya koyar. Kuşku-suz, Avrupalı kar- 
tograflar Akdeniz'de giderek yayılan Müslüman yönetimini ilgiyle izlemişlerdir. OS.- 
manlıların Anadolu’ya yayılması, özellikle 1453'te İstanbul'u alması İtalyan ve Ka.- 
talan kartograflar için üzücü bir olay olduğu yaptıkları haritalardan anlaşılır. İstan- 
bul kentini bir türlü Müslüman idaresinde göstermek istememişlerdir. Anadolu'daki 
İslam egemenliğini sarıklı bir Figürle ya da bir hilalle simgelerken, eski Bizans 
başkenti 'İstanbul’un göklerine kocaman haçları yerleştirmekten çekinme-mişlerdir. 
Bununla kalmayıp Karadeniz'i Ceneviz bayraklarıyla donatabilmişlerdin 

İstanbul'u henüz Bizans başkenti iken gösteren ve hâlâ kentin o yıllardaki dokusu-.ve 
anıtları için bir belge niteliği taşıyan haritalardan birisi Christofoıro Buodelmonte'nin 
1430 tarihli Liber Insuiarum (Adalar Kitabı)'ndaki İstanbul haritasıdır. Bu haritada 
kentteki önemli Biz-ans anıtlarının hepsi resimlenmiştir. Bundan yaklaşık altmış yıl 
sonra 1492'de basılan Lib-er Cronicarum’daki İstanbul haritası ise hâlâ bir Bizans şehri 
görünümündedir, 1453'te sonra kente eklenen anıtların hiçbirisi resimlenmemiştirf 
15.61 gibi geç bir tarihte Venedikli kartograf Giorgio Sideri, Avrupa, Kuzey Afrika: 
ve. Yakın Doğu’daki birçok kent ve limanı ayrıntıyla resimlemiş ama İstanbul’u kent 
olarak resimlemekten çekinmiş, İstanbul Boğazını çizerken, bir Müslüman sanca- 
ğının yanına. bir de haçlı bayrak- katmıştır. Karadeniz’i hâlâ Ceneviz bayraklarıyla 
ı-g-östermiştir. Daha da ilginç olan, 1516'dan sonra Osmanlı yönetimine geçen Kudüs.- 
kentinin göklerinde hâlâ Hıristiyan bayrağının dalgalanmasıdır. 16. yüzyılın sonla- 
rında-n kalan anonim bir partelan İstanbul’u minareleriyie- gösteren ende-r “örnek.— 
”lerden birisidir. 17.. yüz-yılda Jacopo Maggioio gibi bazı kartografiar da İstanbul’u. 

iPe-rtolanlarla ilgili genel bilgi için bkz. E. G. Stevenson, Portman Charts: The origins and—Characte— 
risks, (New York, 1911); J.B. Harley ve D. Woodward (der.), The Histöry nf cartography, cilt-I, 
(Chicago, 1987), cilt 11, (Chicago., 19.92”). 
“;D, Kuban, Is.tanbui:_Anı Urban Hietary, ii)/Zenden, Gan-staritîinepeiis, (İsta nbul, 1--9'9ısı,_.s. ii'-”S., resim“. 
731. 
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Müslüman idaresi-nde göstermiştir Maggiolo haritasına, Anadoluf’nu n. tam ortasına 
duran elinde kılıçlı bir hükümdar figürü eklemiştir.3 

16... yüzyılın ikinci yarısında bazı kartografların içinde bulundukları dönemin siya- 
sal olaylarıyla yakından ilgilendikleri görülür. Venedikli kartograf Battista Agnesc 
bütün haritalarını ve atlaslarını ayrıntıyla resimlemiş ve Iejantlarına tarihi' olayla-rı 
ekleniştir.4 Siyasal tarihe olan özel ilgisi haritalarında Avrupa ülkelerinin hüküm— 
darlarını, İskoç ve İngiliz krallarını ve tahta oturmuş Papa'yı bile resimlemesinden 
anlaşılır. Doğu ülkelerine de. ilgisi büyüktür. Dönemin Osmanlı hükümdarı Kanuni 
Sultan Süleyman'ı Anadolu’nun tam ertas-ında tahtının üzerinde resimlemiştir. Bu 
gerçekçi bir çizimdir ve Kanuni’nin Avrupalı veya Osmanlı ressamları tarafından 
yapılmış portrelerine çok benzer. Agnese Kanuni’nin portrelerinden birisini mutlaka 
görmüş olmalıdır. (Resim 1) Sultan Bayezıd'ın Timur tarafından yenildiği yeri, yani 
Ankara’yı, doğru bir biçimde işaret etmiştir. Suriye ve Mısır'ın Sultan Selim tarafın— 
dan ele geçirildiğinl de kaydetmiş ama Osmanlılara geçmiş olan Rodos'u hâlâ bir 
Hıristiyan flaması ile gösterebilmiştir. Kudüs'ün göklerine İsa ve Meryem figürleri 
yerleştirerek kentin Hıristiyanlar için kutsallığını vurgulamıştır. İtalyan ve Katalan 
kartograflarının içinde en geçekçi çizimler ve leja'ntlar Agnese'ninkilerdir. Bazı 16. 
ve 17. yüzyıl kartografla'rı da tarihi olayları vermeye çalışmış, ancak bir Habsburg 
kralını ya da bir Osmanlı sultanını hayali figürlerle göstermişlerdir.—'*— 

16. yüzyıl Osmanlı haritacılığı açısından önemli bir dönemdir. Kanuni Sultan 
Süleyman'ın Rodos’u kuşatması ve Kuzey Afrika korsanlarının işbirliği ile Akdeniz’e 
yayılması, Osmanlılara Ege ve Doğu Akdeniz egemenliğini sağlamış ve onları Akde— 
niz siyasetinde önemli bir konuma getirmiştir. Hiç kuşkusuz, Kanuni’nin Akdenizide 
güttüğü genişleme politikası güçlü bir donanmanın yanı sıra sağlam bir coğrafya 
bilgisine dayandırılmıştır. Nitekim Osmanlılar bu. dönemde önemli haritalar üretmiş- 
lerdir. Daha 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı sarayına. birçok Arap ve Av— 
rupa kökenli harita ve coğrafya kitabı getirtmiştir.Ei Bugün hâlâ Topkapı Sarayı'nda 
bulunan haritalar bunun kanıtıdır. Floransalı coğrafyacı Francesco Berlinghieri“ 
Ptolemaios’un Geographika’sının İtalyanca çevirisini Fatih Sultan Mehmed’e sunmak 
istemiştir.? Topkapı Sarayı'ndaki haritalar arasında Venedik devletinin resimli bir as- 
keri“ haritası vardır. Bu haritanın o dönemde sarayda çalışan Bellini'nin işi olabileceği 
bile. düşünülmüştür.“? 

_":3Sideri, Maggiolo, Agnese gibi haritacıların haritaları için bkz. 'Partııi'ani'e carte na'otıohe— 1448;59- 
cola [M.-18. Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları], sergi Katalogu, (İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi-4. 
Temmuz—3 Ağustos 1994). katalog mı.?-11, “zz-123,24. 
4A.g.e., kat. no.16-21 
5A,.g.e., kat. no. 41. 
6[). Adolf Diesmann, Forschungen und Funda ı'm Sera! Mit" einem Vemcichnis der nı'Ch'ti'siamischen 
Handsohrı'ften ım Topkapı sefai zu İstanbul, (Berlin: Leipzig,:i933'); E.H. van de Waal, “Manuscript 
Maps in the Topkapı Saray Library, İstanbul," Image Mondi 23, (1969), s. 81—95. 
7Topkapı Sarayı Müzesi. G.İ. 84. Kitabın ikinci yaprağında II. Mehmed’e atıf vardır. Ancak? Fatih 
1481'de öldüğü için eser 1482’de II. Bayezıd'a gönderilmiştir-'. Bkz. ııı.-13. Yüzyıİ'Porı-“oı'an ve oenız 
Haritaları, kat.no. ‘8 
31:54:18. Yüzyıl Portolan .ve Deniz Harita-farı, kat.no.7. 

63 



6'14 

SANAT VE ÇEVRE 

Osmanlılar çeşitli askeri haritalar ye kuşatma planları hazırlamışlardır. B'ielgradl'ın 
kuşatma planı tam bir plan—resimdir. Bir yandan kentin topogra-fy-ası belirlenmiş, 
öte yandan bir- minyatür gibi ağaçlarla, bitkilerle bezenmiştir. Bir minyatürcünün 
işi' Olduğu bellidir. İnebahtı limanının görüntüsü de böyiedirf' (Resim 2) S-urlarla 
çevrili limanda yapılar ve anıtlar minyatü'rlerdeki gibi çizilmiştir. Bunlar hem harita 
hem de resimd'irler. Kuşkusuz Osmanlılarda haritacılık _çığırını açan ünlü denizei'ye 
kartograf Piri Reis olmuştur. Gerek 1513'te 1. Selim için yaptığı birinci dünya. ha.- 
ritası, gerekse 1521’de hazırlayıp genişleterek 1526'da Kanuni Sultan Süleyman’a 
sunduğu Kitab-ı Bahriye'srve 1528’de çizdiği ikinci dünya haritası resimlidir. Bugü- 
ne 'tek bir parçası kalmış olan dünya haritasında gemiler, şehirler, hükümdarlar, 
hayvanlar ve efSaneyi yaratıklar tasvir edilmiştir. Örneğin, Azor adlarının batış-ında 
büyük bir gemiye bir balığın sırtında oturan iki adam görünür. Bu. ayrıntı, balığı ada 
sanarak üzerinde ateş yakan ve balık suya daldığında bir gemi tarafından kurtarılan 
iki İslandalı rahibi konu alan bir 6. yüzyıl öyküsü olabilir. Batı Afrika kıyılarındaki 
sarıklı Marakeş" Fas hükümdarı ve zenci Gine hükümdarı görüntülenmiştir. Ame— 
rika kıtasına bakıldığında, Piri Reis'in egzotik hayvanların yaşadığını hayal ettiği 
yenidünyayı görüntülemek istediği anl-aşılır.10 Piri Reis, kendisinin de belirttiği gibi 
Kitab-ı Bahriye’s-ini ve haritalarını batı. ve doğu kökenli otuza yakın farklı kaynak 
"Ve haritaya, kimi sözel ve kişisel deneyimlere dayana-rak hazırlamıştır. 11 Denizciler 
için el kitabı olarak hazırladığı Kitab—ı Bahriye'si Avrupa’da 15. yüzyıl başlarından 
beri yapılan adalar kitaplarına (isolarii) benzer. Ancak Piri Reis'in eseri daha ayrın— 
tılıdır. Gelibolu’dan yola çıkar, Ege Denizi, Dalmaçya Kıyıları, İtalya-, Güney Fran—— 
rsa, İspanya, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin güney kıyılarından tekrar 
Çanakkale Boğazı'na ulaşır. Kitapta her yöre uzun uzun anlatılır, liman koşulları. 
belirlenir ve yörenin kıyı haritası ve limanlarının topografik çizimi verilir. Kişisel 
gözlemlerini mutlaka metnine de eklemiştir. Anlatımları ve çizimler, bir Osmanlı 
.k-artog-rafının bakış açısını yansıtır. Kent görüntülerinde, örneğin, Venedik kentinde- 
tü'm'üyle kendi gözlemle-rini çizmiş gibidir. Venedik'i anlatırken kentin efsanesini 
“ihmal etmez, sıradan balıkçıların San Marko reliklerini getirip kurduğu şehir olarak 
anlatır. Buna rağmen bir Osmanlı denizcisi olarak Venedik’in deniz gücünü, blü- 
yük tersanesini ve ticaretini gömüş ve kenti önemsemiştir. Kitabındaki en büyük. 
"tasvirlerden birisi Venedik çizimidir. Mutlaka Kasımpaşa tersanesine rakip olarak 
gördüğü Venedik Tersanesi’ni özenle çiz-miş, S'an Marko meydanını, kilisesini çan- 
kuleslni özellikle belirtmiştir. Kentin geri kalanı bir bina ve kanallar yığı'nıdır. Piri 
Reis’in Venedik çizimi, 15. yüzyıl sonlarından beri Avrupa’da yapılmış kuşbakışı 
Venedik planlarından çok farklıdır. Piri Reis’in Venedik'i bir Osmanlı minyatüreüsü- 
'nün yaklaşımıyla çizilmiştir. Fakat Kuzey Afrika’dan ya da Anadolu kıyılarından bir 
yerleşim söz konusu olduğunda, Pin“ Reis kendi .gözlemlerine daha çok yer varmi—ş- 
tin Örneğin, Kahire-'yi 'tüm topografik ayrıntılarıyla "ve önemli yapılarıyla göstermiş,. 

”Esin Atıl, The Age-_ofSuitan Etilerinen the Magnificent, (wa-"shington', 19-87],,Topkapı --Sa_ra_yı Müzesi 
1713.48 katırıo.44_. ' 
“Svat 'Soucek, Piri Reis and Türkisr'ı “Map-making after Coiiımbus, (London., 1992), Topkapı Sarayı 
Müzesi kıssa 
î'I-Kanuni Sultan Süleyman-’a sunulma-kt üzere hazırlanan Kitab-ı esneyen-ın Topkapı Sarayı Mü'zeşln- 
deki H.642 no.lu kopya olduğu sanılmaktadır. Ben-zer bir kopya İstanbul Süleymaniye Kitaplığı-'ndadın 
(Ayasofya 1612) Kitab-ı Bahriye. Piri Reis,. Cilt 4, (Ankara': Ministry of Culture 'and'Tö’ risrrı of the 
Turkish Rep'Lıblic, 1988”) ve Piri Reis, Kitab—ı Bahriye, (Ankara, 2002). L1 
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Resim 1. 
fâh'adhlu, Battista Agn'ese atlası 
“Kaynak: Venedik Museo Caner, np. I,_,._.1*5__53. 

ıı _ . —_ MMA—AA , 
{final-AA 11.31;,- 
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Resim 2. 
Alanya, Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, 
Kaynak-:- Topkapı Sarayı Kitaplığı H, 642, y,, 3783. 1526'. 
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.SANAT vE ÇEVRE 

İskenderiye’nin Müslüman mahallelerini özellikle vurgulamıştır. Anadolu kıyılarını 
daha da içtenlikle-, tarihi kalıntılarıyla birlikte r'esimlemiştir. Tersanesi dola-yısıyla 
denizciler için büyük önem taşıyan Alanya limanını ve önemll yapılarını ayrıntıla— 
rıyla tasvir etmiştir. (Resim 3) Kitab—ı Bahriye’nin Piri Reis'ten sonra yapılan kop—- 
yalannda şehir görünümleri daha da ayrıntılıdır,çünkü 16. yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı resim sanatında topografik resimler çöğalmıştır. Kuşkusuz, h-aritacıların 
“da yardımıyla minyatür ustaları Osmanlı ordusu ya da donanması tarafından kuşa- 
tılan“ kent vekaleleri veya mola yerlerini resi'mlerken, atlaslardaki topografik 'şehir 
görünümlerini çağrıştıracak doğrulukta çizimler yapmışlardır. Bu minyatürler, ha- 
rita-eı ve ressam arasındaki yakın bağı gösterir. Batı dünyasındaki gibi ressamları-n 
“,yani minyatür ustalarının Osmanlı haritacılarıyla birlikte çalıştığı anlaşılmaktadıı: 

16. yüzyılın ikinci yarısında birçok Osmanlı haritası üretilmiştir. 1555 yılında Mal- 
ta seferi için hazırlanmış bir savaş planı Osmanlıların bu tür topografik çiz-imleri 
belge olarak kullandıklarını gösterir. Bu dönemde Osmanlılar deniz atla-sları da 
hazırlamışlardır. Bunlar İtalyan ve Katalan atlaslarına benzer. ama Osmanlıca. le- 
jantları vardır. Ali Macar Reis’in 1567'de yaptığı yedi haritalı atlas, Karadeniz, Ege, 
,Akdeniz kıyılarını ve İrlanda'ya kadar Avrupa’yı içerir.12 Baltimore'daki --Walters Art 
Gallery'de bulunan bir atlas, kent tasvirleri bakımından çok önemlidir.13 Bu atlas— 
ta Akdeniz limanları aynntılı biçimde resimlenmiştir. En ilginci İstanbul'dur. Ufak 
boyutuna rağmen bu çizim kentin tüm panorama-sını verir. (Resim 4). Kuş bakışı 
çizilmiş gibi görünürse de, kentin Haliç ve Boğaz’ın ayırdığı üç ayrı bölümü de 
yer seviyesinden bakarak çizilmiştir. Bu nedenle önemli bütün yapıları tanımak 
mümkündür. İstanbul yakasında tüm camiler görünür. Galata tarafında 16.. yüz— 
yılda genişletilen Kasımpaşa tersanesi özellikle vurgulanmıştır. Bu aslında Osmanlı 
minyatürcüsünün yaklaşımıdır ve bu dönemde Barb-ari ya da Roselli gibi İtalyan 
kartografların kuş bakışı kent planlarında kullandıkları tek bakış noktasına sahip 
olmaktan .çok uzaktır. Ancak Piri Reis’in kent ve liman tasvirleri gibi kroki çizimler— 
de değildir. Aslında 16. yüzyılda Melchior Lorlchs gibi Avrupalı gezginlerin çizdiği 
İstanbul panoramalarına daha çok benzer, çünkü onlar da yer seviyesinden ba- 
karak çizilmiştir. Fakat Avrupalıların yaptığı panoramalarda Osmanlı örnekleri gibi 
kentin ayrı bölümleri ayrı bakış açılarından çizilmemi-Ştin Aslında İstanbul kentinin 
"optik kurallara uygun kuşbakışı plan-resmi ilk kez 16. yüzyılda Andrea Vavas—sore 
tarafından çizilmiş ve Braun ve Hogenberg kardeşlerin Köln’de yayımladığı (1572'- 
1618) Cikitates Orbis Terranum adlı kitapta ilk kez görülmüştür. Braun ve Hogan- 
berg, İstanbul planına padişahların bilet portrelerini eklemiştir. Bunu yaparken.-, 

1*Günsel Renda, “Sinan Döneminde Haritacılık. Ali Macar Reis Atlası ve benZerlerl", Uluslararası _Mi- 
mar-Sinan- Sempozyumu Biidiriieri, Ankara, 24—2-7Ekim 1988, (Ankara, 1996), 5.359-370; K. Özcle— 
mir, Osm-anh Deniz Haritaiarı. Ali Macar Reis Atiası,_(İstanbul, 1992), Topkapı .Sarayı Müzesi H.BM: 
“Thomas D. Goodrich, “The Earliest Ottoman Maritime Atlas. The Walters Deniz Atlası”, Ardhivum 
Ottomanicum 11, (19.86, 1988), 5.25-50. Günsel Renda,"Representations of Towns in the Ottoman 
Sea Charts of the Sixteenth Century and their Relations to Mediterranean Cartography: G. Vein-stein 
(den) Suieyman the Magnifiosn-t and His. Time. Acts of the Parisien Conference,. _?“:10 March 1.9.96,- 
(Paris, 19-92), 5. 279—306. Baltimore Walters Art Gallery, W.Göü. 
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Resim ”33. 
İnebahtı, 
Kaynak: 'lîapkaipı Sarayı Kitaplığı H. 21147.*y. 22b'-2_.3a,1540.-50. 

Resİm 4. 
İStanbul, Deniz Atlası, 
Kaynak: Walters Art Gallery; W. %660. y. Blas-ga, 1580 civarı 
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İslam dininde resmin yasak -_o|m=ası nedeniyle., üzerinde portrelerin yer aldığı bir 
haritayı Türklerin askeri amaçla;. kullanamayacaklarını düşünmüşlerdir. 1'4" 

Osmanlı harita ve atlasi-arında görülen kent tasvirleri Osmanlı resim sanatı agı- 
sından büyük önem taşır. 16. yüzyılda özellikle önemli kişilere Sunu'I-mak. üzere 
hazırlanan atlasiardaki kent tasvirleri resim sanatında bir çığır açmış ve topografik 
resim denebilecek bir türü oluşturmuştur. Kuşkusuz bu türün en önemli temsil.- 
cisi tarihçi, matematikçi ve nakkaş Matrakçı Nasuh'tu-r. Matrakçı Nasuh’un Kanuni 
Sultan Süleyman'ın Irak-İran seferini“ anlatan Mecmu’-i ı'vi'erıazil,ıs Macaristan ve 
Akdeniz seferlerini kapsayan Tarih-i Feth-i Şikl'os, Estergon ve İs-toinibelgradîö adlı 
yazmalarında-ki kent ve liman tasvirleri portolan geleneğine yakındır. Bunlarda 
figür yoktur ancak kimi bezeme motiflerine raslanır. Bu yazmalardaki Halep, Bağ- 
dat, Budapeşte, Cenova, Nis gibi kentlerin minyatürleri aslında harita-resimlerdir, 
ancak Matrakçı Nasuh bu topografik manzaralara eklediği zengin doğa kesitleri ve 
kullandığı büyüleyici renklerle Osmanlı resminde manzaracılık çığırını açmıştır?? 
Bu gelenek sonraki dönemlerde de sürdürülmüştür. Nitekim resimlenen tarihi yaz?— 
,mialardaki kale ve kent görünümleri, atlaslardaki çizimleri çağrıştıracak doğruluk.- 
tadil".Ia 

Haritacılarla ressamların bağı nasıl-'-açıklanabilir? Kimi kaynaklar, örneğin Uzunçar— 
şılı, Galata tersanesinde çalışan 'nakka'şiardan sözeder.19 ”Evliya. Çelebi de Galata'da 
önemli kişilere sunulmak üzere harita ve atlasların “yapıldığı dükkânlardaki harita- 
cı esnafının bilgili kişiler olduğunu ve ellerinde birçok: coğrafya kaynağının bu- 
lunduğunu söyler.-2” Kuşku-suz, gemi yapımcılarının, kaptanların ve haritacıların 
Akdeniz'deki dolaşımı karşılıklı etkileşimi sağlamıştır. Farklı kökenli atlaslardaki 
benzerlikler ancak-böyle açıklanabilir. İster Piri Reis’in daha basit çizimli haritaları 
olsun ister sonradan yapılan kent tasvirleri ols-un, haritacılıkla ressamlığın içiçe-li— 
ğini kanıtlar. 

17. yüzyılda ünlü Hollandalı coğrafyacı Jean Bleau, hazırladığ'ıü-Atias.major’u 1663’te 
XIV. Louisfye sunarken şöyle demiştir: “Coğrafya tarihin gözü ve ışığıdır....” Kartog— 
raflar dünyanın her parçasını, tek tek şehirleri, köyleri, nehirleri, gölleri, dağla-rı 
vb. tasvir eder ve tarihlerini anlatırlar ki okuyucu söz konusu kenti veya yeri göz— 
lerinin önüne getirebilsin.” Haritaların coğrafyayı tarihi-n gözü gibi sunduğu kabul 
edilmelidir. Bir kentin tarihini hatta bir bölgenin siyasal tarihini belgelenen bazen 

“G. Braun and F.. Hogenberg, C!Vitates- “Gratis Terrarum, -_ (15-72-1618),- .(.önSÖz. R.-A.—— Skıa'ltonj), 

sim Sanatı, ('İstanbul, 2006), 5.72-73. 
“İstanbul Üniversitesi Kitaplığı T. 5964, 15,37 tarihli. 
16Topkapı Sarayı Müzesi H.160'8_, 1545c. 
“sağcı, et al., a.e-., 5.72-80 
13Bağcı, et al., a.e., 5.31-82. 
19İ .Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merke-_z- we Bahriye Teşkilatı, (Ankara,-19%), 5.431— 
2ilim.-Şıa'ik: Gökyay (haz.), Evliya Çalabi sayahamamesi, Topkapı Sarayı-- Bağdat 3:04. Yazmasınm 
Transkripsiyonu-Dizini, (İstanbul, 1-996"), s..-2%316. 

(AmSterdam', 1915f), I_, p|.5l. Ayrıca bkz. S. Bağcı, F. Çağman, G Renda, Z'. Tanındı, (İsmimi; Red 

"215. Alpe rs, The Art of Desoıibing. Dutch Arr in” the. se.uen-teentö ”century,. (Chic-ago and. London, 
ısss), s..—159. 



GÜNS-EL RENE-A 

siya-sal güçler arasındaki çekişmeleri yansıtırlar. Bunun yanı sıra dönemin sanatsal 
ortamını ve her şeyden önce çoğu kez hem ressam hem-de gezgin olan kartografın 
kültürel geçmişini, siyasal eğilimlerini, doğa ve çevreye duyduğu ilgiyi, bilinmeyen 
coğrafyalara hayal dolu bakışını sergilerler. Tarihte haritacılar, “dünyayı anlatan _ki- 
şiler” olarak kabul edilmelidirler, çünkü onların haritaları çok uzaktaki coğrafyaları 
ve oralarda yaşayan insanları yakınlaştırır, kültürel geçmişin izlerini gözler önüne 
serer. Haritacılığın ve resimlemenin ilginç bir birleşimi olan bu resimli haritalar yal- 
nız tarihin belgeleri değil, o dönemin resim sanatı ve özellikle Akdeniz’deki değişik 
sanat çevrelerinde var olan estetik değerlerin kaynağı sayılmalı ve bu nedenle de 
sanat tarihçileri tarafından incelenm'eiidirler. Onların sanatsal özelliklerini değerlen- 
dirmek sanat tarihçilerine düşer çünkü bunlar tarih içinde gezen haritacının. dünya— 
sını, onun i'mgelemini ve” haritacı—ressam kimliğini sergilerler. 
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Fraktal Geometrl 

Ayşe ERZAN 

Bu konuşmada ilk olarak, Öklid geometrisinin basit eğri ve düzlemleîrinin, doğada karş-ı'— 
laş-tığ'ımız şekilleri tasvir edebilmemiz için her zam-an en elverişli dili oluşturmadıklarını, 
bu amaç için fraktallerin bize yeni bir lügatçe sağladığını belirtmek istiyorum. Fraktal 

şekiller, doğada çok yaygınlar ve nonlineer dinamiğin sonucu olarak ortaya çıkıyorlar. 
Değinmek istediğim ikinci“ nokta, estetiğin, ikibinbeşyüz yıl önce Pitagor’la, görsel ve 
işitsel tasvire, yani hem uzayda. hem de zamanda yer alan şekillere ilişkin bir deneysel 
bilim olarak doğduğu. Mandelbrot, Voss ve meslektaşları ise, çevremizin estetik algılanı- 
şına dair şimdiye kadar bilinmeyen bazı basit matematiksel bağıntıların varlığına işaret 
eden “deneysel" saptamalar yapmış bulunuyorlar. Nihayet, fraktal geometrinin, çevre— 
mizin mekanik bir tasviri yerine-, tersinmezliği, yani bir zaman okunu da içeren biyolojik 
bir algıla-nı—şını kolaylaştırdığını söylemek istiyorum. 

Çevremizdeki bulutların, kıyı şeritlerinin, dağların ya da kum tepelerinin, okulda öğren— 
diğimiz Öklid geometrisinin basit eğri ya da düzlemlerine genellikle indirgenem—eyeceğini 
hepimiz biliriz. Tersine, bütün bu şekillere ne kadar yakından bakarsak o kadar daha 
ince detaylar ortaya çıkar; her ölçekte zikzaklar, kırışıklıklar, dalgalanma-lar gösterirler. 
Öte yandan, bütün bu yapılarda, farklı ölçeklerde gözlediğimiz şekiller arasında da, hiç 
olmazsa istatistiksel anlamda, bir benzerlik vardır. Ölçek değişimi altında kendi“ kendine“. 
benzerlik gösteren ve birbiri içine yuvalanan örneklerden oluşan bu şekiller için Man— 
delbrot, “fraktal" terimini yakıştırmıştır.1 

Doğada örneklerini gördüğümüz fraktal şekilleri modellemek için, basit bir kuralın tek— 
rarından elde edilebilecek düzgün fraktalleri kullanabiliriz. Doğada karşılaştığımız frak- 
"taller ise, çoğu kez, böyle düzgün değil, şekil 2'te görüldüğü gibi gelişigüzeldirler. Buna 
karşın, tüm bu örneklerde gördüğümüz fraktallerde, bazı basit oranlar geçerlidir. Şekil 
2'te görülen nesneden, iki farklı dairesel kesit aldığımızı düşünün. Bu parçaların ya.- 

rıçapiarı R ve R' olsun; öyle ki, R’/R oranı a'ya eşit olsun. .Şimdi, bu iki farklı dairesel 

18.3. Mandelbrot, The Fractal Geometry-of'Natar-e (Freeman, NJ: 19825). 
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kesitin “kütleleri-"ne “M "ve M’ diyecek olursak, Wi’/M oranı da, farz edelim b değerine “sahip 
Olabilir. Söz konusu nesne bir fraktal ise, R’nin değeri ne olursa olsun, R’/R=a olduğu 
sürece, M’lM oranı da hep aynı b değerine eşit olacaktın (Bu b büyüklüğü, her vakit 
a’nın bir kuvveti olarak yazılabilir: yan-i b=aD. Fraktal boyut dediğimiz, ölçek değişimi ile-- 
kütlenin nasıl değiştiğini belirleyen bu D sayısıdır.) 

Şimdiye kadar anlattıklarım sadece geometriden ibaret şeyler. Ama ben aslında, bu se— 
killerin nasıl ort-aya çıktıklarıyla ilgileniyorum. Çoğu kaz fraktal şekiller, bir sistem den—- 
geden çok uzak durumda olduğu zaman ortaya çıkıyorlar. Genellikle böyle bir sisteme 
dışarıdan enerji beslenme-s| gerekiyor — sistem de bu enerjiyi aynı hızda yitiriyor, böylece 
sistemin içinden sabit bir enerji akış olduğundan söz edebiliyoruz. Örneğin Yer, böyle- 
bfir sistem_. Güneş bu sisteme enerji besliyoıj. bu enerji ise uzaya yeniden görünür ve 
kızılaltı ışıma olarak yayılıyor: Bu arada bizim “ha-ya durumu-'” ya da meteorolojik olaylar 
diye bildiğimiz tüm “olgular hâsıl oluyor. 

Bu tür “yitimli sistemler," enerji ve kütle korunumu yasaları altında, kendi kendilerine 
.çok karmaşık şekillere bürü'nüyorlar; hem uzayda hem zamanda tekdüzeliği kendilikle— 
rinden bozarak çeşit çeşit şekillere giriyorlar. Son tahlilde, bildiğimiz en karmaşık-olay, 
yanii ya—Şamın ortaya çıkması ve onu izleyen tüm biyolojik evrim süreci, en geniş anla- 
mıyla bu “kendi kendine yaı'pılanmaf'nın bir örneği. 

Bu tür yitimli sistemlerde ortaya çıkan uzamsal ye zaman-sal motifler (örnekler-), genel- 
likle bizim algıladığımız çizgilerin, kıvrımların herhangi b'irlnden çok daha küçük boyat— 
larda elemanlardan, birimlerden oluşuyorlar. Birbirinin eşi minik yapı taşlarının bir araya 
gelerek çok karmaşık örnekler oluşturması, “doğrusal olmayan etkileşimler" sayesinde” 
gerçekleşiyor. Bu tür sistemlere de, “doğrusal olmayan dinamik sistemler" deniyor. Bu 
tür sistemlerin sergilediği karmaşık davranışlar, popüler olarak, “kaos-"' sözcüğü ile anı— 
lıyorlar. 

Burada,- “doğrusal"- dediğimiz zaman, bir etkinin, ona Orantılı bir tepkiye, neden olması 
durumunu kastediyoruz, hafifçe çekilen“ bir yayın uzamasının, ona uyguladığımız kuy— 
yete basit bir orantı ile bağlı olması gibi. Yay'ı serbest bıraktığınızda ise, yay tekrar eski 
uzunluğuna dönecektir. Öte yandan, bu yayı çok daha büyük bir kuvvetle çektiğinizde— 
ortaya “doğrusal olmayan" bir tepki çıkar: yay ilkin eski halinedöndüremeyeceğimiz bir 
biçimde deforme olur, sonra da kopar, yani artık bizim çekmemize hiç karşı koyamaya- 
cağı bir başka durumageçer. Şekil 4’te, sistem-e uygulanan kuvveti arttırdıkça, tepki-nin 
doğrusal olmaktan çıkıp doğrusal olmayan bir biçimde değiş-tiğini ifade eden bir grafik 
görüyorsunuz. 

Fizikte bize lisede-, hatta üniversitede öğretilenlerin pekçoğu, doğrusal sistemlerle ve 
bunların uzay ve zamanda meydana getirdikleri, kendini ardarda tekrarlayan (periyo— 
dik) hareketlerle ilgilidir. Biraz gerilmiş bir yay, ya da dü—şeyden biraz öteye itilmiş bir 

sarkaç, zaman içinde periyodik olarak devinen, aşina olduğumuz örneklerdir. Bildiğimiz 
malzemeleri-n neredeyse hepsi, yeterince düşük sıcaklıklarda katı halde bulunurlar ve 
yeterince safsalar; uzayda tıpatıp- aynı yapının tekrarından oluşan kristal dediğimiz ör- 
güleri oluştu furla-r:- Cite-vandal n., doğrusal olmayan sistemler, kendi kendini hiç bir zarn-an 
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Resim 1. 
Uçaktan çekilmiş karlı dağlar- 
'KaYnak: E. canyon; and H-.E. stanley-, 
Fractal Fo rms (Elsevier, Amsterdam, 1990), 
şekil 52 

Resim 2. 
Laboratuarda çakan bir Şimşek görünt-üsü. 
Bu şekil, sıvanın içine yürüyen nem, ya da 
cam tabakta büyüyen bakterilerin resmi de 
olabilirdi. Bütün“ bu değişik olgular, aynı 
tür dinamiğe sahip olup, aynı matematiksel 
denklemler tarafından tasvir edilebilmekte— 
dlrler. 
Kaynak: E. Gwen and HE. Stanley, FraCtaI 
Forms (Elsevier, Amsterdam, 1990), 

Resim 3-. 
Kum tepeleri her ölçekte. dalgalanmalar 
gösterebiliyorlar ve başka şekillere 
girlyiorlar 
Fotağraf: "Çelen Birkan 
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aynen tekrar etmeyen, “kaotik" ”bir biçimde -deyin-ebili'rler; ya da uzayda yine periyodik 
olmayan, “fra ktal" şekiller oluştururlar. 

Çok basit matematiksel oyunlarla çok çeşitli fraktal örnekler üretmek mümkün olmak— 
tadır.. Hatta tekir kedinin çizgilerini, ya da eğrelti otları veya gökyüzünde uçuşan bulut 
şekillerini, bu. Yöntemlerle “elde edebiliriz. Bu noktada, ortaya biz fizikçileri rahatsız eden 
bir soru çıkmaktadır: bu şekilleri taklit edebilen matematiksel oyunlarla, onların ortaya 
çıkmasına neden olan süreçlerarasında ne gibi bir ilişki söz konusu olabilir? Yine de, bir 
miktar ilerleme kaydetmiş olduğumuzu, artık elimizde, bu fraktal şekilleri sadece 'ta-s- 
vir edebilmek-ten öte, çevremizde gördüğümüz şekillere benzer örnekle-ri (bilgisayarda) 
elde etmek için de elimizde matematik-sel araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyu 
biraz daha açmak istiyorum. 

Şekil E'de çizilmiş olan figürleı; bana, a); Sinan'ın bir camisini, b) bir Gotik katedrali 
“çağrıştırmaktadırlar. Bu resimler, bence doğadan alınmış şekillere (bkz. Şekil 1,3) Şekil 
Sc'de- görülen “modern" bir yapının tamamıyla periyodik cephesinden çok daha. fazla. 
yakınlık göstermektedirler. Bu farklı mimari kavrayışlar aslında çevreyi algılamanın farklı 
tarzlarını yansıtmaktadırlar. Geleneksel biçimler, doğanın çok daha organik (hatta bi— 
yolojik diyebiliriz) bir aigılanışını yansıtırken, modern binanın, mekanistik bir kavrayışın 
eseri olduğunu söyleyebiliriz. Buna şaşırmamak gerekir: “içinde yaşadığımız evren için 
ilk, ve olağanüstü başarılı, bilimsel paradigma, Newton tarafından keşfedilen mekaniğin 
yasaları üzerine temellenmiştin ve. 17. yüzyıldan beri periyodik yörüngeler üzerinde ha- 
reket eden sert küreler, ya da periyodik devinimler yapan makine dişlilerinden esinlenen- 
-bir evren imajı, popülerkültü—re egemen olmuşttur. Buna karşın, bilimsel dağarcığımıza, 
“periyodik olmayan, kaotik yörüngeleri veya Sinan’ın kubbeleri, ya da bir Gotik katedrali- 
nin kemerleri gibi bir biri içi-'ne yuvalanan şekilleri ancakyeni yeni dâhil edebiliyoruz. 

Bu beni değinmek istediğim ikinci konuya getiriyor. Bundan ikibinbeşyüz yıl önce, Pit—- 
hagor zamanında estetik, bir deneysel bilim olarak algılanmaktaydı. Pithagor’un, ya da 
hiç olmazsa onun ekolünün, müzik-al armoninin kurallarını deneysel olarak belirledikleri, 
bilinen bir gerçektir. Pithag-or'un öğrencileri, üflenen kamışların (ya da tınlatılan telle- 
rin) boylarının birbirlerine oranı eğer nispeten küçük tamsayıların oranlarlarına eşit-se, 
(örneğin 1/2, 2/3, 34 gibi) bunlar bir arada çalındıklarında “kulağa hoş gelen” sesler 
çıktığını deneysel olarak tespitetmişlerdir. (Burada, boyları dış-ında kamışların — ya. da 
tellerin - diğer özelliklerinin aynı olduğunu varsayıyoruz, tabi.) Bu oranlar, bugün bile,-_ 
bildiğimiz Batı müziğinin temel aralıklarını oluştururlar. Bunun ötesinde, kenarları “Altın“ 
-0ran"'diye bilinen (1+51!2)/2- oranına sahip dikdörtgenlerin, göze hag. gelen bir görüntü 
oluşturduğu ve bu nedenle, res-im ya da mimari kompozisyonda kullanılabileceklerini de, 
yine Pithagor okulu keşfetmiştir, 

Estetik deneyimin böyle bas-it matematiksel kurallara indirgenemeyeceği açıktır ve öner— 
diğim tabii ki bu değil. Benim size hatırlatmak istediğim, estetiğin deneysel ye ampirik 
yanı. Estetikteorinin amacı, bu tür ampirik “yasaları" çıkarsayabilmek ya da diğer dü— 
:şünfee “sistemleri ile ilişkilerini araştırmak olabilir. Bu tür çabalar insanları farklı dönem— 
lerde farklı yaklaşımlar sonucu., felsefi bir disiplin olarak estetiğe veya “psikolojinin bir 
dalı "olan algılama psikolojisine,y_a da mistisizme- götürmüştün 
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Resim Sa. Sinan'ın kubbeleri, 
Res—”.im 5b. Gotik kemerler“ _ _ *7 
Resim Sc. Modern bir binanın cephes'inî çağrıŞtıira'n çizimler 
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Resim ”Ga. Periyodik örgü 
Resim 6b. Hiyerarşik örgü. Hiyerarşik Tör- 
günün noktaları, birbiri içine-yuvalanan. kü.— 
meler oiuşturmaktadıriar. 
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'Şimdi nispeten yeni elde edilmiş.. bir ampirik bulguyu si-Zin dikkatinize sunmak istiyo—'- 
rum. Bu bulguya varabilmemİZİ sağlayan, Mandelbrot'un geliştirdiği bazı kavramlar, ııı-e 
Voss’un çalışmaları olmuştur.2 Daha önce de söylediğim gibi, doğal görüntüler, çoğu 
kez, far-kıı ölçeklerde birbiri içine yuvalanan şekillerden meydana gelmektedirler. Man- 
zara fotoğrafları incelendiğinde, örneğin L mesafesinde gerçekleşen bir değişimin (bir 
tepenin manzarada enine işgal ettiği' uzunluk) çoğu kez yin-e kıyaslanabilir bir genllğef 

karşı geldiği (tepenin yüksekliği) görülmektedir. Hâlbuki bizim “sanat" diye algıladığımız 
görüntüleri inceleyecek olursak, biraz farklı bir şey buluruz: burada,- bir şeklin genliği ya ' 

da. ağırlığı, onun eni ile doğru orantılı olmak yerine-, istatistiksel olarak, ancak onun ka- 
rekökü büyüklüğündedir. (Bir dinleyicinin işaret ettiği gibi, bu da doğrusal olmayan bir 
iliskidir!) Aynı tür bir bağıntının müzik için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Bölümleri, 
cümleleri ve ölçüleri birbiri içine yuvalanan klasik müzikte, motiflerin vurgu ya da gen- 
liklerlnin, sürelerinin kareköküne orantılı'olmaları yönünde baskın bir eğilim gözlenirken, 
doğal “sesler, ya da gürültü için, bir- modüiasyonun genliğinin, doğrudan süresine orantılı 
olması çok daha yaygındır. 

Son olarak, hiyerarşik bir örgü ile, uzayda periyodik bir örgü üzerinde bir cismin hare- 
ketini karşılaştırmak istiyorum. Periyodik bir yapı üzerinde, her adım birdiğerine tıpatıp 
benzediği için, bunların geriye doğru atılabileceğini de düşünmek o kadar zor bir şey de— 
_ğ'ildir. Böylece, hareketin ileriye ya da geriye doğru olmasının olasılığı aynıdır, zamanın 
yönünü ,değiştirdiğimizde nesnelerin örneğin sağ yerine sola. doğru hareket ettiklerini 
görmemizin dışında, hiç bir olağanüstülük ya da tuhaflık ortaya çıkmaz. Bu hareket, bize 
her zamanki kadar “doğal” görünecektir. 

Hiyerarşik bir örgü üzerinde ise-, kademelerin birinden diğerine geçişi, birbiri içine yuva-' 
lanmış hayı'ların birinden diğerine bir taşması gibi düşünebiliriz. Bu hierarşide, kad-e- 
me-Ier, farklı ölçekle-re karş-ı geldikleri için, periyodik bir örgünün noktaları gibi eşdeğer 
değillerdir. Örneğin evrim sürecini, bir ağaca benzeyen böyle bir hierarşi içinde düşü— 
nebiliriz. Mutasyonlar yoluyla birbirine yakın'türlerin oluşması nispeten kolay, giderek 
başka aileler, v.s. arasınd-aki geçişler daha zor olmalıdır. Bu süreç, genetik çeşitliliğin 
"ters-inmez bi-rgenişlem’esine karşı gelecektir. 

Tersinmezlik, dengeden uzak sistemlerin ve, tabi bu arada, biyolojik: sistemlerin, ana: 
özelliklerinden biridir. Şimdi sözünü etmiş olduğum evrim süreci, çok geniş zaman di— 
limlerinde bakıldığında, dengeden uzak bir süreçtir - kaçınılmaz olarak oluşan genetik 
değişiklikleı; başlangıçtaki türden giderek daha farklı yeni türlerin oluşmasına neden 
olacaktır. Tersine bir süreç, yani, birçok türle yola çıkıp, tek bir tür elde etmemiz, hiç 
olası olmamasına karşı olanaksız değildin Yine de, bu durum kararlı olmayacağından-, bir 
müddet sonra yine başka türlerin oluştuğunu ve çeşitliliğin gale-be çaldığını görmemiz 
daha olasıdır. Bu durumda, “zamanın yönü" açıkça. bellidir. 

Eğer bir'fraktal "üzerinde, birbirinden farklı boyutlarda, giderek daha daha geniş bölgeleri" 
bir merdivenin farklı basamakları gibi düşünecek olursak, bu merdiven üzerindeki-. hare-' 
ketin tersinmez olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda,. bir fraktal üzerindeki hareket için 
de, “zamanın yönü" belirlenmiştir. 

2"F. “Voss and-J. Clarke,. Nature, Vol. 1258,- p. 317 (flare-),; K J H s ü  anda. Hail; Proc-. narı. Ac.-ad. Sd; 
USA-, Vol. BB,-_ p. 350? (199-1) ve oradaki referanslar. 



Sargun TONT 

Tarihin anımsayabildiği kadar uzun zaman önce ve belki daha da 'önce, insanın denizle: 
özel bir ilişkisi olmuştur?- Yüzyıllar boyu insan, sanki hâlâ kesilmemiş bir göbek bağının 
çekmesine karşılık verir gibi, ara sıra galeyana gelerek bu sıvı ortamın üstünde gezin- 
”this, denizin birçok değişik haline, sayısız bitki ve hayvan yaşamına: tanıklık etmiştir. 

Denizler, antik çağlarda insan kozmogonisinde çok önemli bir rol oynamıştır ve denizle 
ilgili çok sayıda. eser içermeyen tek bir sanat dalı olmadığını söylemek“ kesinlikle abartı. 
'sayılmaz. Ne tuhaftır ki, teknik ve bilimsel dalların dışında, bu oldukça önemli konunun 
sistematik incelemeleri çok az sayıdadır; hiç şüphesiz bu denizdeki gerçek yaşamın 
edebiyatçılar tarafından anlaşılmamasının ciddi bir eksikliğine ve diğer yandan, ticari 
balıkçıl-arın ve deniz bilimcilerinin bilinmeyen ufuklara yelken açmaya isteksizliğine bağlı 
olarak. Yine de, temel esaslar bu mücadeleyi üzerine alan birkaç kişi tarafından orta-ya 
konuldu. Bunların arasından Auden (1950) ve Ginestier'in (1964) edebi alanda Hutc— 
hinson (1955), Isaacs (1966), Eiseley (1969) ve Revelle’in (1969) bilimsel alandaki 
eserlerinden bahsedebilirim.2 Bu makalede eski zamanlardan bugüne insanın denizler 
hakkında çeşitli görüşlerini incelemek ve inanışlarda ve edebiyatta bulunan bazı genel ve. 
tekrar tekrar konu olan temaların altını çizmek için bir deneme yapıyorum. 

1Bu metin, kısmen yazarın bir önceki çalışması üzerine temellendirilmlştlr: S.A. Tont, “The sea-: Its 
Science and Poetry,” [Deniz: Bilimi ve Şiiri], Interdisciplinary Science Reviews 6, (1981), s.49-56. 
2WH. Auden, The Enchafed Flood or the Romantic Iconography of the Sea [Denizin Aşındıran Dalga- 
ları ya da Romantik İkanografı'si J (Vintage Books, 1950) 5.152; P. Ginestier, The Poet and the Machi— 
ne [Şair ve Makine], çey. Z.B. Friedman, (College and University Press, 1964), 5.183; G.E. Hutchin- 
son, “The enchanted voyage: a study of the effects of the ocean on some aspects of human culture 
[Büyülü yolculuk: denizin bazı kültürlere etkisi üzerinde bir inceleme]," Journal of Marine Research 
14, (119.55), s. 276—283; J. D. Isaacs, The sea and man [Deniz ve insan], Portal |, (1966), s. 18-28; 
L. Eiseley-, The UneXpected Universe [Tahmin edilemeyen Evren], (Harcourt: Brace and world, 1969), 
s. 59; R. Revelle, “The ocean [0kyanu's]," Scientific. American 221, (1969), s.55-65. 
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Bütün Herşey-in Anası 
”Yaratıcı, ya da yaratılış sırası-nda önemli bir katılımcı-olarak deniz teması, eski insanların 
birçok sözbilimsel (etiolojik) efsanesinde ve dini inançlarında yer alır. Çeşitli kozmogo— 
nilerde bulunan ilginç bir motif de denizleri-n yaratılmamış fakat her zaman yarolmuş o|— 
duğudur. Babilliler Tanrıça Tiamat'ın (acı okyanus), tarih öncesi suların kişiselleştirilmesi 
ve bütün her şeyin anası olduğuna. inanıyorlardı.-“'- Denizlerin ebedi olduğuna inanışları 
onlardan kalan belgelerden birinde açıkça belirtilmiş: 

Derinlik yükselmemişti, Eridu yapılmamıştır 
Kutsal evinin yeri, tanrıların evi, inşa edijlmamişt'iı 
Bütün dünya denizdi, 
Denizin içinde. akıntı yarıcı-arı.4 

Eski Mısırlılar da herşeyin başlangıcında engin bir suyunyayıimasının yaratılışı gerçek.- 
leŞtirdiğine inanıyorlardı.5 Aslında Piramit metinlerinde bulunan dikkate değer bir dua 
bu görüşü kanıtlıyor : “Oh, tanrıların Su Babası, yüzünü bana doğru. çevir.”i Eski Yunan,- 
Iıların Pelasgi_kabilesine ait yaratılış efsanesinde, Eurynome, her şeyin tanrıçası, Kaos— 
tan çıkınca, “denizi dalgaların üzerinde tek başına dans ederek gökyüzünden ayırdı.” 
Sonraları yılan “ophion”la özdeşleştirildi, daha sonra güvercin Şeklini aldı ve dalgaların 
üzerinde güneŞin, ayın, dünyanın ve gezegenlerin içinden çıkacağı Evrensel Yumurta yer 
alıyordu.?“ Bu efsane ile yine kutsal bir yaratıcı, bir tanrıçanın kendini denize atarak dal- 
galara bindiği ünlü Finlandiya efsanesi Kalevala arasında çok göze çarpan bir benzerlik. 
vardır. Burada da .bir kartal onun dizine, içlerinden daha sonra cennet ve dünyanın çıka— 
cağı altı altın ve bir demir yumurta bırakır.ii Homer, denizleri her şeyin yaratıcısı olarak 
tanımlarF'Antik. Hintlilerin kutsal yazılarında da aynı temaya rastlıyoruz: “Başlangıçta bu 
evren suydu, sadece ve sadece soydu!“ Eski Ahitte yer alan, yaratılıştan önce, “Tanrının 
ruhu-suların üzerinde dolaştı" ifadesinde görüldüğü gibi “ise, Yahudiler ve Hıristiyanlar da 
“ay-ııı görüşü paylaşıyor olmalılaızl1 

antik Mauri'lerin hayatı denizle- iç içeydi. Bu yüzden zengin efsanelerinde deniz'IBr'eâ-ıyatpı- 
lan sayısız göndermeler bulmak şaşırtıcı olmasa gerek. Yaratılış şarkısında: 

Io ( İlahi Varlık) enginliğin nefesinde yaşıyor. 
Evren karanlık için-deydi, her yer suyla kaplı.” 

3.6... Jobes, Dictionary of Mythology and symbois [Mit ve Simge Sözlüğü], (The --Scareı__':row Press., 2, 
“ı,-96.2). s. 1759 
“RH. "Sayca, “Cosmogony and cosmology (Babylonian) [Babı'i kalmayan-is! ve kozmoılfsfl'f'ı 3- Has.—.- 
tings (ed.), Encyclopedia of religion and ethics, içinde (S'cribn'e'r's Sons, 4, 1961), s. 128-129 
SG. Atkins ve C.S. Broden, Procession of Gods [Tanrıların Gagidij, (Harper, 1948), 5.536. 
5]. Bonwlck, Egyptian Beliefs and ModemThought [Mısır inançları ve modern düşünce], (Tha Falcon'î's 
Wing Press, 1956), s. 454 
7R. Graves, The Greek myths 1 [Yunan mitleri 1], (1955), s. 37D. 
BH. M. Tomlinson (der.), Great Sea Stories of Ai! Natiöns [Tüm ulusların büyük deniz öyküleri], 
(Spring Books, 1967), 5.10-40. 
gJ. P-insent, Greek myth-ology [Yunan Mitolojisi], (The Hami-yn Publishing Group Limited,- ”196.91, 
5.141 
“JH. Jacobi, “Cosmo"go'ny and Cosmology Cinman)" [Hint Kosmogonisi ve 'Koz'rnolojisl], J. Hastings. 
(der), Encyclopedia of religion and ethics içinde., cilt 4, (Scribner's Sons,. 1901), s'. 15591-61. 
1""'“Genesis-," Holy Bible [İncil], (The World Publishing Company), s. 5 _ _ _ _ _ _ 
121.6. Andersen, Myths and Legends of dıe Polynesian. [Polenezya Mitieri ya Efsaneleri], (Çı-ıs. Hari-’- 
rap, 19'28),fs. 511. 
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Başka bir rivayete göre Maui, "yerlilerin tanrısal özellikleri olan kahramanı, Yeni Zellanda _ 
adasını okyanusun dibinden çıkanr.” Yine başka garip bir rivayete göre, Maui, b'üyükan- ."? 
'nesinin çene kemiğini denizlere atar ve bu Yeni Zellanda adası olur.14 (Bize bu eski aile ' 
kavgasının bu şiddetli olayın gerçekleşmesini teşvik etmiş olabileceği söylenmedi.) 

- Çak şiirsel bir yaratılış tasviri Japon efsanelerinde yer alır, burada Cennetin Yüzen Köprü- 
; sü üzerinde duran, biri erkek diğeri kadın iki Tanrı, ellerindeki değerli taşlarla süslenmiş 
. bir mızrağı deniz suyu pıhtılaşana dek karıştırırlar. Mızrağı çekmeleriyle birlikte, mız-' 

rağın ucundaki deniz suyu damlar ve bir ada oluşur.15 Kara parçalarının sudan gelmesi 

motifi sayısız toplulukların inanışlarında yaygındır, Oklahoma’daki Creekler ve Choctaw— 
lar,—_ İngiliz Kolombiyasının Bllqualası ve Paumoto adalarının işgalcilerinde olduğu gibi 
(Freund, 1.965). 

“Müslümanların kutsal kitabı Kuran'da “Biz her canlı varlığı sudan yar-attık” diye 'bel'irtil- 
ı’niig-Ştlız'i?6 

Bilimsel gelişmelere rağmen., edebiyatta bazı eserlerin gelişigüzel gözden geçirilmesi 
' bile, son dönemlere ait birçok “yazarın eserlerinde, başlangıçta varolan suların sonsuzlu— 3.1 

ğu konusunun devamlı tekrarlandığını açıkça gösteriyor. Milton, Kayıp Cennet'te: 
Eski denizin gizemleri, karanlık 

"
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Sonsuz bir okyanus, sınırsız, 
Boyutsuz, uzunluğun, genişliğin ve yüksekliğin 
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Ve ”zam-'a" ve yer?" kayip olduğun 

_ Lord Byron Childe Harold'un yolculuğunda: 
? Sakin veya .ş-iddetli- meltemde, veya. borada veya“ fırtınada, 

_ Kutbu donduran, veya kızgın iklimde 
Havayı karartan ;— sınırsız, sons‘uz ve heybetli 
Ebediyetin görünümü- Hükümdanla' 

Ve ”Goethe Faust'da: 
Doğru ve Güzel etki ederken. 
Her şey ilk önce sudan yaratıldı. 

Selam size dalgalar!" Selam., sınırsız. Deniz,-19 

'13P; Freund, Myths of Creation [Yaratılış mitleri], (Washington ”Square Press, 1965). 5304. 
1“*S. Manley ve S. Manley, Islands [Adalar], (Chilton Book Company, 1970), 3.382. 
15M. Reyon, “Cosmogony and Cosmology (Japanese)” [Japon Kozmogonisi ve Kozmolojisi], J. Has:- 
tings, a.e., s. 162-167. 
“The-Kuran, çev. N.]. Dawood, (Penguin Books, 1956 baskısı), 5.431. 
"EA. Patterson, (der.) The Works ofJohn Milton [John Milton’un eserleri], cilt 2, (Columbia Univer— 
sity Press, 1931), s. 258. 
1“HL. Byron, The Poems and Dramas of Lord Byron [Lord Byron'un şiirleri ve; tiyatro eserleri], (Belford 
Clarke and Co.,1884 baskısı), s. 800. 
-19'J.W. Goethe, Faust: A Tragedy [:Faust: bir trajedi] ,-,gev. B. Taylor, .(H'oUg'hton-' M'iffiin rand Corrine-ny, 
1871),c—S.463. 
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Walt' Whitman Kumsalda Gece 'Yalnız “da eyre'nin anlamını merak eder: 
Bu engin benzerlik bağlıyor onları,. ve her zaman. bağladı- 
Ve sonsuza kadar bağlayacak. ve sıkıca tutacak ve saracak onları .???” 

Büyük Fransız empresyonist Valery kendi yazi ve şiirlerindeya ptı'ğ'ı sayısız-,.g'öndermeden 
“de anlaşılacağı gibi denizden çok fazla etkilenmiş-. “Bu deniz ..sonsuza kadar başlıyorveî 
tekrar başlıyor."21 Kipling de aynı konuda: 

Sonra Tanrı eğildi ve cömert denizi yukarı yanına. çağırdı, 
ve sınırlarını sonsuzluğa kadar .geniglettifiz 

Conrad,. keskin zekalı bir insan,— şöyle yazmış-: “Deniz zamanla a'.ğar'mıış.....sanki_ ışığın. 
kendisinden önce yaratılmış-;...”?İzi Ve son olarak, T.. îS. Eliot: “Okyanussuz bir zarn-an dü— 
şünemeyiz." 

Modern insanın aklındaki, inan-mak istediği ile katı gerçek ikilemini Avi-istraşlyalı şair Jah-n 
Blight çok yerinde tanımlanmış: 

Denizin kenarına oturdu, ve içini çekti, “Sonsuzluk, 
Ah, sonsuzluk!”Ama 'başka bir yanı yar 
Okyanusun: bir doğu kıyı-'sı, bir kuzey, bir güney... 
Her biri bir uç bir sının-24 

Bu makalede daha sonra, neden antikçağlarda insanların zihinlerinde, denizin ..son-"suzîjluk 
ve sınırsızl-ığı hakkında inançlar oluştuğuna ve bu. “inançların neden modern yazarların 
zihinlerinde de yayıldığına ilişkin birkaç olası neden bulmaya “çalışacağım. 

Son Yolculuk 
Birçok kültürde ölüm, suların üzerinde gerçekleşen. son kısa yolculuk olarak tanımlanır. 
Bu temaya iliş-kin ilk göndermelerden biri-, ölü bir insanın güneşin batısına doğru yaptığı 
son yolculuğunu anlatan oyulmuş gemi “figürlerinin bulunduğu İskandinavya'nın Neolitik-' 
çiftçilerine ait bir mezarlıklarda bulunmuştur.25 Ölülerini kötü ruhlara engel olsun diye. 
denize bırakan Paraguay'ın Guayakis kabilesi ve Cherokee’ler gibi bazı kabilelere rağ- 
men, Bismarck Adalar Denizi halkı,. Yeni Granadainın Chibcha'iarı gibi başka birçokları 
için, bir sandalın içine yatırılıp, denize doğru itilmek ve batmak bir onurtlunî’fı Çoğu Vi- 
kingler de kendi gemilerine gömülürler ve üstleri yığınlar-'la iir-tülün 

2nW. Whitman, Leaves af Grass (E-akl'ns Press., 1965 baskısı), 5.9.5, 
ZiP. Valery, The Graveyard by the Sea [Deniz kıyısındaki mezarlık], çev. CAD. Lewis, (Martin Seeker 
and Warburg, 1945),'s.20. 
22R. Kipling, The Seven Seas [Yedi denizler], (Methuen "and Co.,.1895), -si-.230. 
23J. Conrad, The Mirror ofthe Sea [Denizin 'a.yn,a-sı],._ (Double-day & “Company Inc. , 19ü5),-ıs. 194, 
241. Blight, My'Beachcombing Days [Sahilde serserilik—günleri], (Angus and Robertson Ltd-. 1986), 
5.90. 
25-0. KIindt-Jensen, “Northern Europe [Kuzey Avrupa]," çev. M. Heron, C. Lambert ve w. Sehurmann, 
R. Huyghe (der.), Larousse Encyclopedia-__ of Prehistoric and A-ncientArt'içinde, (Prometheus Press—, 
1962“),.-as.. 215-218. 

-'3-5'E.s.. Heartland, “Death and Disposal ef Death” [Ölüm ve ölüyü yok etine], __'!__. Haıstîngs, "a.g.e., s.;, 
411-444.- 
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Mısırlıların Ölü. Kitabı'nda da aynı temaya yapılan pek çok gönderme vardır. Dolayısıyla, 
, burada Hıristiyan ve Müslüman inançlarında dikkatlice işlenmiş “külden küle.” ilkesinin 
j tam tersi görülmekte. Bu bağlamda, ş.unu da belirtmek gerekir ki, bazı Yunan ve Roma,- 
5 lılar, esas görevi şanssızları cehennem nehri üzerinde karşıdan karşıya geçirmek olan bir 

kötü ruh tarafından toplanacak bir parayı, ölünün ağzına yerleştirerek günlük hayatın 
':ı ekonomik- gerçeklerini sonraki yaşamın bilinmezleriyle birleştirmişlerdir.” 

Superior Gölü yakınlarında yaşayan Amerikan Kızılderilileri de benzer inançlara sahipti- 
ler. Longfellow epik şiiri Hlawatha’nın 'Şarkısı'nda onların hikayelerinden birini yinelen- 

Sahilde duruyor Hiawatha, 
Çevirdi ve salladı elini ayrılırken 
Temiz ve berrak su_ya 
İndirdi huş ağacından kano'sunu gitmek için.23 
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Lâl r-ı 
Şiirin sonraki bölümlerinde Hiawatha'nın son varış noktasının “yurt rüzgârının olduğu 
bölge,. öbür dünyanın olduğu yer" olduğu söyleniyor. 

Baudelaire'in Yolculuk'unda, aynı temayla karşılaşıyoruz-: 33.- 
Gemiye binmeliyiz bu Karanlığın denizinde 
Genç bir yolcunun neşeli yüreğiyle. 
Şu sesleri duyuyor musunuz, çekici ve hazin,...“îii 

Kanalı karşısında MacNei'ce Ölüm Arzusu’nda: 
Gerçekdışılığın bu safrası batana kadar 
“Sandal ve bütün düşüncelerimiz çağıldıiyîbraşa'ğl 
Hiç düşünmeyen engin denize doğru.. 

"Ve Kuzey Denizi-nde, aynı şair bir Viking'in denizdeki son savaşı-yla bir günümüz deniz 
kaptanını-n (Sir Patrick Spens) sonu arasında bir paralellik çiziyor-: 

Viking'in son sax/aşı, atasözı'i der, 
Her zaman bir yenilgidir... 

Ve": 
Böylece denizin çarkı,. yaşamın döngüsü ta'rnamla’nın..3“ 

Aşk-nefret ilişkisi 
İnsanların zihnindeki hâkim deniz görüşü., rüyaların oluştuğu bir yer, neşe ve özgürlük 
mekânı, doğanın harlkalarıyla ve Tanrı'nın mucizeleriyle dolu _bir yer. Genesis—'de “ki-m 
gemilerle denize giderse Tanrı'nın mucizelerini görecektir” yazılı. Ancak, bu konuda. bil- 
gili kişilerin yazdıkları metlnlerin ayrıntılı ve yine de kısa bir incelenmesi gösteriyor ki,, 
romantiklerin destekledikleri görüşün tersine, deniz denizci için cehennem azabı çektiği 

275. Brandon “Death Rites and Customs" [Ölüm ayinleri ve ananeleri], Encyclopedia Britannica için- 
'de, (1974), 5:533ı—539. 
”H. W. Longfellow, The Poetical Works of Henry Wadsworth Longfellow [Henry Wadsworth 
Longfellow'un şiir-sel eserleri], (George Routledge and Sons, 1873), 5.504. 
29C. Baudelaire, Selected Poems [Seçilmiş Şiirler], çev. G. Wagner, (Falcon Press Ltd.,. 1946),-_âs. 9-9- 
111. 
3°L. MacN-eiCe, Coils-cred Poemsl925—48- [Toplu Şiirler], (Faber and Faber Limited., 19515), s:.“3'10'. 
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bir yerdi.. Lucretius’un Eyrenin Doğası adlı eserinde, deniz hayatına hiçbirinin de övgü 
sayılamayacağı sayısız gönderme yar. Bir yerinde o şöyle yazıyor:. “Sahilden başka 
adamların katlandığı ağır zorlukları seyretmek ne kadar eğlenceli.”31 

Auden d'ikkatimi2i ümitsizce evine vermeye çalışan Odysseus-'un yerdiği söze getiriyer; 
o, arkadaşlarını karada bilgi ve kül-tür peşinde koşabilecek yerde, denizde vahşi hay- 
van—lar gibi olduklarını düşünen bir denizci. Bazı yazarlar, Laıııırenc-e32 ye Auden gibi, bir 
gemiyi ve onun mürettebatını toplumun küçük bir mikrokozmos'u olarak düşündüler.- 
Fakat Hutchinson'un (1955) haklı olarak belirt-tiği gibi, kadın cinsinin olmadığı birtoplum 
çeyrebilim açısından dayanıksızdır. Birçok yazar, Samuel Johnson gibi, aslında gemiyi 
hapishaneden de kötü bir yer olarak tanımlı—ıımışlardır.33 Bazıları, Richard Burton gibi, 
denize açılan insanlar için daha radikal bir görüş bile benimsemişler: “Rüzgârlar çıldır- 
mış, 'nereden geldiklerini bilmiyorlar, ne de nereye gideceklerini: ve bu adamlar denize 
açılaniarın- en çılgını."- 

Denize yapılan ilginç bir gönderme Batı Amerikanın ilk kâŞİflerinden Lewis ve Clark-'ın . 
günlüklerinde bulunabilir?4 Batı kıyılarına çok» tehlikeli yenzorlu bir geçişten sonra, Clark 
deniz kenarında kamp yapmaya isteksi-zdir: “Tuzlu suyu sağlıklı görmediğim kadar şey—- 
tani de görürümFBu övgüsüz düşüncelerin sadece batı dünyasıyla sınırlı olduğuna dair 
gösterge yok. Büyü-k“ İran şairi Sufi, Saadi ve diğerleri de benzer bir görüş sunuyorlar-:. 

Denizin derinliklerinde benzersiz zenginlikler var 
Ama sen güven-lik ararsan o kıyıdadır.35 

Byron gibi şairler tarafından benimsenen romantik görüşü kabul etmeyen Melville gibi 
deniz yaşamının tecrübelerini ve sıkıntılarını çok iyi bilen yazarların olduğu kesindir. Kap- 
tan J. Brown'un balina avcılarının seyahati hakkında yazdığı bir kitabın incelemesinde, 
Melville şöyle yazıyor: "Fakat son yıllarda deniz dünyasıyla alakalı birçok basit, heye-ean— 
;rsız ayrıntılar açığa çıktı ki, günümüz tuzlu su şiiri çok azaımaktagee 

Melville sonra Byron’a zalimce bir saldırı başlatıyor: “Ve ne zaman asil şair (Byron)... 
ellerini okyanusun yele-sine koyarak (yeni eliyle dalgaların başını tutarak) çılgınca. hay- 
kırsa, akla gelen en canlı görüntü, Rockaway'de sağlığına çok meraklı banyo düşkünü 
biri'nin, dalgalar-ın içinde yuttuğu ağız dolusu tuzlu suyla bir şeyler gevelediği olabilir.” 

3_1Lucre't'ius, Ön the Nature__- of the “UniVerîee [Evre-nin doğası. ils-tü ne], çey. R. E. Latham, ,(Plenguin 
Books, 1951), 5.26.2. 
32[ıı.H. Lawrence, Studies in Gia'ssıc American Literature [Klasik Amerikan Edebiyatı İncelemeleri], 
(Viking, 1951), 5.177. 
33]. Boswell, Life of Johnson [Johnson'Un Yaş-amı], (Oxford University Press, 1953), 5.1491. 
345. DeVoto (der.), The Journals of Lewis and Clark [Lewis ve Clark'ın güânce'leri], (Ho'u'ghtorı Mifflin 
Company, 1953), s. 504. 
35.1. Shah, The Way ofthe Sufi [sufııık yol-u], (button, 1969), s. 237.. 
“H. H.ayford, .ve H. J. Has-tings (der), Endyciopedıa of religion and ethics ”içinde, cilt 4, (.Soribnerfs- 
sons, 1901), Parker (der,),:-'“Moby Dick: Arı Authoritative. Text, Reviews“ and Batters (Norton and 
company. Inc,, 1967)- 5.778. 
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SA'RG UN "TONT 

Dana, Gemi Direği Önünde İki 'Yıl adlı klasik eserinde, deniz yaşamının amansız bir gö— 
rüntüsünü resmeder.-"7 Ve konu üzerine kendi döneminin başta. gelen yazarlarından ve 
büyük olasılıkla daha çok bilgiye sahip olan Conrad, karadan ayrılmanın verdiği hüznü 
anlatır: “Güvertesinde yay gibi adımlarlayürüyen ve ilk rotasını coşkulu bir Sesle bağıran 
sadece tek bir adam hatırlıyorum. Fakat o da, .sonradan öğrendim ki, arkasında hiçbir 
şey bırakmıyormuş, bir sürü borç. ve yasal işlem dışında?” 

Ve Gençlik'de Marlowe, Conrad'ın çok yakın bir arkadaşı, denizin “ağır darbelerden: ba$" 
ka hiçbir şey" olmadığından söz eder. 

Ve. son olarak, Synge, bitmemiş bir oyununda deniz hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir 
kara adamının deniz kavramını deneyimli bir deniz kaptanınkiyle boy ölçtürün- 

Ba—yan C:Düşünüyorum da ,sizin için iyi olan bütün hay-atınız boyunca 
Dünyayı adımlamak, oysa ben ıslak bulutlar yükseldiğinde 
Bütün gün sadece denizlere ve uçurumlara bakıyorum.. 

Kaptan: .Ama sizin yat-ağınızda ipeksi yastıklarınız var 
ve altın taraklarınız, saçlarınız için. 
Yiyeceğim-z kızarmış yabani tavşan ve en pahalı şarap 
ve uzanmış ayaklarınız İran halılarına.”— 

Bu noktada sorulması gereken soru şudur: deniz yaşamına dair yukarıda aktarılan bu- 
lanık görüşler sanatçılar için bir çeşit gelip geçici bir gösteri miydi? Böyle olduğuna dair 
herhangi bir iz yok. Ayrıca, akademik tarihçilerin açıklamaları da bizim yukarıda tartış— 
tığımız görüş-lerden farklı değil. Örneğin, deniz konusunda ünlü bir otorite olan Casson 
şunu diyor: “Balina avcı gemileri, tek kelimeyle, romantik olmaktan çok Uzak. Aslında,._ 
.asıl kovalamaca ve öldürmenin dışında, bütün işin içinde en ufak bir ror'n'antikli-k dahi 
"'yok', özellikle zavallı denizci için."“| 

Yelken altındaki yaşamın mükemmel bir tasviri, Yelken'in Ünlü. Çağı'nda“ *ılerilmiştir--41 BU. 
üstün bilimsel nitelikli eserde belirtildiği gibi; bu. tür“ bir yaşam, “Her bakımdan... tehlikeli” 
belirsizlikler ve rahatsızlıklarla- doludur." 

Burada önemli bir ikilemle yüz yüzeyiz. Eğer deniz bu kadar berbat bir yerse, o zaman 
neden insanlar karadaki rahatlarını bırakıp, ona gitmek için riske girdiler? Pound, 0 ken- 
dine özgü, her zamanki parlak zekâsıyla olayı,. eski bir İngiliz şiirini modern deyimler 
kullanarak tekrar anlatır: 

Onun ne dönüp dolaşıp aynı şeyden söz etmeye,- 
ne de halka kazanmaya tahammülü vardı 

37R...H. Dana, Two Years Before the Mast [Yelken altında iki yıl-]», (Madem Library, 1936), 5.443. 
38]. Conrad, Three short novels [Üç kısa öykü], (Bantam Books, 1960), s. 206. 
””A. Saddlemyer (der.), Synge, collected Works [Syr'ıge, toplu eserleri], (Oxford university Press, 
1968), cilt 3, 5.212. 
40L. Casson, Illustrated History of Ships and Boats [Gemi ve teknelerin resimli tarihi], (D'oubleda-y & 
Company Inc., 1964), 5.272. 
‘41].Jobe (der.), The Great Age.-of'Saii [Büyük- yelken ..çağı], çev. M. Kelly, (New York Graphic Sadat-ya, 
1967:), 5.252. . 
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SA NAT VE ÇEVRE 

Ne ”eşine calip görünmeye, ne de bu dünyanın zevklerine; 
Ne. de dalganın sesinden başka hiç birşey-“'e 
AnCak özlem kabarır içinde suda bir ye-lculuk için:"? 

Onlar Neden Gittiler?” 
Neden geçmi-şin ünlü. kaşifleri denizlerde maceraya atıldılar' diye sorulduğunda, büyük-- 
deniz tarihçisi Samuel Elliot Morrison, basit yanıtı, “Bilmeyi ister-dim” oldu. Görülüyer ki 
denize açılmak asla zenginlik, güç, macera arayışı ya da. karadaki dertlerinden uzakta bir 
gezinti —- ki bu herkesin bildiği gibi oldukça sıkıcı ve kasvetli olabilir — veya doğaya karşı 
bir karakter sınaması gibi amacı olan bir eylemle açıklanamaz. Diğer bir deyişle,. parça— 
ların tOpI-amı bütüne eşit değildir. Açıkça denklemi eşitlemek için başka bir etmen ya da 
etmenler var. (Burada denizi bir-yaşama ”biçimi olarak görenlerden bahsediyorum, pazar 
günü denizdlerinden değil. Conrad’ın Gençlik’te söylediği gibi, biri. hayatın yanılsaması, 
diğeri ise-yaşamın ta kendisidir.) 

Bu sorunu-n doğa-sına varmak için bir ipucu yakalayabileceğimiz yollardan birisi, deniZle 
ilgili tutumları son birkaç yüzyılda çok az değişen çağdaş. bir kült-ürün insanla-rını incele- 
mektir. Böyle bir kültür, Mikronezya’daki yüzlerce adadan biri olan Puluwat adasında. bu— 
lunabilir. Gladwin çok. başarılı incelemesinde bize, yerlilerin uzaktaki adalara sıkça yap—- 
tıkları yolculuklardan sözeden Yazarın anlattığına göre, onlar bu yolculukları gerektiren 
pratik nedenlerin tamamen ortadan kalkmasına karşın yapmaktadırlar: “Gerçekte bütün 
alış veriş, insan, eşya ve de fikir... son yirmi“ yıldır bu adalar arasında işleyen, küçük idari 
ve ticari geziler yapan yolcu gemileri-yle gerçekleştirilebilir!” Ancak yinede, "Onlar çok 
uzun zaman geçmeden yeni bir başka yolculuğa çıkacaklar ve bu böyle sürüp gidecek. 
Puiuvvat iyi bir ada. Doğ-mak için iyi bir yer, büyüyüp güçlenmek ve hatta ölmek için. Yine 
de- kendi özünü keşfetmek için sadece karaya bakmak yetmez. Kara sadece sahnedir ve 
medeniyetin yeridir. Yüzen ka-noları ve denize çıkan denizcileri olmadan, Puluwat'ır'ı ne 
bir geçmişi ne de geleceği olurdu-. Bu yüzden., her yolculukla ve sadece bu yolculuklar— 
-'sayesinde, Puluwat yeniden değer kazanır ve kaderi tamamlanır.-"43 

,İronik olarak, bu bulmacanın en öne-mii parçaları Melville'in Moby Dick'inde -— bu çök 
incelenen ve kötüye kullanılan büyük kitapta - bir araya. gelir. Daha başında Ishmael 
sahneyi sunar: ”“İşte bak! Şimdi daha fazla kalabalık geliyor, su için doğrudan yola çıkmış 
ya bir dalışa hazır.” Ve en önemli soruyu sorar: “Söyle bana, onları bütün bu ge-miI-erde 
bulunan pusulaların ibresindekl. mıknatıs mı bu yöne çekiyor ” Sonra denize açılmanın 
aiışıl-ageimiş, bilinen nedenlerini saymaya başlar ki, bunlar, “egzersiz ve temiz hava"dan 
hizmetleri için para almaya kadar değişir. Fakat en önemlisi, diye hemen ekler, “Bana, 
çeşitli 'gizlilikier altında kurnazca sunulan, beni yaptığımı yapmaya zorlayan nedenlerin 
kaynağını - bunun ken-di özgür arzum ve ayırt edebilen aklımla yaptığım bir seçim oldu— 
ğu hayaline, tatlı ”sözlerle kand'ırıl-mama karşın — galiba biraz görebiliyorum." Ve sonra. 
cayabını Verir: “Neden eski İranlılar denizi kutsal kabul ettiler? Neden Yunanlılar ona 
özgü bir tanrı adadılar... Ve dahası, suda. gördüğü kendisine acı veren, ilke-| imgesini 

“E. Pound, Seiacted Poe-magi.” Ezra, Pound [Ezra Poun'd"darı seçilmiş Şiirler], (New- DireCtions, 19-52], 
9.134. ' 
431 Gladwin, East'i's a Big. Bird: Navigation and- Logic on Farmar-Atan _.[Dnğu büyük bir- ..uştu-ıt: PU.- 
luwait adalar denizinde gemi seferi ya mantık], “(Harvard University Press, 19.70;), 5.241. 
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SARGUN TONT 

yakalayamadığı için suya dalan ”ve. boğulan N'arci'ssus'un öyküsü. Fakat işte, yaşamın o 
anlaşılamayan hayali; işte o her şeyin de anahtarı." 

Böylece, denizin temsil ettiği temel etmenleri bilince ulaştırmak için, hiçbir kesintiye 
uğramamış- ruhsal bir güç var gibi gelmektedir. Yani, deniz sevgisi, ya da. daha doğrusu, 
denizin çekimi bilinçaltı kökenlidir. İnsan, düzenli aralıklarla kendini yenilemek, yeniden 
doğmak için doğduğu yere, denize dönmelidir. Goethe Faust'ta şöyle der: 

Dalgalar sana daha iyi bir hayatı söyler, 
Ve şimdi seni engin denizlere taşır 

En iyi hazineler senin için hayat bulacak-, 
Benim arkamda taşınacak, 
”Ve eski Okyanusia evleneceksin. 

Valery/”(1945) Deniz Kenarındaki Mezarlıkta: 
”Haydi dalgalara—. koşalım ve yeniden yaşama geri savrulalıml" 

Bu olguyu Jung'un “kolektif bilinçaltı" teorisiyle açıklamak çokcazip görünüyor.“ Ger- 
çekten, zaman ve mekân olarak birbirinden çok ayrı birçok kültürde inanılan, benzer 
özellikteki o kadar çok mitin var oluşu dikkate alınması gereken ve görmezlikten ge- 
linemeyecek kadar önemli bir noktadır. Eşit miktarda deniz tuzunu hepimiz kanımızda 
taşıdığımıza göre; yaratıcı doğanın genetik şifrelerirnizin kopyalarınd'a, bizi suda yolculuk“ 
yapmaya iten önemli bir tasarım bırakmış olması olasılığı oldukça yüksektir. Belki de 
insanın denize gitmesinin psikolojik anlamının özüne dair bir arayış daha baştan başarı- 
..sızlığa mahkümdur. Yine de, göstermeye çalıştığım gibi, yaşamımızın büyük bir bölümü 
denizle birbirine dolanmıştır ve bu araştırmaya değer. Buarada, deniz üzerindeki yaşam 
devam ediyon Ve gezgin için büyük beyaz bir balina ile küçücük bir alabalık arasındaki 
fark çok küçük: 

Yeter. 
Yedi yıldır balığa çıkıyorum 
Ve tek bir alabalık yakalayamadım. 

Bütün hüsrana rağmen, 
ilginç bir deneyimdi eminim 
bütünüyle bir kayıp 
ama seneye bir başkası 
alabalık avlamaya gidecek 
Bir başkası uzaklara gitmek zorunda kalacak.“-*? 

“C.S. Jung, Man and” his symbols ['İnsan Ve simgeleri], (Doubleday & Company, Inc-.., 1964),, 5.3520. 
“SR. Brautigan, Tribal-'. fishing in America [Amerika—’da alabalık avı], (Dell Publishing (30;,196-7)‘, s.., 
112. 
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Çocukken, sıklıkla Atlantik Okyanusu'nu gemiyle geçer weza-man zaman ”Cebelitarık Bo— --8—-9 
' ğazı yoluyla Akdeniz'e yolculuk ederdim. Her gün ve her gece saatlerce güvertedeki 

küpeşteye, genellikle de kıç tarafındakine dayanır,, dalgaların köpüren hareketini ve. son- 
suz değiŞen ör'üntüsünü izler, iyi görmeyen gözlerimle sıçrayan dalgalanmaları üzerine 
odaklanmaya çalışırdım. Gözlerim salınan devinimlerine yetişmeyl bile asla başaramaz- 
;dı. Bana ritimleri müzik ve dansın akıcılığını yakalamış gibi gözükürd'ü. Dalgalar yükselir- 
di 've alçalırdı, gelirler ve giderlerdi, ama asla aynı şekilde değil. Tekrarmış gibi görünen, 

dipteki sürekli bir geçiş akıntısının yalancısıydı. Karmaşıklıklarından ve güzelliklerinden- 
büyülenmlştim. 

;;Anaforlu Kuzey Atlantik Okyanusu, gri—yeşil renklerin inCe 'n'üanslarının bir çeşitlemesini 
sergilerdi, kimileri koyu ve cam gibi, kimileri soluk ve köpüklü, neredeyse söğüt yeşili, 
Asya gömlekleri gibi.1 Bu rengi sevmeye başladım, kısmen de farklı, yumuşak kurşuni 
tonları yüzünden, sakin ama gizlice güçlü. Söğüt yeşili, yeşil olmanın en iyisi. Bazen". 
yarısaydam, bazen saydamsız, niteliği her an değişiyor. Söğüt yeşili bir gizem hayası-nı 
koruyor çünkü onca katmanını asl—a kavrayamıyoruz bile, tıpkı dalgaların süre-kli değişen 
ruh halini kavramanın zor olması gibi. 

Bunun tam tersine, Akdeniz, açık yaz göğünü yansıtan derin bir maviydi. Bir çocuk ola- 
rak, bu rengi pek gösterişli bulurdum, “özellikle de arada bir görünen 0 tam ayar gümüş 
köpüğü. Kuzey Atlantik Okyanusu kolay betimlemelere meydan okur gözükürken, Ak- 
deniz güneşte parıldayan devasâ, kesilmiş, koyu mavi bir safir gibi görünüyordu. Bu de— 
mekti ki Akdeniz bir drama ve zenginlik—neredeyse bolluk—sergilerken, Kuzey Atlantik. 
sırrına erişilmez görünüyordu, ince güzelliği gri yeşilin gölgeleri arasında gizlenmiş. 

Akdeniz aynı zamanda da sayısız Söylencenin yurdudur. Afrodit, zorlu bir aile dal-aşının 
sonucu olan denizin köpüğünden ortaya çıktı. Dalgalar onu, aşk ve nefret öyküsünü-'n 

'1The' American Heritage Dictionary'ye göre. “ce/adan" sözcüğü Fransızlar'ın Ceiadon'unda'n ”türet, bu: 
da d'urfğfnin 1610 yılında yazılan "‘Astréé-"ese-finde-ki uçuk benizli, hastalıklı .bir kişiliktir. 
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sürdüğü Kıbrıs-'a taşıdılar. Yani, suyun devinimi ve ıslaklığı, dalgaların köpüklüiüğüyie 
birleştiğinde, açık duyum-cu ve? kösnül anlamlar taşır. 

aristo, _gelgitte olmadıkça hiçbir yaratığın öiemeyeceğini öne sürdü. Leonardo Da Vinci 
dalgaların devinimlerini' ”sölumayla karşılaştırdı ve dünya üzerindeki her soluğun ”farklı 
olduğunu kabul etti. Gerçekte her kıyı kültürü, Sıçrayarak, kimilerine göre suyun ke- 
narını öpen, kimilerine göre ona dokunan dalgalarla ilgili öyküler, dinsel törenler ve 
boşiinançiar besler. Portekiz,.İngiitere ve Galler'de inananların söyiediğine göre, gelgit 
geldiği zaman doğarız ve geri çekildiği zaman ölürüz. Endonezya'nın bazı kesimlerinde, 
ölüler yakıldıktan sonra denize geri verilirier ve Çin’de dalgaların üzerinde ejdehaların 
yaşadığı, onlarla birlikte daigalandıkiarı söylenir. Yoldan aşağı karine ederek dalgalanan 
sonsuz bir ins-an sırası tarafından kiavuzluk edilen, uzun kâğıt e’jderhaIı bir Çin Yeni Yıl 
kutiamasını deneyimlemek, ejderhanın salınıp giderken gerçekten de dalga yaptığına 
beni kolayca ikna etti. 

Türkiye’de, 16. yüzyılda,- İznikli çömlekçiler- pek çoğu. __üsiuplaştırıimış dalga desenleri 
sergileyen güzel servis tabakları yaptılar. Bu çömlekçiler, büyük olasılıkla, sahipleriyle 
birlikte İpek Yolu boyunca seyahat eden erken Ming hanedanı dönemi Çin porseleninden 
etkilenmişlerdi. Keskince çizilmiş kuşlar ve çiçekler dalgalar tarafından ve bazen aynı 
zamanda da kayalar tarafından kuşatılmış. Benim en sevdiğim, oldukça sıradışı, bir örnek 
çünkü bu ahşap tabağın orta kısmına, doğadan konular yerine, bir gemi veya kalyon, 
dikkatlice resmedilmiş. Kalyon tehditkar dalgalar üzerinde yüzüyor gibi gözüküyor ve; 
onu dalga desenleri çevreliyor. 

Bir fizikçinin bakış açısından, dalgalan bir ortamdaki, ortamda kalıcı herhangi bir yer 
değişikliği yaratmayan “seyahat hali-ndeki bir çalkaianma"dır. Doğal olarak, akla hemen 
hava ve su gelir. Suda, çalkalanmaya rüzgâr ile güneş ve ay arasındaki yerçekimsei çe- 
kim neden olur. Gerçekten de, ay sıklıkla gelgitlerin sahibesi olarak adlandırılır. Çalkalanı— 

malara bir neden de yerkürenin kendisidir; volkanik patlamalar ve denizaltı depremleri 
bunun iki örneği. Suyun altında veya iaviarı denize akacak şekilde karada olan volkanik 
patlamalar, önlerine çıkan herşey-i yokedebilir. Ve, kuşkusuz, insanlar da botların ve gei- 
milerin üzerinde, şu kayağı yaparken, hatta yüzerken bile dalga yaparlar.. 

Dalgalar devinir ama su molekülleri gerçekte yerlerinde kalırlar. Deviniriz, .soi-u—ruzfv'e 
hava aslında yerinde kalır. Geçici bir yer değiştirme-, ama yine de bazı bakımlardan ka.— 
Iıcı çünkü söz konus-u olan kıyı çizgisine doğru devinen bir dalga da olsa kıyı çizgisinde 
kırılan bir dalga da olsa, estetik etki derin ve kalıcı olabilir. Bir dalga boyları ve hızları 
çeşitlemesi yarat-arak yakından geçen bir fırtınanın neden olduğu, New York Times-'ın- 
“heiter-skeiter surf" [çil yavrusu gibi dağıtan] adını verdiği veya gelişigüzel olarak ni— 
telediği kıyıda patlayan dalgalara bakılabilir. Times'dan aiıntıiayacak olursak, “Binlerce 
"mil boyunca., dalgalar kendilerini, benzeri boy ve hızdaki dalgalar bir araya gelecek- 
şek—iide-sınıflandırı-rlar. En uzun, en hızlı dalgalar kıyıya en önce varır, onları bir dalgalar 
sıradüz’e'ni izler." Aralık ayınd-aki bu söz konusu günde, “dalgaların gruplaşacak zamanı 
olmadığından, Hawaii sahiline çil yavrusu gibi dağıtan dalgalar vurdu.”?!- 

ama york-71mg; “('Batı -ı.<ıyı-sjışsas_ı<ısn, ııı-“Aralık ies-s daır,-s. C22 



BARBARA SANDRISS-ER 

Dalgalar biziipnotize ederler, bize kumpaslar kuraralar, bizi şaşırtırlar ve bizi kızdırırla'r 
çünkü. onları denetleyemeyiz. Gerçekte, onlar bizi denetler. Aynı zamanda bize esin ve- t” 
rirler. Soluğumuz, düzenli aralıklarla soluk alma ve soluk verme becerimiz yaşamakta 
olduğumuzu doğrular. Denizin kabaran soluğu, biz insanların, uzak geçmişte yurdumuz 
olarak “denizi reddetmiş ve, ölüm dışında, bir daha asla oraya dönemeyecek kara 'yara- 
tıkları olarak, ne kadar da kırılgan olduğumuzun güçlü bir hatırlatmasıdır. 

İngilizce “wave" [ve Türkçe “dalga"—'] sözcüğünün baştan çıkarıcı bir niteliği var. Örneğin, 
bir duygu kabarmasını ifade etmek için onu kullanıyoruz: bir kızgınlık, arzu, vs. dalgası. 
Dalgalar kabarıyor, akıyor. Etkisi altına alan, tümüyle kuşatan devinimi ima ediyorlar. 
Açılı değil,- eğrililer. Ülke bir sıcak dalgasının etkisi altında. Bir nemli hava dalgası beni et- 
kisi altına aldı. Dram sanatından yalnızca bir ipucu, gıdıklayıcı bir dokunuş, çok hafif bir 
sarhoşluk. Duygusal olarak yükleniriz, her ne kadar geçici olarak da olsa. Gerçekten de, 
sözcük, fiil olarak, eylem ve devinim ima ediyor. Eski İngilizce wafian, özellikle ellerle, 

* ileri geri devinmek demekti; weaving [dokuma] sözcüğü ile bağlantısının nedeni bu ola- 
bilir. Bugün birilerine bir el sallıyoruz, dalga hareketiyle. Dostlarımızı ve iş arkadaşlarımı- 
zı biZimIe aynı dalga boyunda olmamakla suçluyor ve rüzgârda dalgalanan ağaç dallarını 
ve uzun otları seyrediyoruz—. Bir sıfat olarak, dalgalı saçı beğeniyoruz ve dalgalanıyor gö— .91 
züken pekçok başka şeyi de öyle. Son olarak, bir isim olarak, dalga devinimi örnekliyor 
çün-kü su içinde devinim, devinmek veya taşınmak anlamına gelen, Eski İngilizce waen 

:..; sözcüğünden türemiş. O halde dalgalar yalnızca devlnimimizi dünya üzerinde bir yerden 
Fil, diğerine çoğaltmakla kalmıyo-r, aynı zamanda da içimizdeki şiir,. dans, müzik ve görsel 

sanat üretme dürtüsünü güçlendiriyor. 

Yüzyıllar boyu bilim adamları dalgaların devinimsel enerji-sl üze-rinde çalıştılaı; su, ışık 
.ve ses dalgalarının. Pek çok kişi' tarafından sıradan olarak nitelenen dalgaların estetik 

gı olguıar olarak önemleri ve (denizde ve karada) mimarlık, peyzaj mimarlığı, dans, şiir ve 
, görsel sanatlar açısından anlamlılıkları küçümsenmeye devam ediyor. Sürekli hareketle- 

ri, estetik değerlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, çevreyi algılayış şeklimize bir meydan 
okuyuşu gösteriyor. Örneğin Japonlar, dalga biçimlerini sanat türlerinin hemen hepsinde 

. kullanıyorlar, kumaş tasarımı, origami kâğıdı ve lake ürünlerde bile. Belki kendi yaradılış 
, söylenceleri yüzünden, dalgalar Japonya'da önemli bir rol oynamayı sürdürüyor. Japön 
l sanatçı Hokusai’nin (1760—1849) “Büyük Dalga” resmi ve ahşap baskısındaki geriii-mi 

kim görmezden gelebilir, devinimle Zengin ama zaman içinde donmuş? 

Hokusai'nin dalga resmi, tüm dünya üzerindeki izleyen ressam kuşaklarını etkiledi. Ger— 
çekten de bazıları onun tarzının bir örnekçe haline geldiğini öne sürüyor. Japon sanatçı 
Yoshitoshi (1839—1892) zaman zaman dalgalar resmetti, bunların bazıları acı, çalkantı 
ve zorbalık üzerindeki vurgusu ile tutarlı bir şekilde oldukça zorlu dalgalar. Yüz yıl sonra, 
Japonya doğumlu ama halen Hawaii’de yaşamakta olan Masami Teraoka, bazıları bir 
hayli kösnül olan bir dalga resimleri dizisi resmetti. Atölyesinin yakınındaki Waimanalo 
Plaj'ı’ndaki dalgaları gösteriyor. Dövmeli kadınlarının ikisini, dalgaların kendilerine doğru 
kıyıya attığı devasa kalamarlar hırpalıyor (ve yüzlerindeki ifadeden anlaşıldığı kadarıyla, 
bundan oldukça zevk alıyorlar). Teraoka ayrıca onları suyun kıyısında resmed-erek arka—- 
daşlarıyla ve turistlerle dalga. geçmeyi de seviyor. Bu sanatçılar ve pek çok başkası için, 
dalgalar kıyıda. şapırdıyor veya kıyıyı öpüyor” veya kıyıyı sürekli zorbaca. dövüyor. 
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Hoku-sai’nin dai-ga resimleri, 19'. “yüz—yılın sonlarında Amerikalı ressamları da etkiledi.. 
Zarif,. değeri anlaşılmayan bir Amerikalı ressam elan John Twachtman (1853—1902),- 
Almanya ve Fransa’da öğrenci iken Hokusai ve diğer Japon sanatçıları keşfetti ve ardın- 
dan da doğanın değişen ruh halleri üzerine odaklanarak en iyi resimlerinden bazılarını 
yaptı. 1893 Yılında tamamlanan, “Sea Scene" [Deniz Sahnesi] adında bir resim, kıyı 
çizgisine yakın kayalara vuran dalgaların zorlu doğasını gösteriyor. Daha çok annesini 
resmetmesiyle tanınan, sürgündeki James McNeil Whistler (1834—1903), 1885 yılında. 
dalgaların bir suluboyasını yaptı, “Arrangement in Blue and Silver - The Great Sea" [Mavi 
ve Gümüş Düzenleme - Uı'u Deniz] adında, çil yavrusu gibi dağıtan dalgaların anaforlu 
bir yorumu. 18.93 Yılında İngiltere’de iken, yağlıboya kullanarak “Violet and Silver: A 
Deep Sea" [Menekşe ve Gümüş: Derin Bir Deniz] eserini yaptı. Bize ”anlatıldığına göre, 
bu resmi, olanaksız gibi gözüken“ bir şekilde, savrulan bir teknede, denizci küçük-tekneyi 
sabit-tutmaya çalışırken yapmış?, 

Dalga-larla en çok bağlantılandırdığımız-Amerikalı sanatçı, Winslow Homer (1836-19-10) 
"ve o da Hokusai’den derinden etkilenmiş, olasılıkla da Parisfe yolculukları ve 1886 yılında 
Japonya'ya giden Amerikalı ressam John La Farge'la dostluğu nedeniyle.4 Homer yaşa—- 
mının son'yıllarını, durmaksızın ”değişen suyun kıyıyı dövmesini gözlemlediği Maine-'de 
geçirdi. 1890 Yılında, bir başka dalga kumların ve kayaların üzerinde patlamak üzere 

iken kıyıdan çekilmekte olan tuzlu suyu gösteren “*:-Sunlight on the Coast” [Kıyıda Güneş 
Işığı] resmini yaptı. Bir kaç yıl sonra 1894’de. “Sunshine and Shadow" [Güneş Işığı ve 
Gölge] adlı, 19. yüzyıl Japon ahşap baskılarını anımsatan zarif su_luboyayı yaptı. Yağlı 
boyaya dönerek, güneş ışığından ay ışığına geçti. Dalgalar hızla kayalık kıyıya doğru 
ilerlerken, resmettiği su, p-arıidıya—rak dalgalar kumsalı sü'p'ürürken gümüşi köpükler ya— 
fra-tıyor. 

İnsanları büyüleyen dalga 1895' tarihli “Cannon Rack"- [Top Kayası] çünkü. tahminen- 
bir’yarın tepesinde durduğumuz halde, üzerimize doğru geliyor gibi gözüküyor. Her 'ne— 
kadar bazı başkaları kadar dramatik olmasa da, bu dalga heran  büyüyerek dur- du— 
rak- bilmeden deviniyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla, Homer'in resimlerini dikkate de- 
ğer yapan, dalgaların dalgalanıyor gibi görünmesi. Tuvalin üzerinde donmuş değiller. 
Üzerimizdeki etkileri bizi etkiliyor ve biz de dalgaları etkiliyor gibi görünüyoruz. David 
Tatha'm, Homer'in dalga resimlerini betimlemek için doğru eylem sözcüklerini bulmanın 
güç olduğunu gözlüyor. 1911 Yılında, Homer'in yaşamöyküsü üzerinde çalışan ilk kişi 
olan William Howe Downes'ın resmedilmiş dalgaların devinimini betimlemek için, tümü 
de kuşkusuz taşınmaz "olan thrust, rush, turmoil, pounding ve toppling [itme, hamle, 
hengâme, vuruş ve yuvarlanış] gibisözcükler kullandığına dikkat ediyon5 Eğer Homer’in 
fırça darbelerini dikkatle inceleyecek olursak, tuval üzerinde dansediyor gibi gözükür“—- 
ler-; gerçekten de oldukça cazibelidirler, enerjiyle, dramayia, şiirle dolu ve. evet, yerinde 
duramayan. 18901arın ortala-rında, Homer neredeyse 60 yaşındaydı ve buna rağmen 
yükselen dalgaları boyarkenki arzusu ve onların 100 yıl sonra bizim içimizde uyandırdığı 

3R. Dorment, ve M.F. MacDonald, Whistler (Londra: Tate Gallery Publicatians, 19-941,; 235. 
4]. Wiimerding, Wlnslaw Homer (New York: Prager Publishers, '19?2)_, s. 171. 
SP. Beam, Graham, Junker, Thatharn, W'ilmerding, Winslow Homer in the 18903, Progr—f_s; Neck” Elb- 
serveclfl-B-Qalarda Winsiaw Harmer, Pra-uf'un Boynu. I'nceleme. A_itında] [New York-': Huesa riHil'i Press-, 
1-990),- s 67; * _ “ ' 
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Res’îm 2. 
Devl bir mürekkep balığının sarma- 
I'adığı Masami Tera-ok_a'rıın kadınlar 
resmi 

Resim-3. _ 
Alvar Aalto—'nun 1922—1935 yıı- 
lar-ı arasında “tasarladığı Belediye 
Kütüphanieı—ıi'nîn dalgalı tavanı. 
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arzu oldukça dikkate değer. Son resimlerinden biri, 1904 yılında tamamlanan “Kissing 
the Moon" [Ayı Öpmek] adında, Hokusai'nin görünürdeki ölçek uyumsuzluğu gibi, arka 
planla ön planın birbirine karışır gibi gözüktüğü son derece olgun bir resim için harika 
bir isim. Bu resimde-bir doğrudanlık var. Bizler, gözleyenler, teknedeyiz. Dalgalar bizden 
daha yüksekte. Biz acemi izleyicileri hafifçe deniz tutarken, onlar göğe dokunuyor gibi 
gözüküyorlar, gerçekten de, ayı öpüyor gibi. Çoğu sanatçı geçici olanı, yani görünen ve 
kaybolan olguları resmetmek için, onları yakından deneyimlemek gerektiği görüşüne 
katılacaktır. Doğrudan deneyim olmaksızın dalgaların ağırlığını, ışığını ve devinimini res— 
metmek güçtür. Bu durumu,. hiç ekvatorun dışına çıkma-mış bir kişinin kar resmetme-sine 
benzetebiliriz. Homer dev'inimlerini, enerjilerini ve, kanım-ea, duy—usal ve kösrıül nitelik- 
lerini başarıyla yakalamıştır. 

Homer'in Maine'de- dalgaları resmettiği yıllarda, İsveçli oyun yazarı ve romancı August 
'Stri’ndberg (1849—1912) de dalgaları resmediyordu. Gençliğinde kısa bir-sü re resim der-s- 
Ieri almış, sonra, yirmi yıl sonra, 1892'de resme geri dönmüştü, olasılıkla da oyunlarını 
satmayı başaramadığı ve ilk evliliği sona. ermekte olduğu için kendisini avutmak üzere; 
0 yaz, deniz kıyısında yalnız yaşarken, bir kez daha dalgaları resmederek, “Stormy. Sea, 
Buoy without top mark” [Fırtınalı Deniz, tepe işareti olmayan Şamandıra] gibi bazıları 
pal-et bıçağı ile yapılmış, otuzu-n üzerinde küçük yağlıboya tamamladı.s Strindberg serin, 
gri bulutlara sarılı soğuk, fırtınalı bir deniz resmeder. Şamandıra köpüren dalgaların et— 
rafında sıçrıyor gibi görünür. Ressamın umutsuzluk ve kızgı'nluk duyguları hissedilir. 

Bir başka İskandinav, Fin mimar, mobilya ve cam tasarımcısı Alvar Aalto (1898—1876), 
'New York'daki 1939- Dünya Fuarı için tasarladığı Fin Pavyonu ile örneklendiği gibi, dalga 
temasını kullanarak çok özel yapılar yarattı. Çoğu mimarın sevdiği yapısı ise 1927 ve. 
1935 yılları arasında Viipuri'de tasarladığı Belediye Kütüphanesi’dir. Yapıdaki konferans 
salonunun dramatik tavanı, neredeyse bir tavanın olabileceği kadar dalgalıdır ve açıkça 
kendi döneminin çok ilerisindedir. Ne yazık ki 1940 yılında Viipuri Rus topraklarının par- 
çası "haline geldiğinde bu bina yıpranmaya bırakıldı. Aalto, Fince'de dalga anlamına gelen 
aıı—e adını sürdürmenin akıllıca bir yolu olarak, tüm yaşamı boyunca, cam tasarımlarında 
hire, dalgayı imzası olarak kullandı. 

Dalgaların nüanslarının en ba-Şarılı ifadelerinden biri, görsel sanatlardan birinden de— 
ğil, bir yazardan geldi,. İngiliz yazar Virginia Woolf (1882—1941), The Waves [Dalgalar] 
adlı romanında, dalgaları, gündelik deneyimin çeşitli kendi kendine konuşmalara akışını 
temsil eden eğretilemeli bir arka plan olarak kullanır. Sakin bir denizin üstüne güneş 
doğarken başlar, sabahın erken saatlerinin buruşuk gri örtüsü “birbiri ardına yüzeyin al- 
tınd-a devinen,.sürekli birbirini izleyen, birbirini kovalayan kalın vuruşlarla çizilir.“ Devam 
eder, “dalga durakladı, ve sonra yeniden çıktı, uykudaki birinin farkında. olmadan soluk 
alıp vermesi gibi iç çeke-rek. Aşama aşama ufuktaki koyu çizgi açıldı, sanki eski bir şarap 
şişEsindeki" tortu çökmüş ve şişeyi yeşü bıra imiş gibi.”?- 

5L; Ahtoea-Morehouse, ve. D. Ph'elan, . Dreams of a summer Night [Bn—'Yaz Gecesi'nin. Düşleri] (Londra:. 
The Arts Council of Great'Britaıin, 1.986) s. 255 
N Woolf, Jacob-anaam and the Waves [Yak-upîun Odası ve Dalgaları _ğNew yane-: Ha'jfcmiîtı; Brace & 
World Inc., 1959), s. 179. 
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Gün ilerledikçe, dalgaların ’nasıl değiştiğine dikkat eder': Saba-h erken, “Mavi dalgalar, 
yeşil dalgalar kumsalı baştanbaşa hızla süpürdü...”l-ı Sabahın ortalarında,, “Dalgalar kıyıyı 

Sarıldı savaşçılar gibi tekrar tekrar vurdular...”9 Sabahın sonlarında, “Güneş yüzünü açtı 
ve dalgalar üzerinde doğrudan göz gezdirdi. Düzenli tok bir sesle düştüler."10 Günün 
ortasında, güneş “sert kuma çarptı ve taşlar kızıl alev fırınları haline geldi..."11 “(Dalga- 
lar) birbiri ardından kütle halinde “toplandılar ve düştüler; düşmelerinin enerjisiyle dalga 
serpintisi kendisini geri fırlattı.”12 Öğle üzeri, “dalgalar sırtlarını eğdiler ve çarpıştılaıîü'î 
Öğle üzeri daha geç bir saatte gelgit çekilirken, yazdığına göre, “dalgalar artık daha 
ilerilerdeki havuzları ziyaret etmiyordu...” ve bulutlar oluşmaya başladığını ima ederek 
“deniz üzerine gri örtüler gibi gölgeler flrhvyordu’”4 Akşam erkenden bir yağmur fırtınası 
başladı,. “dalgalar, kıyıya yaklaştıklarında ışıktan mahrum bırakılmışlardı ve tek bir uzun 
sarsıntıyla düştüler, devrilen bir duvar gibi, tek bir ışık yarığı tarafından bile parçalanmak-— 
mış, gri taş bir duvar.”15 Güneş battıktan sonra, Woolf'un bize anlattığına göre, “Gök ve 
deniz ayrıştırılmaz olmuştu. Kırılan dalgalar beyaz yelpazelerini kıyı boyunca taa uzakla- 
ra doğru açtılar."16-Kitaptaki son tümce sonu ima ediyor, buna rağmen başlangıç, gecenin 
ve ölümü—n karalığı, hâlâ çok hoş bir basitlikte, “Dalgalar kıyıda kırıldı."? 0n yıl sonra, 
Virginia Woolf kendisini dalgalarda boğdu.. 

İçlerinde gizli tehlikeyi bile bile, kıyı çizgisi boyunca ve denizdeki dalgalar tarafından 
ipnotize edilmeyi, hatta baştan çıkarılmayı neden sürdürüyoruz.?- 

Bir neden, dalgaları bedenimizi-e hissetmekle ilgili olabilir. Eski Polinezyalılar dalgaların 
'nasıl devindikleri hakkında olgun bir bilgiye sahiptiler ve bu onlara binlerce mil seya- - 
hat etme olanağı sağladı. Okyanusta sırtüstü su “yüzünde kalıp, dalga deviniminin ve- 
değişiminin nüanslarını hissederek öğreniyorlardı. Dolayısıyla, aşama aşama kanolara 
geçtikleri zaman, güneşten, aydan ve yıldızlardan edinilen temel bilgiye ek olarak, farklı. 
“ölü dalga türlerini birbirinden ayırabiliyor ve oluşan örgeleri ayırt edebiliyorlardı. Lyall 
Watson'a göre, derin sudaki ölü dalgalar bir kara kütlesine yaklaşırken değişerek, bozu—- 
Iur ve yeni örge'ler oluştururlar. “Kara ile buluşurken ölü dalgaya iki ana şey olur", diyor 

Watson, ”Bir kısmı doğrudan sığ kayalıktan veya adadan geri Sıçrayarak, çok daha kısa 
dalga boyunda yansıyan dalgalar oluşturur. Diğer kısmı ise kırılarak, uzun okyanus ölü“ 
dalgasının kırılmış uçları kıyı ile aynı çizgiye gelinceye ve ada etrafına sarılıncaya kadar 
kıyıya. dokunduğu yerde sürüklenir, çapraz akıntılar ve sert bir yerel çırpıntı yaratacak 
Şekilde gölgesinde tekrar karşılaşırlar." Watson’un öne sürdüğüne göre bu bozulmalar 

3Aıg.e., 5. 194'. 

9A.g.e., s. 227". 
“a.g.e., s. 250. 
11A.g.e., s. 278. 
“Age., 5. 280. 
13A.g.e., s. .290. 
“Age., 5. 302. 
15ııı.-ge, 's. 320. 
1‘5i¢\.g.-e.,-s. 3—40. 
171A.g.fe., as. 383. 
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“fh erha'ngi' bir a.da etrafı nda... bir bilgisayarın- gülüm-emekte- güçlük, çekeceği...- karmaşık 

bir girişim örgesi" oluşturur.?li 

Birleşik Devletleride, 50. ve en yeni eyaletımiz ve biricik takımadamız, Hawaii, bir iza—- 
"rna-nlar“ bir krallıktı. Oldukça güçsüz olan varlığı büyük ölçüde kendisini çevreleyen okya— 
rtusla süren estetik, tinsel ve coğrafi ilişkileri üzerinde temellenir. Her ne kadar bu sekiz. 
adalı zincir yerküre üzerindeki tüm diğerlerinden çok daha yalıtılmış ise de - herhangi bir 
kıtadan 3,200 kilometreden daha fazla uzaklıkta — tarıhı barış-ın ve savaşın dalgalanan 
gücüne ayna tutar. Bin yıl kadar önce, belki bın'beşyüz yıl önce,. Hawaii-'nin yerlilerini 
yüksek. dalgalar adanın kıyılarına getirdi. 

İlk sakinler Güneydoğu Asya'daki adalardan çift "tekneli kanoia'rla geldiler. Pasifik 
Okyanusu’nda birilerinin kano "ile binlerce mil seyahat edebilmiş olması bügün bize ola- 
ğandışı gözüküyor ama belli ki bu tür seyahat, tıpkı Atlantik Okyanusu'nda yelkenli 
gemilerle yapılan Viking seyahatleri gibi, olağandı ve hiç. kuşkusuz, bu Güneydoğu Asya 
gezginleri dalga örgeI-erınden anlıyorlardı. 

Eski Hawaiililer adaların kıyı çizgilerinin ve kumsalları'nın sabıt, değişmez sınırla-r olm-a;- 
dık-Iarını da kavramışlardı. Kumsalları yalnızca kara ile deniz arasındaki sınırlar olarak 
algılayarak, önemlerini küçümseme eğilimindeyizdir. Kumsallar karayı denizle birleştirir. 
Uzaklaşma mekânları olmaktan çok yakınlaşma mekânlarıdırlar. Kuşkusuz bunu, gelgit- 
ler kadar, anbean değişen bir tatlı su ve deniz suyu karışımı tutan küçük göller sağla-r.. 
Hawaii'nin tüm adaları volkaniktir ve kenarları adını verebileceğimiz kısımları denize 
“düşüyo'rmuş gibi görünür çünkü lavlar dağlardan doğrudan suya akmıştır. Ahupua’a- adı 
verilen pek çok toprak bölümü, dağlardan kumsala ve denizin içine uzanır, rıhtıma değ-il. 
Gerçi bana sörf yapmanın soylulara özel olduğu söylendi ama Eski Hawaiililer denizi 
gündelik yüzme, balık avlama ve sörf yapma etkinlikleri ile bütünleştirmişlerdi. Bugün 
as-örf uluslararası bir spor. S—örfçüler' bana bir dalga üzerinde gitmenin üstünkörü beceri., 
denge ve bedensel güçten fazlasını gerektirdirdiğini anlatıyorlar. Her dalga ile çok yakın" 
bir ilişki söz konusu. Dalganın tüm nüansları ve devşirimleri sörf yapan kişinin bedeni-ne 
ye ruhuna doluyormuş gibi görünüyor. Bana sörf yapmanın estetik bir deneyim olduğunu 
söylüyorlar, .çünkü kişinin tüm duyarlılıklarını, ayrıca tat alma da dâhil olmak üzere tüm 
duyularını bağlıyor. Zaman içinde kısa anlarda. sörf-çü ve dalga- sıra-dışı bir deyi-nim dene— 
yiminde bütünleşiyoriar ve bunu her bakımdan söylüyorum. 

Yaşamda u-5umuzu, bedenimizi ve ruhumuzu. böylesine tümden bağlayan pek a2. dene-— 
yım vardı—r. Japon çay töreni bir başka örnektir ve belki de, kösnül sevişme bir başkası. 
Dalgaların estetik deneyimlenmesi bizi baskı olmaksızıntümden bağlıyor gibi” görünüyor.. 
Baştan çıkarıcılıkları, doğalarındaki tehlike, çağlayan ve kükreyen sesleri bıle uyuşturucu 
olabilir. 1905 Yılında, Maurice Ravel (1895—1937) “Une Barque sur i’ocöan"ı [Okyanusta 
Bir Gemi] bestelediği zaman, bestesine dalgaların görsel ve işitsel imgelerini de katarak, 
eseri Fransız ressam Paul Sordesia adadı. O müzik parçasını her dinlediğimde, dalgaları 
duyarım ve usumun göz-ü-yiefgörürüm roni-an. 

ısrarı), s.. s..-s;. 
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Sonuç olarak, gözlemlediğim gri yeşil dalgalara dönmek istiyorum - hayır, gözlemlediğim 
değil, çünkü bu ifade bir tür nesnellik ima ediyor. Çocukken, dalgalara bakar, onları kok- 
lar, tada-r, kısacası onları tümüyle deneyimlerdim, hatta zaman zaman içlerinde yüzerek. 
“Çocukluğumun söğüt yeşili denizi-ne geri dönmek istedim, çünkü kavraması yıllarımı ve 
söze dökmesi de bir o kadar vaktimi alan çok“ önemli dersler aldım. 

.Bir dalga tek başına işlev göremez, yoksa ölür. Yoldaşlara gerekSİnimi vardır, ek ola.— 
rak da daha. önce belirttiğim dış güçlere. Tek bir sözcükle, bağla-ma gereksinim! vardır. 
İtalyan yazar Italo Calvino’dan aktaracak olusak, kıyı çizgisinden “bir dalganın uzaklar—- 
da yükselişini, büyümesini, yaklaşmasını, biçim ve renk değiştirmesini, kendi üzerine 
katlanmasını, kırılmasını, yok olmasını ve yeniden akmasını...”19 izleyebilirim ama onu. 
hemen arkasından izleyen dalgadan veya hemen önünden giden dalgadan ayıramam. 
Her dalga hızı, biçimi, gücü ve yönü ile ayrışır ama yine de qm içinde akari-ar, 0 çil 
yavrusu gibi dağıtanlar bile. Aynı anda hem geçici hem kalıcı, basit ve karmaşıktırlar. 
Hep birlikte olağandışı güzellikte örgeler, devinim ve ses yaratırlar. İmgeleri hem tekil 
hem çoğuldur, soyut ve somut. Artık anlıyorum ki başkalarının dar, çözümlemeci yolunu 
izlemek benim için gerekli değil ve hatta yararlı bile değil, dalgaların güzelliği pek çok 
yönü kapsayıp birleştirerek benim süren estetik adını verdiğimi oluşturuyor: Zamanda 
donmuş olmayan 0 niteliklerin, o belirip kaybolarak kaçan niteliklerin değerini bilmeyi 
öğrenmem-iz- gerekiyor. Dalgaların güzelliğini kutlamak bize önemli bir birikim sağlıyor: 
yine Calvino'dan aktaracak olursak, “en basit işleyişine indirgeyerek dünyanın karma- 
şıklığına egemen olacağımız düşüncesine hapsolmamız—ı önlüyor.-"' Belki dalgalar da tam 
bu yüzden bu kadar baştan çıkarıcı... 

_ 191,-Gal.y-'i'o'oîMnîPaion;arayŞalamar], (San Diego!- '-Haroo'uı"ti Bade-Joya noyibh, ifâ-BB),.s-..İ3a—.'ı_'_. 



Patricia JOHANSON 

Yıllar boyu, erozyon,sedimentasyon, “sel, sutasarrufu, kanalizasyon uygulaması ve çöp 
”yığınları hakkında insanları uyaracak çeşitli tasarımlar yaptım. Bu projelerin çoğu doğa-— 
ya tekrar sahip çıkmak ya da doğa ile yaratıcı bir şekilde işbirliği yapmayı amaçlıyordu. 
Aynı zamanda kamusal bir alanda doğal süreç ve döngüleri sergilemeye çalışıyordu.. 
Örneğin, 1969’da yaptığım *Sel Havzaları ve Şelaleler' adlı projem bazen taşan bir nehir 
kenarında taşan suları merdivenler üzerinden geçirerek ve şelaleler yaratarak, son-ra 
onu. fazla suyu havzalarda tutup tekrar nehre akıtıp koruyarak, yağışlı ve kuru mevsim- 
lerin bir kutlamasını oluşturuyordu. Kuru mevsimde busu havza-ları oyun alanları olarak 
islev görüyor ve bütün alan bir yatak heykele dönüşüyor. 

Bence en önemli sorulardan biri yerel ekoloji, kültür ve tarihin, üretken ve unutularna'z 
bir projeye nasıl dönüştürülebileceğidir. Benim için ya zihinsel olarak beni doyuran, ya da 
bende şahSi ya da duygusal bir etki yapan yer unutulmazdır. Dokunulmamış herhangi bir 
doğa parçası bence bu koşulları sağlar. 1960Iardan bu yana tekrar tekrar yazdığım gibi, 
““Herkesin bahçesi doğadır. Doğa kendini yeniler, işlevsel ve üretkendir. Bütün bitkileri, 
bütün strüktürleri, bütün stilleri içerir, çünkü doğada her şey vardır. Doğa dışlayan değil, 
içeren bir alandır çünkü doğada hiçbir şey aslında kötü doğa olamaz.’ Onun için bence 
sözüm çok kolay: Yapmam gereken tek şey yaşayan bir dünyaya geçişi sağlamaktır. 
Böylece herhangi bir zaman biriminde insanlar kendileri için en anlamlı olan gerçeği 
keşfedeceklerdlr. İnsanların çoğu dünyanın bütününü değil, insanlar için en yararlı' ve 
hoş olan kısmını severler. Örneğin Kenya'da yağışlı mevsimde nehirde beliren öldürücü 
Mamba’yı pek sevmezler: Ama sevmediğimiz her şeyi öldürürsek, bunun sonu nereye 
varır? Zenginlik ve, çeşitlilik imkânların bütününü görebilmekle olabilir. İnanıyorum ki 
parklarda .da yalnızca insanların değil bütün dünyanın gereksinimlerini kale almaya mec- 
'buruz. Uzun“ vadede yaşamımızın sürmesi yalnızca dostlarımıza değil düşmanlarımıza da 
bağımlıdır. 

Buna ilişkin .bir konu çirkin ya da korkutucu birçok gerekli' ve üretken süreci algılayabil— 
mektir. Bürada konu olan ve tasarımı istenen Yokon’g Ulsan Parkı’nda da misyonumuz 
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insanların estetik. anlayışlarını değistfi'rebilmektin- Geçmişte.“sanatçılar -g.ö'rüşitarzımızı her 
zama-rı değistirmişlerdîir. .Şimdi davranışları-mızı da değiştirmeye mecburuz. 

Benim için bir tasarımın en önemli yönü yaşamı destekleyen nitelikleri ve onu kullanan 
insanların kişisel gelişimleri, duygusal iyilikleri ve eğitimleri “için taşıdığı potansiyeldir. 
Yine. de tasarımlar şekilsiz olamaz. Ruh, fiziksel bir beden içinde korunmalıdır. Düşünce— 
lerimize ye felsefemize şekil “yerm'emezlikedemeyeceğimiz için, ben' de imgeler, doğal 
biçimler ve işlevler arasında bir ilişki bulmaya çalışırım. 

“Bu Bi-riktire'n Heykeller’ de. (1969) kayalık. yaylalarda rüzgârın oluşturduğu .-e'ro'z-yonla_ı_ 
meydana gelen çöl 'çukurlarında'n esinl—endim. Bu geçici havzalar eriyen kar sularını yer 
düzensiz yağmur sularını toplayarak böceklerin, sümük-lü böceklerin ve minik karides 
gibi yaratıkların yaşa-masına destek olur ve daha büyük hayvanların su içmelerine imkân 
oluşturur. Sonra daha büyük strüktürlere baktım ve suyun toprak üzerinden nasıl kay-ıp 
gittiğini inceledim ve büyük bir kanala yönelen küçük akıntılara simge olarak Kırkayak 
Flgürünü kullandım. Benzer şekilde, *K—üçük Kerevit’ şekli en aşağı seviyede sürekli su ile 
dolu olan havzaya su “besleyen su basamaklarını oluşturdu. Burada sürekli su ile dolu olan 
hay-za kerevitin başı oluyor. Bu imge su, “ile dolup boşalıyor ve küçük Kerevit kolonilerinin 
yaşamasına imkân sağlıyor ve basamaklar su kaynağı azaldıkça bu küçük ekosistemi 
besliyoriar. Sonuçta ana kanallar kuzey-güney yönündeler; güneye bakan ağım daha. 
derinden kesilerek suyun doğal bir çatı altında gölgelenmesini sağlıyor. Kanalların altı 
içbükey, böylece gecenin soğuk havasını tutuyorlar ve suyun buharlaşmasını önlüyorlar. 
Bütün bunlar su tasarrufu için önlemler. Böylece benim oluşturmaya çalıştığım yaşama 
destek olan kamusal ve işlevsel ve doğanın ilkeleri ve aklını kullanan bir heykel. 

Buna benzer bir biçim., işlev ve çevresel değerler bütünlüğü 1969’da yaptığım 'Kentsel 
Ormani, ya da bir başka ismi C-atkin's. Catkins uzun çiçek kümeleri; bunlar polenlerini 
yaymak için rüzgârı bekle-rlar. Biliyoruz ki ağaçların üstünden hareket eden rüzgâr da 
hava kirliliğini dağıtır ve sühuneti on dereceye kadar indirir; Onun için ben ormanın sivri 
uçlu parmak şekillerini kullandım ve bunları buradaki hâkim rüzgârlara. göre yönlen- 
dirdim. Böylece "ruz-gérln kent merkezine nüfuz ederek kent ve çevresini dol-aşmasını _ . 
Sağladım. 

Yarı-i, bütünlük ve derıge tasarım mükemmelliğinde değil, bizim birbirine zıt-ye birbiri ile 
yarışan yaratıkları,- böcekleri, ilgi alanlarını ve bakış açılarını gerçek dünyada bir araya— 
-gîetirmemizde yatmaktadır.-; yaratıcılık ve yaşam ancak böyle gelişi-r. 

İşlev 
işlerimin çoğu işlevsel Olarak değerlendirilebilir, zira norm-al olarak este-tik olduğu. düşü— 
nülmeyen unsurlar içerirler.. Bence bugünün tasarımının en büyük problemi, farklılıklar 
arasında birlik arayacağı yerde, kategorize etmesi“, ayrımcılığı ve her şeyi diğerlerinden 
ayıran bir deliğe sokmaya çalışma-sıdır." En önemli misyonum sınırsız kamu kullanımları 
için “oluşturulmuş ve doğal yaşamı destekleyen peyzajlarcia, sanatı ve işlevsel infras-trük- 
türü birleştirmem olmuştur. 

1981’de Dallas’da tasarlanan Fair Park Lagunası, _bl-r_kentin_tam ortasında işleyen bir. 
"ekosistem yaratmakta ve yerli yabanoı yaşam için bir beslenme sistemi geiiştirerek'Dal— 
las Doğal Tarih Müzesi için yaşayan 'bir sergi alanı oluŞturmaktadır. Aynı zamanda bes-_— 
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lenme ye habitat için bir peyzaj oluşturmaktadır. Patikalar, köprüler; adalae seyretme 
“alanları ve oturma alanları bu sanat “yapıtının “içinde yer alırlar ve. ziyaretçilerin lagunanıri' 

Yaşamına: girmelerine izin verirler. Çocuklar ise heykelleri keşif ve araştırma yolunda 
tırmanma ve koşma için kullanırlar. Heykelimsi unsurlar aynı zamanda dalgaları durdu- 
tarak suların kıyı şeridin-i yok etmesine engel olurlar. 

Heykeller arasında izi çıkarılmış şekiller, küçük çiçek ısaksıları ve balık h_ay'Uzlan oluştu— 
tu.—rlar ve. çeşitli böcek ve kuş-lara habitat olurlar. Heykellerin başka kısımları ise kuşye- 
hayyan adacıkları oluştururlar. Kuş yuvalarının oluşması, nemin azaltılması, kıyı bank—' 
İarının oluşması için de lagunanın bir kıyısı kullanılmış ve burada,, sığ suda köklen-e'n' 
bitkiler yetiştirilmiştir. Su. kalitesi yükseltilerek 'yosunların oluşmasına engel olunmuştur. 
Zamanla kuşlar gelmeye başlamış ve giderek lagunada yaşam zenginleşmiştir. Çek az 
insan buranın işlevsel bir sel havzası, hatta eğitsel bir amacı olan, görüntülerin çok ile- 
risine: giden ve sürekli gelişen" bir ekosistem-.e aracılık eden bir heykel olduğunu. tahmin 
edebilir. 

İ1987ide Kamu İşleri Genel Müdürlüğünün mühendisleri ile birlikte. San Francisco kenti 
için yeni bir kanaliZas-yon tasarlamam istendi. Bu projeyi bir park olarak düşünmek 
bana daha doğru geldi. Kanalizasyonu gömerek çatısını San Fransisco koyunda 10 meb 
re genişliğinde ve 700 metre uzunluğunda bir kıyı yolu haline getlrebilirdim. Bu alanda 
aynı zamanda kökü tükenmeye yüz tutmuş bazı hayvanlar yardı; gerekli olan habitat 
“ve gıdayı sağlayarak bunlara yardım edebilir ve insanların bu yolda katkılarının olma-'sını 
_--sağlaya bilirdik. 

Bu fikrin şiirsel metaforu olarak cinsi yok olma tehlikesinde olan San Francisco Kemer 
Yılanını seçtik ve birçok kamu strüktürleri, kent eşyaları, yol kaplamaları, ve hayvanlar 
için yerleşim alanları bu yılanın kırmızı, sarı, mavi iie-siyah renkleri ve çizgili ve baklava; 
dokuları ile dekore edildi. Yılanın başı ise ball: çiçeklerin yetiştiği heykelimsi bir tepe 
olarak gösterildi, böceklere gıda olacak bazı bitkilerin buraya ekildi ve kelebeklerin bes.- 
Ien'cliği yeşillikler üzerinde yaklaşık yedi metre daha yüksek yapıld-ı. Yılanın alt kısmında. 
ise mavi renkli pull-ar içinde delikler, küçük mağaralar ye sığınak oluşturarak basamaklar-' 
içererek kuşlara've sarmaşıklara yuva oldu. Yerli Amerikan sembollerinden esinlenerek 
yapılan çukurumsu şeki-iler ise yağmur sularını toplayarak kuş banyoları oldular., 

Med ve cezirin şiirsel ritmi çok işlevsel bir başka Unsur ile ifade ediliyor,. bu da koy ve; 
kiyi yolu arasında: bir geçiş oluşturan. özürlüler rampası. Buranın planı, burada yaşı-yan 
incecik bir kurdele solucanının biçiminden ilham alınarak oluşturuldu ye-daha büyük. olan 
yılanı da Simgeliyor. Med olayında solucanın dönemeçlerlr s—u ile doluyor ve med ce2i_r 
arasında yaşayan böceklere habitat oluyor. Bu strüktür zaman içinde kerevit, yengeç, 
solucan ve su hayyancıklan ile dolunca yaşayan bir heykel haline dönüşüyor ve eş za.— 
manda estetik-, işlevsel ye ekolojik olu-yor. 

Görüldüğü gibi, her proje, her yer ve her insan grübu'nurı kendine özgü arzuları yeti-şleri— 
“sei gereksinimleri ya rdır. Bir kez amaçlar belli' oldu. mu parkın tasa-mı kendinden oluşur; 
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Son Donem Pİ .. 

Raffaele MILANI 

Tarihsel olarak pitoresk kavramı doğanın güzelliğin estetik olarak yansıması ve yeniden 
değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır.1 Peyzaj ve çevre araştırmalarının izleri, 18. yüz— 
'yıl sonlarında Büyük Britanya’da bunun kavramsallaştırılmasından, ve Vasari'nin, “alla 
pittoresc-a" terimini sadece bir resim tekniği anlamında kullanıldığı zamandan dah-a da. 
geriye kadar izlenebilir. O tarihlerde dahi bu izler, konunun duygusal ve psikolojik etkin— 
liği ile ilişkili olarak yaşam ve nesnelerin betimlenmelerinin oldukça özel yolları haline 
gelmişlerdir. 17. yüzyıl boyunca ve öncelikle 18. yüzyılda, “pitoresk gelişerek, “resme ve 
ressamlara yakışır" olduğu düşünülen görsel bir stratejinin baskısı aracılığıyla, bir beğeni 
haline gelmiştir. Böylece Klasikten Romantik’e bu karmaşık geçişte, doğa bilimlerinin 
pozitif keşfine paralel olarak peyzajın estetik keşfine tanık olmaktayız. Ayrıca yukarıda 
belirtilen nedenlerden dolayı, bu yol boyunca, gözlemleyen ve bakan göz (doğal göz) ve 
resmin seçici gözü (resim gözü) arasındaki verimli bir değişim fark edilebilmektedir. Bu 
değişim,- yaratma ve yararlanma, ressam ve gözlemci arasındaki ilişkide de sürmektedir. 
'Beğenin'in evrimine bağlı olan psikolojik süreçler nedeniyle, bakmak (pitoreskin tarihsel 
algılama stratejilerine göndermeyle) bir düşünce içermektedir.; oysa seyretmenin ve b.e- 
timlemenin, algının şiirsel genişlemesini sağladığı, estetik duyguya ve gerçek bir“ görüşe 
yol açtığı görülmektedir. 

sonuçta, etkilemek için arayışlar ve eski kalıntılara olan beğenisi ile pitoresk, kendini 
mantıktan ve buluşların özgürlüğüne dayalı Klasisizm kurallarından uzaklaştırarak, Ba'— 
roktan Romantizme geçişi belirler. O, derin otantik bir duygu taşımamaktadır, fakat onda. 
merak uyandıran şeylerin açık seçik ifadesi ve yabanın alışılmamış, güçlü imajla'rı’ve 
spontan doğanın bıraktığı izlenimler vardır. 18. yüzyılda Büyük Britanya’da pitoresk, Go- 
tik ve' edebiyatın pastoral geleneği ile Burke tarafından kavramsalla-ştırılan “sublime"ı’n 
karışmasıdır. Bu, resimdeki güzellikle, doğadaki güzelliğin birleştiği çoğul bir kavramdır. 
Onu görsel sanatlar, mimarlık, edebiyat (görsel betimleme), gezi ve uzak yerlerden alı- 
nan zevkte görmek olasıdır. 

fîl-Pietureque Taste-.efataresfo tif-a_iîecentnesızhetifos afmndstawüen alınmıştı—r. 
,ı, 
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Bu. araştırmada pitoresk. büyük olasılıkla peyzajı dikkate alan ilk önemli kuramdır. Pita—- 
teskin evrimi ve bir gözlem çerçevesi, kompozisyon ve bakış açıları (ışıklar, panorama— 
lar; manzaralar) olarak görülen görsel keşfinin ardında, zaman içi-ndes-eçen, düzelten,- 
sıralayan, ölçütler geliştiren, karşılaştırmalar yapan ve düşüncelerin ayrıntılarına inen 
bir tanımlama belirmeye" başla-mıştır. John Dennis (1693), John Addison (1705), Antony 
Shafte-sbury (1709) ve George Berkeley'in çıkıntılı kayalar, gürleyen sular, sarp kayalık— 
lar ve şelaleler ve gölgeli orman manzara-larındaki merak dolu deneyimlerinden; William 
Gijlpln, Uvedale Price ve Richard Payne Knight tarafından yürütülen araştırmalara; hayal— 
lerlmizle, manza ra ve duygusal zevk arasında-, estetik bir kuram ortaya çıkmaktadır.2 Bu 
'yabanın düzensizliği, çeşitliliği, karışıklığı ve kabalığına, düzensiz doğaya, spontanlığ-a 
ve kap-rise: dayalı bir estetik keyfe biçilen değerde .bulunan mantıklı bir duyarlılıktır. Doğa 
büyük bir tören, oiağanüstünün tiyatrosu, hayallerimizm sahnesi, gidiş ve dönüş nokta-— 
sıdır. Gllpi-n, pitoreskin gezginini, yalnız ve anlaşılmamış peyzajlarına, mimari kalıntıla- 
ra, karışık bitkilere doğru yönlendirmektedir.3 Peyzajların tanımı, seçilmiş imajların bir 
kompozisyonu, olayların ve izlenimlerin bir sınıflandınlması, genel kavramların açılımı ve 
karmaşık düşüncelerin açıklanması, benzerliklerin ve anıların bir yolu, çeşitli modellerin 
bir projesi, arta-n birduyarlılığa erişmek için özel bir bilgi odağı haline gelmektedir. "18. 
yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında pitoresk hakkındaki yazılarda, çevremizdeki dünya' ve. 
bitkiler, hayvanlar ve insan yaşamı hakkında geniş ve sistematik bir yorum şekillenmeye 
başladı. Bugün bize ilginç gelen., değişik yazarlar ve onların kültürel altyapıları arasındaki 
farklarından çok, doğanın gözleminde benimsenen strateji, onun düzenini ispatlamak 
için yapılan ölçümler ve bunun görkemli sonuçları ile “ilgili olarak da uyandırdığı keyif, 
etki veduygulardır. Bu doğan'ın kanunlarını ve insanın eylemlerini takip eden bir yeni- 
den düzenlemedir,tutumlarımızı yeniden "formüie etmek; için geri .dö'nülmeye değer bir 
ilizyondur. 

Barok ve kıa-sısızm-den Romantizme geçişte beğenir-iin eleştirisi içinde bu tanımlanmış— 
tır-; Rosario Assunto'nun bize öğrettiği gibi: çakışmaınoktasında güzel, sublime, gotik, 
zarafet, imitasyon gibi büyük temalarla belirli bir hassasiyet ve kültürel modanın orta"- 
ya konması. Assunto, 1960|ardan sonra, peyzaj ve estetik arasındaki ilişkiyi felsefi bir 
düzlemde ele alan tek İtalyan estetikçi idi.’4 18.. yüzyıl Avrupa’sında yaptığı çalışmalar 
ışığında, doğa ve tarih prensipleri arasındaki sıkı iliş-kiyi. ve aynı zamanda doğanın ve. 
kültürün prensipleri arasındaki ilişkiyi gözlemle-miş ve kavramsallaş'tırmıştır. Peyzaj ve 
çevre, insanın gerçekliği olduğu kadar, insanın estetik ve etik çabalarının da sonucudur. 
peyzajı ve çevreyi estetik bir bakış. açısından algılamak, onu oluşturan ve karakterize 
--eden alışkanlıklardan, olaylardan ve eylemlerden oluşmuş belirli ve zengin bir kültürel 
”dokuda kaybolmuş olması anlamına gelmektedir. 

2W. .Gilpin, Observations Relative Chiefly to Picturesque Beauty, Made-in the Year 1.772, en Several 
”Parts of England; Particuiariy the Mountains and Lakes of C'umberiand and Weatmareiand, (Lon— 
don: Blamire, 1786);R. P. Knight, The Landscape, A Didactic Poem, (London: Bulmer', 1794); Luke.- 
-Hans'ard, An Analytical Inquiry into. the Principies of Taste, (London, .1808) ; U. Price-,. Essays on the-' 
Picturesque, as Compared with the Sublime and Beautifui, (London: Robson, 1798). 
3W. Gilpin, Three Essays; On Picturesque Beauty; on Picturesque Travel; and on Sketching Land—— 
scape to Which is Added a Poem, an Landscape Painting, (London: Blamire, 1794). 
4%. Assunte, “Il paesaggio come oggetto estetico [Estetik Nesne Olarak _PeyzajTi Ii Verri, sayı 29, 
(1968); Ii paesaggie e Haste-tics: [Peyzaj ve Estetik], (Napoli: Giannini, 1973) ; La eittâ di_A—nfîonfe e 
ia .dittâ di Prometee (Idea e paetiehe deiie cittâ) [Anfion'e ve Prometeus’un kentleri (Ken-tin şiirsell'iğl 
ve? kavramın, (Milan-o: Jaca Book, 1983);, Ontoiogla .e teiciiegia der,.gia'rdino [Bahçenin antolojisi ve 
telelo'jisi] , ((Milano: Guerini, 1988) 
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Resim 2. 
Salvator Rosa, Marina con arco roccioso (Kayahkh Liman), 
Tarıh belirsiz, Galleria Doria Pamphili, Roma. 

ReSîm 3. 
G..P.‘ Pa'nini, Capriccib .architettonibo con 
!a- statue dell'Ercole Farnese e pastan“ ai 
l_guado _ 
(Herkul Famese’nin heykel! ve doğa ile 
mimari dflzenIEme), 
1715, Collezione privata, 
Perugia-. 
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Alplerin estetik tanıtımından önce — 18. yüzyıldan önce — dikkat çeken ve; ilgiyi arttıran, 
öncelikle Ingiliz gezginler (ge-zi notları ile) _ve daha sonra Albertvon Haller (1729), Jo— 
hannas Georg Zimmermann (1756, 1773) ve Horace Benedict de Saussure tarafından 
betimlenen, sürülmüş tarlalar ve kırsal. alanlar, hoş ve verimli topraklar idi. Pitoresk, ör- 
neğin 16. yüzyılda İtalyan edebiyatında anlatılan, bir villaya çekilmenin mutlu cazibesine. 
bağlandığı gibi minyatürieştirilmiş zevklerden kaynaklanmamıştır. Tersine pitoresk, dw 
yuların şevki ve bunların acayip, engebeli, düzensiz ve yabanıilığın yalnızlığından mem- 
nun bir şekilde açığa çıkması yoluyla algılanan bütün doğa-nın üzerindedir. Görme-k, 18. 
yüzyıl sonlarında İngiliz teorilerinin öne sürdüğüne göre, tüm duyuların titreşimlerine ve 
duyguların arttırılmasına bağlıdır. ' 

.Ayrıca, bugün daha açık olan, kişi yalnızca gözleriyle görmez-; aynı zamanda;- Okuduğu 
kitapların, seyrettiği resimlerin, uzak diyarlara yapıları gezilerde beğendi-ği ve karşılıklı 

' kültürel ve duygusal “as_pionage”lard—a sevdiği peyzajlar ile de görür ki, bunlar iç've 'dış 
görüş arasındadır. Belleğin ağırlığı ve benzerliklerin alanı beğeninin kurallarını belirleme 
amacıyla izleme ve hatırlama eylemini etkilemektedir. Bu insan deneyimini gerektirir, 
peyzaj sadece doğanın ifadesi değildir; kültürün sonucudur, ormanların, su yollarının, 
kayaların ve benzerlerinin düşlenmesinin yapısıdır. Algılama üzerinde bellek, duygular 
've düşlemenin rolü bu temalar ile ilgilidir. 

Pitoresk beğeni, bütün öğeler arasındaki “ilişkiyi - Şükürler olsun ki — estetik- key—if ve yalın 
tanımlama açısından yaZİyeti ve bitki, hayvan ve insan yaşamının durumunu ve farklılık"— 
Iarını gözlemleyerek özne ve çevre arasındaki ilk canlı ilişkiyi kurmaktadır. Pitoresk ta- 
rafından, bakımsızlıktan berbat bir haldeki peyzajın acı-hır hali-nl ilan etmesi ile bir kırsal 
ve ekonomik modelin çöküşünü kutlanmıştır. Onün işaret ettiği peyzaj estetiği, üretken 
ekonomiden ayrılmıştır. Peyzaj estetiği, kırın sanayiieşmesinden, orada da görülmeye 
başlamış olan sanayileşmenin izlerinden uzaklaşmış ve, acı ve merak dolu daha 'eski bir 
geçmişe (nostalji Şiirine ve yıkıntılara) yönelmiştir. Bu ise, güçlü duygulardan haz almayı 
öne çıkartarak kirlenmemişi ve gerçeği bulmak için yapılan araştırmaları öne çıkarmıştır.-' 
Böylece pitoresk, fazlaca kullanılmış doğal çevre ve bütün belirsizliklerine karşın özgür, 
kirlenmemiş. doğal çev-re arasındaki 'modern çelişkinin kökeninde görünmektedir. 

Pitoreskin duyuların eğitimindeki, doğal güzelliğin ve artistik güzelliğin imgelemindeki 
popülerliği, elit turizmi, bahçecilikte yeni bir ölçüt (William Kent, Lancelot ""Capability' 
Brown, Humprey Repton)'ve resme olan merakla başlamış ve gelişmiştir. Bununla be- 
raber “pitoresk,” doğanın estetik değerle—rinin, end-üstrileşmenin ilk evresinde olmasına 
karşın, yozlaşma içindeki dünyada nostaljiyi ifade ettiği için, değer kazandırıcı olarak da 
yorumlanabilm'ektedir: Böylece vahşi bir kırsal alan, işlenmiş ve düzenli bir sayfiyeye- 
tercih edilmiştir. Doğal çevrenin “pek çok özelliğinden, onun biçimsizliğinden başlayarak, 
kapsamlı bir düşünce biçimi, beğeninin uzmanlaşmasında gerçek bir duyguoiarak uyan-— 
-.dırılmıştır. Bu gözün, Claude Lorrain’in yansıtılan görüntünün ana hatlarını tonlandıran 
az karartılmış dışbükey aynalı gözlükleri ile daha da artan, keyfidir. Bu gözlüklerle bir de; 
görüşü sınırsız genişleten ira-ha. (çiftlik arazisini bölmek için kullanılan bir hendekle. is— 
tinat duvarı) enstalasyonunu da anımsayabiliriz. Bu’enstalasyon, insan-çevre ilişkisi, ve” 
onların temsili üzerine kurgulanmış, büyük bir peyzaj ve doğa gösteris-idir, bu “da ilkkez 
fotoğraf beklentisi-inde olan pitoresk tarafından kutlanmıştır.; onda sınırların ye çerçeve— 
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Hubert Robert, 
Cascata' sotto un ponte m 'row'na 
(Nehir köprüsü Uzerfndefielale)’, 
179:1, Musée des Beaux Arts, 
Tours-. 

Res-im 6. 
w. Day, 
View an the River WW: 
(Wyn Nehrinden bakış), 
17:88. Victoria and ' Albert 
Museum, London. 
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n'in yok oluşu (duyulmaktadır. Üstelik hayatın fotografik. dönüştürü'mün'ün- melankoiislhin 
kökeninde, pitoreskin melankoliısi, onun kalıntıların görünüş-üne duyulan haz “teorisi ve 
tuhaflığı olduğunu savunmak yersiz. olmaz. Bu çeşitliliğin, değişikliğin ve onlara benze— 
tilen sıradı-şılığın araŞtırmasıdır. Pitoresk, folklorik Kirsch’den Biedermeier ve fotoğrafa; 
çağımızın duyarlılığı içinde, görme ve duyma tekniklerinde bir dizi değişim içinden sü— 
2ü|erek iletildi.. Etken ve etkin olarak tanımlanabilecek bir beğeni aracılığı ile pitoresk, 
ekoloji ile ilgilenmek için vazgeçilmez bir peyzaj estetiği önermektedir. 

Ekoloji sorununu peyzaj estetiği perspektifi içinde ortaya atmak ikincil bir sorun değildir, 
merkezi olandır. Özellikle bugün, yeşil alanları. boş zam-anlarımızda tüketme mantığı ve 
kitle eğlencelerinin dağılımı olarak soğurduğurr'ıuz düşünülecek olursa. Peyzaj estetiği 
bizi, bir mekân olarak görülen çevreden kopmaya ve onu daha derinden anlamaya, 
yeniden doğayı seyretme zevkini kazanmaya davet eder. Bu görme duyusunun diğer du.— 
y—ular'a kayırılması değildir, ancak, 18. yüzyıl kuramcılarının çok iyi bildiği gibi, görsel yol 
içinde yer alan bütün'duyuların uyarılmasıdır. Dokunma ve koku duyuları gerçekte, di- 
rekt veya endirekt olarak, biz evrende görüş açılarımızı değiştirerek hareket ettikçe—gör- 
sel duyumlarla birlikte gelişmiştir“. Kitle turizminden elit turiZmin-e geri giderken, bugün 
doğanın nede-n estetik bir kurum olarak kabul edilmiş olduğunu kavramak Için "rasyo- 
nal-izasyon tekniklerine, endüstri veya endüstri sonrası organizasyonlara başvurmadan, 
bizim de bir parçası olduğumuz etrafımızdaki yaşam modellerini incelemeyi den-emek 
anlamına gelmektedir. Şimdiki, estetik değeri peyzaja ve çevreye bağlama yöntemin..- 
de, bizim dünyamız gibi 18. yüZyıldan çok uzak bir dünyada, doğayı artistik ve kültürel 
bir bellek üzerinde, “görme zevki", 18.. ve 19. yüzyıllarda olduğu gibi görmenin _sadece_- 
resmin nitelikleri veya teatralleştirilen niteliklerine geri dönmeden, ancak konunun du- 
yusal kapasitesini akla getiren ve kabaCa kültürel ol—anlar ile ilişki-sinin farkında olarak 
yeniden düşünülebilir. Ekoloji bir peyzaj estetiği olmadan var olamaz. Bunun ışığında 
insan, doğal, yapay ve kültürel arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda ins-an yerleşmeleri, 
kırsal etkinlikler, tarım ve. bölgenin koruması arasındaki ilişkileri düşünüp tartmalıdır. Bu 
çeşitlilik, özellik ve psikolojik gelişme gibi değişik etmenlerin ışığında bir yansıma. olma'— 
lıdır. Bu faktörleri dikkate almak, üzerinde düşünmekten vazgeçmeyi gerektirmez, ancak- 
”burıurı insan duygularının bir “niteliği olarak geliştirilmesi bastırılamaz. 

Peyzajın estetiği, endüstrileşmenin getirdiği değişimden, ekolojik afetlerinden ve kür-u- 
"ma im'gelerinden yola çıkar ve bu yerlerin koruması ve restorasyon una doğru ilerler. Aynı 
zamanda, estetikve peyzaj üzerindeki düşüncelerden ya da, baş-ka bir deyişle, sanat,. 
şiirfelsefesi ve çevremiz-i saran tarihsel, maddi _ve kültürel ver-ilerin karşılaştırmalarından 
başlar. Yerler, anılar, fabllar, efsaneler, adetler, alışkanlıklar, edebi, resimsel ve sembolik 
betimlemelerden ayrılamaz. Bir yerin yıkımı bu derin ve kendiliğinden bilinç dışı oluş- 
muş, bireysel ve kolektif imajın da yıkımı demektir. Georg Simmel’in Philosophie der 
Landschaft adlı eserinde açıkladığı gibi, peyzaj,. doğal nesnelerin toplamı değildir, ne de 
sadece parçaların kombinasyonunun ani algısıdır; ancak birleştirici bir betimleme, tek 
bir ruhsal ve duygusal formdur. Son günlerde “çevresel estetik-,” doğ-anın“ güzelliği ve 
koruması problem—ini de vurgulamaktadır; doğa tıp—kı sanat yapıtları gibi korunmalıdınî' 

Fiz-..:sımmeı, PhiiiaSopHie--der—tandsehaft (1912—13); _İtaiy-a—baskışı, Iiîyeito' e iintrattoSâgği—suiifarte 
(ia cura-"di Lodi-'o satıcam), Il Malina, "(Gelug na 19891), 
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Resim 7. 
LC; Ibbet‘son, 
Conway Castle. (con-vay Şatoya), 
“1794, Victoria and Albert Museum, 
London. 

Resim 8. 
3... M. w. Turn-er, 
Transept of Tin tern Abbey; M—orîı'nîouthshire, 
1794, A.Shmol'ean Museum 
oxford. 

Resim 9. 
C.D. 'Freîdrich, 
Ravine de! .Brulsche's Belvede- 
re di- Dresda, Vista deH’Elba, 
(Dresden'de Brük- 
sel Belverer'inin nehri, 
Elbe-'nin manzarası), 
1800, 
Stâdtiîsche Kunsthalle, 
Mannheim. 
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Bll-ı Sanat ve doğanın (1a rtiât'ik güzellik _ve. doğa-l'.“güzellik olarak); birbirinden-. ayrıldığı 1.9. 
--y—_üzy.ıl felsefe tezlerine ters düşmektedir. 

Rosario Assunto, bize peyzajın, doğanın kimliğinden .ve-sırasıyla çeşitli estetik katego— 
rilerde aydınlatılan duyguların çağrıştırdığı ruhtan izler içerdiğini anımsatmıştır. Düşün— 
mek, .onun ileri sürdüğüne göre, salt hayal değil, bir duygu 'egzersizidir de. .Peyzajın be— 
l'i'rli morfolojilerl, şlirseiiiğin ya da ideal göstergelerin izleri olabilirler. Bu analizler ve de- 
.ğanın duyumları altında maddesel varlığın-, estetik varlığa eş olan bir çalışma sonucu. var 
oldUğunu anlatan bir eleştiri yatmaktadır. Peyzaj kendi başına, 'edebiyat vegezi kanıtları 
ile görsel sanatların ve öznenin hayal gücü ile bir estetik kurumdur. Bu bizi ekolojik. kar— 
şılaştırmanın azaldığı doğa ve kültür ilişkisine geri götürür. As-suntoinurı düşünceleri-ne 
göre peyzaj, içinde kültürün ve tarihin soğurulmuş olduğu, bir kültür ve tarih biçimidir. 
Doğal güzelliğe değer verme meselesinde ise o, doğal ve artistik güzelliğin arasındaki 
geleneksel ayrılığı yineleyen Corace’ın (Aesthetics: in nuce) görüşüne karş-ı çıkmaktadır. 
Assunto, ayrıca, sanat kritiği ile karşılaştırılabilen yerleşmiş bir “peyzaj kritiği"nin oluş- 
turulmasını t'ınem-ıektedir.6 Bu, merkezinde doğa duygusu içeren, felsefi gerçeklik, kültür 
ve estetik idealle desteklenen bir dünya görüşüdür. Bu ülkü doğanın keşfinin temelini 
oluşturmakta-dır ve insanı bir sanatçıya dönüştürmektediı: Doğa ve tarih arasında araı- 
bulucu olarak insan bugün ekonomizm,.teknik rasyonalizm ve bilimsellik. üzerine kurulan- 
Prornetheus'un şehrinden kaçmalı ve binanın akılcılığını müzik ve şarkıyla yumuşatan 
Anfione'un şehrinde bir sığınak aramalıdır. 

_1960lar ve-70Ierdeki Land Art ürünleri kışkırtma ve deneysel uygulamaları ile, çevreye 
karışmaları (fotoğraf, filmler ve video ile kayıt edilen) ve “yukarıda nitelendirilen diğer 
çağdaş sanat akımları, gerçek peyzaj .ve çevre estetiği lIe karşılaştırıldığında hâlâ açık 
“fark-Ia marjinal kalmaktadır. Oysa,. kum, "taş, ve mukavva gibi “doğal" malzemeler kul- 
lanan “arte pcı/era,” Joseph Beuys tarafında-n yönetilen araştırma ve peyzaj ve çevre 
üzerine sanat projeleri (Robert Smithson), belli bir tür çağdaş sanata özgü yüzeysel 
estetik bilincin yerine geçmektedir. Bütün bu. son ve değişik sanat ürünleri, artık sal-t du— 
yusal çalışma ile bağlantılı değildir,. ancak yeni düşünceler içeren ve aktif bir hassasiyet 
ile ilintilidir (Burattoni & Abrioux). Bu eserler bir yanda, bu peyzaj mimarlarının çevre- 
:s'fel düzenlemesiyle ç—akışmakta, diğer yanda ise, vahşi bitki örtüsü ile işlenmiş tarlalar, 
kırsal alan ve şehir, yerler ve onların tarihsel ve sembolik gücü arasındaki iliş-kide daha 
özel yönleri aydınlatmaktadır. Burada gözlem ruhu,, beş duyudan ve havadaki, ışıkta- 
ki, mevsimlerdeki, ısı-daki, malzemedeki değişimlere, engebeli veya. düz yer arasındaki 
nadir ayrılıklara göre seçilen eylemden başlamaktadır. Böylece bu bağlamda yürüyüş-r 
düşüncesini ve onun deneme ve bilme arasındaki der-in anlamını tekrar ziyaret etmiş-. 
oluyoruz. 

Bugün korkunç bir şekilde tahrip. edilmiş, bozulmuş, acı çeken doğadan, çöküş içindeki 
sanattan önce,. gözlem, algı ve düzenlemenin en yüksek değerlerinde olan “pitoresk” 
ve “sublime" ile 18. yüzyılda gelişen peyzaj estetiği, hâlâ bize öneriler ve perspektifler 
sunabilmektedir. Bu pitoresk ve sublime’in en derin anlamından başlamak, örneğin do- 
ğanın duygusal keşfinden, eğer akıllıca ve alaycı bir uyanış değilse, mimarlıkta tekrar- 

5R? ASS—”"to; “İnt-'Wdüiîonîeî alla. €îrflıîi'ca del ına-esasıyla [Fe'i/Zai Eleştiriene Girişi'-'“" ne. Homme. say-ı. 5 
a, (1963) 
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RAF FAELE- MILA-N‘I 

bir kırsal, pastoral veya romantik stili ile-ri sürmek değildi—r, aksine en fazla, uygarlığın 
rize—sanatın sonucu olarak, geniş ve karmaşık bir peyzaj estetiğiiçerisinde o keşfin origa- 
nik bir değerlendirmesini sunma anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda tarih, eleştiri, 
kültür, koruma, eğitim, çalışma olan ve öyle ki görme, takdir etme, saygı duyma ve 
üzerinde düşünme konusunda insanı dönüştürebilen bir estetiktir, 'insan sadece algılayı— 
cı olm-aktan, Şiddetli, estetik ve artistik katılıma yönlendirilmektedir. Gelecek, geçmiŞe 
baktığı için değerli olabilir, böylece bir anlamda antik düşünce olur. Pitoreskin tarihsel ve 
kesin fonksiyonu artık bitmiş olmasına karşın, biz yine de sanat ve estetik duyarlılıkta 
son gelişmelerle ilişkili olarak, çevrenin ve peyzajın durumunun geliştirilmesine bir çağrı 
bulabiliriz. Bu “çevre üzerinde daha iyi bir etki”nin (gerçekte doğru bir çevre estetiğini 
reddeden) tanımlanması sorunu değildir, tersine düşünme ve yürüyüş ruhunu yeniden 
kazanmak için, resimvsellik, “veduta” res-mi ya da “belvedere”den kaynaklanan görme ve 
hissetme kalitesini iyileŞti-rmek üzerinde enine boyuna düşünmek, duyguların ve. aklın 
tarifsiz Ve sürekli haz alması-dır; 
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Doğa ş 

Michel CONAN 

La Fontaine, ona., 17. yüzyıldan günümüze,. doğaya, bitkilere ve hatta hayvanların en 
:ön'emsizlerine bile-, içtenlikle aşık Fransız yazarlardan biri olarak anılma şerefini kazan- 
dırmış fabllardan oluşan bir kitabın yazarıdır. Çocuklara onun masalları ile adetâ bir rüya 
içinde sürüklenirmişçesine, karıncaları ormanda izlemenin geçen zamanı unutturduğu ve 
fabıllardan' herzaman çıkarılacak bir dersin olduğu öğretildi. La Fontaine’in aynı zaman:— 
da; bahçelerin de büyük bir hayranı olduğu ortaya çıktı. 

Fablları ve şiirleri, onun. bahçelerin özdeksel görünüşlerini betimlemekten çok yorum— 
lamaya özen verdiğini kanıtlamaktadır. La Fontaine’in öğretileri bu konuda iki fikirle 
özetlenebilir: Birincisi, insan doğanın gizli anlamlarını ve simgelerini içeren bir doğa- 
sanatı geliştirmell ve bunları kolaylıkla erişilebilir hale. getirmelidir; ikincisi ise, şairler 

veya eleştirmenler herhangi birisinin kişisel bir doğa anlayı-Şını ifade edebilmelerine izin 
verecek-şekilde bu simgelerin yaratıcı bir kullanımını davet eden örnekler sağlamalıdır. 

Bahçelerin Bir “Şair Tarafından Keşfi 
La Fontaine bahçelere aşıktı. Herşey Vaux'ta başladı. Müfettiş Fouquet orada Mansart, 
Le Brun ve Le Nötre tarafından bir sarayın ve bahçesinin inşa edilmesi emrini vermişti. 
La Fontaine orada bahçelere, mimariye, resim sanatına ve nükteye meraklı bir toplumla 
"tanıştırıldı. Böylesi bir toplumu memnun etmek için insanın geçmişin kültürüyle nasıl 
oyun oynanacağını, tarzları nasıl birleştirebileceğini,göstermeden nasıl beste yapılabile— 
:eeğini ve nasıl hoş. söyleşi modelleri önerileceğini bilmesi gerekiyordu. 

La Fontaine, 1659'da Vaux'taki harikaları kutlamakla görevlendi-rilmişti. Orası üzerinde 
bir büyü etki-si bırakmış olan ağaçlar, tamamlanmamış bahçelereî henüz dikilmişti. Şiir- 
ler onların doğuşlarını hazırlayabilirlerdi. Çalışmaları, Fouquet 1661’de gözden düşene 
kadar çok yavaş adımlarla ilerliyordu. İşe devam etmedi ve. on yıl sonra sadece birkaç 
parça yayınladı. 

')» 

1La Fontaine,-, “Leırsenge dekar.]?"(146.171)_j,,. -Adi.ıe.rtisement, (Edition" de la Plâiadîe'jf), fs. 78. 
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11-67 

.Şiirsellik ve Bah-çe Henrik-alarm! Büyü” Yoluyla _Çağırmak 
Vaux'taki bahçeleri en iyi şekilde övebilmek için, La Fontaine kendisini onların yaratıl— 
malarından yirmi yıl sonrasındaki bir rüyada farzetti. Kendisini Vaux’ta bir yarışmayı“ de'- 
--ğ.er|endirmek için toplanmış bir kalabalığın arasında buldu. Mimari, resim sanatı, bahçe 
san-atı, bahçelerin _esinI-endirici gücü ve şiir, her biri Vaux’taki bankalara en büyük kat-kıyı 
kendileri yapmışlarcasına yarışıyorlardı. Bahçelerden bir betimleme tarafından etkilen- 
miş jüri üyeleri ödülü bahçe sanatına verecekken kendileri-ne bahçelerin kış mevsiminde 
yapılmış bir resim gösterilince güzelliklerinin ne kadar kısa ömürlü olduğunu .hatırladılar. 
Kendisinin çok uzun ömürlü olduğuna inanan mimari-, birincilik“ ödülünü alacağını düşü-— 
n'üyordu, fakat şiir diğer sanatların hepsinin taklit edebileceğini, oysa hiç birinin kendi— 
sini taklit edemeyeceğini kendisini gösterdikten sonra ödülü kazandı. "Şiirin açıklaması 
bahçe sanatına ne kadar üstün olduğUnu hatırlatarak bitti: 

“Dizelerimde bahçe s—anatı sık betimienmı'ştir, 
Ve eğer sesimi çiçeklerine ve gölgelerine ödünç verirsem, 
Hakimler, daha ne bekliyorsunuz, ve bu uzun uzun -—düşünme niye?”? 

"İhsan bu kinayeli fabllarla toplumun beğenisini kazanmak, eskimiş geleneklerden olu- 
şan bir gösteri, yapmacık bir dil olduğunu düşünebilir: Ancak'La Fontaine'i küçümseme- 
meliyiz. Anl-atı-mında yarışma iki önemli zirve noktasına erişmektedir, İlk olarak, Bahçe. 
“sanatının“, doğanın büyüsünün verdiği zevkleri hatırlattıktan sonra herkes ödülü Bahçe 
san-atına vermeyi uygun gördüğün-de ve ikinci olarak da, Şiirin izleyicilere eğer bu bü- 
yüleri onlara anlatmasaydı onların bu zevki alamayacaklarını, çünkü onsuz bahçelerin 
konuşma yeteneklerinin olamayacağını hatırlattığı zamandı-r. Kendi erdemleri için olmasa 
da bahçelerin büyüsünü açığa vurabilme yetisinden dolayı ödül Şiire layık görüldü. Bir 
şair tarafından yazılan ne kadar da “sıra dışı bir şiir methiyes-i! Ancak çok kesin bir nok- 
tayı vurgulama-ktadır; Kiasiksanat teorisinde, resim Sanatının dilsiz şiir olduğu, fakat en“ 
azından hayranları için ahlâki dersler verebileceği söylenmektedir. oysa La Fontaine'nin 
vurguladığı gibi, bitkiler ve hayvanlar tam anlamıyla diisizdirler. Bu böyledir, çünkü sait 
var olmak doğal varlıkların özünü yansıtmaz. Bahçe sanatı onları görünür kılabilir, fa"- 
kat daha fazla yapamaz. İnsanlar da bu dünyada Şair gibi yaşamak üzere içeri” davet 
edilirler. Ya de La Fontaine'in Platonik diline yakın kalırsak, insanlar esinlendirici güçten 
olursan bahçelerde kelebekler gibi azar'aZar bu nimetlerden faydalanmalıdır, 

La Fontaine bahçeleri betimlemektençok onları büyü yoluyla çağ'ırmaktadır. Onlara ku- 

nuşma yetisi kazandırmak için, ya da hakim süren ruh halini veya orada olmanın anla- 
“mını tekrar yaratmak, ve diğer ziyaretçilerle paylaştığı deneyimlerden bir hikâye sunmak 
için için arayışlar yapmaktadır. Versailles bahçeleri hakkında yazdığı az sayıdaki uzun 
şiirlerinde- fıskîyeleri tasvir ederken, havuzların heykellerinin temsil edildiği fabllara ha- 
yat vermekte-n açı-kça zevk aldığı görülmektedir. Sphinge’e hayat verip ona gülme yeti-ai 
kazandırmakta,3- bir perinin aşkını dile getirerek iç çekmesi ve: heykele dönüşür-“'kent 

2ı"€lıî.-r,ı.e,_, 5.9.5. 
“Si sou-vent Hortesie est "pain-teen "mesnevi-“ages,- 
Et si je fais parler ses fleurs et ses ombrages, 

Juges, qu’attendez—vous? et pouquoı cans-ulnar?" 
3L3 Fontaine,“ Les anı—ours; de Psyche et ”Gunman” (lees-ğ,, (Edition de la P'ieiıad'e-gjgç—ei; 51835, 
â*i.5..ıı'.;g..e., s. 1-32 
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utandığı için renginin kırmızıya dönüşmesine izin vermektedir. Aşkı ilham veren flütün 
sesini dinlemekte5 ve hatta büyük kanalın kenarında ölümlü insanın gözünden kaçacak- 
bir manzarayı büyü yoluyla yaratmaktadır: 

*Çoğunlukia zifiri karanlıkta yerin perileri 
Gecenin örtüsü altında birlikte yüzüyorlar’ii 

Bahçelere olan “ilgisini yadsımanın hiç bir-sebebi yok. Suyun parıldama-sının, berrak be.-» 
yazlığının,7 şelale kaya’larının üstüne yuvarlandığında coşkün bir şekilde akan suların- 
düzensiz hareketinin,3 sedefleri deniz kabuklarının, fıskiyelerin ve mağaraların duvarla.— 
rına şekil veren esrarengiz malzemelerle birlikte,9 insanın soluduğu havayı esansla dol— 
duran portakal ve yasemin tomurcuklarının,10 seslerini yazıya dökmüştür. Bu dikkat, saf 
duygusallıktan daha öte bir çığlık, şiirsel amaçlara hizmet etmektedir. Aşk ilahı Cupid'in 
insan ruhunu kendi kudretinde tuttuğu yer olan sarayın hayali bahçeleri bunu. bütünüyle 
göstermektedir. Bunları betimlemek için okuyucuya büyülü yerleri, göklere uzanan bir—- 
çok fiskiyeyi, sonsuz kanalları, mersinleri, yasemin ve portakal ağaçlarını, 

“Bülbülün sonsuza kadar şarkı söylediği yer olan ormanlar; 
Korulukların ve çalılıkların gururu,"11 

uğursuz kuşların giremediği, dereciklerin kenarlarının çiçeklerle bezendiği, ve içlerinde. 
aşk tanrısının yaşadığı mağaraları, okuyucunun aklına resmetmek için yalvararak hayal 
gücünün tümünü kullanması için zorlamaktadır. Bahçeler olabilecek en ideal doğaya 
biçim vermektedir. Böylece bahçe biçimleri klasik dönemde doğa düşüncesinin elçile— 
ri' haline gelmişlerdi-r. Bunlar, duygulara ve hayal gücüne hitap ederek, doğa ile ilgili 
duygu yüklü birinci-el deneyimlere aracılık edilme-sini körükleyecek ve buna izin vere- 
cektir. Diğer sanatlar akla yöneliktir ve sad-ece kendi biçimlerinin büyüleyici olmasına 
gereksinimleri vardır. Bahçeler, doğaya verilebilecek en şatafatlı süslemeyi sağlayacak 
biçimleri izlemektedirler. Bahçelerde burjuvazi, prenslere yaraşır bir hayat sürdürmek— 
tedirler, lordlar Olimpik Tanrılara dönüşürler ve saraydaki Leydiler Hurilere ve Perilere. 
Şiirin zaferiyle sonuçlanan Vaux'daki sanatlar arası yarışma bir bahçedeki toplumsal bir 
oyunun sadece bir betimlemesidir. Madeleine de Scudéry bunlardan birçoğunu romanı 
“La Clelie” de resimlemiştir. Arkadaşlardan oluşan küçük bir topluluk güzel konuşma 
ÜZerine doğaçlama bir yarışma düzenleyecektir; birkaçı yerine getirilmek üzere bir rol 
ya da savunulacak bir görüş ile görevlendirilecek, diğerleriyse konuşmaların kalitelerini 
değerlendirecektin Güzel konuşmanın, zekice ye nükteli bir değiş tokuşun verdiği zevk.. 
ödül kazanmanın getirdiği zevke üstün gelecektir. 

Bahçeler böylesi bir yaşama biçiminin birçok yaşama ortamlarından. birisidir: Gezgin akıl.- 
lara, sarayın, akıl ve geleneklerinin ve genelde şehir yaşantısının getirdiği kısıtlamaların 

5-A.g.e., s. 132 
l‘JE'\-.g.'t-3.,'s. 18-7 
Les nymphes d’alentogur- souvent-dans- les nuitsi'sombres 
s'y vont baigner en troupe a la fave'ur' des ”ombres. 

7A.g'.e., s. 131 
”Rigs" s. 133 
?A.—g.e., s.. 131 
*“A.Vg.e-., S. 12797" 
1liliugrr-"L, s. 149- 
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11-18.“ 

ötesi'nde, hayal dünyasında gezinme olanağı tanırlar. Güzelliklerine hayran olm-ak yeterli 
değildir,, bahçeleri doğru. bir biçimde takdir edebilmek için kişinin gönlünde bir sanatçı-- 
nın hayal oyunlarını da yaşatması gerekmektedir. La Fontaine bahçelere sesini verirken- 
yaratıcılarının emekle-rini genişletmektedir. Bahçe ziyaretçilerinin kendi hayallerini geliş- 
tirmelerine ve bunları takas etmelerine yardımcı olan neşeli sohbet modelleri üretmek- 
tedir. “Ayı ve Sadık Bahçıvan" fablında şöyle demiştir: “Bahçeler benim kitabım dışında 
dilsizdirlıer."12 0, koyu bir doğa hayranlığına ve bunu. yayacak sıradan bir “Söyleşi sanatına 
yaptığı katkının açıkça farkındaydı. 

Gennet için Peyzaj Mimarisi Yaratmak 
La Fontaine bahçelerde hayal kurmaktan zevk alırdı.. Eserlerinde, bahçe aşıklarını kiri-ar 
ve köylerle ilgili hayallere kapılmaya davet eden kır yaşamına özgü betimlemeler vardır. 
Yeşil bir çardaktaki döşeme üzerine akan kanaldaki suyun yerini bir derecik almakta,.13 
bahçe çalılıkları baltalıklara dönüş-mekte ve kameriyeler tanrıların yaşadıkları tapınaklar 
olmakta; ormanlar antik'koruların yerini almakta, iki kestane ağacının gölgesinin altın- 
daki yosun kaplı basamaklar ise Tanrı Pan'ın tahtını belirtmektedir? Bahçelerin içinden 
kırları görmektedir. Bahçe sanatı Vaux'ın bahçelerini büyü yoluyla çağırmak için kimse-y_i 
rahatsız etmeden şöyle söz etmektedir: 

“Burada otlaklarım ve orada ormanla-nm var, 
Ve. her yerde 0 kadar çok harlkalarım var ki 
Gezginler aralarından seçmeye çalışırken yollarını kayb-ediyorlar”” 

Burada Bahçe, Sanatı, tanrıların .ve perilerin yaşadığı bu dünyanın dışında, otlakların iie 
ormanların, büyüleyici sim-geler önerdikleri için harikalarla dolu olduğunu açıkça ifade? 
etmektedir. Bizim monopol'i oyununu oynadığımız gibi, kibar toplum da mitoloji oyunları 
oyn'amaktaydı ve çilek “sepetlerinden esinlenerek hayallere yer vermekteydi. Öyleyse 
değa, özdeksel dünyaya ait nesnelerle karış-tırılmamalıdır. Bunlar Hawa ile Adem'in iş- 
lediği günahtan beri Yaradılış'ın bulanık imgesinden başka bir şey değildirler, ve doğanın 
kusursuz gerçeğine sadık biçimlerini görebilme-k için iyi eğitilmiş bir akıla ihtiyaç vardın 
Bu Platocu düşünce, 3. yüzyılda Philostratus gibi sanat eleştirmenlerinden ödünç alın- 
mıştır. Le Nötre’nin taraçaiar haline teraslayarak, doğanın gerçek varlığını ortaya çıkardı- 
ğı düzensiz kırlardan, harikalarla dolu bahçeler yaratırken yeteneklerinden dolayı neden 
takdir edildiği anlaşılmaktadır. Doğayı görünür kılabilmek için sanat maddesel dünyanın 
nesnelerini herkesin kendini içinde bulabileceği gerçeküstü simgelere dönüştürmesi ge- 
rekmektedir. Bu nesneler sıradan nesnelerin kullanıldığı gibi kullanılamazlar, şiirsel kul- 
lanıma hizmet etmek için vardır. Kullanışlılık herhangi bir nesneye anlam yükler ve bu 
gerçeği kabul etmek için merak giderir, fakat bu hayal gücünü harekete geçirmek için 
yeterli değildir. Sıradan günlük lisan kadar şeffafiaşmış olan bir geleneğe ait eskisirnge- 
ler için de aynı. şey geçerlidir. Hayal gücünün ateşini tutuşturan yeni-simgeler ise şiirsel 

ıl"'*’La Fontaine, Fabies (16-78), cilt 8,___ (“Editions..cla'ssiques- Hachette, pair Rene) 
13Les amo'u rs de Psyche et Cupido'n, 5.18.58. 
'14Rela-tio'n d’un voyage de Paris en Limousin (16163?) (İp 534 Editieı'n de la Pl'âiaîde); 
15Le songe de Vaux-, 5.89. 

“La j'ai despres, la j’rai-des. beis 
Ei: j'ai' partou-t- ta nt de meryeilles- 
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bir doğanın habercisi olarak gereklidir. Böylece, yeni simgelerle doğa fikrini süslerken, 
Bahçeler Sanatı bütün klasik sanatlarının amaçlarıyla-örtüşün hayranlarının akıllarını alır, 

ı ı ı ı ı  yeni hayallere dalmalarını sağlar. Tüm bunları özdeksel bir deneyim, şiirsel hayal glu-cu 
.ve kibar söyleşiyi bir araya getirerek yapar. 

Sanatın, hem farklılıkları hem de benzerliklerinin üzerinde durarak sanatların karşılaş— 
tırıimaları konusunda ısrar edilmelidir. Eğe-r tiyatro oyunları bizi güzel bir dille tanış-tırı- 
yorsa ve resim sanatı bizi tarihin öğrettiği dersleri üzerinde düşünmeye davet ediyorsa, 
Bahçe Sanatı da konuklarını tüm bedenleri ile doğa düşüncesi ile şiirle karşılaşmaya 
davet etmektedir. La Fontaine, Richelieu'daki Park’ın içindeki ormanın korunaklı dar yol— 
ların baştan çıkarıcı gücünü biliyordu ve kendisinin orada nasıl bir aşk düşüne kapılarak 
şiirsel bir doğaçlama yapmış olduğunu anlatmıştır. 

La Fontaine bahçedeki bir gezintinin, gezginin nasıl Arcadia'dalöî bir gün yaşamasına 
neden olacak şiirsel deneyimlere yol açtığını göstermektedir. Arcadia, çağdaşlarımız için 
antik bir göndermedir. Kendi içerisinde amacına ulaşmış fakat kendi dünyamızdaki cle- 
neyimlerimizle bağlantısız gözükmektedir. Oysa klasik çağda, insanın algılayabileceği 
bütün mütevazı arzuları tatmine hazır cömert bir doğada, insanların ve bütün diğer var- 
lıkların mutluluk ve uyum içinde yaşadığı bir zamanda bu doğayı sadece yerel saflığıyla 
tasvir etmek demekti. Gaia yeniden hayata döndü! Birçok çevrecinin isim vermeden 
paylaştıkları bir rüya. 

KlaSik bir bahçedeki doğanın sergilenmesi, ona Virgii'den Honore d’Urfe'ye doğa edebi- 
yatıyla çok haşır neşir olmuş herhangi birisini yakalayabilecek şiirsel bir güç sağlamakta 
dın17DoIayısıyia, Vaux'ta, sarayın tahsil görmüş dinleyicileri, çevredeki bütün kırsal alan_- 
iara zarif bir bahçeymişçesine bakmaya davet eden şiirsel ipuçlarını aniayabiiiyoriarclı.-ia 

Bahçeler Sanatı ve Yaşama Sanatı 
La Föntaine’in bahçeleri tasvir etmekten çok bir sanatçı olarak onları yeniden yaratmaya 
katkıda bulunduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu şiirlerde ve hatta bahçelerdeki zevk— 
lerin tez çağrışımlarında sadece kişisel bir yorum, belli hiçbir tarih dilimine ait olmayan 
bir kendine özgüilük görmek cazip olabilir. Ancak onun, klasik bir yazar olduğunu inkâr 
edemeyiz. Yazılarında sanatın bir kuraldan başka bir kuralı olmadığı konusunda ısrar 
etmişti; dinleyiciyi mutlu etmek. Yazarın dinleyici büyüleyebiimesi için, onların zevklerini 
takip etmesi ve aynı zamanda şaşırtması gerekmektedir. “Psyche ve Cupid"19 adlı masa- 
lını-n önsözünde “Asıl amacım her zaman mutlu etmektir: bu yüzyılın zevkini düşünmeyi 
başarmaktır’qi’demektedin Ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Bahçeler konusundaki 

IE'Dağiarda mesut ve sakin bir yerde'. (C.h.) 
12’Urf’e (“Honore d'), L'Astree, (1607-1627), L'ouvrage éta'it inacheve ı'- sa mort. 
“’La Fontaine estetik bir doğa hayranlığını öven bir peyzaj mimarisi sanatının yaratıcısıdır, fakat 
İngiliz resimseiiik akımı tarafından bir asır sonrasında başarıyla yapıldığı gibi, doğaya peyzaj resimle- 
rinin biçimsel modelleri yardımıyla bakılmasını önermek yerine, ziyaretçilerinin klasik hayal gücü ile 
canlandırılmış bir bahçeymiş gibi bakılabiiineceğini öneriyordu. La Fontaine zorluklara soylu düşünce 
ile karşı koyan bahçelere ve kırsal alanlara karşı değildir. Aynı zamanda da bütün kırsal alanları da 
bahçeler olarak görmemektedir. William Kent'in öncüsü. değildir! 
““Akıl ve Aşk Tanrısı” (Çı n. ) 
29Les amours de Psyche, -.s 123: “Mon principal but est toujoıırs de pia-ira: pour en yenir If, je cansı— 
dere Ie goat du sI‘écIe”. “Ce sont des. énchantiIIons de' I’un et I’ autre Sbe: que j’ aıe bien fait ou non "de 
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dikkati Vaux’ta. saray- zevklerine ve belki de, bir bahçeyi ziya-ret ederken yapılan kib-ar“ 
söyleşilerden, doğanın süslü ve neşeli kutlama oyunlarıyla nasıl bir arada olabileceğini 
öğrenmeye; hevesli okur kitlesinin zevklerine göz atmamızı sağlamıştır: 

Fakat, bahçe tasarımı, kompozisyonu, perspektifi ve kendi buluşları olan görsel yanılsa— 
malan, çiçek bahçeleri için heykelcikleri, 'boulingrinleri, ve fıskiyeleri tartışmaya-. alışkın 
Fransız bahçe. sanatı tarihçilerinin, bu bahçelere bu kadar derin bağlılık duyduğunu iddia 
eden bir yazara karşı böylesi ilgisiz bir tutum izlemeleri Şaşırtıcı değil midir? Buna neden 
Fransız kibar sosyetesinin, bahçe deneyiminin çeşitliliğinden çok bahçe tasarımının bl- 
çimselliğiyle ilgilenmiş olmaları olabilir mi? Bu çok olasıdır. Büyük barok bahçelerinde La 
Fontaine, çiçek bahçelerini, senetlerini, fıskiyeleri ve kanalları doğadaki olağanın dönüş— 
rnüş hali olarak görmüş, ancak çoğunlukla dikkatini fıskiyeleri donatan heykeillere ve in- 
sanın“ eski Tanrıların varlığını canlandırabileceği çalılıklardaki gizli saklı yerlere vermiştir. 
'O' bu yerlere doğ-a tanrılarının mesken tuttuğu antik kırsal alanların klasik bir görüşünü 
“yansıtmaktadır. Her bahçe doğa “idea'fsının simgesel bir sunuşu olmakt—adın Böylece 
bahçe, naif bir deney-sel proje olarak değil, doğal çevrenin anlaşılmasına yönelik ussal 
bir plan olarak sunulmaktadır, 

”Kültürümüz doğanın tamamen değişik görünüşlerini hep birarada barındırmaktadır; kla— 
sik bahçeler sanatı günümüze. uygun bir dil sunmayacaktır. Fakat ister bilimsel ister 
yeni—deneyüstü söylem altında yapılanmış olsun, doğa üzerine düŞüncelerimizin yorum- 
lanması emek isteyen kapsamlı dünya—görüşleri oldukları belirtilmelidir. Doğa gerçekleri 
kendi başlarına konuşmazlar. Bilim kitle kültürünü desteklemek için çok fazla. şey. ta'— 
”Iep etmektedir ve insanların birbirlerini anlamalarını sağlamayauygun değildir. Bilimsel 
düşünce üzerine kurulu dünya—görüşleri“ canlandırmak üzere anlamlandırılsa dâhi, 'akıl' 
yürütme yeteneklerinden çok, insanların sezgilerinden yararlanmaya. kalkışı-rken simge— 
lerden oluşan bir dil gereklidir. 

La Fontaine’in bahçeler hakkındaki düşünceleri çok dürüstjve doğruda-ndir. Doğaya sade- 
ce bakmak yeterll değildir, çünkü doğa gerçek varlığını çıplak göze göstermez, o gizli—'dir.- 
Bahçeler ise gösterirler. Ne yazık ki dilleri yoktur. Şairler kendilerine ses vermedikçe ve 
halka onu nasıl değerlendireceğini ve onu arkadaşlarıyla nasıl tartış-acaklarını öğret- 
medikçe temsil ettikleri doğa sim-geleri ziyaretçilerinin dikkatlerini çekmez. Çağdaş bir 
çevre kültürünün gelişimi, sadece- bahçeler sanatının gelişimini desteklemekle kalmayıp,. 
aynı zamanda bu kusursuz çevreden zevk alabilmek ve de herkesin katılabileceği etkin 
ve yaratıcı toplumsal oyunlar için, yeni eğlenceli modeller sunabilen şairleri beklemek-'— 
tedir. 

335' âmPİUYef'EGUiî-ÖEW dai-? ün mama-düğme, sie“ miso; dai-s remake-“au amir du : lecteur mum-s quaoar-' 
rai-isme que j’en pourrais direi'” Le Song'a de :vaux, 5:78 



René REBETEZ 

Öncelikle, SANART'a ve Jale Erzen'e bana. burada olma olanağını sağladıkları için 
teşekkürlerimi sunmak isterim. Dünya'ya bıraktığı muhteşem tarihsel miras asla 
unutulamayacak olan ve çağdaş düşüncenin daha önemli alanlarına armağanlar-ı 
“tüm dünya tarafından tanınan Türkiye topraklarının benzersiz sahnesinde sizlerle 
bu diyalogu bir kez daha kurmaktan büyük onur duyuyorum. 

Bizim çağımızda insan düşüncesini bir araya getiren bağlantılar zaman zaman 
bana son derece gizemli görünür ve bunu söylerken de yalnızca internet? ve 'tüm 
diğer “çağdaş iletişim yollarını kastetmiyorum. Benim kastettiğim, evrende herhan— 
gi .bir yerde konumlanmış ögecikaltı parçacıklarını, insanın kendi komşuluğunda 
konumlanmış herhangi bir parçacığa verdiği değişim yönünün sonuçlarına katlan- 
masını veya sonuçlarını hissetmesini sağlayan nitelikler. Böylesine şaşılacak bir 
özellik Albert Einstein'a “Ögecikaltı parçacıklar uzaduyumlular ya da bizim henüz 
anlayamadığımız bir şey-le birbirlerine bağlı olmalılar.”, dedirtti. Bir süre sonra Dr. 
Bhöm’ün Birlik Kuramı ve» Bell'in kuramı, “tüm ve her şey arasında, açıkça ayrı olan 
parçalarının iletişimine olanak sağlayan asal bir birlik” olduğunu saptadı. Yüzyıllar 
önce Heraklid, “Ben değil, dünya söylüyor: her şey birdir" demişti. 

Benim bakış açıma gelince, ben hepimizi birleştiren bağlantının ışık olduğu aleni 
sonucuna vardım. Peygamberlerin ışığı, mum ışığının ta kendisidir, bu odayı ay- 
dınlatan ışığın ta kendisi de uslarımızı aydınlatabilecek ışığın ta kendisi. Ve — aşk 
olarak da adlandırılan - Işık’ın bu sonsuz niteliği sayesinde-bugün burada, birlik— 
teyiz. 

Yıllarca bu yönde düşünmek ?ve dayranmak beni The Odyssey of Light [Işığın Des- 
tanı] adlı son kitabımı yazmaya itti, yani - Işık gezgini - Sufi Üstatları'nın eski” 
bilgisini düşün-yapısal bunalım zamanı olan zamanımızın tek olası felsefesi ile bir- 
leştirmek yönünde bir niyet: bilimin öncülüğünde dolaşıma sürülen, insanlığın dü— 
ıŞÜnüşündeki derin değişikliklere maddi zemin oluşturarak“çevre hakkında yeni bir 
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bilinç." yaratan değer'öğretisi ki bu, bu sempozyumun ana odağıdır. “YeryüZünür-ı 
Belleği,” Doğa'nın bir kısmını üreten “insanın beiieğ_i"nij,_ iç çevresini de içeriyor;- bu 
nede-nie de belki de yapılması gereken, insanın içinde yatan unutulmuş deneyim- 
leriyeniden belleğe kazanmaktır. 

İnsan evrenin sıradüzenl içindeki kendi kenum'iınu kurtarmak zorunda. Bunu yap- 
mak için, ayrıca belleğini ve Doğa ile. dengesini yeniden kurmak için, insan kendini 
bilmek zorunda ve zaten bu da klasik düşünürlerin tümünün sürekli dileği oldu. 

"Yüzyıllar önce, “Andalou” olarak bilinen bilge kişi İbn e| Arabi, insanlara.,- gerçek 

doğ-alarmı bulmak için iç dünyaların-a, mikrokozmosa inme yolunu önerdi. Belki 
de ancak bu yolla, hücresel ve öge-sei dünyasının labirentini öğrendikten sonra, 
'insan kendi içindeki ışığı bulabilir ve. sonsuz Işık kaynağına doğru, makrokoz— 
“musa yükselebilirdi. Sufi kişiler buna Geri Dönüşüm Yolu diyorlar. Ve şimdi bu.— 
raida ben de sizlere, yitik dengemizin yeniden kazanılması yönünde bir ilk adım 
olarak, çağdaşımız terimlerle-, mîkrokozm-o-s'a inmeyi öneriyorum. 

İzleyen alıntılar; çatışkıiı olarak geleçeğimizin yattığı Geri Dönüşün Yelu'nu'n ”haya-=- 
svınaf girmemize. yardımcı olacak. İlk alıntı, Sagan ve-Druyan’dan: 

Hayyanlar, bitkiler ve mikroplar birbirine kilitlenen parçalardıı; gez-e;— 
gence boyutlarda., uçsuz bucaksız, girift ve çok güzel bir çevre-bilimsel 
makinenin düzeneği, Güneş priz-ine takılı bir makine. Beden bulan her 
şeyin güneş ışığı olduğu söylenebilir." 

”Ve ”Güstav Meyrink: 
_ Bu güçler bürada kalmış ve yeniden nliz'lenecekletri an gelene- ka.— 

da-r ataları onlara bakacaklar. Derken şimdi içini-zde uyumakta 
olan güçler yeniden yaşam-a dönecek. Her birey içinde binlerce 
atanın, kendi ırkının efendilerinin kafa yapısından kalıntılar taşır. 
Bu her varlık için böyledir. Aksi halde, eğer içinde milyonlarca yılın 
deneyim-ini“ taşımasaydı, yapay yollarla kuluçkaya yatırılan bir yu— 
murtadan yeni doğmuş bir civciv nasıl çıkardı.? İçgüdünün yerini,... 
hem bedende hem de ruhta geçmiş-in varlığı-na. işaret eder.- î 

”Yengecin' Özlemi 
Genellikle “hayalet acısı" olarak adlandırılan o acının, kolu veya bacağı. kesilen kişi'- 
lerin çoğunlukla hissettiği o acılı duygunun olası nedenini-n ne olabileceğini hepime- 
rak etmişimdir. Bu. ağrılı duygu., kökünde-n sökülen uzvun bir zamanlar işgal ettiği 
”yerde den-eyi'mlenir; diğer bir deyişle, acı bir boşlukta “hissedilir. Artık var olmayi-ın 
bir bacak veya bir kol, rahatsızlık vermeyi sürdürür. 

Bu yoğun acıya neden olanın, şiirsel bir şekilde“, “yitik iyilik" öZiami olduğu söyle-ne'?- 
bilir. Bedenin bir parçasının kaybının sebep olduğu karasevinin ötesine uzanan. bir 
acı çekiştir bu. O halde çok uzak geçmiş zamanlara tarihlenen kalıtsal bir özlemden 
bahsettiğimizi düşünebiliriz. "Darwin "in kuramına göre, insan insan olmadan önce, 
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RENE REBETEZ 

bitki ve hayvan yaşamının çeşitli aşamaları arasında tin sıçramalarına mecburdu. 
Kuşkusuz bir zamanlar gerçekten de deniz kabuklularıydık. Yaşamsal başlangıçla.- 
rımız pekâlâ. da bir yengecin sert kabuğunun altınd-a barınmış ve som-adan sabırla 
geliş-miş olabilir, ta ki biz bugün ne isek o olana dek, yani Homo Sapiens. Organla- 
rind-an birini kaybetmiş bir kişinin hissettiği bu acının, *Yengecin Özlemi' adını vere- 
bileceğimiz çok yoğun bir üzüntünün sarsıntısı olduğunu söyleyebiliriz. 

“İnsanın iç derinliklerinin ta diplerinden özlemini çektiği, yitik organından da dahafazla, 
onu yeniden üretebilme yetisidir, deniz kabuklularının sahip olduğu o yitik duyargala'rını 
ve kıskaçlarını yenileme yetisi, tıpkı ıstakoz ve yengeçte olduğu gibi. Bunu başarabil— 
mek" için tek yapmaları gereken, genetik programlarının izlencesini takip etmektir. Biz 
bu fevkalade olanaktan mahrumuz. ‘Yitik iyilik'imizin gerçeğidir bu ve aklımızın ederi 
bu olmuştur, insan olmak için ödediğimiz bedel. Uzun evrim yolunun bir virajında veya 
sapağında mantık edinmiş ve geçen. zaman içinde deniz kabuklularının organlarını kem 
diliğinden yeniden üretmesini olanaklı kılan içgüdüyü ,yitirmişiz. 

0 zamandan bu yana, demode olmaksızın asırlardır varlığını sürdüren, korsan-lann. kol—.- 
.tuk değneklerinin yanı sıra halka benimsettiği tahta bacakla ve daha yakın zamanlar— 
dan başlayarak da, şimdilerde yitik unsurların yerine koyduğumuz sibernetik protezlerle 
yetinmek zorunda kaldık; tümü de özgün modele sadık bir kopya üretme çabası ile 
"yapılmış penisler, memeler, koli-ar, eller, ayaklar, metal ve plastik bacaklar. Artık bunların 
her birinin dikkate değer kusurs'uzlukta denetim motoru düzenekleriyle donatılması" ola-4 
nakil; ama sevgili karısını bir android ile değiştiren öyküdeki adam gibi, kendi payımıza 
etten kemikten varlığımı-zı korumayı tercih edebiliriz. Eğer gerçek kimliğimizi ve yitik. 
yetilerimizi yeniden kazanmak istiyorsak, genlerimizin derinliklerine gitmeli ve“. onları 
orada aramalıyız. 

“Yaklaşık 600 milyon yıl önce pek çok tek hücreli hayvan kendi setlerini alaşturrna— 
ya başladı, ” diyor Carl Sagan. “Küçük ölçekte inşaat mühendisliği yaptılar ve yumu- 
şak bedenlerini savunma duvarlarıyla çevrelediler. Midyeler, istiridyeier, yengeçler 
ve istakozlar, hepsi de işte bunların sonuçları.” Kuşkusuz bizlerden bir parça da 
bu. ürünlerin içinde mevcuttu. Eğer böyle ise, böylesi bir deneyimden kesinlikle bir 
şeyler öğrenmiş olmamız gerek, anımsama ihtimalimizin olabileceği şeyler. 

Deniz kabuklularının sahip olduğu olağanüstü kendi kendini yenileme yeteneği—nin 
hasretini çekiyor değiliz yalnızca. Aynı zamanda da, en çok tiyatrodaki oyuncuların 
ve. politikacıların kıskandığı şekilde, bir anda görünüşünü değiştirebilen bukalemu- 
nun hezarfenliğine de haset ederiz; kuşların uçuşunu ve ıstakozların denizaltı göç-r— 
Ierini karmaşık seyir hesapları yapmalarına gerek kalmadan yönlendiren içgüdü— 
ye 'de öyle. Kimileri bazı mikro—organizmalar tarafından kullanılan, toplumumuzda 
seks eyleminin “ima. ettiği sorumlulukları, zahmetleri ve mide bulantısını önleyen 
erse üreme sistemini kıskanacaktır. Biz bir balta darbesiyle ölüp giderken, ikiye 
bölündüğünde iki planarian (yassı kurtçuk) haline gelen planariana haset ederiz. 
Peki ya köpeklerdeki uzaduyuma ve koku ile işitme duyularına ne demeli? Oldukça 
eğlenceli olurdu, en azından, bir ateş böceği gibi geceleri kendi yolumuzu ken- 
di ışığımızla aydınlatmak-, balıklar ve kelebekler gibi süslü püslü giyinmek, kuşlar 
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gibi uçma-k, bukalemun gibi kendimizi“ kamufle etmek, altıncı duyuya sahip olmak,. 
kedinin gece görme yeti-sini ve çevikliğini kullanmak, ”tavus kuşu gibi işveli işveli 
dolaşmak _ve çatışkılı olarak en güzel parfümlerirnizi-n bir kısmının hammaddesi clan. 
Güney Amerika kokarcasının doğal saldırgan korunma sis—ıtemine sahip olmak.-..- 
doğal' “mucizelerin listesinin sonu yok. 

..Ama istisnai derecede ilginç bir doğal biyolbjikyeteneği vurgulamaya değer: ölüm— 
süzlük. Ya da, en azından,. göreli bir ölümsüzlük. Tek-hücreliorganizmalarda bozul- 
ma veya yaşlanmaya dair hiçbir belirti yok. İnsan için 'tü-rümüzün şafağına ulaşacak 
kadar geriye gitmek demek olacak onbirbin laboratuar kuşağı boyunca, para-me- 
cium (bir gözeli hayvanı) hiç ölmemiş. 

“Mikro-organizmaların elementlerin şeklini değiştirme sığası, bir sim yasmin özgün 
niteliğidir. Bizim gösterişçi teknolojimizden çok daha fazla şeyler yapabiliriefğ 'di- 
Yor biyolog Ca r| Sagan. "Gerçekten de, görmüş olduğumuz gibi aralarından bazıları. 
sonsuza kadar yaşayabiliyor. ” Yalnızca mekanik bir kazanın, biyolojik bir felaketin 
sonucu olarak veya belki aç bile olmayan bir düşman tarafından yalanıp yutularak 
ölüyorlar. Öiümsüzien. üremiyorlar ve bölünerek çoğalıyorlar: “birden bire miki-os; 
kobun altinda bir yerine iki bireyimiz olur. Her biri kendi başına büyür ve süreç son— 
suza kadar sürer.” Kendilerini sayılamayacak çoklukta tıpkı türevler halinde kop- 
yalama olanağı, yani klonlama, ölümsüzlüğün başlaması demek değil yalnızca.. Bu. 
aynı zamanda da koşut evrenlerin yaratılması demek, çünkü klonlar, her ne kadar 
aynı olsalar da, farklı yaşamların çoğul olanaklarına sahipler ve bu da bizi geçmişe,. 
Pisagor'un izleyicilerinin sözünü ettiği, koşut yaşamlar ya da töz-ler kuramına geri 
götürüyor. 

Daha az göreceli terimlerle, aynı şey elektronik dünyada da ıişıncık ve ağı-rcıklarla, 
parçalanmayan bu parçacıklarla gerçekleşiyor ve bu da, daha sonra göreceğimiz 
gibi, tek bir önem taşıyor. Neden ölümsüzlük insanın en büyük gayretle peşinden 
koştuğu hüneri oldu? Tüm tarih boyunca, sonsuz gençlik pınarının şu fetihlerinden 

günümüzün bilim adamlarına kadar, tüm ölümsüzlük arayışları boşa çıktı. Çatışlrılı 
olarak, ölümsüzlüğün gizi, insanın kendi içinde' saklıdır; içimizin içinde kaynayan bir 
sürü” ufak varlığa sahibiz.. 

Böylelikle, insanın yitik iyi liğine- duydugu özlemin gerçek-kökenine geri dönüyoruz: 
ölümsüzlük. 

“Yaşamın ışılbireşı'msel motorları chioroplastlardır (sarı ve kırmızı klorofil) ve ger— 
çekten de sorumlu olan onlardır, hâlâ kendimizi kendi efendimiz sanan bizler değil. 
Mikrobiyolojik Üremenirı gerçekleşme yolu bizlere Simyanın ilkelerini anımsatır ve 
DNA en yaşlı simyacıdır,” diyor Asimov. “Kuşkusuz,” diye sözlerine devam ediyor 
biyolog, “onların __yapabı'ldiği ama bizim, yapamadığımız bir şey var: sonsuza ka- 
dar yaşamak, yani neredeyse. Bu tek-hücreli organizmalar bölünerek çoğalıyor, bir 
anda. bir yerine iki tane olarak ve aynı olmayı sürdürüyorlar, her biri biricik babasının 
özdeşi.”Tek—hücreli organizma-lar için kaza söz konusu değil ye son da öyle: İnsan-i 
ölçütlere _. göre ölümsüzler. "Çünkü”en azından bazıları yeniden.-doğuşun veya çoğa! 
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bağlanımın en hararetli izleyicilerinin bile imgeleyemeyeceği kadar -.çok. hayat yaşı- 
yer. ” Biyolog un çıkardığı sonuca göre, "insanın ölümsüzlük arayışı bir yere kadar 
geçmişe kesin dönüş yapma arayışımızdır: tek-hücreli atalarımıza. ” 

Bilinmeyen Sandığımızdan Daha Yakın 
Sonuç olarak, “öte" olanın bize onu görmemizin bile olan-aklı olmadığı kadar yakın.—. 
da bulunması gerektiğini söyleyebiliriz. Fransız yazar Roger Callois, düşlemsel ve 
acayip olan her şeyin doğanın kendisinde bulunduğunu titiz bir şekilde kanıtlamış— 
tı.”1 Bu anlamda, doğaötesi olan hiçbir şey yok ama tam da bunun tersine, gerçekte 
_düşlemsel olan doğanın ta kendisi. Tuhaf görüngülerin peşinde olanların onları, 
belirsiz “öte"den çok, doğ-anın alanında bulmaları daha olası. Birileri tin bilimötesi 
alanda çalışan bilim adamlarına doğaötesini hemen ve tümden bırakarak, maden 
”bilimi ve bitki bilimi alanlarında bazı yararlı konuları çalışmalarını önermeli, çünkü 
sürprizler üreten yalnızca hayvan krallığı değil: hava perileri ve cinlerin eski vatanı 
olan bitki ve maden ülkeleri doğal büyünün sonsuz çökeltilerini içeriyor. 
Bitki krallığında bu fevkalade güçler esrikliğin bulunduğu her yerde görülebilir, ama 
kutsal, uyutucu ve sanrı verici olarak adlandırdığımız bitkilerde özel bir anlama ka- 
vuşur. Ama, ne gariptir ki, insan 0 can alıcı, fevkalade olanı uğursuza dönüştürme 
”yeteneğine sahiptir. Bu tema başlı başına bir bölüm ama şimdilik sanrı verici veya 
uyuşturucu ilaçların geçmiş zamanlarda geleneksel olarak, içinde yaşadığımız 'üç- 
boyutlu dünyadan başka, daha geniş mekân-zaman boyutlarını ortaya çıkarmak 
üzere dinsel bir yolda kullanılageldiğini söylemek yeterli. Bazı bitkiler insanın bilinci- 
ni başka boyutlara geçirmeye ve bu dünyalara ait hızlarla bağlantılı olarak algılarını- 
hızlandırma veya yavaşlatma gücüne sahiptir. 

Bu günlerde, ritüeide'n mahrum kalan ve hapa dönüştürülen ıkutsal bitkiler”, dişi 
Doğa'nın bağırsaklarını deşen oğullarını cezalandırmak üzere gönderdiği *Ölüzm 
Melekleri'nin cephaneliğinin vazgeçilmez bir parçasıydı. Bu bitkilerin enerjisi, ato— 
mun enerjisi ile karşılaştırılabilir. Tümü de, yeni elementler yaratmaya da tümden 
yıkıma neden olmaya da kadir olan, ölçüsüz bir gücün aracılarıdır. Bitki krallığının 
gücünü değerlendirebilmek için büyüye başvurmak şart değil, 'akıllı’ olarak kabul 
edilen bir alay adamın nasıl hap bağımlılığının ve alkolizmı'n kölesi olduğunu, blr-iki 
yaprağın etkisiyle kendinden geçtiğini, bir avuç dolusu beyaz tozun ön ünde yere“ 
kapandığını ya da hap ticareti ve tüketiminin olduğu her yerde bir kehanet gibi or— 
taya çıktığı gibi, para, güç ve şiddetin kölesi olduğunu görmek yeterlidir. 

“Büyüsel güçler'e özlem tüm tarihi boyunca insanda saplantı olmuş ve bundan kur- 
t'uiuşu da tehlikeli bir” yolu izlemek gerektiğini ima ediyor. Bazı geleneklere göre,bu 
yetiler gizli teknikler kullanılarak uyandırılabilir. Öyküler ve efsaneler üstün—insan— 
lar, yarı-tanrılar, Hint fakirleri, dervişler, büyücüler, cadılar ve sihirbazlar tarafından 
gerçekleştirilen sıra dışı ,edimlerden söz eder. Aynı zamanda da herhangi birimiZin 
“başına gelmiş olabilecek tuhaf olaylardan söz eder. Bu olaylar bizim ussal düşünüş 
b'içimimize öylesine yabancıdır ki mucize gibi görünürler. Oysa Doğa'nın krallığında 
günlük yaşamın suyu ve ekmeğidirler. 

”i.e.—Fantastique Naturelj 19.610larda Meksika'da yayımlanan E'spejo' 've Heralde. Cdltııral-dergfi— 
leri için-yazar tarafından Ispanyoloaya çevrilmiş. 
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Türlerin genetik- kodlarına yazı-id'ıklarından, bu. yetileri'n veya güçlerin insanda.,- en 
azından“ gizilgüç olarak, hâlâ varlığını sürdürdüğüne inanmak için çok iyi neden.- 
”Ierirniz var. Yengeç alegorisi doğaüstü tarafından denetlendiğimizde duyduğumuz 
heyecanı açıklı-yon Bu hile, insanın fevkalade olanı doğal olanın ötesinde aradığı 
olgu-sunda yatıyor. İnsan kendisini dışarıdan bulmak istiyor. Kitaplarda, gurularda, 
yeni bilimsel buluşlarda veya boş inançlarda ve din kisvesi altında cehalette arıyor. 
'Mevlana Celaleddin-i' Rumi'nin dediği“ gibi, “Ama insan kendi kalbine bakmayı onul-ia 
muş. ” 

Demircinin Çırağı 
Biz mucizeler peşinde koşmak için veya piyango vuracak num-arayı önceden kes— 
"ti-recek bir sistem bulmak niyeti ile burada değiliz. Biz yersel hâkimlyetin değil, 
kendimizi bilmenin peşindeyiz. Yol'dan bu anlamda bir sapma ölümcül ve geri dön-_— 
dürülmezdir. Sahnesi hücresel dünya olan büyüsel görüngübilim, bilmek görevinde 
olduğumuz ama sürekli ”geçiş halinde olan bir sahnedir yalnızca. Yol boyunca yal- 
nızca bir adımdır. Onu kendilerine amaç olarak alanlar vardır, ama krizalitim-iz söz- 
konusu olduğu Sürece, bu yalnızca tutukevinin tehlikelerini karmaşıklaştırır. Biraz— 
dan, tüm olanakların insan için açıldığı üst bir boyutun ürünü olarak, Yol boyunca. 
olağan şekillerinde göründüklerinde gerçek güçlerin anlamını göreceğiz. Şimdilik: 
"uzaduyum veya havada durma gibi görüngüler, alman veya gönderilen ileti aptal- 
ca bir şey olduğunda ilgimizi uyandirma-yi başaramaz; kendisini bellibir yüksekliğe 
kadar kaldırdıktan sonra yere düşen ayni safdil değil midir?-’“; diyen bilge Nasreddin-. 
Hoca’yı dinleyelim daha iyi. 

Bir gün, aynı efsanevi Derviş Nasreddin kurşunu altina dönüştürmeyi öğrenmek 
istedi. Bunun için çok bilge bir demirciye gitti ve simya zanaatini öğren-mekistedi— 
ğini söyledi. Demirci onu çırak olarak almaya karar verdi ve çok zaman geçmeden- 
Nasreddin ondan kendisine, madenleri değiştirme-yi . öğretmesini istedi'. “Benimle bir 
süre kalırsan ben de sana öğreteceğim, ” dedi usta. 

Zaman akip geçti. Arada sni-ada. Nasreddin demirciye kendisine kurşunun nasri aitl- 
n-a dönüştürüleceğini "öğretme sözünü anımsattı.- Değişmez bir şekilde aldiğı yanit 
hep biraz daha beklenmesi gerektiği oldu. Böylece yıllar geçti' ve bir gün usta. çıra- 
ğa, göz ucuyla bakarak, dediki: “Artik sana kurşunun nasıl altma dönüştürüleceğini 
öğretme zamanı geldi. Gün bugün!” Demirci olarak işine gömülmüş halde, çırak 
yanitladr “Teşekkür ederim, ama. gerçekten de artık ilgilenmiyorum. İşimle çok: 
meşgulüm; belki bir başka ”üre—atta. ” 

Genlerin Arasına Dalmak 
Yol boyunca ilginç olan, gizli yetenekler değildir, pekçok benliğin içine battı-ğı güç 
veya zenginliklerin elde edilmesi de değildir. İç derin'liklerimize giden yola hakim 
olmak gibi acil bir gerekliiiğe çok daha aşkın bir eylemi yerine getirmek için yanıt 
ve’ri'riz: kendilerimizin buluşması. Bu ifadenin önemini" mümkün olduğunca yeniden 
anımsamaya çalışacağız, her ne' kadar ölüleri diriltmek z-or zanaat ise de. 
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Tarihimizi talihin ellerinde bırakmayı s'ürdüreı'neviîzı. o.. halde gelin bilinç-dışı olanın 
hücre zincirlerimi-zle olası ilişkisini inceleyelim. Bilinçdışı bilgi, kişisel deneyimi“: ta- 
rafından sağlanan veriden, zaman ve mekân bakımından yan yana, karmakarışık'ye 
açıkça kargaşa halinde dışa vurulur. .Ancak bu *kişisel deneyim,’ bizim şimdiki ‘Homo. 
sapiens" görüntümüzü ima etmekle kalmaz. Gerçekşudur ki insanın deneyimi mil— 
yonlarca yıl önce genlerin ortaya çıkışma kadar “gerilere uzanır. Daha gerilere giden 
iletiler içimizde daha derin hak edilmiştir ve simgelemesi daha şifreliciir. Bilinçdışı— 
nın dili serbesttir, herhangi bir sistemi yoktur. Daha kesin olarak söylemek gere.— 

kirse, bizlerce bilinen herhangi bir yöntemle kodlanmış olmadığını kabul edebiliriz:... 
Düşlerin özetlerindeki müthiş çeşitlilik göz önüne alındığında, insanlığı en eski iza— 
mjania'rdan Freud'un bu yöndeki ustalıklı girişimlerine kadar korkutagelen düşlerin 
dilinin yorumlan-ması, düşlere dair sağl-am bir şifre kurmayı başaramamıştır. 

Bu yönden Carl Jung'un savı gerçeğe daha yakın görünür: “DüŞlerimizdeki simge-— 
_lerln üretken işlevi insanın özgün kafasını (Öz) daha ileri bir bilinç. düzeyine aliş— 
tırma yönünde bir girişimdir... Çünkü” geçmişin uzun çağlan boyunca, insanın tüm 
kişiliği bu özgün kafadan ibaretti.” “Zaman içinde bilinçli kafası bu ilkel tinsel erkeyi 
yitirmeye başladı, ussal kafa asla özgün kafayı bilemedi çünkü evrim süreci boyun- 
ca. gerçek bilinç ihmal edilmişti.” Daha sonra Jung, son derece dikkate değer bir 
belirtmede bulunuyor: “... Öyle görünüyor ki bizim 'bilinçdişı’ olarak bir zamanlar 
özgün kafanin bir kısmını oluşturan ilkel özellikleri korumuş,: .dü-Şlerin' simgelerinin 
süre-kli göndermede. bulunduğu işte bu özellikler ” 

Eğer genlerde değilse, bu. özgün bellek, bizim şimdibilinçdıİŞi olarak.’adlandırdığıjrıiız 
bu oylumlu arşiv nerede saklanmış olabilir? 

Artık Gen Mühendisliği’nden ayrılma noktasındayız. Gündelik dilimizin Deka-rtçı ye 
doğrusal düşünüşümüz tarafından kavranabilmesi için,-sözcükleri mantık-sal bir dii-_- 
.zerne- sokmak gerekir. Asimov sözcüklere uygUn olan davranışı, onlar gibi yalnız-+- 
ca 'belli bileşimleri-e bir araya gelebilen amino-asitlere uygun olanla karşılaştırıyor. 
“İneğin yediği çimen yeşildir,“ diyebiliriz ama “Yedlğln yeşili inek çimendir, ” diye.- 
rneyiz. Bu son örnek, düşlerin dilidir: bilinçdışının dili rastlantısaldır ve abuk sabuk 
sözler gibi görünebilir; biçimler mantığın kullanıma uygun bulmadığı bir şekilde yan 
yana gelmiş halde ortaya Çıkabilir ama bu anlamdan yoksun olduklarını söylemeyi 
- gerektirm ez. 

Asimov-'a göre, preteinlerin amino-asitlerisözcükle-”rimizden çok daha özgürce dav.— 
ranırlar: herhangi birşekilde yeniden düzenlenebilirler ve daima bir anlam taşırlar. 
Basit bir protein, seriye birden sekize kadar numara ”verip, her seferinde sıralama-— 
nın düzenini bir hane değiştirerek düzenlenebilen sekiz amino—asitten oluşur. Aynı 
sayıdaki “sözcük-"ten, aynı genetik şifreyle düzenlenmiş 40,000 tanenin biraz üze- 
rinde her biri kendi anlamını taşıyan “biyolojik ifade’ inşa edebiliriz ki bu da her bir 
proteinin varlık ned-eni veya “görev"dir. Ama eğer, insülin gibi 30 amino-asit içeren" 
daha. karmaşık moleküllerde olduğu gibi, zincirler uzarsa, çeteieozaman sekiz mil— 
yon trilyon (8,000,000,000,000,000,000,000,000) olasılığa yükselir. 
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1-40 Amlno-asite-s-ahip hemoglobin benzeri zincirlerle uğraşırken işler daha “da Kar- 
m-aşık hale gelir. r0" zaman sayilar ”imgelenerneyenin ölçülemeyen sarabandı'nı rak- 
.setrneye başlarlar: Farklı zlncirlenmelerin toplam sayısı tüm evrendeki ögeciklerden 
çok daha büyük-bir sayı haline gelir ve bu böyle gider. Kalıtsal belleğimizin büyüklü- 
ğü ile. bilinç-dışının “karmaşıkr görünen dışavurumu arasındaki ilişki oldukça belir-gin 
görünüyor. Açıkça düzensizlikle sıralanmış seksen bin milyon sözı:ül< içeren bir kitap 
düşünün., ya da bizim tümüyle habersiz olduğumuz bir biçimde düzenlenmiş-. “Ye:— 

diğin yeşiii inek” çimendir”tümceslnl çözmek-şimdi kolay göZüküyor, çünkü yalnızca 

dört sözcük içeriyor, kavrayabileceğimiz 'bir anlam kazanacağı şekilde dilimize göre 
düzenleyebileceğimiz dört sözcük. Ancak, seksen bin milyon sözcüğü düzene sok— 

mak söz konusu olduğunda, bu işleri biraz değiştiriyor-', özellikle de eğer iherhangi 

biir sözcüğün kendi anlamı konusunda tümüyle bilgisiz isek. Bunun yoru-ılınu bizim 
olağan kabul ettiğimiz düşünce kanalları yoluyla asia başarılamaz. 

Bilim kendi yöntemleriyle açıkianamayanları rastlantıya yormak gibi ”bir tutkuya 
sahip görünü-yor gerçekten de, ama *tallh’ Sözcüğünü' sözlüklerimizden çıkarmanın 
zamanı artık geldi. Eğer bir Ferrari'yi bir Volkswagen'ın yedek parçalarıyla ona- 

ram'ıyorsak, bu Ferrari'nin yar oluşunun kuşkulu veya yalnızca talih eseri olduğu 
anlamına gelmez. “Mutasyonlar, doğanın ve yaşamın tarihinde asal ve kalıcı olan 
taiih unsurunu gündeme getirir. ”, diyor biyologlar. Ekliyorlar: “Bu ra-stiantısai de- 
ğişikiikierin bazıları neyse ki insanlık için yararlı (mutasyonlar) oldu. ” Rastlantısal 
söz konusu olduğunda, bazı bilim adamları kendilerini panayırdaki sihirbazlar gibi“ 
dışa vurarak, laboratuar önlükleri-nin geniş yerlerinin bir-inden talih tanış-anını çek-lp 
çik-armayı daima başarırlar. 

Bilimin anladığı kadarıyla biyolojik mutasyonların herna n'g'i bir tasarı de onları de- 
netleye-n veya yönlendiren herhangi bir şey yoktur: Her birimiz rastlantını-n birer 
ürünüyiüz; Eğer, göründüğü gibi, maymundan türemişsek, aynı zamanda da yılan- 
ların dölü olabiliriz, çünkü bunlar—evrimin akışı boyunca insanlaşan ellerin ye ba— 
cakların kalıntılarına hâlâ sahipler. Bilim adamları, dünyadan farklı gezegenle-maki 
insanını—cinden başka biçimlerdeki akılla neler olmuş. olabileceği konusunda akıl yü— 
i'ü'tü'yorlar. "Biio'ikierimiZden hareketle,”.diyordostumLı'z biyolog, “yaşamın "tarihinde 
yanlış-başlangıçları olan pek- çok çıkmaz sokak-: ve uzun zamandır yitiksoyiar olmuş 
elmalı ...” 

Bilim rastla n'tıyı Doğa’nın su ndüğu devasa. olasılıklar yığınını iie-.ya. bilimsel Yönte— 

min açıklayamaıdıklarını açıklar kılıyor. Rastlantısal olanı işlem yoluyla kavrayamayız 
veya kız arkadaşımızla aramızdaki sorunları usu kullanarak açıklayamayız. Bü'sayı- 

larla karşı karşıya kaldığında-, genetiğin "bu mutasyonların içinden biyolojikIta-rlh'i'miîz—-- 
deki,. rastlantısal görünen güdül-erin çoğunu bulması nedensiz değil. 

ama. bunların hepsinden daha dikkate değer "olan, insülin proteininin sekiz milyarı 
trilyon olası mutasyon içinden insan bedeni-'nin yalnızca bir taneyi seçmesi. Ona. 

denk düşen türeyi nasıl buluyor ya nasıl düzenliyor? Bilimsel yanıt, talihten yana.. 
Ancak sağdıJyu bize organizmanın- d-ene-tim motoru düzen-eklerindeki bellek ve. tepki 
sistemlerinin akıl almaz incelmişliğinin "zorunlu olarak; b'irP-rograir'nCWa işaret ettiğini 
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söylüyor; veya belki de evrende ortaya.. çıkış şeklimizie ..şu ya da bu şekilde ilişkili 
olacak, “Üstün Biyoloji Mühendisliği Sistemleri'”nden OİUŞan koca bir ekibe. 
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tiff. “Yaşam nereye doğru gittiğini bilmez. Uzun vadeli tasarı yoktur-. Akılda sona erme ug; 

yoktur Kendi kendine har vurup harman savurma iznini verebilir,” diyor Carl Sa- '“": 
gan. Akademisyenlerin yaşamın nereye gittiğini hâlâ bilmemesi, istikameti olmayan' 
birteknede kaldığımız, dümenin işlemediği veya geminin kaptanı olmadığı anlamına 
gelmez. Doğanın duygululukla uzaktan yakından ilgisi olmadığı ve yaşamın şarkı. 
olduğunun tam da söylenemeyeceği doğrudur, ama yine de bu seyirlik ve ezici tek- 
noloji savurganlığı doğa adına boşuna olamaz. Bir kez daha, Sagan diyor ki, “zarar 
görmüş veya bozulmuş DNA ’yı onaran veya değiştiren geniş bir molekül endüstriSi 
var. Örnek bir DNA molekülünde her saniye yüzlerce çekirdekçiği denetliyorlar ve 
pek çok değişimi .ve hatayı düzeltiyorlar. Sonra bu düzeltmeler tekrar/anıyor ve 

Et sonunda her birı milyon çekirdekçikte yaklaşık bir hata kalıyor. ” 
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Kuşkusuz tüm bu dikkat ve hassaslık talihin işi' ve durduk yere yapılıyor olamaz-! 

Çok-'fazla boyutlu bir şirket devasa ve kütleyi bir bilgisayarı durduk yere inşa-etmez. 129 
İnsan için evrensel bir kaderin varlığına hükmedip, onikinci yüzyılda yaşamış Sîufl 
üstat EI—Gazali’nin görüşlerini paylaşmak daha akla yakın olur': 

“Anlayın, canlarım, anlayın ki insan bir şaka olarak veya talih eseri' yaratılmadı, 
büyük bir son için fevkalade bir şekilde tasarlandı. Ama gerçek şu ki insan şim-- 
diki halinde son derece kırılgan ve yok edilebilir. Yalnızca, simya yoluyla ulaşılan 
bir boyutta hayvanların dünyasından meleklerin derecesine yükselmek mümkün- 
dür."? Sufi felsefecilerinin en ussalı olan EI-Gazali 'meleklerin derec'esi’nderı söz. 
ettiği zaman, belki de alışılandan üstün bir 'enerji derecesi’ne, bizim terimlerimizle 
tanımlanması olanaklı olmayan bir boyuta göndermede bulunduğunu anlamalıyız. O 
halde, “betteran angel in the hand than two mutant; in the buş "olduğunu dikkate 
alarak, eğer biri harfiyen geçmişin simgelemesi ile devam etmek isterse, bir zaman- 
lar kendi diriltme sürecinin tamamlandığını bilerek davranacaktır. İnsanın başka bir 
şekilde tanımlayamadıklarını simgelemek için daima düzenlemeler yaptığını pek iyi 
bilen derviş Molla Nasır Edim’in dediği gibi, “İnsan, uzun beyaz bir tuniğin içinde bi— 
zim kürek kemiklerimizin olduğu yerden çıkan bir çift beyaz kuğu kanadıyla solgun 
bir yeni yetm-enin ustalıklı imgesi gibi, görünüşleri eskisini andırmayı sürdürebile- 
cek, başka varlık türleriyle birlikte mutasyona girebilir. ” 

Ama gelin biz bizim boyutumuza geri dönelim. “Öyle görünüyor ki evrensel girişimin 
en alt kademesinde çalışan hiç yönetici yok. Evrende yönetim yetkisi temsilcilerer 
deııfredilmiş...”diyor biyologlar. Ama kastettikleri, bir takım yabancılar değil, hücre 
asitleri, güneş ışığının bu yöneticileri, bir tür olarak geleceğimizin dayanağı olan 
sınırsız sayıda biyolojik mutasyonun ve olasılığın yaratıcıları. 

ânı—Ghaza“. __The-..Alchemy- of“..HapPlnESS- [Mu'tlulıiğ'un Simya-si], (Pakistan, Lahore: NeW WWW 
Printers, 19,87): 
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Boğa'yı anlamak için doğal kayıtlardan yararlanmalı-vız, sıonra-,. çözümleme. olasılık-— 
larını-n tümü tükendiğinde, nesnelerin bize biraz ilkel gelebilecek ritminin karmaşa— 
sını çözmek için başka araçlar kullanmalıyız; ve bu araçları eskilerin sahip“-oldukları- ve 
bizim terk ettiğimiz bu ritmin kavrayışıncia buluyoruz. 

En derin bilinçdışı güdülerimizi aramak, sufilerin “Geri Dönü'şürı Yolu' olarak adlan- 
dirdıklarının “parçasıdır. Öz'ün bu sorgulanması, bize miras kala-n geçmiş olan soyut 
ve bu yaşamdaki davranışlarınız olan somut arasındaki değme noktasında tamam-- 
lan-malıdır. Bizim“ gerçek kimliğimizi içeren bu öz, gerek bireysel gerekse toplu “ya-sa 
çizelgeleri"nin hak edilmiş olduğu genetik şifrede kesinlikle mevcuttur. “Yerküresel 
doğa"mızı bilmek, eşzamanlı olarak “g_öksei dağa"rnızı kavramamıza öncülük eder'. 
Her ikisi de mikro-kozmosumuzda birliktedirler, çünkü moleküllerimjzin yarının öte- 
s'indeki ışığın elektronik dünyasıdır. 

Doğayı kavramak için—ve bu aynı zamanda bizim kendi bireysel doğamız anlamına 
da geliyor-doğal araçlar kullanmalıyız. Eğer çözümlemeler boşa çıkarsa, Doğa'nın 
ritmini yakalamak için 'başka bir araç kullanmak zorundayız, bu araç bize ne kadar 
ilkel görünürse görünsün. Çözümlemenin karşıt uçları arasında bireşimi buluruz, 
özne ve nesne arsındaki ergime. Bu, bugünlerde pek fazla kullanılmayan, .çok eski 
bir araçtır, sevgi aracı. Onu yeniden bulduğumuz anda, yengecin özlemi son bulacak 
ve hayretler içinde yitik güçlerimizin yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz ve anlaya- 
cağız ki var oluşumuzun olanaklarının sınırları sevgi yoksunluğumuzun buhranından 
başka bir şey değildir-. 
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Jacques LEENHARDT 

Sözlerimi-n çerçevesini çizmek ama-cıyla seçmiş olduğum iki terimin açtığı mekâna bu. 
Sabah bizler için, beraberinde taşıdığı belirsizlikler kümesini bilginin özüne (yerleşti-“ren 
uzaklık sorusu açılmakta.1 Doğayı resmetmek onu temsil etmektir; tualin ortogonal ala— 
nından, üzerine ressamın bir peyzaj, bir portre-, bir natürmort yapacağı, doğanın, kişinin, 
çiçek demetinin yokluğunun işleneceği bir görsel alan yaratmaktır. 

Biz-i'm kültürümüz bu temsilin gücüne sonuna kadar inandı. Bu imgelerden, önünde ima.— 
.nını açıkladığı ikonaları ve yine arzularının büyüklüğünü ve imparatorluklarının emelle— 
rin-i yansıttığı tabloları ve coğrafya haritalarını yarattı. Kültürümüz görüş alanına göre 
biçimlendirdiği bu alan üzerinde gerçek bir dünyanın imgesini kordu.. 

Yüzyıllar içerisinde bilim, kültürümüzün dünyayla ilişkisinde birincil araç haline geldikçe 
- çünkü bilim sayesinde sağlam, denetlenebilir-ve yeniden üretilebilir bir iliş-ki kurulmak-— 
taydı - dünyaya ait şeylerin temsili ve onların imgeleri büyük ölçüde dünyanın kendisi 
olmaya başladı-. 

Temsili aracılığıyla dünya, doğa, onu temsil etme gücümüzün kurallarına. boyun eğ- 
mekteydi. Bunlar yavaş yavaş onların yerine koyduğumuz araçlar - dik açılı düzlem ve 
perspektif - yoluyla bilgimizin biçimine girmekteydiler. Sonunda imge ile temsiiin gerçek 
anlamda çoğaltılabilmesi anlamına gelen fotoğraf ortaya çıktı. Teknik ile doğrudan bağ- 
lantılı olarak fotoğraf, bir nesnenin imgesinin üzerindeki değişikliklerin, zamanın, bilim 
tarafından tanımlanan kurallara göre çözümlenmesini (Marey, Mybridg—e) ve bugün im— 
geler üzerinde sayısal yöntemlerle oynanabilmesini sağladı. 

Dünyanın temsilinde giderek daha sınırlayıcı olan bu çerçeveleme sürecinde imgenin 
(Rembrant’ın Anatomi Dersi'nden histolojik kesitlerden günümüzdeki ekografik imgele- 
re) etkinliği artmaktaydı, ama yine bu nedenle imge bilimsel temsile öZgü erekçilik (fina— 

i'B-u metin, Cânâ Bilsel tarafından türkçeye. çevrilmiştir.. 

1'31 
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ilam) ile “içer'çevelerlmeslmümkün olmayan ba gerçekliğin hayatı.-arının temsil etmekten- 
her'de'fasında biraz daha uza klaşma ktaydı. 

Bir bütün (jtotalite) ola rak beden,-doğanın bütünlüğü, kurallara göre belirlenmiş- bir imge 
içerisinde kavram-mayacak kadar eng-ln ya da karmaşık olan bu nesneler bir'temsil hiçli— 
ği, 1,ço-kluğu içine girmekteydi. Nesnellik projesine 1lie-buna bağlı kurallar bütününe sadık 
kalabilmek” için bilim bu nesneleri“ kaçınılmaz olarak terketmek zorunda—”yön Bu, bilim için 
öteki olan inancın, dinin de yazgısı oldu, sanatın da... 

Böylece 18. yüzyıldan başlayarak-, bütünü kavramakta duyulara ilişkin-.her türlü konuyu 
“i| ke gereği-alanı dışında bırakmayı seçmiş olan bil'lmln boş" bıraktığı yeri dolduran, "“doğa-' 
duygusu" ter-nası alti nda yaşamın 'tüm yanlarını kucaklayan .bir ıyalancı (hadde) bill-gi ge- 
lişmeye başla-dı. 

Kuşku-"suz sarı-atın gücü" kültürün onunla bilim arasında kurduğu birbirini ”tamamlayıcı." 
ilişkide yatar. Kültürün ortaya çıkardığı program bir çeşit, bilimin üstlenmek istemediği- 
“bütü'nlük içerisine insanı yerleştirme gereksiniminin ifade edilebileceği bir alan yarat-- 
m-aktaydı. Bu nedenle bizim Batı sanatımız, Rönesans'ta. bilimlerin de alanını kapsayan 
bir al—an tanımlarken zaman içerisinde tersine, giderek daha güçlü bir biçimde "özn-elliğ'in. 
egemen olduğu, ”bilimin söylemediği-ni içeren bir alana dönüştü. 

İşte :o zaman sanat alanında bilginin saf öznesinden farklı bir özne ortaya çıktı.. Duyu. 
ğduyarlıiık) organlarının gücü ile tanımlanan bu özne, tam mı gereği duyu ile ilgili tüm 
sorulara açık bulunuyordu. Gerçekten de,-var oluşumuz—un bedenlerimize şiddetle. yer:- 
Ieştirdiği sorular. Iabo-ratuarlardaki deney protokolünün uzağında şekillendi. 

Bu sorulara ses kazandırmak .üzere. sanatsanatçı'nın yerini usulca kültür alanında inşa 
etti., Bu yer baskın bilgilerin eksikliklerini giderebilecek bir bilgi tarafından işgal edile— 
cekti. B—ir yandan bu iki bilgi türünü karıştırmamaya dikkat ederken, öte-"yandan her iki.“ 
durumda da....s-öz konusu olanın bilgi olduğunu, ama: kültürümüzün bilge-likle, bilgiyi ayırt 
etmek durumunda kaldığını belirtmek önem-lidir. 

Böylece,. giderek daha "fazla önem kazanan imge yolu-yla, sanatçılar toplumsal ve ene 
telektüel olarak daha da fazla özerklik kazanarak, bilimsel denetimin objektifinin etkin- 
oldüğ'u bilgi tarafından üretilen ve .yaygınla'ştırılan normalleşmlş imgenin dışında. kalan 
alanın uzmanları oldular. Onla-ra, "ne kadar kaçamak ve belirsiz olsada, Henri let-Ian’ın 
belirttiği “gerçek anlamda söz etmenin mümkün olmadığı kurumlar-|_, duyguları, duygu 
yoğunluğunu, ilhamı” ortaya çıkaran gerçeklik içerisinde-kl şeylereyer verme rolü 'düş-— 
tü. Bir başka deyişle üzerinde söylemin, toplumsal olarak kabul edilen ve denetlenen 
örgütlenmeyi dilde ifade "eden - uzmanlığırnizın öğelerini içeren- — biraöylernln olamaya“- 
cağı bir şeylere. 

Kısa-Ca, indirgemeci olan bilimsel imgeye-karşıt biçimde, temsil biçl'rnlm'lzde baskın olan 
bilimsel modelin reddettiği ile ilgilenen ”Baharda! lrnge ald-Zur: yaşanmışlık-boyutu ile,- dün—- 
”yadaki gösterinin deneyim boyutu ile, onun yarattığı zevkler ile, bu dünyanın sınırları—— 

Zülagde Dlievens'tein, i.e. nen-dit des americana, Öd ile Jacob,.1_93_&,_.a.,193 
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JACQUES LEENHARDT 

ria, mantığına, ;onun ye.—onunla “birlikte bizim geleceğimize..— dair korkular ve. belirsizlikler 
ile.... 

Yine de olan yalnızca sanatSal imgenin öznelleştirllmesl değildi. Bilimsel ciddiyetin koşu- 
lu olarak, imge üretmenin bilgi—kuramsal (epistemolojik) ve teknik koşullarında daha sıkı 
bir denetime doğru bilimlerdeki genel gelişme, sanatçıları da kendi tekniklerinin daha 
sıkı bir çözümlemesini yapmaya yöneltti. 

Resmedilen imge ile temsil, normalleştikçe, özellikle baskı ,,(röprodüksiyon) “tekniklerin- 
deki. gelişmenin etkisi ile ressamın kendisinden daha da uzaklaşmaktaydı. Temsil ilkele- 
rini görünür, okunabilir yapan ve bir artifakt olarak kendisini ve onun içsel yanılsamasını 
konu alan bir çalışma ile temsilin bilinçli kılınarak sorgulanması daha da acil hale gel- 
'mekteydi. 

19;. yüzyıl sonunun tüm avangard sanatçıları, temsil araçlanna karşı bu sorgulama hare—: 
ketinin içinde yer alırlar. Fırçaları altında resim, renk ve biçim, zaman içerisinde.“doğal"" 
"hale gelmiş olan temsil sisteminin bileşenlerini çözümleme çalışmasının ürünü olduğu 
görülen bir özerklik kazanacaktır. Resmin ve araçlarının bu çözümlemesini, Seurat’nın 
'post—empresyoniz-mlnde, kimya ve optiğin öğrettiklerini renk konu-sunda birleştirme bi— 
çiminde - ki Delaunay bunu “simultane karşıtlıklar" kuramı ile sürdürecektir — Cezannelın 
daha sonra Braque ve Picasso’nun kübizminde en üst noktasına ulaşacak olan hacimler-in 
çözümlenmesi arayışında izl'emekteyiz. Böylece, "toplumsal olarak baskın temsil ”modeli 
yeluyla denetlenen imgeden uzaklaşma mantığı içerisinde sanatçıların bilimsel yöntem—- 
lere yaklaştıklarını görmekteyiz.. 

Böylece alan, Marcel Duchamp gibi. artistik" pratiğin tüm oyunlarının bilincinde olan bir 
“sanatçı için hazır durumdadır. Resmin klasik uygulamasının bileşenle-rine karşı sorgu- 
layıcı bir genel tutum takınarak sanata bilgi—küramsal olarak nitelenmesi gerekli. bir 
sıçrama yaptıran odur: perspektif, tablo, müze, ve nihayet, temsilin kendisi radikal bir 
eleştiri anında onun ellerinden geçerler. Duchamp, nesnenin kendi varlığı ile sunulduğu 
ready made’i icad ederek, var olmayan şeyin imge olarak var olduğu. temsili atlamakta 
ve böylece onu sorgulamaktadır. 

Brikolaj araçlarıyla Duchamp sahneye resim geleneğinin iki anahtar imgesini, kadın be- 
deninin ve peyzajın imgelerini harfiyen getirmektedir. Bu yolla geleneği-n nü—peyzaj' diye 
adlandırdığını yeniden kurmakta, ancak bunu sahnenin içinden görüldüğü, bir düzenek 
aracılığıyla uzaklaştırarak yapmaktadır. Demek ki görülen şey kadar temsil sistemi de 
görülmeye değerdir. 

Etant donne düzeneklerinin bir parçası olan anahtar deliğinden bakış yoluyla, Duchamp 
ayrıca bakan kisinin öznelliğinl ve bu öznelliğin sanatsal süreç içerisin—e duygusal ”katı-lı- 
mının' önemini de hatırlatmaktadır. Bu düzenek ile bu katılım temsilin içerismde — ya da 
marjında - bir varlık biçimi bulmaktadır. 

Görsel düzeneklerin — bunlar perspektif, müzede sergileme, kro'mol'ltografik baskı ya da 
fotoğraf makinesinin kendisi alabilir — getirdiği araçların, tekniklerin ya da v.simgeselliğin 
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bilincine varılması sanatı,. bilimi olduğu gibi, temsil biçimlerinin zihinsel çerçevesi üze-- 
rinde soru sormaya yöneltmiştir. Bilimin kendisi bilişsel (cognitif) özneyi-' deneyin sınırlı 
çerçevesine yerleştirerek,- öZeIIi-kle görece-link kuramı ile o zamana kadar kendine ilke 
edindiği neden—sonuç doğrusa-Ilığında önemli bir "gedik açma-ktaydı. 

Neredeyse bir yüzyıldır, ama hala denetlenemeyen bir zorluk" içerisinde— bilim adamı, 
doğanın gösteri-sine dışardan bakan bir izleyicinin“ rahat konum unu bırakarak, kendisinin 
de gö'zlemlediğ'inin bir parçası olduğunu yeniden öğrenmek-tedir.- 

Değa ile olan ilişkide, bu bilgi—kuramsal devrimin ilk sonucu kuşkusu-z biliş-sel özne ola—- 
rak insanı-n artık yabancısı olduğu bir nesnenin, doğanın, karşısında. olmadığı, bu nes-n'e- 
n'in bir parçası olduğu, doğanın kendi içinde olduğu gibi kendisinin de da doğanın içinde 
olduğu düşüncesiydi. 

Sizinle bu soruların tüm karmaşıklığıyla kayranabileeeği bir imgeye, Mak Ernst'in Jardin 
de la France - Fransa’nın bahçesi (19:62) adlı yapıtına, birlikte bakalım. 

1.) İlk bakışta bu resm-in çok eski bir geleneğe, sembolik- pey-zaj geleneği-ne, ait olduğu 
görülüyor. Ernst bu şekilde bize doğayla.“ olan ilişkimizin, reseamların temsil ettikleri ile 
belirlenen bir tarih içerisinde oluştuğunu hatırlatıyor. 

2) Aynı zamanda ikinci bir geleneğin orada- yer aldığını görüyoruz-_, o da haritacıla'rı’n 
geleneğidir. Bu resmi coğrafya söylemine yaklaştırmak için her şey yapılmş, özellikle 
nehrin adının yazılması ve nehrin kıvnmlarını izleyen bir ok ile suyun akış yönünün 
gösterilmesi ile. Ayrıca, jeolojik özelliklerin ve bitki örtüsünün, haritacıların kullandığı 
tekniğe yakın bir tekni-kle belirtilmiş olduğuna... dikkat edelim. 

3) Buna karşılık yine de haritacıiığın (ka-rtografinin) evren-inde-bulunmuyo'ruz, en azın— 
ıdan modern bilimin tasarladığı biçimiyle. Max Ernst’in fırçası-altında. nehir, ..gizdiği mekâu 
nın bir kadın bedeni gibi okunmasında yatan simgesel bir boyut kazanı-yor. 

”Bedenin oluşturduğu açı, beden-açı-Loire, Loire nehri boyünca uzanmış yorgun kadın' 
bedeninin görkemi (gloire du corps de la femme ala-figure au. long de ila—Loire), doğa ye bir 
efsane nesne olarak kadının görkemi olarak beden (corps en gioire de lafemme Comme 
nature et objet' m.ythique), akıp giden suyun ortasında bir arzu adası biçiminde lüks,-. 
sükünet ve şehvet nehrin erotik çağrışımlarını anımsatıyor. 

4) İm'geIe-rle ve -'sözcü-kie'rle, kültürel olarak en çok anlam yüklenmiş (şatoları ve 
Ambroise’da, kıyısında Leonardo da Vinci’nin 1. François’nın kollarında öldüğü), motor 
Hugo’nun deyimiyle “Fransa'nın arması”3 olan nehrimiZe dair mitoloji ile oynanan bu 
oyunlar, Loire'ın bacağına dol-anmış- şu yıl:-anı farkettiğimizde birdenbire daha karmaşık-' 
birsimrgesel değerle zenginleşiyor: zehirli cazibesi ile. modern Lorelei, Loire. 

5) Anlam dolu-. imgelerle oynana-n', izin verilmiş. ya da ”yasaklanmış. bu oyunlar,; binlerce 
kez tekrarlanmış bir olgusal gerçeklikten? Jia-ira yılankavi kıvrımlarla. akara imge. yd— 

Elde-İs. 1.1 I., ?:.- 
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JACQUES LE ENHARDT 

iu-yia imgelemsel ’bir gerçeklik yaratıyor. Bu imgenin, yapıtın adı -'LeJardin dela France. 
(Fransa'nın bahçesi.) ile vurgulanan çağrıştırıcı, çift yanlı gücü, cennet düş—öncesine ': 
Eden- bilgi ağacının yasak meyve-'sine, nihayet bir kez daha. kadın fikr-ine katılıyor. 

İster topografik bir rölöve türünden bir olgu; biçiminde, ister ortak belleğin bir klişesi 
biçiminde sunulana bu simgesel içerik verme biçimi, köklerini estetik anın kendisine 
uzatmakta 

**(açıklayıcı') araçlar tükendiği, ama peşimizi bırakmayan varlık-sorusu. ora- 
da —felsefi biçimiyle değil de. olduğu. gibi- doğrudan ve duyarlı varlığın 
yaşanmışlığı olarak durduğunda” 

ozaman 
"“başka yerde kavranama—yan içsel söylem ve kuşku, 'şu küçük oğlan ço— 
cuğu ve onun peri masalları, içgüdüsel olanla söylem, duygusal olanla ta— 
nıtı—anmış olan arasında gidip gelen odaklaşmalaria ritimlenen, neredeySe 
eritici bir çeşit magma gibi, doludizgin yeniden karşımıza gelir.”4 

Böylece Max Ernst, Erken Rönesans geleneğine dönüşle, ressamların ve şairlerin ya'- 
pıtlarında dokunulmamış olarak yaşayabilmiş ama bu pratiklerin içinde yaşadığı sürgün 
yüzünden çağrıştırma gücünü büyük ölçüde yitirmiş olan bütün bir dağarcığı, efsane 
fragmanlarını, klişeleri, retorik çiçekler gibi serpiştirerek yeniden doğada yaşamanın bir 
yolunu önermektedir. Le Jardin de la France bir enstalasyon gibi kurgulanmıştır. 

oia-ki Duchamp ve Ernst-"in- ve. onlardan sonra birçok sanatçının yaptığı. gibi insanı ye— 
niden doğa içerisine yerleştirmek, sanatçıların giriştiği düşüpte sürecinin önemsiz bir 
serüveni değildir. 

Yükarıda, kültürümüzde bilimsel söylem ve bunun söylemediklerine sanatsal pratikler— 
cle- ayrılan yer arasında kurulan birbirini tamamlayıcı ilişki üzerinde dururken, yalnızca 
“marjinal olanın tanınmasını Savunmuyordum. Gerçekte, bu marjinallik, ere-klik ve anlam 
sorularının sorulabildi'ği ender düşünce alanlarından biri haline geldikçe, günümüzde 
toplumumuz için merkezi bir sorun olarak ön plana "çıkmaktadır. 

Kadına dönüşmüş olan şu nehir eğlenceli, bacağına dolanmış olan şu yılan merak uyan— 
dırıcıdır! Bu tablo karşısında düşünmemiz gereken bu mudur-? Bana öyle geliyor ki hayır. 
Sanatçıların isteyerek bizi alıştırdıkları uzaklığın uyandırdığı bu merak yerine, daha öze 
ilişkin nesneler önerilmesini isterdim. Örneğin, birer suyolu olan Loire ya da Rhin'in, ula- 
şım, sulama ve enerji üretim işlevleri —kana|izasyon işlevini unuturSa-k- bir kez parantez 
içine alındığında, hala bize söyleyecek bir şeyleri var mıdır? İçimizde, bu dünyaya ve. 
Oradaki yerimize bakışımızı bir kaç dakika da olsa, yaşamımızda bir kez de olsa deği-şti— 
rebiieeek anlamlı bir titreşim yaratabilirier— mi?— 

Simgesizleşmenin uygarlığımıza sahip oluşundaki şiddetbu soruları güncel kılıyor. Gör-— 
sel dünyamızı, arındırılmış ve kendilerinden beklemeye. koşullan'dırıldığınız şeylere tic-ari 
değer gereği ”önceden uydukları için ölü (doğan) reklam imgeleri,. bütün beklentilere-; 
karşın, bu simgesizleşmeye katkıda bulunmuyorlarmı? 

4Öllevi-ınssein, a.g.e., s. 186. 
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SANAT VE ÇEVRE 

Giyse ki, gündelik yaşantımız, çokluklar'ı' Ve "beklentilerimizi yönlendirme biçimleri ile, 
kendimize doğ-ada bir yer bulma gereksini-minin bizde yarattığı gerçek güçleri eng-elle- 
yen bu düş imgeleri ile, düş kadınları, düş plajları, düş evleri ile dolmuş durumda. Her 
türlü ekolojik düşünce bilmelidir ki, eğer öncelikle kendimize dünya yüzünde simgesel 
olarak bir yer kurmay-ı yeniden“ öğrenmez-sek bütün bu çabalar boşuna: ve yok olmaya 
mahkumdur-. 

Davranışlarımıza egemen olan ve imgelemimizi yönlendirme eğiliminde-olan soyutlama, 
herşeyi yapmayı bilen tekniklerin ..ve 'tüm gerçeği söyleyen istatistiklerin soyutlaması, 
bizi 'ya-rın bilimsel başarılarımızın sapkın etkileri“ karşısında savunmasız bırakacaktır, çün— 
kü bu soyutlama sorunlarımızı eteklik biçiminde ort-aya koymayı başaramamaktadır. 

İŞte bu. ereklik, görünüşte pratik olmayan, ”ama esas olan, üzerine bugün yeniden bir 
doğa kültürü, başka bir deyişle dünya. ile ilişkimizin çeşitli yönleri-nde zenginliği, dola— 
ylslyla çeşitliliği ihmal etmeyen bir kültür kurmak zorunda olduğumuz temeId-ir; çünkü 
varlığımıza anlamını ancak. bu zenginliği yeniden yaratarak bulacağız. 

Bu kültürü, geçmişi-n 'eski mitolojilerinden 'ya da kozmik dinlerinden yardım' almaktan 

çok Uzakta, kabullenilmiş ve modası geçmiş bir modernite içerisinde yeniden yaratmak 
gerekecektir. Ama her zamankinden daha gerekli olan yaratıcılık sanatçıların bize sun— 
duğu kavnağı şimdiden kullanabilir, çünkü en azından onlar, bir küçük devinimin anlam 
içermesi durumu-nda değerli olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmadılar. Ve bu tablo, Le 
Jardin della France, bize bunun deneyimini yapma olanağı veriyor. 
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Gezéiifi'éfi" Yazılarında I , _ 
F. Cânâ BİLSEL, Sibel ZANDI—SAYEK 

Bugün sizleri, 17.. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıla kadar Avrupalı gezginlerin gezi notla- 1.39- 
Ğ'fl rında betimlenen İzmir imgeleri arasında gezdirece'ğiz. Değişik biçimlerde “doğa," kent 

;; görünümünün resimlenmesinde vazgeçilmez bir tema ve metinsel imgeleri ifade -.-et- 
i: mekte kullanılan önemli bir” araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seyah-atnameleri in— 
£ ceiemekteki amacımız, kent peyzajının metinsel tasvirlerinde öZelIikle “doğ-a Ve kentin” 

;#
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birbiriyle nasıl bağdaştırıldıklarını anlamaktır. 

Edebi bir tarz olarak gezi notları okuyucunun zihninde hatırlanacak img-eşler yaratmak 
amacını taşır. Diğer gezi yazılarında olduğu gibi, burada inceledi'ğ'im'izİzmir betimleme— 
leri de; kentin tarihi ve coğrafi durumunun doğrudan tasvirler-i olmaktan çok, karmaşık“ 
kompozisyonlar “olarak görülmeli-dil: 

Kent görünümüne dair anlatımlar hem döne-min mevcut söylemlerinden, hem de fi“- 
ziksel çevrenin özelliklerinden yola çıkılarak biçimIe'ndirilmişlerdir. Bizim bu temsilleri 
çözümlerken niyetimiz ne dönemin “gerçek” İzmir'ini araştırmak, ne de bu metinlerin o 
zamanlar İzmir'in nasıl olduğunu yansıtmak açısından güvenilirliğini sorgulamaktır. İste- 
ğimiz daha çek İzmir'in kent peyzajını biçimlendirmiş olan imgelerin gerisindeki dü'şünCe 
biçimlerine ulaşmaktır. ’ 

Çoğunlukla Doğu’ya yapılmış gezilere ait gezi notları, Doğu'-ya ait imgelerle dolu olan an— 
latı'mlardın Genellikle bu tür metinler oryantalist söylemler çerçevesinde işlenmişlerdin 
Fakat inanıyoruz ki, bu tasvirleri ve özellikle de kentin doğayla olan ilişkisini konu alan 
temsili anlatımları aynı derecede biçimlendiren başka söylemler de bulunmaktadır 

Anadolu ve Yakın Doğu seyahatnamelerinin birçoğunda kentler betimlenmiştir. Ancak 
Avrupall gezginlerce yazılmış- olan gezi notların-da. İzmir özel. bir ilgi görmüştür. Gzl not"- 
I.arı'nda "İzmir'i özel kılan neydi? 



emın VE ÇEVRE 

1241:. 

ilk olarak, İzmir Doğu'ya. açılan bir kapı olarak hayal edilmiştir. Doğu-'nun batışı veya 
Batı’nın doğusu niteliğinde olmasıyla merak-' uyandıran bir yerdir. Gezginlerin gözünde-, 
İzmir, uzaktaki Doğu ile, tanıdık olan Batı-’nın arasınd-aki”farklılığı bulanıklaştıran bir eşik 
niteliğindedir. 

İkinci olarak, İzmir önemli bir ticaret merkeziydi. 16. yüzyılın sonlarına doğru-, kent. 
uluslararası ipek ticaretinde önemli bir değişim noktası olarak ortaya çıktı. Dahasonraki 
yüzyıllarda, kentin zenginliği ve Doğu Akdeniz’deki önemi nüfusuyla birlikte “arttı ve 19. 
yüzyıla gelindiğinde Osm-anlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan sonraki ikinci büyük liman 
kenti haline geldi. 16. yüzyıldan başlayarak, başka. bölgelerde-n gelen Osmanlı tebasında 
Müslüman Türkler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler, ekonomik fırsatlar peşin- 
de kente gelen yabancıların oluşturduğu kolonilerle birlikte kentin kozmopolit nüfusunu 
oluŞturdular. Birçok-ları için İzmir, bolluk ve refahın olduğu bir yer,-- bir 'tür“Elclorad0"ydu. 

Üçüncü. olarak, İzmir tari-hi dola-yısıyla önemliydi. .17. yüzyılın başlarından itibarennvru- 
palı gezginler, hem Antik kalıntıları keşfetmek,. hem de çevrede yer alan —başlıca Efes,- 

Sardis VE” Berg-ama Olmak üze-re— birçok antik yeri gezmek amacıyla kente gelmişlerdir. 
Coğrafyacı Strab-o’nun yazılarına aşina olan birçokları, aynı zamanda Homeros'un doğum 
"yeri olduğuna inanılan Eski Smyrna‘yl bulmak için kente geldiler. Bir İyonya kenti olma;- 
sının yanı sıra İzmir, sahip olduğu Hıristiyanlık- mira-sından dolayı da önemliydi. Kenti-n 
“Apokalips’in yedi kilisesi’inden birini barındırdığına inanılırdı. Bunlara ek olarak İzmir, 
“Kudüs'e-ye Kutsal Topraklara ya da Efes gibi kutsal Hıristiyan yerleşimlerine giden hai: 
yolu üzerinde bir duraklama yeriydi. 

Bu "yüzden Batılı gezginler İzmir'e zihinle-rinde daha önceden kurdukları kente dair im- 
geler-'ye beklentilerle gelirlerdi. Bu imgeler bakışları-na kılavuzluk eder, bakış açılarını 
çerçeveler ye görmek ya da sessiz kalmak-, ayırt etmek ya da kayıtsız kalmak konusunda, 
neyi seçeceklerini belirlerdi. Beklentileri gördükleri ile kimi zaman karşıtlık sergiler, kimi 
zaman da. bağdaşır. Ancak, beklentileri karşılansa da karşılanmasa da, gezginler kente 
ilişkin tasvirlerini- kendi kültürlerinin onlara aşıladığıtanıdık imgelerle işledilen 

“Doğu’ya. açılan kapı”, “ticaret cen'netii’, “Hıristiyanlığın beşiği”, “Homer'in doğum yeri“" 
gibi kentin önceden betimlenmiş imgeleriyle gözleri buğulanmış olan gezginler İzmir’in 
kent peyzajını nasıl tanımlamaktadırlar? Bu gezginlerin farklı kültürlerden ve soSyaI sı— 
nıflardan geldikleri ve farklı amaçları olduğu düşünülürse, kent görünümüne ilişkin Çok 
sayıda hatta birbirine zıt yorumların bulunması şaşırtıcı değildir. Ancak yine de, kentin 
doğasına ve doğal çevresiyle olan ilişkisine dair çok işlenen temalar olduğu gibi, bunla- 
rın ele alınış biçimlerinde de çarpıcı benzerlikler vardır. Birçok seyahatnamede, doğa ve 
doğanın sundukları kent-in imgesini oluşturmakta kullanılan önemli ”bir araçtır. Özellikle 
doğ-aya karşı olan bu ilgi birçok gezgin için son derece:-önem taşımaktadır ya işte biz de. 
__bunu ortaya çıkartmak istiyoruz. 

Akdeniz'de geçen uzun bir den-iz yolculuğundan Sonra İZmi'r'e ulaşan gezginler kenti-n, 
körfezden ilk görünümünü hemen her zaman, etrafını saran doğasının uzun ve büyü”— 
ieyioi betimlemeleri ile ifade etmişlerdir. Gemi sancakkale- açıklarından geçip de İzmir 
Körfezi-“ne girdiğinde-, insan kendini güneyi 'yeşil tepeler; kuzeyi ”de çorak-sarp- dağ-larla 



F. CANA BİLSE'L, SİBEL ZANDi-SAYEKL 

kuşatılmış bir iç denizde bulur. Bir süre sonra, ilk önce tepede Fagus Dağı ve aşağıda- 
gemi direklerinden oluşan bir ormanla izleyene göstermeye başlayacak ve giderek ken— 
tin silueti doğanın içinden sıyrılıp ortaya çıkacaktır. (Resim 1) 

Gezginlerin kentin panoramasına hayranlıkları, doğa görünümlerine duydukları özlem 
düşünülürse anlaşılır görünmektedir. Hemen hemen .tüm anlatımlarda, İzmir’in dağa! 
peyzajı ve coğrafyası kutlanması gereken önemli bir olaya dönüştürülmüştür. 

Kenti 18.22 yılında gezen Fra ncis. Aru—ndell, Discoveries/n Asia Minor1 adlı kitabında şöyle 
yazma ktadır: 

“Sayısız evler, kiremit çatılar ve boyalı çıkmalar, camilerin batan güneşle 
parıldayan kubbeleri ve minareleri, dağın zirvesini taçlandıran eski kale— 
nin koyu renk duvarları ve daha da koyu renk selvi ağaçlarından oluşan 
kümeler ile kaplı Pagos Dağı’nın etekleri ve altındaki ova [..] her iki yarıda 
şaşırtıcı yükseklikte ve inanılmaz hatları olan. dağlar, [..] sağda suyun kıyı— 
;sında yemyeşil çayırlar, gümüşi zeytin rengiyle kontra-st oluşturan sayı-sız- 
sığır ve çadırlarla kaplı kadife çimenler.” 

Doğanın görkemine bu ilgi sadece Arundell’e özgü değildir.' Bütün gezginler çevrenin 
güzelliğine sonsuz övgüler yağdırırlar. İklimin yumuşaklığı, bitki örtüsünün geçişli deîğ'iF 
şi'mleri, 'deniz, güneşin batışı, kuşkusuz hoş bir doğa resminin çizilmesine katkıda bu— 
[ummaktadır. 

Ancak, doğaya karşı duyulan bu ilgiyi yalnızca İzmir-’in Ege kıyısındaki güzel yehoş ko,- 
numunu aktarmak için kullanılan bir-araç gibi görmek yanlı-ş olur. Doğa ve doğal ögeler 
üzerin-deki vurgu kökleri daha derinde olan bir bakışı yansıtmaktadır. Gerçekte, kentin 
19. yüzyıl erken dönemine-ait bir anlatımda gördüğümüz bu metinsel kompozisyon biçi— 
"mi büyük ölçüde pitoresk bir peyzaj anlayışını yansıtmaktadır. Belirli bir mesafeden tü;- 
müyle algılanması gereken “bir resim gibi kent yarattığı bütünsel etki ile betimlenmiştir. 

Bu. imge, birçoklarının görmeye geldiği pitoresk Doğu lmgelemi ile örtüşürken, gezgin-— 
lerin" içselleştirmiş 'oldukları, kentin insan yapısı peyzajıyla ilgilenmeye karşı “duydukları 
bir direnmeye de tanıklık etmektedir. Bir başka deyişle doğanın yüceltildiği bu betimle- 
meler, gezginlerin doğaya karşı bir çeşit—saldırı olarak gördükleri, insan yapısı olanı konu 

etmekten kaçmanın bir yoludur. Benjamin Dorr’un Notes of TraveP (Gezi Notları). adlı 
eserinde olduğu gibi kimi yazarlar, fiziksel peyzajı pitoresk bir görünüm ile bütünleştir- 
mek için çabalamaktadırlar: 

“Sayısız camileri Ve azametli minareleriyle, meyve bahçeleriyle, uzun-yeşil 
selvi korularıyla, gemi ve, teknelerle dolu eşsiz limanıyla, bütünüyle kent, 
bir harita gibi önünüze yayılmış durmaktadır ve tüm bunlar mavi ufkun 
üzerinde güzel ve. kaba hatlı bir kabartma gibi duran azametli dağ sırala- 
rıyla çepeçevre sarılmıştır." 

2 F. Arundell, Discoveries in Asia Minor, (Londra': L.» Bentley, 18334)- 
2B. ”Den-"',; Nefes ofiTr'avei in Egypt-';;- mawvii/Land,, Turkey; ahd’iGreeceı(“Philadelphia:.J. B. Li'ppiheott, 
18-55), 
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Sir Thomas All'om’un İzmir gravürü, bir ortam yaratma kaygısının resm-edilen nesnenin 
betimlemesinin Önüne geçebildiği-ni göstermektedir. Pitoresk etkiyi yaratmak için kent, 
ortamı yansıtan bir doğal çevren'in'içerisine özenle yerleştirilmiştin 

Yabancıların kent ve çevresini resmetmek için kullandıkları tek yol yalnızca kenti n' çevre-ı— 
..siyie olan uyumunu aramak değildi. Doğal çevre her zaman ahenkli “bir manza-ra yaratmak 
için kullanılmamıştır. Bazı anlatımlarda doğal çevre betimlemelerinin, insan yapısı olan 
kent ile doğa arasındaki karşıtlığı ifade etmek üzere kullanıldığını, pitoresk anlatımdan 
bu karşıtlığı ön plana çıkarmak amacıyla yararlanıldığını görüyoruz. Senior Nassau'nunA 
Journal Kept in Greece and Turkei/3 (Yunanistan ve Tü rkiye’de Tutulmuş Bi r Günlük) adlı 
.esıerindğegörüldüğü gibi, kimi gezginler yalnızca kentin çirkinliğini vurgulamak amacıyla 

bununla karşıtlık oluş-turan, yüceltilmiş bir doğal (idyllic) görünüm çizerler. 
“Bu kadar güzel bir konumda bukadar nefret edilesi bir kent daha olamaz. 
Onu geniş bir amfi tiyatrogibi kuşatan dağlar, kimi zaman derin vadilerle 
geri çekiliyor, kimi zaman da kaba hatlı ya da yumuşak burunlar oluştura- 
rak ilerliyor ve kahverengiden, kırmızıdan, griden ve yeşil-den koyu mora 
dönen gölgeler oluşturuyor. Kent ise yalnızca bir karşılaştırma ile betim- 
ienebilir; İstanbul’dan daha kötü; Galata ya da Pera kadar kötü. Büyük 
bir Türk kenti -_bu sözcükler Türkiye’ye- seyahat eden herkese, 150.000- 
"y-arı-barbarın küm-elenmesinin biriktirebileeeği her çeşit pis-liği, zavallıiı"'-ı, 
_sefiiliği *Ve konforsuzluğu. hatırlatır.” î 

Bu anlatımda daha çok 19. yüzyıl betimlemeleri-nde rastlanan Oryantalist tavrı açıkça 
okuyabiliyoruz. Türkler-’in bu. topraklara ait olmadığını savunan oryantalist bir inançla 
'tüm kötülükler yerli halka yüklenmiştir. Bu amaçla, Türk’lere ait ögelerin anlatımı ile 
hayranlık duyulan doğal peyzaj betimlemeleri karşı karşıya, getirilmektedir. Aslında pi— 
toresk anlatım biçimlerinin Oryantalist niyetlerle kullanımı çok iyi bilinen bir şeydir. Bu 
nedenle: biz bunların” üzerinde çok fazla durmayacağız. 

Öte yandan bu dönemin gezginleri için, ıkır ve onunla karşıtlık içeri-Sinde olan kent'-ayy— 
rı'mına dayanan anlayış genel kabul gören bir dünyayı algılama biçimidir. Birçokları bu. 
düşünceyi kentsel p-eyzajın resmedilmesine taşımışlardır. Dahası, kentsel çevre'ile onu 
saran doğal çevre arasındaki ayrımı bunlara birbirine karşıt nitelikler atfederek daha da 
ab-artmı-şiardır. Greece. and the Levant-4 (Yunanistan ve Yakın Doğu) adlı kitabında Rio- 
'h'ard Burgess, İzmir kentinin içi-ni şöyle tasvir etmektedir: 

“Her birinin tek donanımı çamurlu bir kanal olan dar sokaklardan oluşan 
bir labirent ve insanın kulağını tırmalayan bir lisan karmaşası içerisinde 
bir Babil!" 

İzmir kenti düzensizlik, karmaşa, kalabalık, pislik ve bulaşıcı hastalık” gibi imgelene öz— 
deşleştirilirken, kenti çevreleyen kırsal alan güzelliği, saflığı ve şifa verici nitelikleriyle 
öne çık-anlıyordu. Pastoral bir biçimde betimlenen doğal çevre, bozulmuş ve kirlenmiş 

3 W, N. Seni-or, A Journal Kantin Turkey and Greece in tne'Autumn of"—1857 and the Beginning-of 
1.858, _(Lorı'draıLOngm'an, Brown, Green, Longm-ans', and. Roberts, 18519"):_ 
4 R. Bu FgESS, Greece-land“the-Levant; ar Diary of-a Summer-'s Eae-Uman in 1832.1 (Londra; Longman—,. 
Bees-,. Orme-, Brown, Green &. Longman, 1813.5} 
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Resim 1. 
17". yüzyıl sonunda Corneille Le Bruyn tarafından çizilmiş İzmir gravürü 
Kaynak: Corneille Le BWV", Voyage Bu Levant, chez Henri de-Kroonevelt, (Delft, 1760); 

Rasim 2. 
Them—as All'a'mf'u n" 
gravüründe? 19“. yüzyılda 
İzmir 
Kaynak”: Robert Walsh,.“ Cons- 
tantinople and the-_ Scenery of 
Seven --Church—ıes of Asfa Min-ar, 
(11838) 

Realm-“3; _ 
.19'. yüzyılın baş-larında Izmir'de 
Kervan—lar Köprüsü 
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kentsel çevreye “bir karşı—tez halin-e geliyordu. Gerçekte,. “felsefi an Iamda "pitoresk,- insan 
deney-iminin duygusal yanını keşfetmeye anlama çabasının bir ifadesidir. Rousseaufnun 
doğa ile ya kın i liş-kide olrinanın onarıcı gücüne olan inancına “dayanan bu fi kir doğayı rne- 
nevi yaşama eriş-me çabası ile özdeşleştirir. 

Kentin bütününe ilişkin izlenimlerden kentin kendisinin betimlemelerine geçtiğimizde, 
doğanın baskın bir öge olarak varlığını Sürdürdüğünü izlemekteyiz. Doğal çevreyi betim— 
Ie-mekteki ısrarcı çaba, kente dair uzaktan izlenimlerin ötesine taşınmıştır. Doğa betim- 
lemelerini, gezginlerin kentin özgün ögelerine ve kentte gezilmeye değer şeylere ilişkin 
anlatımlarında da buluyoruz. İlginç bir biçimde, yabancıların gözünde İzmir'de görülme- 
ye değer olan yerler kentin hemen dış-ında yer almaktadır. Gezginler kentin içinde bu- 
luna-n yerlerden çok, civarındakilerle ilgilenmişierdir. İzmir'de kentin sunduğu zevkleri, 
çelişkili bir biçimde, kentin içinde değil, dışında bulmuşlardır. Kentin konu edilen dikkat 
“çekici yer ve anıtları pastoral bir betimlemeye uygun olanlar arasından seçilmişlerdin 

Frenk mahallesinin ve çarşının kabataslak bir tasy—irinden sonra, gözlemciler dikkatle- 
rini Kervanlar Köprüsü, Kadifekale (Mount Peg-os), mezarlıklar, Diana Hamamları,- su 
kaynakları gibi yerlere yöneltmişlErdir. Kente dair izlenimleri herhangi bir lim-an kentine 
uyarlanacak kadar basmakalıp cümlelerle sınırlı kalırken, çevreye ilişki-rı betimlemeler 
büyülü ve. içten-dir.- 

Bu y'e-rlerden biri olan Kervanlar Köprüsü (Kemer Köprü), kente doğudan giren ana ker- 
van yolunun kente giriş noktasıydı. Aynı zamanda hiç-bir geZgiriin kaçırmadığı eğlenceli 
bir yerdi. Bu alana. ilişkin betimlemeler olağanüstü, pastoral bir görünüm Çizerler. Siri 
Granville. Travels ı'n Greece and Turkei/5 (Yunanistan ve Türkiye'ye Geziler) adlı kitabında. 
şöyle yazar: 

“Kentin yakınlarında çok hoş yerler var. Bunların arasında ençok hayranlık 
duyduğum, Frenk-lerin Kervanlar Köprüsü olarak adlandırdıkları yer... Bir 
yanda akan Meles Çayı, kahvehane, köprü, bahçeler, mezarlıkların koyu. 
yeşil selvi ağaçları, Türkmen çadırları ve geçip. giden deve ”kervanları çok 
güzel bir manzara yaratıyor." 

Başka bir örnekte,,_ Robert Sample Observations en a Je{Jr-near5 (Bir Gezi-den Gözlemler)- 
adiı eserinde, hoşa giden bir manzara yaratmaya çalışmanın ötesine geçmektedir. Ker- 
yanlar Köprüsü’nü “İzmir'in tiyatrosu" olarak nitelemekte ve bu tiyatronun sahnesinin 
“her ”milletin düşünce ve duygularına Uygun" kurallar üzerine kurulu oidıığunu ekle-— 
mektedir. .Semple bu yere esin kaynağı duygular yükleyerek, pitoresk anlatımı en “üst 
noktasına taşımaktadır. (Resim 3.) 

İS-sır Bart” Grenville Temple,-. Travels 'in Greece-and Türkey[Lo_ndra,1839) 
'5- Robert Sample, oaserrarmnsab a.;ourneız tbr-eeeh Spain—feed II.-“air fahise-iise; and-Thence to Sm- 
yrna. and Constantinopfe'.(Lon_dra._:- C. and ”R.. Baldwin, 18-08) 
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F. CMA. BİLSEL, SİBEL ZANDİ-SAYEK 

Gezginlerin dağarcığında bulunan bir başka ilgi odağı da Diana Hama'mları'ydı. Daha da 
erken bir dönemde İZmir'e gelmiş olan ve 17. yüzyılda uzunca bir süre. İzmir'de misafir 
olan Chevalier D'Arvieux, Anılar’ında’ Diana Hamamlarını şöyle betimler: 

“İzmir'in Doğusunda kalan kırsal alan bütüncül ve güzeldir. İçinden birçok 
dere akar ve onu kateden bir nehir bulunmaktadır... Burada,. bir zamanlar 
Janus’a adanmış bir tapınak» bulunmaktaymış; mükemmel bir işçiliğin ese—' 
ri olan dört adet sütunun taşıdığı geniş ve yüksek bir tonozun kalıntıları 
hâlâ “ayakta durmaktadır ve hemen yakınında da yedi tane-değirmeni dön— 
dürmeye yetecek çok sayıda büyük derenin oluşturduğu bir göl vardır."” 

D'Arvieux burada, doğal peyzajın güzelliği ile Eski İzmir'in kalıntılarını bir araya getir- 
miş. Yazar, Piranesi tarzı bir peyzaj kompozisyonu anlayışını haber veren bu betimle- 
mesinde doğal peyzaj içerisinde çizdiği antik kalıntıları vurgulamayı seçerek, o yerin 
imgesini metinsel olarak güçI-endirmektedir. Antik çağlara yapılan bu gönderme kayda 
değerdir. Bu, daha sonra birçoklarının İzmir’i resmederken kullanacakları, tekrarlanan 
bir tema haline gelecektir. Kente 18. yüzyılın başlarında gelen Fransız botanist Pit-ton de 
Tour'nefort ise, aynı yeri benzer tarihsel referanslarla betimlemektedir:a 

“Meles'in hemen hemen bir mll ötesinde, Manisa yolunun üzerinde, bir 
tarlanın ortasında Janus Tapınağı diye adlandırılan bir yapının kalıntıları 
bulunmaktadır, yapı tümüyle çökmüştür ve şimdi tüm çevresi güzel antik. 
mermerlerle doludur. Onun yakınında çok güzel bir dere akar... Ne kadar 
büyük bir şanssızlıkt'ır ki, Homeros'un annesi onu bu sevimli derenin ya'—- 
nında değil de, Diana Hamamları diye adlandırılan büyük mermer yapının 
kalıntıları-nın bUIUnduğu yerin yakınlarında dünyaya getirmiştir; bu kalıntı—* 
lar hâlâ. görkemlidir...” (Resim 4) 

Birçokları İzmir'in ozan Homeros’un doğum yeri olduğuna inanmlŞIardır. Bazıları mitolo- 
jiyi gerçek Sayıp, onun doğduğu mağarayı bile ararlar ve yeri konusunda uzun uzadıya 
tartışırlar. İzmir Homeros’un doğduğu yer olsa da, olmasa da, bu durum gezginlerin bu 
inancı destansı boyutlara taşımalarını engellememiştir. Destanın mekân—ın anlatımıyla. 
birleştirilmesi, yayılması peyzaja yüceltilmiş bir anlam katmaktadır.. 

Bundan bir yüzyıl sonra, Alman gezgin von Schubert, aynı temayı daha da abartılı bir 
biçimde işlemektedirz". 

"“Meles’in için selamlıyorum seni İzmir! Bu çay yeşil vadisinden insanla— 
rın ve halkların bir ruhu olduğunu ve insanoğullannın var oluşun başka 
bir gerçekliğine, kendi içsel gerçekliklerinin tapınağına ulaşmak için, ken— 
dilerini hayvansı dürtülerden kurtarmaları gerektiğini haykıran ilk insanı 
yetiştirmiştir [...] Evet, bu kişi Homeros'tur: burada veya buraya yakın bir 
yerlerde, bugün hâlâ bizim hayatlarımızı kurmamızda kılavuzluk eden' ya— 
pıtlar olan İlyada ve Odlseus’un yazarı büyük şair Homeros—' doğmuştur." 

"'*Cheyalier D'Arvieux, Mé'moires de ”Chevalier d'Arvieux, Cilt 1 (Paris: Jean—Baptiste. De'lesp'ine le,-' Fils. 
llbriaire, 1735) 
'i'-" Joseph Pitton de Tournefor’t, Voyage d’un B.otaniste, cilt .2' (Paris: L'Imprin-ıerie Royale, 1717) 
9 G. Heinrich von Schubert, Reise in der Meryemana in den Jahren 1836 und 1837 (Erlangen:- Palm,, 
und Enka, 1857) 
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Çevreyle. tarihin bu :b'ileŞ'imi giderek başka boŞ/utlar da kazanır. Eski Smyrna-’nın kalın-tı- 
ları kentin yerleşik olan pek çok yerinde görünürdedir. Kadifekale’nin eteklerinde ”konut 
mahallelerinin altında gömülü kalan anfitiyatronun kalıntıları, ya da kentin ortalarındaki 
mezarlıklardan birinin içinde bulunan Agora'nın sıra sütunları gezginler tarafından fark 
edilme-den geçilmemiştir. Birçokları, İzmir’in Roma; devrindeki görkemini betimlemiş olan 
coğrafyacı Strabo'nun yazılarından haberdar olarak, var olan parçalardan antik kenti 
yeniden kurmaya. çalışmışlardır. Ortada, bulunan fiziksel kalıntıları hay-ai güçleriyle bir 
araya getirerek, İzmir-’in geçmişte nasıl olduğuna “dai-ıl“, idealize. edilmiş bir imge] yarat;- 
mIŞIardır. 

ısonuçta, bu idealize. edilmiş tarihsel imge, o zam-anın kentini değerlendirmek için kul—* 
lanılan bir ölçüt haline gelmiştin Bu, 19. yüzyıl Ortalarında gezginlerin anlatımlarında 
oldukça sık izlenen bir eğilimdir. Örneğin, Ludwig Ross şöyle yazar:“)- 

“[...] Bir zamanlar düzenli ve geniş cadde-leriyle ünlenmiş olan İzmir'i'iki- 
lain yıl sonraki haliyle karşılaştırırken-, kişi insanlığın yerinde saymakta 
olduğunu hisseden Hiçbir yapı, hatta bir tek .cami “bile güzellik d'u-ygusu 
uyandırma kta yeterli değildir. Her şey sıradan ve gösterişsizdir...” 

14-76 _ , 
Böylece antikSmyrna imgesi kentin o zamanki hali karşısındagezginlerin duyduğu -'hayaıl_ 
kırıklığını körüklerniş, Oryantalist eleştiri için bir malzeme haline gelmiştir.- 

Kent-i doğal çevresinin içine yerleştirmek, ilgi odağı olan yerlerin betimlemesmde kırsal 
imgelerin peşine düşmek, peyzaj-a tarihsel anlamlar yüklemek gibi. yöntemlerle okuyu-— 
eunun zihninde kentin reşimsel izlenimleri yaratılmıŞtır. Bu yöntemler kent görünümün-ü 
doğayla. olan ilişkisi içerisinde resmetmekte kullanılmışlardıı: 

Doğa teması, kent yaşamının doğal çevreyle olan ilişkisini ”betimlemekte de kullanılmış— 
tır. Kente dair anlatımlarda, "doğa sunduklarıyla ve günlük hayatın bir parçası akışa—yla 
yine mevcuttur. Genellikle, kentsel zevklere ilişkin anlatımla-r, doğa, ve doğanın sunduk— 
ları ile içiçe geçmiştir. Daha erken dönem gezginlerinin gözünde doğası ve ürünleri İzmir 
kentini bolluk ve zenginliğin, başka bir deyişle. nitelikli bir kentsel yaşamın sürdüğü bir 
yer yapmaktadır. 

DfArvie-uix. kent yaşamıyla doğa arasında bir ortak yaşayış _.(symbiOSı's) kurarken, kentte 
bahçelerin kullanımıyla ilgili ilginç bir betimleme sunuyor: 

“Kentin dış mahallelerinde bulunan birçok evin, portakal, limon, incir ağaç— 
ları ve diğer meyve ağaçları dikilmiş geniş ve ferah bahçeleri vardın Türk— 
lerin bahçe sanatını Avrupa’daki mükemmeliyet derecesine taşımadıkları 
doğrudur. Onlar sadece ağaç dikiyorlar, ne korular yapma peşindeler, ne 
desimetrik gezinti yolları. Bu ihmallerine rağmen, bahçeleri çekiciliklerin— 
den bir şey kaybetmiyor. Çeşmeler ve bazen de balık havuzları, havuzlar 
buluyorsunuz. Bu bahçelerden bazılarının sahipleri ins-anların eğlenceiçin 
”bahçelerini kullanmalarına izin veriyor. Frenkler, oraya sıklıkla gidenler— 
den. Yanlarında et ve şarap götürüyorlarve orada zevkli saatler geçiriyor- 

"Mud-wig Rose, Kleinası'en una Deutschland,- aeısaaaere uaaaufsaıza—mit Bez-ugnanme agreeme— 
fish-Raff Deutscher NiederiaSSHn-gen ie Haloween-(1850). 
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:'— Resim 4. * ”İİ-i'. 
Diana; hamam-ları :İİ 
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Resirn 5-. 
İzmir kadısının Fransız konsolo— 
sur'ıu kabulü 
Kaynak: Jean du Mont, Voyages 
de Mr. Du Mont en France, _en 
Italics, en Allemagne, â Malthe, 
at enTurquie. 1699 

lar. Yahudiler de aileleriyle gidiyorlar. [...] içmekten korkma-yan Türkler de 
oraya gidiyorlar ve hiçbirzaman da Asa-rhoş'olma fırsatını kaçırmıyorlan” 

İzmir kenti, 156. yüzyıldan itibaren uluslararası ipek ticaretinde önemli bir liman durumu— 
naa gelmiş ve giderek Doğu Akdeniz’de önemli bir ticaret merkezi olmuştur. 19. yüzyılın 
başlarında ise uluslararası ipek ticaretinin güzergâh değiştirmesi ile İzmir kenti kendi art,, 
bölgesinin zenginliğini yeniden keşfetmiş ve ihraç amacıyla bölgenin ürünlerini toplayan 
bir merkez haline gelmiştir. Bu değişime koşut— olarak, İzmir' betimlemelerinde doğan-ın 
verimliliği başka bir anl-am kazanır. Doğa daha "çok işlenilmesi gereken bir kaynak” ola— 
rak 



SANAT-VE ÇEVRE 

görülmeye başl-andıkça, büyük bir ticaret merkezi olarak İzmir’i anlatan tasvirler- öne 
çıkar. Gezginler yerel ürünlerin çeşitliliğine hayranlık duymuş ve bu. malları ayrıntılarıyla. 
betimlemişlerdir. Kurutulmuş yemişler, İzmir pazarın-a taze taze getirilen Aydın ve Nazilli 
incirleri, Urla ye Karaburun üzümleri, yün, pamuk ve Bürsa’nınişlenmemiş ipeği, Uşak’ın 
halıları, Afyon'dan gelen haşhaş... hepsi kente, Londra'-ya, Trieste’ye ve Marsilya 'ya ihraç- 
edilrnek üzere getirilmektedir. 

Kentsel yaşamın zevklerini anlatmaktadoğa bir ortam olarak betimlemek-tedir. "Gezi not- 
ların’daki ana motiflerden biri da, İzmir yöresinin cömert doğası olmuştur. Erken dönem 
anlatımlarında bereketli doğaya yapılan gödermeler, “iyi yaşama” zevkini simgelemek- 
tedir. Açıkçası, D'Arvieux’nün bu yaklaşımı özel olarak kendisinin aristokrat_.g'eçmişinde'n 
de. kaynaklanıyor olabilir.11 

“Bu memleket sık sık, avlanmayı seve-n Frenkler tarafından ziyaret. edilir. 
Keklikler, çiller ve diğer av hayvanları çok boldur.[...] Bu güzel oya buğr— 
day, meyve ve sebze üretmenin yanında, enfes bir şarap-yeren mükemi- 
mel bir bağdır da. [...] Diğer mallar da pahalı değildir [...] bu memlekette 
çok az paraya iyi bir yaşam olduğunu ..göste-rir. Deniz ise. her türden balık 
..ve- kabukîlu hayvanlarla doludur.-" 

İzmir kadısının Fran-sız ko-nSolosunu kabulünü gösteren 18. yüzyıl başlarında yapılmış 
"olan gravürde kentin. “fona yerieştiriiiş big-imi .ve ön planda kahve .ve çeşitli ürünlerin 
alay halinde geçerken “betimlenîi-şinde de aynı izle-nirnin verilmek istendiği görülmektedir.. 
(Resim 5)" 

Gerçekte. tüketim amaçlı bu ürünlerin toplamının doğa ile özdeşleştirilme-si.,- Batılıların 
bölgeye karşı olan ilgilerinin odağının değişmesi ile aynı zamana rastlamaktadır. Nite— 
kim, geç dönem gezginlerinin gözünde kent bütünüyle ticaretin simgesi haline gelmiştir. 
Kentteki ticari faaliyete karşı olan ilgi artarak l9.'y'üzyıl anlatımlarına egemen olmuştur—__. 

Kimi betimlemelerde bu yaklaşım, iyice abartılı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Travers. in 
Turkey' (Türkiye'ye Geziler) adlı eserinde Rich-ard. Madden ‘in belirttiği gibi:”- 

“Ruhlarındaki bütün yeten-ekler incirleri ve üzümleri düşünmekte düğüm— 
Ienir [...] Burunabat (Bornova) bahçelerini soruyorsunuz ve incirlerin ora— 
da bolca bulunduğunu .öğreniyorsunuz; o yerin nadir bulunan şeylerini 'so— 
ruyorsunuz ve sizi incir pazarına götürüyorlar; politikayla ilgili bilgi almak- 
için ricada bulunuyorsunuz ve size incirlerin ucuz olduğu söyleni*yor[_..._]_ 
nereye giderseniz gidin,. ebedî konu incirler, incirler, incirlerdir.” 

Benzeri bir konuda., kentin özelliğini bütünüyle ticari eğilim açısından anlatan Michaud 
daha da: ileri giderek, bu tam kent halkının başlıca özelliği olarak görür ve alaycı bir dille 
şunları yazar: 

“İnsanları birbirine yakınlaştıran teki duygu, tek ortak bağ menfaat aşkıdır. 
Üzerinde uzlaşma olan tek şey, pamuğun ya da. haşhaş-ırı Hyatt, kuruşun 
ya. da doların değeridir." 

i1 Chevalier- mam-aux, a.g.e. 
1’2 Richard Robert Madden, TraveisF-in ”Turkey, Egyet,_,niuaia=aaıd Paiestineâıin'ıîââti, 1825... 18.2618: 1827 
(Le nı,-ira: Henry Colbu rn“, 18.291) 



' 
;

W
S

-
ı

-
W

T
W

—
 

.
_

—
_

 
7

:
7

1
 

'
.

 
.

:
.

:
ı

:
ı

_
.

f
.

_
.

v
.

_
 

İ
'

I
-

Z
-

İ
'

İ
Ü

C
'

Z
'

i
'

.
.

'
.

'
1

l
l

ı
l

'
:

i
:

i
'

 
I

ı
ğ

l
ş

ı
f

î
'

ı
n

'
ı

f
 

"
"

ı
l

ı
î

-
J

H
E

'
P

:
 

'
;

_
 

_
'

_
"

-
'

_
ı

_
 

.
'

ı
 ‘ 

—
.

 
' r

_
ı

—
ı

ı
ı

ı
ı

v
—

â
-

 
.

—
 - w. 

:
'

3
'

-
,

'
 

,
“

.
 

F. câmi.“ BİLSEL, SİBEL zAND-i—ı-sAYE-k: 

Bu yazıda amacımız, gezginlerin İzmir betimlemelerini kendi söylemsel bağlamları içeri- 
sinde değerlendirerek doğrudan bir okumanın ötesine geçmekti. Gezginlerin kente-gelir- 
ken ilgi duydukları konular kadar, doğa—ya ilişkin farklı algılama. biçimleri de kent izlenim— 
lerini resmetmekte kullandıkları imgeleri büyük ölçüde belirlediği-ni gördük. 

Gezginlerin metinlerinde, İzmir kentini-n doğal çevresi yüceltilir ve bir bütün olarak be— 
timlenirken, kenti simgelemek—üzere seçilen yerler de pastoral niteliklerle donatılmıştır. 
Ayrıca, arkeolojik kalıntıların pastoral peyzaj içerisinde betimlenmeleri ile somutlaştırı- 
lan İzmir tarihi de gezginlere pitoresk bir Doğu portresi çizmeleri için önemli bir imgeler 
dağarcığı yaratmıştır. İzmir betimlemelerinde doğa, bolluk ve iyi yaşamın kaynağı olarak 
sunduğu ürünlerinin bütün çeşitliliği ile de' ön plana çıkmaktadır. Ve son olarak, doğa— 
işlenilmesi gereken bir zenginlik kaynağı olarak görülmüştür. 

Kısaca, İzmir kentinin değişen imgeleri, gezi notlarının yazıldığı dönemleri-n söylemleri- 
içerisinde— doğanın ve çevrenin değişen anlamların-a tanıklık etmektedir. 
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Françoise GAILLARD 

'“Toplumlarımız dünyanın diğer toplumlarına. total bir anlam boşluğunun tiksindirici gö— 
rüntüsünü sunuyor." Bu karamsar tanıyı Cornelius Castoriadis’e borçluyuz.; sondan bir 
önceki yapıtı La montee de Iînsignifiance (Anlamsızlığın Yükselişi) adlı kitabında kendisi 
böyle yazmıştı.1 Varlıkları ve amaçları konusunda kararsız olan bizim demokratik ve 
liberal toplumlarımız bugün büyük bir anlam yitmesinin sıkıntısını yaşıyor görünüyor. 
Nereye? Jean de la Fontaine'in b.alıkçılın varacağı yer konusunda karşısına çıkan bilmece 
(bu bilmeceye fabl yazarı, “gidiyordu, nereye bilmem" diye karşılık vermişti), bizlerin 
bilmecesi oldu. Nereye gidiyoruz? Hangi karanlık geleceğe? Hangi güvencesiz yarın-a? 
Hangi görünmez ufka? İlerlemeci ideolojiler gibi tarih felsefelerinin de getirmiş olduğu 
aydınlık. yanıtlar zamanlarını doldurdular. 

Amaçların kararmakta olduğunun bilincine varılmaya başlanması yüzyılımızın son on 
yılında olmadı. Nietzsche'nin Neşeli Bilgi adlı yapıtında anlattığı, tam öğle zamanı elinde 
fener, ufuk çiZgi-sini kimin silmiş olabileceğini kendi kendine sorarak dolaşan deil adamı 
anımsayalım. Anlam verici büyük sistemlerin eleştirisinden bu yana, büyük özgürleş- 
me mitlerinin iflası ve usçu ütopyaların yıkılışı, ufuk çizgisinin sii-inmesinde, Tanrı'nın 
19. yüzyılın sonunda ölümünden daha etkili bir araç oldu. Ama içinde kendimize bir 
niş yaptığımız bu boşluk, bugün demokrasmin karşılaştığı en vahim sorunlardan birini 
oluşturuyor. La fin d’une illusion (Bir Yanılsamanın Sonu) adlı kitabının sonunda François-' 
Furet, Marksizm'in -bu usçu ütopyanın— bitişini haber verirken, demokrasinin en ileri tut- 
kusunun enteiektüel konfor olduğunu çok iyi bilerek, demokrasiyi bir ütopya yaratmaya. 
çağırıyor. Bir ütopya ufku olmadığında bireyselcilik ilkesiz ve zevk peşinde bir hedonizme 
düşme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor, 68 kuşağı düşlerinin bizi inandırmak istediği— 
nin'tersine-bu, özgürleştirici olmayan bir hedonizm. Belki 'de o “noktaya gelmiş bulunuyo— 
ruz. Eğer mimarlık, H. Bro'ch'un düşündüğü gibi bir barometre ise, o halde. zamanımızın 
biçemi durumun gerçekten de bu olduğunu düşündürüyor bize.“ ' 

*Bu metin,. Cânâı Bilsel ita rafından' Türkçeye çevrllml-Ştir. 
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SANATVE-ÇEVRE 

Bir Kamu Yararı Estetiği 
Jean Strobinski, bir kaç sayfasını 18. yüzyıl sonu ütopya mimarlığının şekillerle anlatı—- 
mına ayırdığı Les Emblemes de la Raison (usun amblemleri) adlı yapıtında isabetli bir 
biçimde bu mimarlığın “yalnızca ilkel figür-lere dönme-k amacıyla basit olmak istemediği- 
ni” (burada bu mimarlığın yaygın biçimde kullandığı ilkel geometrik formlara gönderme 
yapmaktadır), dahası bufigürleri bir araya getirme tarzı ile. de, işlevi dışardan anlaşıla— 
bilir' kılmak amacıyla, beli-ğ olmak istediğini belirtmektedir. “Sadelik, okunabilirlik, bu mi—' 
marlı'ğın gerekleridir. Biçemi bunlar belirler. Sadelik ve okunabilirlik, bu ikili zorunluluk-,- 
biçimsel düzeyde (sadelik) olduğu gibi, anlam (okunabilirlik) düzeyinde de kendini gös- 
-'-tere-n aynı açıklık isteğinden kaynaklanmakta ve bu istek insan etkinliğinin tüm alanla—. 
rında genel bir ussallaştırma. (rasyonalizasyon) projesinin bir parçasını oluşturmaktadın 

Sadelik, Aydınlanma. ütopya-sının, _en bilinen olmasının dışında aynı zamanda eski dün— 
'-y__anın ış ık geçirmezliğine karşı en açık biçimde -;sayun.ulmuş_ olduğu için, en çok dikkat 
çekmiş olan özelliklerinden biridir. Buna karşılık okunabilirlik daha az vurgulanmıştır. 
Oysaki Aydınlanma mimarları, yeniden temel biçimlere yönelerek ve. bunlarla yapıların- 
işleysel gerekleri arasında ince bir uyum arayarak yalnızca; formları u_ssallaştırmak. is— 
r—temeîmektedlrler. Dahası onlar" yapıların uydukları ussal “ilkelerden ”ye.. ilke olara" k“ u, aftan 
konuşmasını istemektedirler. 

“Mimarların“ gözünde bu ikisi birbiri ile 'ilışkldir, ama öyle görünüyor ”ki, Jean St—arobinski- 
yalnızca birincisini dikkate almıştır,. çünkü ütopya mimarlarının ilettikleri mesajı şuna 
indirgemektedir: “Sadeleştirme ve çıplak anıtsallık tercihi biçiminde kendini gösteren 
iste-k yapıya, yapı-nın pratik kullanımının damgasını basmak biçiminde yeniden gündeme- 
gelir. Form işlev içindir, ama işlev de kendini görünür kılmak için forma- yansır: İşley- 
sembolizmi, işlevin kendisine eklenir.” 

Aslında Jean Starobinski'nln okunabilirlik olarak adlandırdığı, yapıların pratik kollanimı— 
nın biçimsel ifadesinden başka bir şey değildir,, diğer bir deyişle onları görmekle neye- 
yara'dıkları bilinebilir. Oysa ki gerçekleşmemiş projelerin bir albümünü ya da o dönemde 
yapılmış yapıları -ki bu dönemde kağıt üzerinde çok sayıda proje üretildiği hal-de çok az 
yapı yapılmıştır- ya da anıtları içeren bir kitaba göz-atıldığında, çizimleri ve ”fotoğrafları 
açıklayan Iej'ant saklanacak olursa, şu ya da bu eserin hangi kullanım için yapıldığını 
yalnızca yapının strüktürüne bakarak anlamak oldukça zordur: Bir anıt mezar mı? Par- 
lamento mu'? Halk Sarayı mı? Us’a adanmış tapınak: mı? Her defasında. yapının işıey'i— 
ni“ belirlemeyi sağlayan semboller ve amblemler, strüktürel elemanlar değil süslemeye 
yönelik dekoratif elemanlardır. Bu, bu yapıların ilettiği sözün, sadeliğin gereklerine ba- 
kılırsa neredeyse asalak olarak görülebilecek bir süsleme gevezeliğine mi “indirgendiğ'ı 
anlamına gelmektedir? 

Tabii ki hayır, fakat soruyu bu biçimde yanıtla-mak okunabilirliği iki düzeyde aldığımız an- 
lamın-a gelir: bir yanda belli bir toplumsal kullanım belirleyen geveze süsleme (Cabinet 
du Sommer! ya da Etrurya Kralı Porsenna’nın mezarında olduğu gibi), öte yanda öyküsel 
amacı-n ötesinde, yapının kamu işlevini ifade eden strüktürü. Bunu açıklayalım, Strüktür 
düzeyinde bir ütopik. yapıyı okumayı ne sağlar? Onun içsel ussal-lığı (bununla yapının 
formunun işlevsel gereklerie uyumunu anlıyoruzi. Boossallık yolu'ylaher yapı, kamusal 
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mekânın ussallaştırılması projesindeki'yerini okunur kılar; burada Aydınlanma’nın top- 
lumsal 've politik projesi iç içe geçer. Bir başka deyişle, ütopya mimarlığı Us’u görünür 
kılarak, ortak iyi olan, tam olarak, toplumsal istemin amaçladığı ortak iyi olan Us'tan söz 
eder. Her bir yapının mimarisinde ifade bulan bu düşünce bir biçem yaratır; bu, mimari 
göstergeleri-n görse-| Volanın ötesinde bir anlam hedefledikleri bir kamu yararı estetiğinin 
biçemidir. 

.. Bence işlevsellik,Aydınlanma’nın bu ikili gereğini tek başına forma dayalı bir ussallığîa 
ii indirgemiş görünü-yor. Buradan ortaya çıkan sonuç ise yapıların birbirinden ayırt edi— 
. Iemez olmalarıdır. Yapının işlevinin okunabilirliği (yalnız gelenekten bir şeylerin — peki 

benzemese de çan kulesi olan kiliselerde olduğu gibi — varlığını sürdürdüğü durumlar 
dışında) ve özellikle de ütopya boyutunun okunabilirliği ortadan kalkmıştır. İşleve dayalı 
mimarlıkta hiçbir şey artık usun aşkınlığını göstermemektedir. Tersine, her şey- usun. 
“araçsallaştırıldığına işaret etmektedir. 

Oysaki işte, işlevselciliğin zaferini görmüş olan bu uzun modernist dönemin ertesinde, 
.- mimarlık yeniden ütopyacıların düşündüğü bir okunabilirlik tarzı ile barışmış görünüyor. 
.. Bence bunun kanıtı birçok post-modern yapının amacını, en güzel uygulamalarda s_aklı 153 

bir biçimde, kitsch örneklerde ise patırtılı bir biçimde, göstermeye çalışmalarıdır. Bu 
ikincisinin bir örneğini bize, Batı Amerika’da 66. karayolu üzerinde bulunan, içinde ördek 
yetiştiriciliği ve satışı yapılan ördek biçimli yapı vermekte. Kimse bu yapının işlevinin = 
okunabilirliğinin neredeyse mükemmel olduğundan kuşku duyamaz. Burada, mimarlık : 
işaret işlevi üstlenmiştir ve ördek alıcısı aradığı bu “ticari yapıyı uzaktan tanıyabilecektiı: ;, 
Fakat yanılmayalım, bu göstergesel açıklık ne parlak bir düşünce ne de ütopyacı bir“ niyet 
taşımaktadır. Bu çiftliğin Aydınlanma’nın konuşan mimarlığı (Iltlrchitectureparlante) ile 
uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aslında bu. ördek biçimli yapı neden sö- 
Zetmektedir? Ördekten başka bir şeyden değil. Çünkü formu ile işlevi arasındaki eşleştir— 
me fonksiyonel (ticaret) değil, konusaldır (ördek). Sonuç olarak bu yapı görsel bir şaka 
ile tükenmekte, sembolizmi basit bir işaret olmaktan öteye gitmemektedir. Hiçbirus 
düşü (ne de ussallık düşü) kanadını, tek etkinliği iletlşimsel olan ve afiş yerine geçen bir 
lokale doğru çırpmamıştır. Bu ördek mimarlığının bize okuttuğu tek şey onun kamusal 
mekânın gösteri alanı haline getirilmesine katkıda bulunduğu ve gerisinde hiçbir politik 
ve toplumsal projenin bulunmadığıdır. Onun eğlenceli gevezeliği bize işaretlerin ötesinde 
hiçbir şeyin olmadığı, anlamın imgelerde tükendiği bir düny-adan, ardında başka bir dün- 
ya'nın bulunmadığı oyuna adanmış cephelerden ibaret bir dünyadan, post—modern (şeye 
ta-ni) bireycili'ğin zevk peşinde hedonizmine karşılık veren bir dünyadan sözetmektedir. 

Aydınlanma'nın ütopya mimarlığında. öyküsel mesaj süsleme aracılığıyla iletilmekteydi; 
bu asalak sözden kurtulmuş olan strüktür ise, yapının kamusal kullanımını dışa vura— 
rak, yeni “toplum mimarlarının” düşlediği anlamda, dünya ile ilişkilerin ussallaştırılması 
projesini ve mimarlığın bu süreçteki rolünü ifade etmekteydi. Yapıların okunmasında her 
iki düzeyde, süsleme düzeyinde olduğu gibi strüktür düzeyinde de amaçlanan şeffaflık. 
idealinin, anlamın aşkınlığını doğruladığını söylemeye gerek yok. Bugün, çağdaşmimar— 
ların birincil amacı haline gelmiş olan “imge yaratma" kaygısının baskı-sı altında,. bu iki 
düzeyin 'yok oluşuna tanık oluyoruz.. Ve bu, okuna-bilir tek anlamın işaretlerin kendisi” 
oldu'ğu. bir cephe. '..s-a-natına yol açmaktadır. 
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Mimarın bu. imge yaratma kaygısında iki istek birbirine karışmaktadın kenti “imgelem—- 
leı-nekfi (onu imgelerle donatmak) ve bunların arasında kendi imgesini son derece. b'i— 
reyselleşmiş bir biçemle sunma isteği. Bunlardan ilki, Guy Debord'un deyimiyle gösteri" 
toplumunu —blzim toplumumuzu- belirleyen oyunbazlığı yansıtmaktadır; ikinci istek ise 
ütopya ufkunu yitirmiş toplumlarda bireyselciliği-n yükseliş—i ile gelişen kendini beğenmiş- 
Iiği çok, iyi göstermektedir. Kuşkusuz. artık örnekler vermenin zamanı geldi. 

.Ancak, bir "yanda günümüzün gösteriselii'k için gösterisellik türevini, ve bunun öncüle— 
rinden biri olan iletişim ideolojisini göstermek, öte yanda bunun, Aydınlanma. Çağı’nın 
ütopya mimarlığının en önemli özelliği olduğunu düşündüğüm kamu yararı estetiği ile 
bağdaşmadığını göstermek için, bu örnekleri reklam mantığının estetiği“ başlığı altında 
toplayacağım. 

Reklam Man'tığının Estetiği“ 
SŞimdi Marne-La-Valleeiye gidelim ve adının da çağrıştırdığı gibi sinema okulu olan Louis 
Lumiere lisesinin önünde duralım. Yapının güney cephesi olağanüstü: tümüyle siyah-be- 
yaz, sinemanın o kahraman günlerinde. olduğu gibi. Beton plaklardan yapılmış opak bir 
kaide, üzerinde bir filmin oynadığı izlenimini veren bir strüktürü taşıyor. Metal bir şerit 
duvarın üzerinden yarı cephelere doğru kıvrıiıyor. İlk görsel şokun etki-si geç-tikten sonra 
yapılan göndermeyi kavrıyorsunuz: Yapının dış çeperi sinemayı “metonimi”sî (meCaz-ı 
mürseii) olan imge-şeridi benzetmesi ile temsil ediyor. Görünüşe bakılırsa, yapının mi— 
marı Christian Hauvette kendisine şu soruyu .sormuş: sinema nasıl ifade edilir?. ÜtopyaCı 
modernitenin ya da işlevselciliğin egemen olduğu dönemde mimann kendisine yapının“ 
amacına -bu amaç pedagojik de olabilir— yapının bütününü nasıl uyarlayacağını sorması 
beklenirdi. İmgenin egemenliğine adanmış post—modern (ve televizüel) dönemde ise tek 
bir buyruk kendini ortaya koyuyor: görsel iletişimin buyruğu. Mimar için sinemanın nasıl 
ifade edileceği, Roland Barthes'tan alıntı yaparsak, “sinemaısallık” biçiminde adlandırabi— 
lec'eğimiz kavramı görselleştirecek imgenin nasıl bulunacağı sorusunu kendisine sorma-k 
anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, kavram olarak sinemayı görselieştirmenin yolunun 
nasıl bulunacağı sorusunu. Burada, yine Roland Barthes'ın bir zamanlar çözümlemesini 
yaptığı, reklamcı tavrını görüyoruz: imgeye yönelme düşüncesinin bu yükselişi, tüm 
göndermesel gerçekliği etkisiz hale getirmenin en emin yolu. Gönderme yapılan (nes- 
ne), onun kanını emen imge “ile sönmekte ve gidere-k yok olmakta. Böylece anlam imge- 
nin içerisinde temelini yitirmekte. Louis Lumiere Lisesi, varolan tüm plastik değerlerine 
karşın, rekl-am klibi estetiğinin mantığına katılıyor. 

Buluş, bireysel imgelem gücü bunda önemli bir rol oynuyor. Çok. değil, bundan kısa 
_bir süre önce, belli bir nostalji ile, her bir işlevin sadece o işlevin göstergesi olmaya.. 
başladığı, işlevselciliğin ve onun anlam üt0pyasının soysüzlaştığı düşünülüyordu. Fakat 
üzerinde a'nla'mbilimin imparatorluğunu kurduğu, anlamın ortadan kalktığı suçlamasını. 
yansıtan bu formülün kendisi aşkınlığın, bir gönderme gerçekliğinin ya da dünya'ya iliş-;- 
kin bir deneyimin bulunmadığı durumda, ufukta bir anlam arayışı içinde olan gerçekçi 
yanılsamanın yasının henüz tümüyle tutulmadığı gerçeğini ortaya koyuyordu—. Bu artık 
bugün gerçekleşti. işaretin temel işlevi _“işaret etmek” oldu. Ve anlam kazandırma ça- 
basının sonuçta indirgendiği, '“eyrensel gösterge sistemi" içerisi nde ya da isterseniz, her 
şeyin gösterge olduğu bu durumda, “simge, ikonik işaretler ye gösterge arasındaki" ince 



FRANCOISE GAI LLARD 

‘a-ylnmlar ortadan kalkmakta. Öyle görünüyor ki işaret işlevi dışında başka bir anlam- 
ifade etme işlevi artık bulunmuyor. Görsel kültüre girmiş bulunuyoruz. İlk bakışta ortaya 

’ çıkan anlam etki ile karışmakta. Anlam tümüyle ilk bakışta teslim olmalı ve hele işaretin 
ötesine hiç taşmamalı, öyküsel amaçlarının dışında başka bir boyutu olmayan yapılarda 
olduğu gibi ötesinde hiçbir politik ve toplumsal proje boyutu olmamalı... Oysaki projenin 
yokluğu da bir çeşit projedir. 

Bir mimari “piktogra-m” (resim—yazı) olan Louis Lumiere-. Lisesi böylesi bir buyruğa kar- 
şılık veriyor. Christian Hauvette’in biçimsel buluşu, bu okul yapısının üzerinde (eskiden 
bulunan), hiç de estetik olmayan ve özellikle imgenin harflerden çok daha fazla ilgi gör- 
düğü günümüzde 0 yaslı “Louis Lumiere Lisesi - Sinema Lisesi” yazısı-nın yerine geçmeyi-i 
amaçlıyor. Yapının cephesi, uzaktan ve motorlu bir taşıt hızında okunabilmesi gereken 
bir anons bandı oluyor. Postmodern yapıların bu biçimde birer “panoya dönüşmeleri”"ye 
sonuç olarak “kentin bir afiş mekânına dönüşmesi”, mimar ve şehircileri, çelişkili olarak 
bir imge sanatından çok tartışmaya dayanan bir benzetme estetiğine mecbur kılıyor. 
Bu estetik başlıca uygulama alanını cephelerde buluyor, çünkü en çok cepheler göze 
hitab ediyor. Fakat böylesi bir cephe sanatı, göz yanıltma (trampa (Gael!) sanatından çok 
da uzak bulunmuyor... aynı biçimde, tanımı hem gerçek hem de mecazî anlamda göze- 
çarpma olan kitsch den de öyle. Bu noktadan sonra postmodern “mimarlık üzerindeki 
tartışmaların (ister istemez) gönderme yapacağı model, az önce estetik değerini sorgu—. , 
ladığım ve üzerinde fazla-sıyla durduğum ördek biçimli yapı olmuyormu? 

Louis Lumiere Lisesi ve bu çarpık yapı arasında fark var mı? Sinema Lisesinin daha 
incelikli, daha zarif, daha şık, kısaca daha “'güzel” olduğu söylenebilir, ama göstergesel 
amaçlar için serbestçe benzetme yapma seçimi, bu yapıyı her şeye karşın biçemsizliğin 
.somut ifadesi yapıyor (üstelik bu göstergesel amaçta katedrallerin haç biçimli yapılarını 
haklı çıkaran bir aşkınlık arayışı da bulunmuyor). ' 

Aslında “sinema nasıl denir” sorusuna, ya da daha çok “sinemayı nasıl göstermeli” (bu 
görsel kültürün getirdiği bir zorunluluktur) sorusuna iki biçimsel yanıt ortaya çıkmakta, 
bu yanıtların ikisi de benzetme oyununu oynamaktadır. Birinci yanıt cephede sinema sa».- 
.natının maddesel aracı olan film şeridine öykünmekte, bir film şeridi uçarcasına. yapının 
çevresini dolaşmaktadır. Yapının strüktürüne gelince, burada bu soruya verilen yanıt film 
sanatının temel özelliği yorumlanmaktadır: ardışık kurgulama özelliği. Zamanımızın bir 
göstergesi olarak kavram, mimarinin işaret ettiği anlam rolünde işlevin yerine geç-mek- 
tedir. Sinema Lisesi bir filmdir. 

Bu noktadan sonra mimari bir yapıtın estetik değerinin onun iletişim sağlamadaki başa:— 
rısına göre ölçüleceğini düşünebiliriz, bu yolda post.-endüstriyel toplumumuzun iletişim 
ideolojisinin, bizden atmamızı istediği tek bir adım kalmıştır. Bu yaklaşımda “güzel” en 
etkin biçimde en az araçla iletişim kurabilen olarak ilan edilmiştir. Endüstri çağından 
“post—endüstriyel" çağ diye adlandırılan döneme geçişte, “güzel” in tanımının işlevsel 
gereklilikten (işleve uygun her nesne güzeldir) Iletişimsel gerekliliğe (işlevini işaret eden 
her nesne güzeldir) kaymasına tanık olunmaktadır. Bundan daha öte bir adim, inşa edl- 
lecek yapının günümüz iletişim ideolojisini iletmesi söz konusu olduğunda atılmaktadır.. 
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Bir başka çok 'güzel mimarlık yapıtı, Thompson'un .Conflans—Sainte-_Honorine'-de,. Jean 
Pistre ve Denis Valodefun mimarlığın-ı yaptığı fabrika-yapısı bize bu konuda örnek; oluştu- 
racak. Mimarlık kitaplarında bu örnek yapıyla ilgili yeralan yorumlar son derece. anlamlı: 
“Etkinliğin simgesi olan yapı sade. bir kareden oluşmakta,—fakat bu kare yarı daire biçimli 
bir meydan ve her iki yanından geniş bir cadde ile kesilmekte. Böylece kuruluş içe-risin- 
de, iletişimin simgesi değişim mekânlarının üstünlüğü vurgulanmaktadır. Bu uzun mer— 
kezi hacmin paslanmaz çelik strüktür elemanları, bir nefi (katedralin orta hacmini) örten 
kemerler gibi birbirlerine geçmekte.” Bu karşılaştırma katedral göndermesine! yen-iden 
dönüş üzerinde duruyor; oysaki Le Corbusier'nin tüm çabası, antik dönemlerin arma- 
ğanı olan basit biçim ve hacimlere yönelerek bu göndermeden kurtulm-aktı. Onun ünlü 
savma göre “Eski Mısır;. Eski Yunan ve Roma mimarlığı, prizma, küp, silindir ve kürelerin 
mimarlığıdır... Katedral ise plastik bir yapıt değil, bir dramdır.” 

Fakat Thompson'un Confians-Sain'te Honorine'deki fabrikası ile Le Corbusier'nin Got-ik 
Mimarlıkta bulduğu “histeri ya da hastalığın fazla bir ilişkisi bulunmamakta. Gerçekte 
bu yapı, ruhani dünyaya ait yükselişi simgeleyen bir mekânı —katedral nefini- bu özelli.- 
ğinden soyutlayarak model alan soğuk bir formdan ibaret kalmakta. Burada nef (göğe) 
yükselişin sim-gesi değil ama biçimsel bir işaretidir. Gönderme yaptığı model olan ka.— 
-te'dra|in kültürel ve estetik değerlerinden yoksun olan Thompson'un Conflans-Sainte- 
Honorine’deki fabrikası, günümüz mimarlık uygulamalarını belirleyen bu göstergesel 
mantığa uymaktadır. Bu estetik bir tavır olmadığı gibi düşünsel bir yaklaşımı da ifade- 
etmemektedir. Göze çok farklı gelen biçimsel tercihler bu şekilde aynı biçimde yorum“- 
larıabilir. Şunu da eklemek yerinde olur ki, nasıl olursa olsun bu gösterge mantığına 
boyun eğen post—modern mimarlığın toplumumuzun değerlerini doğrulayıcı işlevi vardır. 
Conflans—Sainte—Honorine'deki Thompson fabrika-sı, katedral benzerliği ile, analojik ola- 
rak mekâna yansıtılan ve yüceltilen iletişim düşüncesinin sahneye konduğu çerçeveyi 
Oluş'turmaktadır. Bu bir çeşit, iletişimi bir etik haline getirecek kadar ileri giderek Onun 
üzerine kurulmak istenen demokrasiye adanmış bir anıttır. Gerçekten de. mekânın iş- 
Ienme— biçimiyle bu yapı iletişimi temsil etmekte ve katedral nefini oluşturan strüktürleri 
benimseyişi ile bu iletişim ideolojisine yalancı bir aşkınlık (pseudo—transcendance) ithaf 
etmektedir. Oysaki Georges Pompidou Merkezi -('Beaubourg) zarn-anında (1977) toplum- 
sal ilişkilerin şeffaflı'ğını ifade etmek üzere mekânın açıklığı ile oynamayı bilmişti. 

Yaptığımız bu gezinti sırasında vazgeçilmez olan bir başka örnek de Jean Nouvel ve.—Arc- 
hitecture Studio tarafından gerçekleştirilmiş olan Institut du Monde Arabe (Arap Dünyası 
Enstitüsü) dür. Mimari olarak muşarabiya ile temsil edilen Doğu, cam ve çelik kulla..- 
.nımı ile dönüştürülerek, Batılı anlamda çağdaş bir yorumla, yapının pürüzsüz güney 
cephesine diyagrama dayalı bir ritim getirmektedir. Arap kadınlarına dayatılmı'ş olan 
”görünmeden bakmayı" çağrıştıran bir kültürün son dereöe "simgesel mimarı öge'S'i olan 
muşarabiya, burada bir motife, bir süslemeye dönüştürülmüştür. Soğuk bir sembolizm.- 
Biçimsel olduğu kadar kültürel açıdan da toplumsal, tarihsel ve biçemsel bağlamından 
koparılmış olan bu simgesel nesne, dekoratif ve özellikle de göstergesel bir öge olarak 
yeniden kullanılmaktadır. Aslında (bir zamanlar) simge olan şey, bugün yalnızca, ken-tin 
çok yoğun dokusu içerisinde yapının kullanılış amacını gösteren bir işarettir. Cephesmdei- 
ki bir gönderme oyunu ile tanınan bir-sinema okulu, görünüşü ile anlaşılan bir anaokulu, 
Arap kültürünün p'iktogramı sayesinde ne olduğu anlaşılan bir Arap kültür enstitüsü. 
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"FRANCOISE' GAILLARD. 

Önce işlevsel gerekliliği tanımıŞtık: bu formun işleve uydurulduğu bir çağdı. Şimdi de 
düşünsel ya da düşlemsel gereklilikle tanışıyoruz: bugün çoğunlukla imge ile iletilen dü— 
şüncenin biçimle özdeşleştirildiği çağa erişmiş bulunuyoruz. Christian Hauvette bu evri— 
me en iyi tanık olanlardan biridir. Onun için mimarlıkta her şey bir fikirden doğmaktadır. 
Mimari fikirlerin nasıl doğduğuna ilişkin bir soruya mimar şöyle karşılık veriyor: “İşte 
benim yanıtım: biçimsel bir düşünce, kullanım dünyasında varolan anlamlı bir ögenin 
estetik dünyaya doğru yer değiştirmesidir. Diğer bir deyişle, gerekliliğin başka bir yerde 
biçimlendirdiği bir işaretin fuzuli şeyler dünyasına gelişidir.” Bu yanıt hemen neredeyse 
tek başına post modernliğin ruhunu özetlemekte ve bu haliyle uzun bir tanımdan daha 
çok şey ifade etmektedir. Burada gerçekten de gerekliliğini kullanım evreninde bulan 
şeyin kolayca estetik içine girmesi fikrini bulmaktayız. Daha Bauhaus zamanında işlev- 
selliğin şeffaf maskesi arkasında doğal olma bahanesini, görüntünün (simulacre) tartış- 
masız egemenliği lehine yadsıyamayız. Ekonominin yönlendirdiği endüstriyel dünyanın 
hiç kuşkusuz en iyi yorumcusu (ve temsilcisi) olan Marx,. kuılanma değerini değişim- 
değeri ile karşı karşıya getirmekteydi. Bu 19. yüzyıldaydı! 

Bugün endüstri sonrası çağında -ki bu aynı zamanda iletişimci ideolojinin de çağıdır— kul— 
ları-ım değeri yerini imge değerine bırakmaktadır. Günümüz yapı üstatları için zaman ve 
gereksinimlerce biçimlendirilmiş her form bu formun imgesine dönüşmektedir -bu imge 
bu formun taşıdığı belleğin işlenmesine değil, salt estetik ya da daha çok salt görsel 
etkiler üretmeye yöneliktir. Bu dönüşümü gösteren örnekler az değil. En belirgin örnek”— 
lerden biri mimar Gaudin’e ait. Gaudin, bir açı, bir açıklık, bir merdiven, bir duvar ögesi,- 
bir çatı eğimi arayışı içerisinde kentlerimizi ve köylerimizi keşfediyor; düşük kiralı konut. 
projelerini gerçekleştirirken zaman ve kuşaklar boyunca biçimlendirilmiş tüm mimari. 
ögelerden esinleniyor. Onun cesaretle ortaya koyduğu ve salt estetik amaçlı (ya da de- 
koratif amaçlı) mimari oyunlar, kütlelerin birbirinden kopuşu, çatlaklar, ritim ko'puşlar'ı, 
zamanın izleri ve kullanım işaretlerinin bir simülasyonu yoluyla, bir güzellik etkisi’ ya— 
ratmak amacına katkıda bulunmaktadırlar. İşlevin ve anlamın saptırılması, işte bu, bu- 
gün mimarlık alanında önem kazanmış görünüyor. Hepsinin üstüne, Aydınlanma çağını-n 
ütopyacı mimarlığı bu anlam yitişine kurban edilmiş bulunuyor. Bu mimarlığa özgü, bir 
zamanlar onları yaratmış olan aydınlık projeyi barındırmış olan formlar, sanki bellekten 
yoksun, kendilerini unutmuş biçimlerden ibaretmiş gibi, bugün yalnızca plastik değerleri 
için kullanılmaktalar. Üstelik geometrik denge için klasiği, sadelik ve basitlik için moderni 
birleştirerek, bu formlar ütopyaya göz kırpıyorlar... Düşüncenin yokluğunda, ütopya— 
nın imgesini sunarak. Bunu söylerken özellikle, Nappa Valley'de Opus n01.Şaraplarının 
merkezinin ve satış bürolarının bulunduğu 0 olağanüstü etkileyici yapıyı düşünüyorum. 
Sanki Ledoux, biraz zen bir post modern mimar tarafından yeniden keşfedilmiş. Burada 
ütopya konuşmuyor, “imgelemleniyor,” güzelin mimari olarak yeniden vücuda gelişlerin— 
den biri gibi. Ütopya'nın güzelin lmgelerinde yeniden değer kazanması, toplumumuzda 
ütopya ufuklarının yok oluşunun en belirgin göstergesini oluşturuyor. 

15'7- 





James WINES 

Bu sempozyum için, önce The Art- of Architecture in the Age .of Ecology [“Çevrebili'm 
" Çağı'nda Mimarlık Sanatı] adlı kitabım hakkında ve çevre sanatı ile mimarlığı üzerin—- 

de konuşmayı düşünmüŞtüm.1ı Ama burada zamanımız çok kısıtlı'olduğu için, bundan 
.îvadçmeye ve dah-a kısa bir konuşma yapmaya karar verdim. Sizlere,_pek de sık yap—- 

madığım bir şeyi yaparak, bir tür özgeçmiş sunacağım. Şu anda salonda çok sayıda 
öğrenci 'var ve “öğrenciyken birinden, sizden daha yaşlı birinden, kendi çalışmalarının 
gelişim sürecini, bu işe nasıl başladığını ve çalışmalarının nasıl pek de ilginç olmayan 
ilk fikirlerinden ”yavaş yavaş daha ilginç hale geldiğini—umarım gerçekten de öyle o|- 
muşturi—dinlemenln “çok bilgilendi'riizi olduğunu düşünüyorum. Dola-yısıyla, konuşmam 
reyon-ıcı" bir konuşma olacak. Ama aynı zamanda da beni ilgilendiren fikirler ha kkında- 
..bir konuşma. 

Kuşkusuz “yeşil mimarlık,." geleneksel tanımıyla "değil ama. sosyolojik,. psikolojik ve bağ- 
lam-sal bir bakış açısından“ ele alındığında “yeşil" olan mimarlık,. beni' çok ilgilendiriyor-. 
Tek sorun, şu: Eğer mimarlık dünyasının içindeyseniz, genelde hepiniz Modernizm ya 
Çatkıcılık’ın [Constructivism] sözünün geçtiğinin farkındasınızdır. Bunlar doksan yıldır 
'ortalıktalar. Pekâlâi Benim bugün ele almak istediğim soru, gerçekte “çevresel düşünüş”- 
'ye “bağlam ile çevreye ilişkin kaygılar taşımak" olacak. Biraz önce söylediğim gibi, ”Mo—- 
dernizrn ve Çatkıcılık baskın mimari akımlar ve çok sayıda mimar, benim ele alacağım-' 
konuyla hiç ilgilenmiyor. Kendilerini kuramsal bakış açılarının tehdidi altında görüyorlar 
ve kavramsal ya da biçemsel bir bakı-ş açısı-ndan tehdit altında olduklarını düşünüyorlar. 
Dolayısıyla, eğer bu savaşımın içindeyseniz, neredeyse bir başınızasınız demektir—kuş— 
kusu-z çevre ve. bağlam ile. gittikçe daha. fazla ilgilenmeye başlayan çok“ sayıda-ki genç 
insan-ın dışında. 

îBu yazı _, James Win'es'ın sempozyum sunuş-_un'un bant çözümünden olduğu gibi Türkçeleştirildii ve 
--a_şa'ğıdaki kaynaklarda-n alınan görsel malzeme ile zenginleştirlldiı ]. ”Wines, Dıs—architecture (New. 
York-.: Rizzoli, 1.987); :|. _Wlinesı, Site (önsözü: J.W-iıie's, söyle-şi“: Herbert. Muschamps.), ('New York:? Ritz- 

, zoll, 1.989). 
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san-AT we: çevnE 

Ka-rımla buraya geldiğimizde-,, ilk gece pek rahat uyuyamadık vesaat sabaha karşı üç 
gibi televizıyonu açtık. Saat sabahın üçünde televizyonlarda sadece geleneksel şarkılar 
“söyleyen popüler şarkıcılar vardı ve her ne hikmetse, hep-si cig-tıpa- tıp aynı g_jyînmişfL 

Karımın söylediği ilkşey, “Of, hepsinin de kostümeüleri korkunç" oldu. Hepsinin dagi-çek— 
Iîi _.geni-ş- kravatları vardı ve polyester takımlar- gi-ymişlerdi. Her ne ise, sırada beş kadar 
şarkıcı vardı ve her birinin de bir müzik klibi. Yeni müzik vardı, şarkı "ve size Şarkının ne- 
hakkında olduğunu gösteren bir klip. Türk şarkılarında hep mııt-suz aşk- öyküIe-r'i var; hep 
karşılıksız bir aşk, reddedildiği için erkek hep'feryatediyohAma bir tanesi bana-“üzell'ikl.e- 
”ilginç geldi; neyin“ anlatılmak. istendiğini tartıştık bira-zı: 

Adam şarkıya başladı; derken klip göründü: Otoyol-da. gidiyor, Yol kenarında da otostop 
yap-an Alman“ bir kız var; iri, uzun, sarışın bir kız. Kız, arabaya“ biniyon Yolda" gidiyorlar. 
Bir sonraki. sahne: “Kusursuz-" bir doğal çevrenin ortasındalar. Bu. güzel çev-rede sevişi- 
yorlar. Adam şarkı söylüyor", şarkı söyleyen sesini duyuyoruz; mutlu, Derken, bir sonraki" 
sahnede, bir- sebepten, arabayla giderken, arabasında bir sorun çıkıyor. Bir garaja giriyor 
we tahmin edebileceğiniz gibi, Alman kız orada t—a-"mircilik yapıyon Kızı iş tulumları içinde:: 
görüyoruz ve derken kız adamın arabasının altına giriyor, Bunun üzerine adam kıza daha 
da aşık oluyor çünkü burada kadın, yalniz güzel olmakla ve nlm'an olmakla kalmıyog 

aynı zamanda şanzımanı da tamir edebiliyor! İşte size kusursuz kadın! Bu nedenle adam 

daha da aşık oluyor ve vahşi doğa ortasında bir başka sahne geliyor: Ama artık' her şey- 
.b-itmiş ve kızı kaybetmiş. Derken şarkının sonunda adar-n, adını bilmediğim 0 yuvarlak, 
karınlı gitarı ters çeviriyor; orada gitarla oturuyor ve git-arı şöyle sürtüyon. ve şarkının 

sonu! Anlayabildiğim kadarıyla ben-im kaçırdığım son derece kösnül bir takım şeyler diğe 
nüyiordu orada. Her ne ise, bunlardan çıkan sonuç, adamın neden "reddedildiğiydi. Karım 
çok kötü giyindiği için reddedildiğini söyledi; bense çevreye ilgi duyduğu için reddedildi“- 
ğîir'ı'i düşündüm—düşünün, adam kızı sürekli kırlara götürüp "duru-yordu ama kız aslında 
araba“ tam i reisi-vd i .. 

Her ne ise, galiba ben' de :.asiında şev-re konularına ilgi duyduğu için “reddedilmiş" o 
mimarlardan biriyim. Bugün üZ-erinde konuşacağımız konu da çevresel düşünüş içinde 
yer alan sorunlar ve daha-önce de belirttiğim gibi, bunlar "sadece. bahçelerden, sadece 
çevreden ibaret değil; aslında bur-ada“ sözkonusu olan çok'daha kapsamlı bir toplumsal 
“soru-n. 

Bıı-yüzyılın Endüstri Devrimi ile başladığını ve maillerden 193ülaıra kadar tüm mimar-- 
ların Endüstri Devrimine ve onun tüm boyutlarına tutkuyla aşık olduğunu .anımsarsı— 
nız—yani toplumsal, toplumcu boyutlarına, bağlamsal boyutuna ve kuşkusuz _.endüstri 
Yapısının Spa rta'ya yaraşır ekonomisine aşık olduklarını. Bu, açıkça, Beaux-- Arts gelene.— 
ğinin süslemesil’iğzinin reddiydi ve, dediğim gibi, 19101ardan 1930Iara kadar her mimar, 
Iakov. Chernikhov, K. Melnikov gibi, endüstriyel biçime aşık oldu. Bu biçem, 20. yüzyılın 
baskın“ biçemi haline geldi-. Bunu. söylememin arkasında bir alaycılık. yatıyor çünkü... bu— 

gün “Endüstri Biçemi” aslinda Beaux _Arts'ın günümüzdeki dengidir; 'bizim yeni “Be-aux 

erts'ımız, budur. 

aynı zamanda da, anıtsal “ego-***? olarak. mimar düşüncesi “aa rein-z corbasiein Corbusier, 
“Firman” Eyrim”den söz:-edecekti kibU da “'Eğer mimarlığı benim :.size söylediğim şekil—.- 
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da inşa etmezseniz, kitleler başka'ldıracak ve dünya çökecek” demekti. İmgelediği şeyi 
kısmen de olsa 1920lerde Paris için tasarlamıştı: dev yapılar ve çevrelerinde arta kalan 
doğal peyzaj. Bundan daha büyük keyif, düşünülemezdi. Değişkenlik yüksekti; seyr-ek 
bir yeşillikama buradaki büyük olay belli ki binaydı. 

Şimdi, bu türden “bir düşünüşle aynı sıralarda—ben gerçekte meslek yaşamıma heykel- 
tıraş olarak başladım—“kamusal sanat” da, mekâna yerleşen büyük nesneler demekti.. 
1970lerde, “Saplama Sanatı” [Plunge Art] adı verilen o korkunç çevre müdahaleleri ya- 
pıldı. Gerçekte bu benim ödünç aldığım bir ifade.; aynı şekilde “Meydanı Çevirmek" [Turn 
the Plaza] de öyle. Bu ikisi, o dilin parçası haline gelen iki özgün ifadeydi. Kastedile'n ise, 
şuydu: Bir şirket yöneticisi kalkıp, meydanının ortasına soyut nitelikte herhangi bir şey 
“bırakırdı" ve bu şey, küçük çocukları bile korkuturdu. Kastedilen işte bu türden yalıtılmış 
sanat saçmalığıydı. Herhangi bir kamusal anlam taşımazdı; kamusal. yaşama herhangi 
bir katkıda bulunmazdı ve bir tür davetsiz m'iSafir olarak orada öylece dururdu. 

Eğer İtalya’da uzunca. bir zaman kalmışsanı'z, bunun taban tabana zıddını orada görmüş—- 
sün'üzdür mutlaka. Açıktır ki bunun nedeni İtalya’da bir “uzlaşma ikonografisi” bulun- 
masıdır. Kamusal alanda söylenecek bir şey vardır. Günümüze baktığınızda ise, Jung’un 
““ortak bilinçaltı” düşüncesi gibi bir şeye güvenmediğiniz sürece, kamusal alanda söyle— 
necek pek az şey olduğunu görürsünüz. Burada, Papa Urban XII tarafından açılan ya- 
rışmayı kazanan heykeltıraş Nicolo Salvi'nin Trevi Çeşmesi’ne (1732—65) dönüştürdüğü 
Roma'daki Palazzo Poli örneğinde, eriyip birbirine karışan mimarlık, sanat ve düşünce- 
'nin, uyumlu ve iletişim kuran bir kamusal alan oluşturacak şekilde nasıl canlı ve yaratıcı 
ola-bildiğini görüyorsunuz. 

Aslında, beş yüzyıl içinde kaydettiğimiz söylenen ':“büyük” başarının, bu fikirden bir ön— 
cekine gitmek olduğu söylenebilir. Asıl sorun şudur ki hem bin-alar hem de sanat artık 
aynı şekilde düşünülmektedir. Bunu, benim “kaide testi” adını verdiğim bir denemeyle— 
daha iyi anlayabilirsiniz. Çağdaş binaları alıp bir kaide üzerine yerleştirdiğinizde, çoğu. 
gerçekte modası geçmiş soyut heykeller gibi dururlar. Soyut heykeller olarak kaideler 
üzerinde dururken de tabii herkesten şöyle bir tepki alırlar: “Aman Tanrım! Böyle şeyler 
yapan kaldı mı artık?” Artık kimse Modernist ya da Çatkıcı heykel yapmaya bayılmıyor. 
Tüm bunlar, bu yeni “kamusal sanat" anlayışı, galeri içinde “yalıtılmışlık"tan kaynakla- 
nıyor. Kamusal sanat ile mimarlığın artık birlikte olmama nedeni, uyumun kalmaması; 
artık ortak bir dil yok ve uzlaşma ikonografisi de kesinlikle yok artık. 

Mimarlık kuşkusuz bu tür düşünüşün büyük mirasçısı oldu. Gerçekte yüzyılımızın “büyük; 
binaları”, yalıtılmış heykel çalışmaları olma dürüstlüğünü gösteriyor. Fran’sa’sa, Poissy- 
sur-Seine'deki Villa Savoie (1929—31) örneği gerçekten de içten patlamalı bir motor 
gibidir. Bugünün mimarlığında sorunlu olan, mimarlığın heykel olduğu, dinamiklerinin 
özünde heykelsi olduğu iddiasını taşımasıdır. Günümüzün en önde gelen, “en iyi" mimar— 
larından söz edi-yorum. Benim bu düşünce ile alıp veremediğim şu ki Kübist ya da Çatkıcı 

biçim üreten soyut sanat düşüncesi, en başta, bugün için çok çok eskilerde kalmış bir 
d'üŞüncedir. Diğer bir deyişle, 1930Iarda ilk inşa edildiğinde bu son derece özgün canlı 
bina vardı ; bugün ise daha düşlemsel bir düzeyde özünde aynı şeyi yapan Richard Meier 
var —“düşlem'iin yaptığını "daha ilginç kılması gibi birşart yok. 
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Mesela, Geritt Rletyeld'i'n Hollanda'da, Utrecht'deki Schroeder Eyi (1924) gibi, _uza'mda 
panellerin katmanlanması düşünceS'i'=ve uzamın bu şekilde bölümlenip katmanlanması ile. 
Yapı-Çözmec'iliğin [Deconstructı'vism] başlangıç aşamaları ve örneği-n Peter Eisenman'ın 
ilk çalışmaları üzerinde büyük etkisi olmuş bir bina. Ya. da bizim geleneksel olarak 
“Yüksek Teknoloji" [Hi-Tech] olarak adlandırdığımız üzerinde belki de en etkili olan, 
Paris'deki Eiffel Kulesi. ”Victoria döneminin mimari biçemine bu türden göndermelere 
Richard Rogers’ın binalarında bile rastlayabilir ve. Yüksek Teknoloji mimarlığının aslında 
hâlâ temelde Eiffel Kulesi'nde atacılığa bir dönüş olduğunu görebilirsiniz. Yine Çatkıcılık, 
Chernikhov'un 191'0Iarda yaptıkları ile Rem Koolhaas'ın şimdilerde neler yaptığını ya da 
Chernikhov'un pavyon tasarımları ile Bernard Tschumi'nln Parc de la Villette tasarımını 
bir karşılaştırın. Çatkıcı Devrim'in başlarından Me-Inikov binaları ile de günümüzün Frank 
Gehry tasarımlarını. Göreceğiniz gibi, aslında tarihin hâkimiyeti ile karşı karşıyasınız. 

Benim karşı çıktığım nokta şu ki. bu düşünceler, her ne kadar zamanımızın en iyi mi- 
marları tarafından biç-imlendiriliy—or olsalar bile, aslında sanatçıların mimarlıkla yaptıkları -- 
bazı işler kadar ilginç değiller. örneğin Gordon Matta-Clark, mimarlığı bir tür likör—nak 
[archetype] ya da bir izlek [theme] yahut müdahale yoluyla işgal edilebilecek bir-şey gibi 
kullanarak, örneğin Englewood, New Jersey'de bir evi ikiye ayırdığında (Resim 17), bunun 
'tüm dinamiği, sizin kafanızda bir gelenek olarak varolanla sanatçının buna yaptığı ara.—- 
sında kurduğunuz ilişkidir. Mimarlığı izlek olarak ele alan başka sanatçılar da vardır ve 
Hollanda'da küçük bir konut projesinde bir ters çevirme yapan Laszlo Rajk de bunlardan 
biridir (Resim 2). Resimlerinden de anlayabileceğiniz— gibi, bu ufak müdahaleler büyük 
dinamiğe sahiptir ve kavramsal düşünceler ortaya çıkarırlar. Örneğin İtalyan kökenli bir 
mimar olan ve 1970Ierde bir çalışmasında bir evi çerçeveleyere—k bir buz kalıbı halinde 
donduran (1971, Resim 3), bir diğerinde ise geleneksel bir evi herkes yaz tatilindeyken 
öğrencileriyle birlikte baştan aşağı kille kaplayan Gianni Pettena'nın çalışmaları. Tabii bu 
ikinci uygulama herkesi çılgına çevirmiştir ama bağlamın nasıl mimarlığın parçası hali— 
ne- gelebileceğine. iliş-kin çok fazla ima taşıyan bir çevresel müdahale olduğu da kuşku 
götürmez. 

Bunla-rın tümü de ilginç müdahalelerdî. .Şimdi size işin asıl komik tarafını göstereceğim 
ama önce bana gülmeyeceğinize dair söz vermelisiniz. Gerçekte SITE üzerine bir kitap 
var ve bu kitap, yazarın “James Wines? kötü bir heykeltiraş olduğu günlerden beri ta- 
nırım" cümlesiyle başlıyor. Gerçekten de savunmaya geçme gereği duymamıştım çünkü 
“kötü bir heykeltıraş” olduğumu düşünüyordum. Kolejde iken “Çatkıcı” bir heykeltıraş! 
tım ; 1960ların başlarında meslek yaşamına girerken de temelde Çatkıcılık yapıyordum -- 
b-ilirslnizişte, bir şeyleri bir araya getirip birbirine lehimliyor, daha büyük şeyler yapıyor— 
dum; yayılıp giden, bükülen, burulan devasa sarmal şeylerle dolduruyordum atölyeleri 
(Resim 4). Bugün bu kadar çok sayıda binanın o dili kullanıyor olması 'ne komik; o türden 
burulan, bükülen biçimsel düzen elemanları h| ortalıkta dolaşıyor. Ben buna takılıp .kal— 
mayacağımdan hep emindim ama ne olursa olsun, okuldan meZun olup da mimarlar— 
Ia'çalışmaya başlar başlamaz—bunları yapıp, bir kutuya koyup, bir yere gönderirsiniz; 
sonra orada o kutuyu açar, içindekini taşır ve meydana saplarlar—sanırım yine de bu 
durumdan nefret etmeyi gerçekten öğrendim. Heykeltıraş olarak. daha henüz doğmakta 
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Gordon Matta—Clark, Keskin [Split- 

'Reslm 2. 

JAMES WINES. 

Resim 1. 

ong], Englewood, New Jersey, 1974:. 
Kaynak: Wines 1.987, 1.39. 
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Rajk, 17333533331335.3333], 1970 
Kaynak-: mırın-331933. 142 

İİİ. . yı £. . 
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!_İl m u “ .  If?“ 

Resim 3. _ 4 . 3 ' 
Gianni Pettena, Buz No. II [Ice Num-; 
ber II], Minneapolis,. Minnesota,. 1971. 
Kaynak: Wines 198.7, 1.41 

Resim 4. 
James Wines'm atölyesi,. 
Broome. Sokak, New York, 19.64;. 
Kaynak: Wl'ne's 1989-, 7. 
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olduğum o. noktada, işimden nefret” et'-tim ve heykele ilişkin her şeyden de öyle-. iSE-üle— 
rı-n sonlarında yaptığım bu ilkçalışmaları-m bile binalara-ye mim-ari biçime dair birtakım 
özelliklere benzemeye başladı ve “kamusal sana '" düşüncesi bütününde ilgimi hiç çek— 
medi. Özellikle'bugün izleyiciler—“arasında bulunan genç insanlara şunu söylemek isterim 
ki bence geçmişinizi gerçekten de reddedebilirs'iniz; eninde sonunda bunlar, bazı “ilk“lze'r 
olmaktan öteye gitmiyor. aslında daha önce yaptığım bu toprak çalışmaları (Resim S) 
yeterince ilgimi çekmişti; bu. türden çalışmalar ıyapanlarda beğenmişlerdi çalışmalarımı.- 
Ame, yine, temelde fazlasıyla biçimseldiler ve. ben bu terimden sıkılmıştım-artık. Sanırım 
çalışmalarınızda arada sırada“ yapmanız gereken. bir şey, “masanızı temizleyip, herşeyi 
dışarı atıyerlp, bir anlamda baştan başlam-ak. 

Bu arada,. ilk aldığı-m işlerden biri, Han'-ıden, Connection-tida- bir otoparka “bir :_şey“ koy- 
"ina'ktı. Gtop'a'rkın sah'ibiî, “Düşündüm de, otoparka biraz sanat istiyorum!" diyen bir ge.- 
Ilştiri’ciydi. Düşününce, “bir şey" yapmak' istem-ediğimizi gerçekten de anladım: "“Müze- 
lik bir parça" yapmak istemiyordum ben; müzeye kaldıramayacağınız bir şey yapmak 
istiyordum. Bund-an hareketle projeye gelince, proje, asfaltın altına bir kısım sonbahar 
yaprağı gömmekten ibaretti, Arabalar asfaltı diğer arabaların üzerine saracaktı. Petrol 
ürününün arabayı tüketmesi anlamında, durumun bir çeşitlemeslydi bu ama. projen-in 
asıl ilginç tarafı, bana “kamusal yaşamün ne olduğuna ilişkin bir fikir vermesi oldu. Biz 
inu-projeyi uygularken, kaldırımda sıralı elli kadar araba. yardı. Gtoparkın yanında ise. bir“ 
ortaokul. Bazı “öğrenciler—gerçekten de. çok ortalama olan bazı öğrenciler—bize gelerek, 
“Biz o- arabaların hepsini hurda yığınına çîeyireceğiz, tüm o arabalara zarar vereceğiz?-” 
"dediler. İlginç olan şu. ki ertesi gün gelip de bizi arabaları gömerken bulduklarında, bize 
daha fazla saygı gösteremezlerdi çünkü kendisine saygısı olan her yahşi, bükemediğî eli 
öpmesini bilirl Kamusal yaşama bağlan-an' ilk d_üşünceydi bu ve anlamı da kamusal bir 
anlamdan geldi; “'özel sanat““dan gelmedi.- Bu çizgide yaptığım“ en ilk çalışma, buydu-: 
Ghost Parking Lot [Hayalet Otoparkı] (Resim 6) 

Daha .sonra devam ettik. İlk çalışmalarım hep arabalar üzerine oldu. ki şimdi bunu red— 
dediyoru—m. Kanada’da dev bir sergi hazırladık: Highway ‘86 Procession [Otoyol ‘36 'Ge- 
ç'idi]—yaklaşık yarım kilometre, belki daha uzun bir sergi. Yirminci yüzyılda ulaşım tek-- 
nolojisinin deılr bir sergiSiydi bu; Vancouverid'e' düzenlenmişti.. Bir ucu limana düşüyor- 
.(ReSim 7), diğer ucu otoyollar arasında birden sona eriyordu (Resim B). Bu, dev. uzarn 
beyonce“ uZa-nan ye bir anlamda körfezi kente bağlayan-, deılF bir _arterdi. Yaptığımıza 
gelince, tarihsel parçalar seçtik—arter üzerinde dört yüzün üzerinde tarihsel parça-yar— 
d'ı—ye. onları hem içten hem de dıştan“ işledik"; paslanmarnaları için su geçirmez mal- 
ate-me içinde dondurduk ve sonra dağıtarak, bu. parçalardan bir çevre oluşturduk. Bunu ' 
yaparken öğrendiğim, şu oldu: İnsanları on plana çıkarınca ve tüm çevreyi bir anlamda 
betonun renginde “tek renkli" hale getirince, insanlar büyük canlılık kazandı (Res-im 93'. 
Pek çok gösteri are-clans grubu, bu çalışma üzerinde gösteriler yaptı çünkü gerçekten de 
yapılan gösteriyi öne çıkarıyordu. Bu çalışmadan ”öğrendiğim, bu oldu-: kamusal mekan- 
da 'insan etkinliğini canlandırdığı. Bu çalış-ma, ana. otoyollar ara-sında birden sona eri-şiale, 
kentin simgesi haline geldi . 
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Resim 5. 
James Wines, Binghamtqn 

.:: İskelesi [Binghamton Dock], 
ği Bin‘ghamton, New Yo'rk,>1972.;,f.maket 
l: Kaynak: Wines 19.89, 7. 

l . 

1.65 
Rasim 6. 
Hayalet Otopark: [Ghast Par-"— 
king Lat], Ham'den, connecticut, iii-î: 
1978; park edilmiş araba ile B—ir— 
likte projenin tamamlanmış hal-i'; H 
Kaynak: Wines 1989, 1-2-1. LL 

_ Resim 7. 
' Otoyol ‘86 Geçidi ~ _ 
| [Highway ‘86. PrOCess'ional] 

Dünya Sergisi, Vaneouv'er,“ 
Kanada, 1986; ' 

'- ' geçidin Vancouver limanındakl başı 
Kaynak; Wines 1989, 208, ' 
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Resi'm' 8. 
oraya! ‘86 Geçidi 
[High wa y ‘86 Procas'slönal] Dünya 
Sergisi, Vancouver, 
Kanada, 1986; 

_ geçi-din otoyol vlyadü'klari arasındaki sonu 
" Kaynak:: Wines .1989, 20-81.“- 
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”Yapılar hakkında heyecan duyma-ya_ da, işte, bu. sıralarda başladım çünkü dışarıya, İbi'r 
kamusal alana yerleştirdiğiniz herhangi bir heykel oraya “sıkılarak'fyerleştirilmiş iken, 
mimarlığın organik olduğunu. düşündüm. Frank Lloyd Wright hep o kadar çok iş almak 
istemesinin nedenini “Eğer binayı ben yapmazsam, benden daha kötü birisi mutlaka' 
yapacaktır!" diye açıklarken, kendisini kamusal alana sokma çabasında en başta bu. 
düşünceyi öngörmüş olmalı; çünkü binalar kamusal sanatın en doğal biçimidir. Binaları 
'fsıkılganlıkla yerleştirmeniz gerekmez; bu. nedenle. “de onlara ne yapsanız bir şekilde ilginç 
hale gelir. Bunlardan hareketle, o noktada. yapmayı istemediğim tek bir şey vardı: Artık- 
biçimsel tasarım yapmak istemiyordum.-- Mekân bölümlemeleri yapmak iSt'e’miyordum; 
.Çatkıcılıkla ilgilenmiyordum; o ”noktada Modernizmle ilgilenmiyordum. 

Dünyadaki tüm mimarlık öğrencilerinin çalışma masalarının aynı olması ilginçtir. On yıl 
kadar önce bunlardan bir: tane Londra'daki Architectural Assodiation'da bulmuştum ve- 
ödül kazanan bir öğrenci çalışması olduğu “için çok ilgimi çekmişti. Hayatımda ilk kez;, 
yirminci yüzyılın tüm klişelerinintek bir çalışmada toplandığı bir öğrenci çalışması görü- 
yordum! Her öğrenci 0 çalışmayı masasında çalışırken gözünün önünde duracak bir yere- 
asmalı bence; .çünkü çizim masanızın üzerinde gördüğünüz herhangi bir şey o çalışmaya 
benzediği anda, büyük ihtimalle başınız belada demektir! Bu anlamda gerçekten de 
simgesel olabilecek bir çalışma. 

Yine erkenden keşfettiğim bir başka şey, mimarların “sanat kavram ları”nı anlamadıkları 
oldu. “Tasarım kavramlarımı anlıyorlar ye bir çay kupası tasa rlayabilirler ama gerçekten 
de genellikle Merrit Oppenheim’ın düşündüğü “gibi düşünmüyorlar. Tersine çevirmeyi [in—- 
version] görmüyorlar, ilkörneği ya da başka düşüncelerin işgalini de görmüyorlar. Eğe-r 
hiçbir mimar Carolyn çay kupasından haberdar olmasaydı ve eğer yirmi kadar biçimci 
mimara kupadan gönderseydiniz, yapacakları şeyin büyük olasılıkla kupayı tıraş etmek 
ve yeniden tasarlamak olacağı kanısındayım! Bu da, gerçekte, bir kafa yapısının par—- 
çası. Sanatçılar bu kafa yapısını her zaman takdirle karşılamadılar. Özellikle “mimari" 
beyanlarda bulunan ise Marcel Duchamps oldu. Larrey Sokağı No.11 Kapısı,, mutfakta 
kapalı iken banyoda açıktı; banyoda kapalı iken ise mutfak-ta açık. Dolayısıyla bu çalış.— 
ma, yapı-çözmeciliğin harika bir erken türevi olarak kabül edilebilir çünkü açık ve kapalı 
olmanın ötesinde bir kapı değildi;-,: açık veya kapalı değildi, daima açık _ve“ kapalıydı.. Bu 
tür-düşünceye daha. işin başlarındayken gerçekten de aşık olmuştum. 

Bu“. hurdalar dünyası-ndaki. ilk müşterimize gelince,. büyük bir sanat koleksiyoncusuıidu. 
ama alışveriş merkezi binaları inşa ediyordu. Gerçekten de çok ilerleme kaydeden bir 
sanat koleks—iyoncusuydu ve bu nedenle de kendisi için bazı çalışmalar yapmak üzere;: 
bizi kiralamak istiyordu. İlginçtir ki onunla çalışmaya başladığımda, Architectural De- 
sign dergisinde alışveriş merkezi tasarımlarının “en vuruc'usu” olarak, en gelişmiş örnek 
olarak sunulan binaları hatlrlarsınız belki. Hepsinin“ de titremeye dayanıklı ışık-lı logoları 
yardı., binalarda renk kullanılırdı, yapı bileşenlerinin çoğu o geleneği geliştiren soyut bir 
sanatsal nitelik taşırdı. Bu adamın da böyle binaları vardı; bir tür ilk örnek olan bina“- 
Iar. İnsanların bu binalarla bilinçaltından ilişkileri olduğunu düşündüm. Demek ki tek 
”yapmanız gereken, binanın anlamını tersine çevirmek için heykel yapmaktı. Richmond, 

”Virginia’da yaptığımız ilk tasarım gerçekten de temelde mimarlığın tersine çevrimi ol— 
maktan ibaretti. Burada heykele düşğn görev, anlamı değiştirmek için mimarlığın --sü_reçş— 



'
F

:
:

W
"

L
I

_
I

"
I

—
‘

I
I

-
I

:
 

ı
-

_
_

 . .. 
.. 

Resim 9. 
Otoyol '86 ”Geçidi 
[Highway '86 PmcessiOHa-l] Dünya 
Sergisi, Vancouver, 
Kanada,. 1986;. A 
geçidin havadan görünüşünde çeşme. 
ve havuz 
Kaynak”: Wines 19.89., 204... 

Realm 10. 
BestBeIîrsiz Cephe Vitrini 
[Best Indeterminate Facade 
Showroom], _ 
HoustOn, Texas, 1975; 
.jce'p'h-en'in Kle'c'k'iey Sokak'tan görünüşü 
Kaynak: Wine-s 1989,. 98. 

Resim _11. 
Best Eğfklik Vitrini 
[Best Tilt Showroom], 
Towson, Maryland, 1978; ”Cephenin 
atopa'rktan görünüşü 
Kaynak-: Wines 1989, 102. 

Rasim 12. 
Best- Hialeah Vitrini, 
Hialeah, Florida, 1979.; şelale Vie; bitkilerin 
ganel görünüşü 
”Kaynak: Wines 1989,1518? 
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s-ANAT'VE ÇEVRE 

lerinikullanmaktı. Dolayısıyla bina aslında item-elde aynı b—inaydı ama-sadece binaların bir 
tür bey-kel olayı olarak kuru-lup çözülme-Sindar: faydalanıyordu. 

Diğer bir“ nokta olarak, bağlamın belki de önemli olduğu düşüncesine ilk olarak Houston? 
Texas'da-ki' bir çalışmayla ulaştım“ (Resim- 10). Burası, Amerika'nın hurdalar dünyasıyd'ı 
ve bu bina hurdala'r dünyasında kusursuz işledi çünkü insanlar, binanın da o düny-anın 
parçası olduğunu bildikleri halde 0 dünyanın parçası olmayan başka bir şey de olduğunu 
bildiklerinden, binanın farkına vardılar. Böylelikle “bağlamsal düşünce"- fikrine ilk kez 
alışmaya başladım.. Bağla-mın dahil edilmesi hakkında düşünürken de bu düşünüşü ”fiilen 
Varolan unsurlarin ötesine geçirdi-m. Bu gerçekten de bir tasarım problemi değil; varol— 
dukları “ima edilen" şey-lerden yana işliyor. Bu düşünüşün kavram-sal sanat., çevre-Sanatı", 
gös-"teri sanatları gibi, her şeyi bir araya çeken bir tavır-' ya da düşüncenin fr-neycut olduğu 
bir yaklaşıma çok yakın durduğunu söylemek isterim. 

Bir dizi bina yapmak üzere devam ettik. Towsorı, Maryland’deki Tilt. Showroom,. Ric— 
hard Serra'nın Tiltecl Arch (Eğriimiş Yay) heykel çalışma-sı üzerine“ bir yorumdu (.Resim, 
11). Bur-ada asıl eğlenceli olan, devasa bir ölçekte çalışabiliyor olmanızdı. Burada denge- 
bağlamı ile uğraşıyorduk. Yani, demek istediğim, bu bina Richard Serra’nın yapıp yapa— 
bileceği h-er şeyden yaklaşık elli kat daha. büyüktü. Mimarlığın avantajı da işte, burada., 
Ölçekle, uzamla ye tersine çevirmeyle “büyük büyük" uğraşabiliyorsunuz. Tahmin ede- 
bileceğiniz gibi, biz işe ilk başladığımızda, mimarla-r bundan nefret ettiler. Gerçekten 
de, işimiz bir mimarlık dergisinde yayımlandığında, bir sonraki sayıda hep yorumlar ve; 
editöre yapıları “tavsiyeler” yer aldı ve bu tavsiyelerden biri de hep benim aboneliğimin 
iptali yönünde oldu! Her neyse, biz denge ile, ters-ine çevirme ile uğraşıyor-duk ama aynı 
zamanda kamusal dille de uğraşıyorduk. Hialeah, Florida'daki örnekte bile, özünde soyut 
olduğu halde-, insanlar yine de binayla iyi bir ilişki kurdular (Resim 12). Bilirsiniz, durum-4 
ların bu şekilde tersine çevrilmelerinin hep psikolojik bir bağlantısı vardır. 

Bunu tekrarladık; ters-ine çevri-mie uğraşan bir dizi bina yaptık. Bunlardan “biri, biri*gös— 
teri" "parçasıydı. Diğer bir deyişle, bina devinirken siz devinimsiz duru-yordunuz. Sabah 
bir düğmeye basılıyor ve bina çözülüyordu (Resim 13-14); tabii bütünüyle değil ama 
yine de bina deviniyordu. Boz-yapI-ara benzeyen bir diz-i bina yaptık (Resim 15). Müş- 
teriler hiçbir zaman yaptıklarımızı görünce bayram etmediler. 'İç uzamı kullanmak için 
duvarları parçaladık. Bunlar yüzey ikonografisi olaraka5|a görülmedik şeylerdi ama bir 
yandan da termal duvarlara kadar gittiler: Yani, dışta heykeltıraşın yaptığı bir “hayalet” 
katman vardı ya bir de “gerçek” gerçe-k şeylerin raflar üzerinde durduğu "bir iç” (Resim 
16). Çok uzaktan bile gerçekten de bütünüyle bir iç,-dış ilişkisi deneyimi vardı;-. bina-nın 
bağlamı içindeki “okunabilirliği" .çok-_ yüksekti. 

Derken, bağlamları tarafından “.sarmalanan” binalar yapmakla daha fazla-ilgilenir oldum 
— tıpkı otoparkı bin-ahırı üzerine.-sarmak- gibi. Bunu Florida'da yaptığımızda, sonuç bir boa- 
“yap oldu; uzam da fiilen parçalarına ayrılıyordu (Resim 15). Bundan yaklaşık on yılönce 
ise, Florida’da bir kasırga oldu ve kasırga bu binaya vurdu. Kasırgadan sonra binayı ilk 
gördüğümde, “Aman Tanrım!" dedim, “Böyle daha bile iyi olmuş!-” Tanrı bunu tartışmasız 
ispat etmişti! Bu bana, “doğanın işgali" 'ye-“doğanın ihtll—samimin bahçe üzerine düsün—<- 
_'m-_e_r'_1_in gals ilginç. bitirdin alduğu fikrini yerdi. Bunun hakkında hep.. düşünmüştüm. Bir 



Resim 13. 
Bffest Çentik Vitrini 
[Best Notch Showroom], açılı-“ş gününde 
çentik kısım devinmeye başlarken 
Kaynak: Wines 1989, 10.5. 

Resim 14. , 
Best Çentik. Vitrini“ 
[Best Notch Showroom]; çentik” kısım 
girişe“. açık. _ 
Kaynak: Wines 1989, 10.5.j. 

Resim 15. 
Bast Bıçakçı Kabartması Vitrini 
[Best Cutler Ridge 
Showroom], Miami, Florida-, 19-79;: 
kesilmiş cephenin görünüşü 
Kaynak: Wines 1989., 100., 

Resim 16. 
Best Otopark Vitrini 
[Best Parkiing Lot 
Showroom], 19:76; maket detayı 
Kaynak: Wines 1989:, 1'15, 
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zamanlar kavram-sal olarak mimarlığın, “tasarlanmış” olmaktan çok, oturma adanadaki 
televizyon gibi, içinden bilgi geçen birşey olarak'-düşünülmesi gerektiği, bir binayı böy- 
le düşünmeniz gerektiği kanısına varmıştım. Burada söz konusu olan, binanın “biçirr'ı”i 
değil, özündeki “düşünceler" ve “tavırlar”dır. Mimarlığı daima bir tür bilgi olarak geçen 
ile yaparsınız. Biz bunu yapma şansını ilk olarak bol bitkili bir binada yakaladık. Bitkili 
binalar daima şöyle olur; daima “büyük nesne-" vardır [yeni bina] ve dışında da ortalıkta- 
.ge'zen- “küçük. çubuklu şekerler". Benim ilgimi ise başka türlü bir yaklaşım çekiyordu.:- 
Binayı birazcık değiştirirsiniz ve biraz eklemeyle bahçeyi bina boyunca serbest bırakır- 
sınız, binayı da bahçe boyunca. B'unu yapmakla, en azından, o geleneksel tavrı değiş- 
tiriyor olursunuz. Bundan hareketle, binanın bir bilgi süzgeci gibi kullanıldığı “geçitler” 
fikrine ulaştım. Binanın doğa tarafından tüketildiğini gördüğünüz İtalya'da bu, hep çok 
höşuma gitmişti. Böylece bina, “doğanın intikamı”- için bir dayanak oluşturuyordu. Hâlâ 
aynı şirket için çalışıyorduk ve bu çizgideki ilk projemiz, Richmond, Virginia'da ormanlık 
bir alandı. Ormanı yok etmek istemiyorlardı, bizim ormanı başka bir yere götürmem-izi 
istemediler. Ormanı bina boyunca serbest bırakacaktık ve özünde bu bina zaman için- 
de doğa tarafından bütünüyle tüketilecekti. Ayrıca binada çok cazip bir iç—dış deneyimi 
yardı. Yerin altına .girip üstüne çıktık; fiile-n toprağı keserek; yerin canlanan, değişen ye 
evrilen yapısının binanın ikonografisinin bir parçası olarak kullanıldığı teraryum2 binaları 

Yapmaya ıda böyle başladık. 

Hialeah, Florida’daki binada da :pEyzajı tutmuş ve binayı bir yağmur ormanı olarak içine 
”yerleştirmiştik (Resim 12”). Çevrebilimle az da olsa ilgilenmeye de böyle başladım çünkü— 
__bunu bütünüyle su ve “bitki içine ye-rleştirmekle binanın yüzde yirmi oranında serinle— 
mesini sağladığımızın farkına varm'ıştık. Pek az enerji ve geri çevrimli su kullanarak, bu- 
bina için bir “soğutma yöntemi sağlayabilmiş ve binayı sıcak bir iklimde 'yüzde yirmi daha 
serin tutabilmiştik. Işığı kırdığı için de cazipti aslında ama bu noktada benim asıl farkına 
vardığım, Makine Çağı’nın sona ermiş olduğu oldu,. Gerçekten de endüstri ve teknoloji 
çağından bilgi ve çevre çağına geçtik. Mimarlığın geleceği kesinlikle bilgisayarda ve,-çev— 
re-bilimde. Eğer gerçekten de Corbusier’ye, makine olarak bina ve bina olarak makine 
fikrine geri dönmek niyetindeysek, yeni makinemiz, toprakdır. Gerçekten de “ben-mer- 
kezci” [ego-centric] ola'ndan “çevre—merkezci” [em-centric] olana geçmiş durumdayız 
ve bu, bence, düşünme biçimlerimizde büyük değişiklik yaratacak. Kısacası, endüstri ve 
teknoloji çağından bilgi ve çevre çağına geçmiş durumdayız ve bugün mimarlıkta her 
nıe düŞünüyorsak, düşündüklerimizin ana kaynakları bunlardır: Gözümüzdeki imgeler ye 
aklımızdaki düşünce-lerdir bunlar. Mimarlık neden su. bilimlerine daha fazla ilgi gösterir- 
-oldu? Neden imgelerimizi ya su bilimlerinden 'ya yer bilimlerinden ya da “bitki bilimlerin- 

den alıyoruz? Bu türden “makineler" de en az bir türbin veya bir uçak ya da bir zeplin 
veya bir vinç ya da bir fabrika kadar ilginç değiller mi? 'Ya da bunlar,“ aynı zamanda da 
yeni ikonografiler değil mi? Dolay-ısıyla, çevrebilimi tümleşik [integrated] Sistemlerin bir 
örneği ve toplumsal bir kültürel hareket diye düşünüyorum. 

Bitirmeden önce, size kısaca iki” projeden daha söz etmek- istiyorum. Bunlardan biri, 
bundan dört 'yı-l önce Seyille'de yapılan Expo ’92 dün-ya fuarı için inşa edilmişti ve şimdi 
de, oradaki Columbus- Bahçesi'nin bir parçası olarak, müzeye dönüştürülme-yi bekliyor. 

akara hayranlarını hayvanat bahçesinde. yetistirmek için onların doğal hayat_ şartlarına. göre ha!"" lanmlş --Suni VE“ (Çrı) 
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Bizim tasanmımız oradaki ana .kamuSai alandı ve gerçekten de iklimsel denetim olarak 
sanattı denebilir; çünkü orada yazlar hatta kışlar bile çok sıcak geçer ve söz konusu. 
alan, bol bitkili devasa bir su ortamıdır. Aslında bina bütünüyle suyla çevrelenmiştir ve 
bitkiler ile suyun bina boyunca ileri geri gideceği şekilde dalgalıdır. Bitkilerin yoğunluğu- 
nu görebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için, gerçekte ters çevrilmiş kanal kapakları gibi 
çalışan bir çatı düzlemleri sistemi icat ettik. Bitkileri doğrudan oraya dikiyorSunuz. Hava 
menfezleri açabileceğiniz bir başka sistem de geliştirdik. Sonuçta, delikli metal kolonlar 
içinde bırakılan topraktan olu-şan devasa kolon sıraları ile, gerçekten çok serinletici bir 
ortam ortaya çıktı. Gerçekten serin bir yerdi; binanın yakınına geldiğinizde bile sıcaklık 
ion-on iki derece kadar düşüyordu. .Ancak, en önemlisi, Seville’in tadını çıkarabileceği- 
niz ve sıcaktan kaçabileceğiniz çok sayıda ufak, küçük ortamlar sağlıyordu size. Doğ- 
ru, gerçekten“ de bir çeşit sanat eseriydi belki ama aslında iklimsel denetime ilişkin bir 
çalışmaydı. Bana ilginç gelen bir ,diğer yönü de dokunabileceğiniz, hissedebileceğiniz, 
köklayabileceğiniz, işitebileceğiniz bir bina olmasıydı; yani pek çok duyuya birden hitap 
ediyordu. Kavrayamadığınız sürece, bir tasarım dergisinde yayımlayabileceğiniz bir bina 
değildi; aslında orada bulunmadan kavranması da çok güçtü, her ne kadar bir gece gö»- 
rün't'üsü hakkın-da bir şeyler çıkmış olsa bile. 0 görüntü de çok çarpıcıydı. 

Her- şeyin ötesinde, tüm bunların temelde size konuşmamın en başında söylediğim fikrin 
- ta kendisi olduğunu belirtmek isterim. Tem-elde, bir şeyi bağlamı içinde eritmekten iba-.— 
ret. Dolayısıyla, temeldeki düşünce, bir kaideye sanki. oraya aitmişçesine öyle çok da iyi 
oturmayan bir şeyler yapmaktır; öyle ki bir şeylerin eksik kalacağını düşünmeden onu 
oradan alamayasınız ve gerçekte bizim burada yaptığımız da temelde aynı fikir-di. Son 
olarak, bunun gerçekten de bilgi ve çevre çağı olduğunu düşünüydhim. Eğer o geleceğin 
parçası olacaksanız, çalışmalarınızdak'i ana belirleyiciler bunlar olacak. 

Biraz mizahla noktalayaiım. Avrupa’da yayımlanan bir dergi—belki bir Fransız dergisi ola- 
bilir—bundan beş-altı yıl önce,— altı—yedi ünlü mimara “Kentinize ne yapmak isterdiniz?” 
diye sormuştu. Yanıtınız-ı gönderiyorsunuz. Şaka olsun diye, şöyle bir yanıt gönderdim: 
“New York'la ne ml yapardım? New York'u “yeşil" yapardım." Komik oldu gerçekten ve 
ben. de yanıt olarak bunu gönderdim. Kendi kendisini anlatıyor zaten; şaka olduğu belli. 
Ancak, derginin bir sonraki sayısında, çoğu mimarlardan gelmiş, bunun ne kadar aptal— 
ca olduğunu, bunu kim-senin başaramayacağını, bunu hiçbir şekilde yapamayacağınızı 
söyleyen kızgın mektuplar vardı. Ama aynı zamanda çevre delilerinden ve yeşillerden de 
bunu nasıl yapabileceğimizi anlatan mektuplar almışlardı. Yanıtım gerçekten de bir tür 
şaka olduğu halde, böylelikle, yaratmakta olduğumun farkında bile olmadığım bir çeşit 
diyalektik ortaya çıktı. Her neyse, sonuç olarak söylemek isterim ki benim keşfettiği-m 
yeni bir dünya var. Bir sonraki kokteylde bunu deneyebilirsiniz: çevrebilimsel girişimler, 
çevresel teknoloji, mimarlık ve sanat. Bu karışımdan ortaya “çevre-teknoloji-mimar- 
lık-sanatı" [echo—tech-arch—art] çıkıyor; bunun yapısının kusurlu olduğunu biliyorum ve 
Türkçe karşılığı hakkında hiçbir fikrim yok; belki olanaksızdır. 0- kadarını da size bıra—kı— 
yorum artık. 

çok, teşekkü rler... 
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Patrick BERGER 

Atam-mız farklı türden projeler üretmektedir, ancak özellikle dört-beş proje seçmemin 
nedeni, bugün hepimizi biraz ilgilendiren bir konu olan bir yerin tarihi ile nasıl bir ilişki- 
içerisinde olmamız gerektiği sorusu ile ilgili olmalarıdır.ı Ve 'işte bu tarih —bununla tarih— 
sel metin ile birlikte coğrafi metni de anlıyorum— proje için. bir malzeme ve bir imgelem 
oluşturabilir "mi ve oluşturabilirse ne biçimde oluşturabilir? 

Bu anlamda gerçeklestirilmiş olan deneyim ve projelere geçmeden önce., öncelikle şunu 
Söylemek isterim-, bana öyle geliyor ki pey-zajın bugün bir sanat işaretine daha gereksi— 
nimi bulunmuyor, Avrupa’da yirmibeş yıl içerisinde oluşumunu gerçekleştirmiş ve belki 
de Türkiye’de oluşumunu sürdüren peyzaj bugün mimarlıktan fazladan bir sanat. işareti 
daha üretmeyi değil, oluşmuş ya da. oluşmakta olan bu enig'rnayı dönüştürmeyi, yapı-: 
landırmayı ve okunur kılmayı beklemektedir. Bana öylegeliyor ki bugün mimarlık kendi 
estetik kaygıları ile peyzajla ilgili etik kaygıyı bultışturmalıdır. 

Size ilk anlataCağım proje birincilik ödülü aldığımız, Özbekistan'da Semerkant'ta yeralan 
bir yarışma projesi, ikinci proje Paris-’te gerçekleştirdiğirniz bir park olan Citroen Parkı, 
üçüncüsü Chartres'da kazanmış olduğumuz bir yarışma —bu proje ile ilgili olarak mimar— 
lıkta yakıcı bir konu olan tarih konusunu konuşacağız- ve belki Japonya'da gerçekleştir- 
mekte olduğumuz bir proje ile bitireceğiz. 

Semerkant'ta tarihsel merkezin canlandırılması ve 
Uluğ Bey Kültür Merkezi 
Bu yarışma, 1934'ten bu yana Sovyetler Birliği'nin düzenlemiş olduğu ilk proje yarış-— 
masıydı. Yarışma aynı zamanda Ağa Han Vakfı tarafından düzenlenmişti ve yarışmanın 
amacı bir yanda Semerkant medreseleri ile öte yanda Sovyetler Birliği tarafından üretil- 
mış olan mimariyi birbiri ile ilişkilendirecek bir kentsel tasarım çözümünün bulunmasıy- 
dı. Başka bir deyişle, tarihsel bir miras-la Sovyetler Birliği mimarlığının mirası arasındaki 

IBu metin F. Câ'nâ Bilsel tarafından Türkçeye.:»çevrilm'iştir. 
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karşıtlığı iyi yansıtmaktaydı- Bunun yanında. bu. yarışma,. bir kongre sarayı, bir tiyatro. 
ve diğer kültürel donanımlar gibi kültür amaçlı farklı program türlerinin getirilmesini 
amaçlamaktaydı. Üçüncü olarak ise Semerkant'lı bir gök bilimci olan Uluğ Bey'e bir anıt 
yapılması istenmekteydi. 2500 yıllık bir tarih sunan bir kent, birbiri ardı sıra yapılmış- 
bü-tün tapınaklar ya da dinsel yapılar, Zerdüşt, Budist tapınakları; Zerdüşt tapınakları 
710 yılında camiye çevrilmişlerdi. Bu camiler bu. kez 1220’de Cengiz Han tarafındanyı— 
kıldılar, Semerkant’ın zafer saati ise. kuşkusuz 14. “yüzyılda.Timurlenkile çaldı. Uluğ Bey 
Timur'un "torunuydu. 

Medreseler ile-Sovyetler Birliği tarafından üretilmiş olan “büYükı konut bloklarından olu-i 
şan mimari arasında büyük bir boş alan bulunmaktaydı. Biz, yarışmanın açtığı soruya 
her şeyden önce “göreli olarak soyut olmakla birlikte, alanın İSD-pOgı-afyasmdan ödünç. 

aldığımız belirli bir anlam. içeren kamusal bir mekân ile karşılık vermeye çalıştık.. 

Proje kamusal olanı - ki bu herşeyden önce bu iki bütünü birbirine bağlayan bir kamusal 
mekândır — biraraya getiren, bir biçim arayışındaydı. Alanın topografyası hafif bir çu- 
kur-luk oluşturduğundan bu kamusal alan hafif kavisli bir meydan olabilirdi.... En azından 
bunun yarışmanın anıtsallık konusundaki isteği olan Uluğ Bey’in anıtsallaştırılmasında 
yeterli olacağını, başka bir dey-işle, arazinin kavisini gök kubbeye. gönderme yapan mi- 
neral bir tonoz biçiminde vurgulamayı ve Uluğ Bey anıtını yeraltına yerleştirmeyi düşün- 

dük. Bunun dışında, bu meydanı esas çevreleyen çınar ağaçlarıdır. Dolayısıyla sanırım bu 
en ekonomik olan önerilerden biriydi. En azından, gelecekte birbiri ile çelişkili bütünl'er 
oluşturacak tüm gelişmeleri bir yapı içerisin-de toplayabilme özelliği bulunmaktaydı. 

Projeyi özetlemek gerekirse, Sovyet mimarlığı olarak adlandırılan yerleşimin içerisin— 
den geçen cadde; diğer yanda “medreseler ve yerin topografyası ile bir tonoz biçiminde 
bütünleşen ve onu geometrik olarak vurgulayan bir meydan; ileride bir rezerv alan 
olarak düşünülmüş olan ve içerisinde çeşitli büyük kültür yapılarının, kongre sarayının, 
tiyatroların ve otellerin yerleştirilmiş olduğu çok yoğun bir ağaçlandırma ve yeraltına 
yerleştirilmiş olan Uluğ Bey Anıtı. Zira, Uluğ” Bey’in bilgiler-i Cizvitler .(Jesuites) tarafından 
Hindistan’a kadar taşınmıştı ve Hindistan-’daki bütün o, gökbilim yapılarının yapımına yol 
“açmıştı.-. 

Bizi çok“ ilgilendiren bir konu olduğu için söz etmeliyim, eğer öncelikle göreli olarak 
bağlama önem veren (contextual) bir proje gerçekleştirmek istiyorsak-, bugüne- ait “bir 
projede bir yerin coğrafyası yada tarihi içeri,:sindenneyi seçrneIİYIZ? Sanırım tüm sorun 
burad-a. Neyi seçiyoruz ve ikinci olarak bununla ner-yapıyoruz? 

Paris'te Andre Citroen Parkı 
.İkinci proje, özellikle bahçe kompozisyonu. konusunu çok iyi bilen. bir kişi olan Gilles; 
Clément ile ortak çalışmamız son-ucunda Paris’te gerçekleşti-rdiğimiz bir projedir. Paris’te 
Seine nehrinin sol yakasında (Riva Gauche) bulunan veyine aynı yönde dördüncü pers:— 
pektifı oluşturan bir parktır. Paris’i tanıyanlar bilirler, Jardin des Plantes, Invalid-es 'ye 
“Champ de Mars Seine nehrine dik olarak uzanırlar. Bu park aşağı yukarı 13 hektar- 
-büyüklüğünde bir alandır ve eskiden Citroen fabrikalarını barındıran alan üzerinde yer-aı— 
maktadır. Burada çevrede yeralan tüm mimariyi bir yapı içerisinde birleştirecek bir park. 
yaratma olanağı bulunmaktaydı. Sanırım tau önemli bir konu çünkü bugün biliniyor ki mi- 
"mariy'i bir yapıi'içerisin-c'le bütünle-Ştirmekte çok güçlük çekilmektedir; biç-amlar farklıdır, 
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mimari dil "farklıdır, biçimler farklıdır ve tüm bunları bütü nieŞtirm-"e konusu artık _ya'ınızoa 
mimari biçemle gerçekleştirilemez. Bu kesinlikle olanaksızdır ve belki de boşluk-(lar), 
kamusal mekânlar bu erdeme sahip olabilirler. Bunun' tarihte- :örı'cülle'ri bulunmaktadılî 
örneğin Central Park bu. konuda göreli olarak başarılıdır. 

Parkın sınırları, Paris'e göre konumu, Seine nehri, Eiffel Kulesi ve park. Bu parkın büyük. 
sorunu sınırların nasıl ele alınacağı idi; çünkü sanırım, kent ve peyzaj kıışk'usuz her şey.— 
den önce bir sınır, başka deyişle, (farklı") bütünleri birbirinden ayırma konusudur. Bu aynı 
zamanda okunabilirlik- üzerinde çok. çalışmak anlamına gelir. Burada alanların sınırları 
çok heterojendi. Alanda eskiden bulunan bir yapı, dah-a sonra Roland Simonet tarafından 
gerçekleştirilmiş olan bir konut projesi ve başka operasyonlar yardı. Kısaca parkın kendi 
biçimi de göreli olarak heterojendi. Bu nedenle bütün bu sınır—ları ele almak amacıyla, 
parkta biraz ayrıcalıklı bir konu olan su temasından yararlanıldı. Alanın sol sinırından 
ayırmak amacıyla biraz radikal olan bir kanal ve sonr-a aynı zamanda bah-çe üzerinde;. bir“ 
rölyef oluşturan ve kentin içerisine uzanan küçük bah-çeler yaratan bir su kanalları siste- 
mi. İnsanlar su kanalları üzerinde isterlerse yürüyebiliyorlar, hiçbir engel yok-. 

Parkın ortasında büyük bir alan bulunmaktadır. Bir çok parkta bulunmayan. bitkiler-ge— 
tirilmiştir, insanlar bunlara dokunabilirler. Sonra, mimarlık ve doğa arasinda belirli bir 
ilişki... Başka bir deyişle doğa orada olduğu anda, hissediliyor ki mimarlık, yanıbaşındaki 
ışık oyunları ve bitkilerin hareketi karşısında göreli olarak durağan (statik) olmalıdır. Bizi 
ilgilendiren işte bu ilişkiydi. Örneğin çeşmelerin, taş blokların statik karakteri, nesnelerin 
hareket özgürlüğü karşısında ağırlığı... Kendilerinden başka bir şey anlatmayan bitkilerin 
oluşturduğu dokuların özgürlüğü ve basit hacimsel biçimler bulmaya çalışan, malzeme- 
lerin, taşın, ahşabın, camın, dokunma duyusuna ilişkin olanın var olduğu “mimarlık ara- 
sın-daki bu karşıtlık Yalnızca yapı malzemeleri ve bitkiler. Kalıcı olan başka hiçbirşey 
yok. Belki de biraz— yeniden bulmayı istediğimiz temel duyuları yeniden bulmayı denedik. 
"Tümüyle beyaz tek renkliliğiyle çok çok sessiz bir bahçe. Bir çizgi üzerinde dizilmiş olan 
çeşme yapıları ve arkada duvar... Yosun tUtmuş gölge blokları, gölgede merdivenler. 
Yine-temel duyuları bulmakiçin. Gölgenin derinliğinde ışık... Ve bahçeler, büyük bir bitki 
karmaşasını do-kun'amadanî katetmek. 

Burada mimar Roland Simonet ile bir deney içerisine girdik.. Kentin parkın içeri-sine, par- 
kıfn da kentin içerisine girmesi fikri; başka bir— deyişle kent ve park. arasında bilinen" iki 
sınırdan, parmaklık ye duvardan öteye geçme fikri. Bu nedenle burada" park ve yanındaki. 
konutlar içeri-sinde küçük bahçeler bulunuyor—. Böylece “bu iki sınırı birbirini-n içeri-sine 
sokmayı denedik. 

Park içerisin-de- çeşitli tema bahçeleri bulunuyor—, bir kaç basamakla. çıkılan... Haya yağ-'- 
murluyken ya_ da biraz..-serin olduğunda içleri birer küçük oturma odası olarak kullanı— 
lablleoek küçük seralar. Tabii, bu seralar öte yanda bir sokak oluşturuyorlar. Parkın bu. 
.seralarla belirlenen sınırı bir sokak, oluşturuyor. Seralar ISmetre yüksekliğinde ve 45 
"metre- derinliğindeler. Kolonlar ahşap ve metalin karışımından oluşuyor: Bu seralardan 
biri 'lifmoniuk, diğeri ise Avustralya bitkilerini barındırıyor. Girişlerinde çok ağır kapılar 
bulunuyor. Bu iki sera-nın arasmda i$e çocukların yazin içinden geçtikleri su havuzları... 



PATRICK BERGER 

Chartres" da Uluslararası Ortaçağ Merkezi 
Biliyorsunuz Chartres katedrali Fransa'nın en prestijli katedrallerinden biridir. Bu ulus— 
lararası yarışmanin konusu Chartres katedralininin önünde bir Ortaçağ müzesi inşa- et- 
mekti. Bu yarışmaya bugün bildiğimiz iki kategorinin dışına çıkarak yaklaşmak istedik-. 
Bu iki kategoriden biri karşıtlık oluşturan bir mimari yanıttır, başka bir- deyişle bugünü- 
nün teknikleriyle tarihe karşı gelen, modernizmin biraz eskimiş bir mitini izleyerek'hat'ta 
tarih karşıtı olan bir anıt, bir mimari yapı yapılır. Bilinen diğer kategori ise tam anlamıyla. 
tarihle ilişkide nostaljik olmak, örneğin bir ortaçağ kent dokusunu yeniden yapmak ve 
bu tar-ihe ait olan biçemsel ögeleri yeniden kullanmaktır. Karşı karşıya bulunduğumuz, 
"ya karşıtlık, yenilik yanlısı olmak, her zaman çelişki ya da karşıtlık üzerinde çalışmak, ya 
da tam tersine nostaljik bir duruşta olmak... Bunun için birşeyler bulmaya çalıştık. Her- 
şeye karşın bu projeye bir yanıt vermek ama-cıyla tarihten bir malzeme olarak yarar-- 
l'andık. Her şeye karşın bize öyle geliyor ki Chartres gibi bir katedralde, imgelem olarak 
genellikle insanların akıllarında kalan bu katedralin çok büyük olan inşaatıdır, yüzyıllarca 
sürmüş şantiyeler. Verdiğimiz yanıtta, ürettiğimiz projede biz işte bu fikre önem verdik. 
Aynı biçimde bugün insanlar burada. bulunan Hıristiyan dünyasının en güzel vitraylarında 
konu edilen öyküleri artık okuyamıyor, fakat yine de bir akışkanlığı olan ve kendi başına 
bir maddeden bu ışığı farkediyorlar. Dolayısıyla sürekli bir şarıtiye ve. maddecsellik) 
projenin dayandığı iki kavramı oluşturdu. 

Chartres- Katedrali ile ilişkili olarak projenin ana fikri "öncelikle mimarlığa bir kez daha 
kent ve kentsel olan üzerine çalışma işlevi vermek, bir ba$ka deyişle katedrali çevrel-e— 
yen alanı (pan/is) kapatmaktı. Biliyorsunuz tüm katedrallerde büyük hac hareketlerinin 
Son bulduğu yer olan bir parvis bulunmaktaydı, bu alan aynı zamanda kutsal mekân ile 
dünyevi mekânı birbirinden ayırırdı, 'bugün ise en azından inanmayanlar için bu alan ka- 
tedralin müze amaçlı sergi mekânını oluşturmaktadır. Ortaçağ müzesi göreli olarak sade. 
bir yapıdır, biz bu yapıyı öngerilimli taşla gerçekleştirmek istedik, bir başka deyişle taş 
ile yeni bir şantiye açmak ve bu taşı günümüz olanaklarıyla yani ön gerilim ile iŞlek, 
fön gerilim tekniği ile çekme ve basınca dayanıklı elemanları, taş ile metali karıştırmak, 
böylece düz to'nozlara olanak-sağlamak istedik. 

Bu öngerilimli taş ile iç mekânda, belki de ilk vitrayların verdiği ışığa yakın bir ışığı bul— 
mak istedik, çünkü ilk vi'traylarda camdan önce tra'nsenne- adı Verilen-ve çok özel bir ışık 
.ve-ren çilmiş taşlar vardı... Bu nedenle düşüncemiz yeni baştan .bir vitray- yapmakdeğ'il, 
ama aynı ışığı vermekti, en azından özel bir ışık. 

Ortaçağ Müzesi zemine göre yükseltilmiştir. Zemin kat hacılar için barınak ve giriş için 
eşik, yani pari/is işlevi görmektedir. Müze üst bölümde yeralır ve bir bodrumu bulun— 
maktadır. Temeli 1 metre derinliğinde merkezi bir alana çeke-rek sınırlandırma çabası, 
Gallo—Romen temellerin eşiğine çekebilmek içindir. Bu hacim içerisinde basit bir oyun 
ile biryandan malzemeleri görmek, öte yandan onu oluşturan tüm metal elemanlarla 
yüklerin aktarımını okutabilmek... Bunda amaç, Gotik mimarlıktan biçemsel bir ögeyi 
alma-k değil, daha çok etkileri, yüklerin işleyişini, taşı—şantiyesini, ışığı, yani soyut şeyleri 
yakalamaktı. Eşiği geçtiğinizde müzenin içerisindetaşın içerisinden taşı görmek... 

Müzenin ikinci bölümü tümüyle alt seviyede geliştirilmiştir, girişi parw’s’nin köşesi-nden— 
d'ir. Şantiye imgelemi burada da bulunur, bu şantiye, ziyaretçileri rah-atjsızetmezken tu— 
r'izme de engel olmaz. Bodrum seviyesinde temelleri 11 metre-derinlikte bulunan Gallo— 
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Rome-n dönem yapının k—azık'Iarı-nın ortaya çıkarıldığı kazılar bulunmaktadır. Burada bir 
editor's/um ve küçük atölyeler bulunmakta. Giriş katedrale göre sol-dadır. Ziyaretçiler, 
tam olarak parw's’deki eski tavaf hareketinin adımlarını izleyerek dolaşmaktadır. Müzede 
adımları, eski hacıların Chartres Katedrali önünde attıkları adımlar üzerine çakıştırmak 
bizim çok ilgimizi çekti. Tarihi bir malzeme olarak almak ve ondan proje için sonuçlar 
çıkarmak, ama biçemsel bir üretim içer-isinde olmamak. istedik; 

Japonya'da İletişim Anıtı 
Japonya’da Awajl'de. gerçekleştirmekte olduğum proje yapım aşamasında olan .ancak 
Kobe depremi yüzünden bir süre durdurulan 've-şimdi yeniden yürürlükte olan bir proje- 
diir; Bu bir uluslararası yarısmaydı. Japonya iletişimi konu alan bir anıt istiyordu. Bundan 
teknolojik iletişimin yanında kültürler arası iletişimi anlamaktaydılar. Bugün bir ülkenin 
ya da işverenin bir anıt ısmarlaması, dahası anıtın adım koyması oldukça ender görülen 
bir durum. Her neyse, mimari-ardan istenen deneme buydu. Burada da yine coğrafi, 
tarihsel ya da daha çok mitolojik verilere dayalı bir temellendirme söz konusudur, çünkü 
Kobe açıklarında yeralan Awaji adası Japonya’da “mitolojik başlangıc-ın adasıdır. Japon 
mitolojisinin bize anlattığına göre 'Su-yu gökyüzünden, denizi dağdan ayıran iki tanrı bu- 
rada bulunmaktaydı.. ' 

Aw’aj i adasının ötesinde, Fransız-Japon ortak yapımı olan bir başka anıt karanın ucunda, 
belki de iki milyar yaşında kayaların bulunduğu tektonik Roskof üzerinde konumlandırıl- 
mıştır. Sonuç olarak, Ros-kof yakınlarında bulunan kayalardan çıkarılan bir granit bloğu 
Awaji adasının toprağı üzerine yerleştirmek ve böylece bu iki başlangıç noktası arasın— 
da bir diyalog kurmak fikri ilgimizi çekmekteydi. 250 metre uzunluğunda, cam ayaklar 
--üzerinde bir tabla ile basit bir biçimde iletişim tekniklerini işlemek. Granit blok anıtı üst 
noktaya taşıyan bir temel oluşturmaktaydı. Bu, tektonik olanı teknolojik olanla karşı kar- 
şıya getirmekteydi. Fikir bu değişimdi. Aynı zamanda seyahat fikri. Mimarlığın okunması 
lmgeleminde güç önemlidir, ama süreç de, üretimin yapmanın süreci de onun kadar 
önemlidir. Proje çok basit; oskof açıklarından 250 metrelik bu taş bloğun çıkarılması ya 
bu. sırada Japonya’da (atılan) temel, ve tunç— ye öngeriliml'l çei-ikten Awajiradasının top— 
r-ağında dökülen tabla. .. 

Bu tektonik ağırlık ve üstte iletişim tablası sonuçta Doğu-Batı doğrultusunda yönlendie 
rilmiş. olan ve beş temel malzemeden, Japonya’da belli bir yankı bulan malzemeler Dian" 
earn, taş, su tunçtan oluşan bu kapıyı ortaya çıkarıyor. Roskof’ta ise'taşın çıkarıldığı ve 
deniz tarafından kimi zaman örtülecek, kimi zaman da açığa çıkarılacak ve zamanla yok 
olacak yerin tam karşısında önerilen bir bahçe tasarlandı. Belki de teknolojinin ken“- 
di kutlamasına boyun eğme-sinden başka bir amaca boyun eğeceği bir çağa girdiğimiz 
inancıyla bu projede teknoloji yüceltilmemektedir. Ancak yine de bilmek gerekiyor ki 
proje, bu. konuda bir iddia taşımaktadır: tablanı—n kalınlığının açıklığa oranı 1/50 gibi bir 
değere ulaşır. Başka deyişle, 250 metre açıklığa karşılık tablanın kalınlığı yalnızca 5 met— 
redir. Basit bir taşıyıcı sistemi olan anıtın açıklığı deniz seviye-Sinden olan yüksekliğine- 
eşlttir. Ayrı-ca Japonya’da .çok önemli olan sismik sorunlara ilişkin olarak birçok deney-" 
yapılmış-tı r. 

Gök. teşekkür ederim-.. 
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Katılımcılar: 
Raci Bademli, Antero Kare 

MURAT BALAMİR: Bu öğleden sonra oturumunda paneli-mizin iki konuşmacısı 
var. Sayın Antero Kare ve, Sayın Raci Bademli. Şimdi sözü meslektaşım Prof. Dr. Raci 
Bademli’ye bırakmak istiyorum. Geçtiğimiz birkaç aydır - belki de daha fazla - üzerinde— 
titizlikle çalışmakta olduğu Gelibolu Barış Parkı üzerine konuşacak 'ye bildiğim kadarıyla 
da çok çarpıcı şeyler söyleyecek. 

RACİ BADEMLİ: Ben Gelibolu Yarımadası'ndaki Uluslararası Barış- Parkı Yarışması-'ndan 
bahsetmeyeceğim; ancak ona da değineceğim. Benim burada odaklanmak istediğim 
olgu, bir toprağın, bir kara parçasının nasıl kimlik kazandığı, bizim ona nasıl kimlik ver— 
diğimiz, bir coğrafya parçasına bizim nasıl kimlik yakıştırdığımız, nasıl olup da bir kara 
parçasının alt—kimlikler ve belki de üst—kimlik kazanmaya başladığı olacaktır. Ve daha 
sonra da, 'şu ya da bu şekilde kimlikler bağışlamaya nasıl başladığımı'za ve sonrasında 
da, bu kimlikler arasından haritalara koymaya çalıştığımız hatıraları, sınır taşlarını nasıl 
yarattığımıza bakmaya çalışacağım. 

Şimdi eğer, herhangi bir nesneye - birtoprak-"parçasına - bir kimlik yakıştırılıyorsa, orada 
bir gözlemci vardır ve bu gözlemcinin de, şu ya da bu şekilde bir anlam yüklemesi gere—. 
kir. Kişinin yüklediği bütün bu anlamlar herhangi bir biçimde bir kimliğe dönüştürülür. 0 
halde., nes-neler kişilerin onları algılayışına göre değişebilir, değişik kimlik derecelerine, 
kimlik çeşitlerine sahip olabilir. Şimdi, aynı kişi bir nesneye bakabilir ve onda farklı kim— 
likler görebilir. Yani kişi için farklı şeyler ifade edebilir. Aynı şekilde, aynı nesne bir_grup- 
insan için değişik anlamlara da gelebilir. Bir topluluk için aynı anlam geçerli olabilir ve bu 
sayede de mekâna benzer bir kimlik yakıştırılabilir. Söylemeye çalıştığım şey şu ki: her 
mekân, toplUluğa ve mekâna yakıştırdıkları değerlere ve anlamlara göre:, anlamlar ve- 
kimlikler bolluğunda son bulabilir. 

.Şimdi, herhangi bir yerde pek çok anlama galeri, aynı anda birçok insan için çok değişik 
şeyler ifade eden Gelibol'ıi'Yarıma-daSı gibi — bu kimliklerin zenginliğini elde tutma “yetisi 
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ve. aynı zamanda da,. bir şekilde alt-kimliklerin üstesinden gelecek ve onları kapsayacak 
bir üst-kimliği önerme-k yada aramak önemli olmaya başlamaktadır; 

Kimiiklerirı bir zamanlar: nasıl şekillendirildiğini öğrenmek için üzerinde durulması gere-_. 

ken başka bir kesişme noktası da, bir kimlik dönüşümü ya da kimliklerin nasıl dönüştür-— 
rüldüğüdür. Şimdi, kimliklerin, anlamların unutulabileceği olum-suz bir süreç de vardır. 
Bir anlamdan diğerine geçmek çok zordur. Kaybolan kimliği tekrar bulmak, sürekli ve bi- 
linçli bir ısrarla, kimliği eski yerine yerleştirme çabalarıyla bunu yapmak çok zordur. Bu.- 
rada, sanatçıların yapıtlarına değinmeam gerekmekte tabi. Bir kimliği güçlendirmek için 
yaratılmış bir imge veya farkına varılmış bir imge araziye geri konulabilir ve ancak bu 
eylemler devam ederse, bazı kimlikler fazlaca vurgulanmış olabilir. Örneğin,.Gelibolu’da 
kimlik, savaşlara, ünlü 19.15 kara ve deniz savaşlarına ilişkindir. bu bağlamda kara ve 
deniz savaşları da belirtilebilir. 

Bir kimlik yaratma ve da bir kimlik kazanma sürecinde iki şeyedeğinilmektedir: birin..- 
"ci-si, coğrafya parçasının yeri ve doğal öZelIikler'ine ve ikinci olarak da olaylara. Gelibolu,- 
Yarımadas-ı konusunda her ikisine de değinilmiştir. Özellikle coğrafi özelikleri-e ön plana 
çıkan bir çeşit belirgin kimlik yakıştırılan yerler ve bir takım olaylar sonucunda anlam 
ve kimlik kaz-anmış. yerler, coğrafyalar ve topraklar, kara parçaları bulacaksınız. Gelibolu 
”her ikisinin de aynı anda meydana geldiği ilginç bir yerdir. Arazinin özellikleri ve olaylar,. 
kimlikler yaratmaya yaramaktadır ve toprak - arazi - kimliğin lzlerini taşımaktadır. Öte 
yandan da insanların hatıraları vardır. Topraklardaki işaretlerin oluşumu yıllar sürebilir, 
tıpkı doğal izler, jeomorfolojik izler, jeolojik oluşumlar, katmanlar, yer kabuğu, bir ağaç, 
"meşe ağacı gibi - peyzajda yol gösterecek bir işaret, bir nirengi noktası olduğunu söy- 
Ieyebilmemiz için yıllar geçmesi gerekir. Toprakların da hatıraları insanlarınki gibi silik— 
Ieşir, onlar aynı zamanda işaret, edebiyat, sanat eseri ıle—mimari olarak da kalabilirler.. 
”İşaretler de, hatıralar da önemlidir ve haritalara yansırlar. İşaretleri gösteren haritalar; 
hatıraları gösteren haritalar; bunlar önemlidir. 

Gelibolu'da bizi doğanın izleri ilgilendirdi — bunlar gözlemlememiz için oradadırlar - ora—' 
da tarihin,. arkeolojinin izleri, savaşın izleri, orada yaşayan insanların izleri var. Bizim 
kendi anılarımız da var tabii. Şimdi, elimizde “Gelibolu haritalarımız" var, “izler ve anıl-ar" 
h—aritalarımız var, hepimizin bildiği - anılar için günlüklerimiz ve çizimler için kitaplarımız, 
vb. var; doğal olaylar için her zamanki haritalar; savaş için, 1915 Savaşı için, değişik 
milletlerden dünyanın dört bir yanından gelen mi'lyo'nayakıfn askerin birbirleriyle savaş— 
tırıldığı ve pek çok, 200,00'D'e yakın insanın hayatını kaybettiği Gelibolu muharebeleri, 
Gelibolu kara ve“ deniz muharebeleri için haritalarımız var gibi görünüyor. Haritalarımız 
var, ama çoğunlukla değişik orduların hareketlerini gösteren haritalar bunlar. Bir bakıma- 
onlar hatıraları, onlar savaşın hatıralarını res-mediyorlar. Ama Gelibolu’ya ilişkin, ünlü, 
bilindik savaş haritalarını yansıtan ya da savaşlardan önce, savaş-lar için kullanılmış ha— 
ritalar yerine, özel “haritalar- bulduk. Savaştan sonra, savaşın tam bitiminde topraktaki 
izleri iş-aretlemek için, ne eksik ne de fazla. hazırlanmış., bazı haritalar ortaya çıkardık-. 
Her fırsatta bu şekilde harita yapmanın öneminin altını çizmeye çalıştım, çünkü böyle 
bir haritanın ve nereye giderseniz gidin, bir savaş ya da savaşlar bittikten sonra böyle.- 
haritalar hazırlamanın başka bir örneği daha olmadığını düşünüyorum. Bazı haritalar 
savaşmak için üretilirler. Haritalar savaşmak, savaş için aracı olarak kull-anılmışlardır. 
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Kumandanlar—'ın kanlarıyla boyanmış, mermilerle işaretlenmiş. haritalar, ordu ”haritaları., 
savaş haritaları, muharebe haritaları, dramatik haritalar vardır. Bu tür haritalardan bah— 
Setmiyorum. Ben, savaş bittikten sonra alanda. ne kalmışsa onların belgelenmesi, olayın 
belgelenmesi için yapılan haritalardan söz ediyorum. Türkler veya Müttefikler şu. ya da. 
bu taraf, orada meydana gelen olayın, savaşın izlerini kaydetmek için eşit tutulmuştur. 
Ve bu yüzden de diyorum ki, böyle bir harita savaş amaçlı olamaz: sadece barış “için 
kullanılabilir ve gerçekten de o amaç için kullanılacaktır, belki de arkeolojide “savaş 
alanı arkeolojisi” gibi yeni bir uzmanlık dalı için, temel oluşturacaktır. Ve, konumuz olan 
“dünyanın izleri” kapsamında, bu bilgiyi, bizi ilgilendiren, gerçekten özellikli, gerçekten 
önemli ve. büyüleyici, üzücü ve dramatik olayların meydana gelmiş olduğu bu yerin gün 
ışığına çıkarılışını, burada paylaşmak istedim. 

Okların bulunduğu, farklı kuvvetlerin şu ya da bu yöne doğru hareketlerini gösteren 
bu tür haritalar, olaylarla, savaşın hatıralarıyla, muharebenin kendisiyle, daha yakından 
ilgilidirler. Fakat diğerleri kadar etkileyici ve dramatik olmayan, bizim kaza ese-ri ortaya 
çıkardığımız bu harita, 1916'da Mehmet Şevki Paşa tarafından Generallerin emri öZe— 
rine yapılmıştır. Harita 43 değişik parçadan, 1/5000 ölçeğiyle oluşturulmuştur ve as.— 
.kerî savaşla, muharebeyle ilgili tüm detaylar-ı, gerekli tüm tanımlamaları kapsamaktadır: 
Bu, Avustralya'da bulmuş olduğUmuz haritanın Iejant sayfasıdır. Avustralya Milli Savaş 
Müzesi'ndedir bu. Türkiye'de, elimizde bulunan kopyaların Iejantı bulunmamaktadır. Ha.- 
ritanın tam olarak “neye dair olduğunu bilmiyorduk. Ancak üzerinde çalıştıktan sonra 
anlayabildik ki, bu harita tüm savaş mezarlarını gösteriyor, tüm siperleri gösteriyor, 
tüm rampaları, silah “pozisyonlarını ve öyle lüzumlu detayları gösteriydr ki, bugün iste— 
nilen her tür şekilde kullanılabilir. Haritanın detaylarını gösteren birkaç slayt daha, var. 
Herhangi bir ayırım yapmadan — Türkler ve müttefikleri — tüm pozisyonlar gösterilmiş. 
Sanırım bura-da bitirmem gerekiyor. Daha çok. zamanınız-ı “almak istemiyorum.. Çok tee 
şekkür ederim. 

M. BALAMİR: Evet, enazından bu beklediğimden dahaîkısaydı. 'Şimdi burada.-nesliho— 
lu için bir plan yapma fikriyle ayrılacağına eminim. Evet, sanırım ikinci sunudan sonra 
bu konuyu irdeleme fırsatımız olacaktır. Antero bizlere kırmızı işaretleri anlatacak. .An— 
tero, Helsinki Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. 0 bir sanatçı. Birçok sergi açmış ve 
Helsinki'de birçok sergi hazırlamıştır - çok uzun bir liste; burada sabrınızı taşırmaya ni- 
yetim yok - ve kendisi uluslararası sanat okullarındave 50 Fin kurumunda konferanslar 
yemektedir. Bu bir'başarıdır. Üç tane kitap yayımlamıştır: Sürrealizm, Çağdaş Fin Sanatı 
ve Miendash: Eski Arktikte Mağara Sanatı. Antero, teşekkürler. 

ANTERO KARE: Teşekkür ederim. 
Şu anda Avrupa'nın en kuzeyinde,. Norveç'te bulunuyorsunuz. Burası Alta kentidir. Şimdi 
karlı dağların olduğunu hayal edin, bunları-n ardında ArktikOkyanu-s var ve sonunda da 
Kuzey Kutbu'na ulaşıyorsunuz. Arazi yükseliyor ve Kuzey Avrupa’nın ilk sakinleri bura- 
ya yerleşiyorlar. Finiskandinavya'nın ilk yerleşim yerleri buradadır - biz onları Koma-ah- 
k'ültürü diye adlandırmaktayız. Hemen hemen 10,000 yıl öncesinden kalma kalıntılar 
Vardır. 
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Ama buradaki en önemli nokta,-sizlerin dle—şu anda dünyanın ilk katı oluşumların birinin 
üzerinde bulunuyor olmanızdır — İskandinavya'nın taş Yatağı da, aşağı yukarı “2,5” milyon 
yaşında, en eski oluşumlardan biriydi ve atalarımız ilk sanat eserlerini yaparlarken onu 
kanvas niyetine kullanmışlardır. Bu daha açık bir gün ve şu anda sonda, dipteki fiyorda 
bakmaktasınız ve gördüğünüz beyaz bin-ada, Avrupa müze Ödülü’nü daha yeni kaz-anan, 
Aita’daki Kaya Sanatı Müzesi, sanırım sene“ 1995 idi. Ve fiyordun kıyısı kaya resimleriyle, 
birçok kaya oymalarıyla bezeli ve buradan batıya ve doğuya doğru, kıyıdan yaklaşık 50 
kilometre olan alanda 3000'e yakın figür vardır ve bunlar 6,000—4,000—3,000 yaşında-;- 
dırlar. Burası yine aynı yer ve orada görmüş olduğunuz beyaz işaretler de insani-arın ya- 
şaması için yapılmış bir Taş Çağı evini gösteriyor. Buradaki kaya sanatı 1973’te bulundu. 
Konuyla ilgili ana kitaplar henüz yayımlanmadı ama daha baştan beri Avrupa kültürünün 
baş abidelerinden biri olarak kabul edildiği için bu "alan UNESCO Kültürel Miras statüsü- 
a'ldı. ' 

Ve buradaki büyük sürpriz de, bulduğumuz resimlerin sadece figürlü birer img-e olmayıp,. 
eski kaya sanatında çok nadir rastlanan tarzda, hikâye anlatıyor olmalarıydı. Balıkçılık ve 
avlanma ve hayvanlar üzerine birçok sahne var, örneğin bu herkesi şaşırtan resimlerden 
birisidir. Yaklaşık 6,000 yaşında ve burada bir çit var ve insanlar bu çitin içine-ayı, geyik 
koyuyor olmalıydılar. İnsanların nasıl evcil hayvan yetiştirdikleri, hâlâ tarihlenmesi zor 
bu. buluntularla, tamamen başka bir boyut kazanmıştır ama teorik olarak, bu insanlar 
.suy'un altına dalmadıklarına. göre, taş yatağının çok yumuşak ve elverişli olduğu kıyı 
şeridinin tam üzerine onları bağlarlardı. Ve burada zaman ölçeği ve daha sonra da deniz 
seyiyesi'nin altındaki yükseklik ve alandaki ana paneller var ve bu onların paketlenmesi 
için geçerli olabilecek ilk tarihi nasıl belirlediğimizi ve resimlerin tarihlenmesinin bir kanı— 
tını göstermektedir. Burada üzerinde konustuğumuz değişik zaman dilimlerinin küçük bir 
tipolojisi var ve ana temaları hissediniz: bütün kuzey kozalak ormanları kuşağı-nda ana 
tema olarak fil vardır, sonrasında geyik, sonrasında diğer hayvanlar ve sonrasında da. 
insanöğlu gelir ve tüm bunlar esas resimlerdir. Burada zaman ölçeğine göre hepsi aynı 
hizadadır, bizim düşüncemize göre taşın içine paketlenmişlerdin 

Burada paketlerden birisi var ve bu taşla hemen hemen 300 resim., değişik kompo- 
zisyonlar var ve burada kayaları dolduruyor "ve burada da, Altaida yaklaşık 1.5 metre 
uzunluğunda ve genellikle 50 cm genişliğinde ama güzel, güçlü kompozisyonlar ana 
resim olarak bulunuyor ve çok canlı olaylar var ve burada fil sürüsünü görebiliyorsunuz 
ve eğer filin detayını alırsak, atalarımızın karşı karşıya kaldıkları ana ekolojik endişenin 
kralını görebiliyoruz. İstedikleri ekolojik denge değil de, ekolojik zenginlik ve verimdir. 
Bu yüzden doğüran birçok hamile hayvan var burada. İşte onlardan biri. Arkeologlar 
ateş çukurlarındaki kemik buluntularını incelediklerinde, istatistikleri kaya resimlerinin- 
kinden tamamen farklı bir sonuç vermiştir. İnsanlar balık ve fok ve diğer birçok hayvanı 
yedikleri halde, sanata gelindiğinde daha seçici davranmışlardır. En başından beri sanat 
çok sembolik ve hayatın her yönüyle ilgilidir, çünkü benim düşünceme göre atalarım- 
sembolik bir yaşam kurmak istemişlerdi—r ve semboller öylesine zengindir ki, esas mese-- 
lelere değinmek için hayatın tüm ayrıntılarını ele almanız gerekmez. İşte burada güzel 
bir insanoğlu var ve. eğer ona bu resimde. bakacak olursanız, insanlar üzerindeki brlrçok“ 
süslemeyi görebilirsiniz. 



- — — — — — —  :_— ;‘_ ı _ -  — _ _  ,_ - —ı- , , , —  r 
_ ' - ' - r - -  -——-—-———-——_-.-.—.—— —— | _ _ — [ İ İ  ,_.‘.".'_''=.."‘_.,_._:*_.-_.'= --__ î] 

__..- 
_

.
.

.
.

 
.

!
.

 
ı.

—
 

.
ı

 
I ı 'ı

 

"PANEL 1 

185 

Resim 1. _ 
Omega Gölü yakınlarından bir kaya resmi örneğe; uzun boyunlu bir su kuşu. ve güneş-; sambal'leri 
taşıyan insan çizimleri 
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Daha sonra buradan "itibaren çok güzel bir olay baş-'la r: burada bir ayı van fakat ayı kış 
için inine girmiş — bu küçük evı kış için yapar ve burada resmedilen de budur. ve sağda 
ayının ayak izleri belirir ve ayı burada-n başka bir ine gider - orada da benzer bir ayı var.; 
hikâyelerde bir sürü, çok güzel, yumuşak mizaçlı aşk sahneleri vardır. Ve tabii ki ”anne 
ve çoçuk. Bu anlatmak; istediğimiz en eski hikâyelerden birisidir. Buda geyikle ilgili çok 
duyduklarımızdan biri - bu günlerde yaşayan üç ya da dört tane geyik türü var. Birçok 
resimde, hangi türlerin konu olduğunu ayırt etmek çok zor, çünkü bunlar sadece sembo- 
l-iktir ve doğallığı amaç edinmişlerdir. Sol tarafta sanırız geyiklerden birinin yakalandığı 
bir çeşit tuzak var. Ve burada da daha önce görmüş olduğunuz çitin bazı detayi-arı var. 

Bizim düşüncemize göre, resimlerde gördüğünüz, şimdi bulunmadan önce yaklaşık 
3,000 yıl yerin altında kaldıkları için silinmiş olan kırmızı ren-gin neredeyse tüm boyaa- 
mas] araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Bunlar orada nasıl görünüyorsa, gerçekte de 
öyle olan türden resimler. Ve daha sonra da bizim görmemiz için biraz erken boyanmış- 
lard'ır. Alta-’daki en büyük sürpriz de ilk ekspresyionist sanatı görmemizdir. Gerçekten de 
etkileyici resimler ve diğer birçok yerde insanlar .çok nadir olduğu için; burada bu kadar 
farklı şekillerde çok fazla insan olması bize sürpriz oldu. Bu, büyük bir panelin yalnızca 
"çok küçük bir bölümü, öyle büyük, ki, hepsi birlikte yaklaşık 500 resim var ve burada. 
da bazı detayları görüyorsunuz: yaz dansı var. Ve geyikten hamile kal-an bir ins-an — bu 
yüzyıllardır dillerde dolaşan eski kuzey hikayeleri-nden biridir; ve bu yüzyılın başında 
Kola Yarımadası’ndaki Samiler tarafından hâlâ anlatılmaktadır. İnsanoğlu nasıl olur da 
kendini bir geyiğe dönüştürebilir ve tabii bu, geyiğe bağımlı olarak yaşayan insanların" 
tanrıçalarından birisi-dir. Buradaki en güzel özellik, bu yeteneğe sahip ve daha sonra da 
birinsan kızıyla evlenmiş olmasıdır. Düğün çok güzel olmuştur. Fakat sonra karısı tek bir 
emir almıştır: evi temiz tutmak zorundadır, çünkü bebekler kürkün ”üzerine çiş yapıyor- 
lardı ve eğer geyik derisine bu çiş kokusu slnerse, tanrı eve döndüğünde bu 'insan çişi 
kokusunu alıp kokudan duramayacak ve evliliği fes edecektir. 

Sanat için çevrenin önemini vurgulayan başka bir yer de, buradaki İsveç bölgesinden ve 
burada gördüğünüz siyah bölgeden, Baltık Denizi'nin kuzey bölümü'ndendir. En güzel ne- 
hirlerden birisi olan Ongermarielven, Norveç Dağları’ndan aşağı inerek. Baltık Denizi'ne 
dökülür ve burada çok. güzel ivlnti yerleri vardır ve bunlardan sadece bir tanesi kaya 
sanatıyla süslenmiştir - işte buradaki. İsveçli araştırmacılar birçok Taş Çağı (ilk çağ) 
yerleşim yerinde ve nehrin üzerindeki yerlerin birçoğunda nesneler bulmuşlardır, fakat 
kaya sanatı sadece bu Naiforssen'de Vardır. Evet, burada kadınlar için birkaç güzel obje 
olduğunu görebiliyorum. Bunlar Alta slaytları ama şimdi Naiforssen'e geçiyoruz. Yer çok 
güzel ve esas olan da, bu görmüş olduğunuz harita çağdaş bir harita, çünkü Buzul 
Çağı'ndan” sonra, yaklaşık 5,000 yıl önce, Naiforssen denize akan bir nehrin ağzıydı ve 
arada bu büyüklükte güzel bir l'vinti yeri vardır. İsveçliler 2. Dünya “Savaşı sırasında. fi- 
gürlerin birini bile yok etmeksizin, oraya bir enerji istasyonu inşa ettiler. Şimdi burada 
durup-, önünüzde görünen tek şey deniz iken, yaklaşık. 5,000 yıl öncesinde dünyanın na- 
sıl göründüğünü hayal edebilirsiniz. Kaya sanatı tamamen çevreye bağımlıdır ve genelde. 
0 yörede bulabileceğiniz en güzel veya en belirgin veya en dramatik yerlerde yapılmıştır 
ve-Naiforssen de onlardan birisidir. Ve enerji üretim istasyonu suyun tamamını kullandığı 
için, suyu yaz aylarında gönderiyorlar-ama geceleri türbinlerden göndermekteler; bu 

nedenle de, geceleyin bu taş yatağında ve etrafında, oradaki alanin ber yer-inde dola— 



"
.

İ
F

"
,

.
.

.
_

'
.

"
.

"
İ

'
—

—
.

_
 

" "
ı

'
f

'
ı

 
' 

, ._._-_._ _. _._._;.___._.__._ "—~‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-'-=‘-“'—’fi ”::.:.—:?: .- .-':.. _ _' 

PANEL 1 

x
,

“
,

.
'

y
~

.
'

,
-

.
'

z
-

|
‘

|
L

;
-

.
.

 
ı

ı
ı

.
 

v... 
'

.
 

_ 
. 

‘V 
ı 

. 
. 

|
A

 |
ı

 
ı

ı
 

! 
M

a
ğ
a
t—

['
l 

' 
ı.

—
 

I 
‘ 

N
')

“
 |

A
'.

. 
! 

A
w

 
|
l
‘
l
:
 

E
L

IU
'I
‘L

H
H

L
.“

 

18:7" 

Reslm 2. * _ 
Panay—’dan kaya “resmî örneği-“: İnsaf-ı, hay-van“ ve; güneşfigürlerinden..ol_uşan.__karma bir korh'poztsvon" 
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.şabilir, ataların yapmakta olduğu taş resimlerinin ”hepsını görebilir, _mineıraıgjj eg_jegıqji 

«claw—arm: burad-af inceleyebilirsiniz, çünkü taş öylesine-cilalı ye iyidir ki, her türlü” detayı 
görebilirsiniz,. 

Bu alan asıl Taş Çağı'nda kullanılmaktaydı, ama Erken Bronz Çağı'nda da kullanılmıştır.-_ 
Burada Taş Çağı oymaları ve arkasında, da nehrin bir kısmını görebilirsiniz. Bu nehir 
ya da deniz kenarı ama buradaki esas figür fildir (must) ye burada da, daha sonradan 
ateş çukurlarında bulduğumuz üzere, çok silik bir balık ya da bir fok ya da bir kunduz 
görmektesiniz. Burada da bir Tunç Çağı figürü var, süslemede görüldüğü üzere, adamı-n 
gelinde Tunç Çağı’na ait bir balta ve burada da bazı bağla-malar yar, şu halde figürlerin 
erken dönemde yapıldığını anlıyoruz. Buradaki panellerden biri - Naiforssen'de hemen 
“hemen 2,000 figür vardır ve bu. da İsveç'teki en yüksek rakamdır. Kayık o zamanların 
otobanı gibiydi, insanlar herhangi bir yere gitmek için akarsuları kullanıyorlardı ve bu 
tür- bir kayık Norveç’te, İsveç’te, Finlandiya'da, Karelia'da, Sibirya’da, hatta ta Çin ye 
”Moğolistan'da bir yere gitmek için sembol olarak kullanılmış olmalıdır. Yani o günlerdeki 
görsel lisan bayağı geniş bir alanda benzerlik gösteriyordu. Bu avlanma sahneleri — ço-k 
şık ve güzel avlanma sahneleri vardır. Balinalar da buralara gelmekteydi ve balina da 
avlamaktaydılar. Yani donanmaları, ya da nas-ı| isimlendlrırsenız, sali-arı yardı. Asıl bu 
kayıklardan vardı ve. bence-, kargo ve gezi kayıkları yardı, burada yaklaşık otu-z kayığı 
sadece bir panelde su üzerinde dururken görüyo-ruz. 

Ve bu da, bize göre, bir sanatçının yaptığı ilk kişisel “portre. Genellikle bu ayak izleri 
alanda çok güzel yerlere yerleştirilmiş ve heps-i de birbirlerinden farklı; orada bulduğu- 
muz kar izlerinin hepsini ve iki tane bile benzer olmadığını görüyorsunuz. Yani, bu bizim 
“kişisel portre” olarak adlandırdıklarımızdan. Burada Naiforssen'in büyük kayıklarından 
birini temizlemekteyiz. Bu Naiforssen'deki fil ye.-bazı testere ızlerıni’ve kayıkları gösteren 
büyük panellerden biridir. Bu panel kuzeye, daha. sonra da güneye doğru gider.- Hepsı 
birlikte yaklaşık 300 resim vardır, işte burada Sandor için birkaç kayık var.' 

ve hazır çevreyle ilgili konuşurken bu esas meseleye de değinmek istiyorum. Atalar en 
belirgin ivınti yerini seçmişlerdir. Ve orada da, en belirgin mini-mikro tar-zı yerleri seçmiş- 
lerdir. Bütün oymalar yapılmıştır ve böylece, ivı'nti yerine, suya ulaşmışlardır. Bu adaların 
üzerinde nasıl olduklarını ve iyinti yerı açıkken, bahar aylarında arada çok su varken bu 
adalara ulaşmak gerçekten de imkânsızdı. Kış zamanı, nehirlerin büyük bir çoğunluğu 
buz tutmuşken, bazı cesur delikanlılar aday-a çıkıyor olabilirdi. Bu çok önemli bir mesele 
Ve diğer birçok yerde de güzel kutlama sahneleri vardır. bu yüzden de kaya sanatının ta- 
mamen çevresel bir sanat ve tüm sanatlarla birlikte bir tür Gesamkun-stwerk - olduğuna 
inanıyoruz çünkü burada tiyatrodan, müzikten, danstan, gösterilerden, kutlamalardajn 
sahneler vardır ve hepsi de burada meydana gelmektedir. Fakat bunlar sadece kanıt,- 
erken dönemlerin bir tü r» “'gerçek-" kanıtlarıdır. 

İsyeç’te başka bir jivınti yerı dah-a yard-ır.“ Burası Naifors-se-n’ın kuzeyindedir. Bu 
'Norfo-rssenidir ve yapılmış yalnızca birkaç tane bağlama resim vardır. Bunlar da eski 
"nehir yataklarıdır, çünkü burada da bir enerji üretim “istasyonu vardır. Burad-a bizim- 
'“'-rö.ntgen-tarzı” diye adlandırdığımız tarzı çok kullanmışlardır — hayvanı, onu gördükleri 
gibi değil de., bildikleri gibi resmetmiŞlerd-ir. İ-Şte bu ağzı ve. bu da hayvanın içine kadar 
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“giden bir çeşit hayat çizgisi ve burada da kalbi, kemikleri ve bazı iç organları var. Bu. 
insanlar tamamen hayvanlara bağımlıydılar ve onları çok iyi tanıyorlardı. İşte bu da 
Norforssen’deki tek insan. Ve bunlar da röntgen tarzına birkaç örnek. Bu çok önemli— 
çünkü hayvanlarda çok az resmedildiği halde, burada fiilin_(must"ın) cinsel uzuvları var— 
dır; bu daha çok. insanlarda resmedilirdi. 

Kaya sanatıyla ünlü başka bir yer de Omega Gölü, Karelia’dır ve işte bir sürü aşk hika,- 
yesi. Önce imgelerde, resimlerde, daha sonra da hikâyede, bu taşın Erbitas’a nasıl git- 
tiği anlatılır. Bu taş şimdi Erbitas Müzesi’ndedir. 1930’lu yıllarda Erbitas'ta, tarih öncesi 
departmanında müdürüne aşık olan bir işçi varmış ve onu etkilemek için şöyle demiş, 
“Evet., Müze’ye önemli bir şey kazandıracağız." Ve Stalin’in şu büyük gulagını bulduğu 
yere, Omega Gölü'ne gitmiş. Orada taş, inşaat taşları çıkarıyorlarmış. Ve şöyle demiş 
“Tamam. Şu kayadan büyük bir parça alalım ve onu. Erbitas'a götürelim." Bir gün onu 
getirip Erbitas’ın ana kapısının önüne koymuş ve oradaki bayana gidip şöyle demiş “Ta- 
mam. İşte sana departmanın için bir şey." Fakat bu, müzelerde sergilenen kaya sanatı- 
nın nadir örneklerinden biridir, çünkü kimse onları asıl yerlerinden koparmak istemiyor. 
Bu aşk hikâyesi güzel bitmiyor ama onu gidip müzede görmek de oldukça rahat oluyör. 

Omega Gölü, kaya sanatıyla da çok önemli bir yerdir. Yaklaşık 1500 tane, içinde birçok 
güneş, birçok ay, birçok su kuşuyla dolu resim vardır. Bu Omega Gölü-’nden ve yine 
kava-sanatıyla ilgili meselelerden, doğayla oynamanız gerektiğini, gün ve gece dönümü 
boyunca her şeyi bir araya getirmeniz gerektiğini gösteren bir parça ve en güzeli, gün— 
doğumu ya da günbatımında ortaya çıkan kabartmalardır. İşte şu güneş sembollerinden 
biri ortada, yuvarlak şekliyle duruyor. Buraya özgü bir şey de, burada su kuşu vardın 
Aynı zamanda Fin geleneğinde bir tür mitolojik hayvan olan bu kuş iyi resmedilmiş— 
ti'r çünkü burası birçoğu Barents Denizi'nden gelen su kuşlarının göç yolu üzerindedir, 
Omega Gölü’nün üzerinden geçerler. Burada röntgen tarzının birkaç hayvan üzerindeki" 
örneğini görmektesiniz. Ve tabii, Omega'daki bu büyük panelleri yorumlamak çok zor, 
çünkü onları soldan sağa mı, yoksa yukarıdan aşağıya mı, yoksa spiral biçimde mi, ya da 
hikâyenin tümünü nasıl okuyacağınızı kestiremiyorsunuz. Henüz hiçbir yorum tamam- 
lanmadı, çünkü esas yer ilk bizim nesil tarafından bulundu, 1963, 1973 ve hâlâ da bun— 
lardan bulmaktayız. Bu yüzden de sadece hepsini kataloglamak, bilgisayara yüklemek" 
ve orada olanları anlamaya çalışmak bile çok büyük biriştir ve bu hikâyeleri gerçekten 
yorumlamak çok zor olacaktır. 

Emin olmamıza rağmen, takvimler olduğunu düşünüyoruz; yılların 'nasıl başladığını gös...- 
teren resimler olduğuna inanıyoruz. Örneğin bir geyik var, bir kunduz var-, bir insan var 
ve birkaç tane daha küçük figür var, hepsi birlikte, hepsi birbirine bağlı. Ve yine onların 
birbirlerine olan bağımlılığına değineceğim. İnsanlar arasındaki çok etkileyici olaylar ve 
umuyorum ki atalarımdan bazı huylar kapmışımdır. Sadece bir tek ağaç. Bu insanlar ve 
hayvanlar ormanlarla kaplı bir alanda yaşadıkları halde. 

Ve daha sonra da Beyaz Deniz'e, Beyaz Deniz'in güneydeki ucuna geliyoruz. Bu alah .ve 
bu güzel abideler onun birparçasıydı ve önce 1926’da, daha sonra da 1973'te kazı yapıl- 
dı. Buradaki geyik resimleri dört metre uzunluğundadır, o halde buradaki kayık resimleri" 

.de-yaklaşık 1,5 metre olmalı. Oradaki dev paneller gerçekten de güzel olanlarda-ni. Şimdi 
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de eski sanatta çok nadir read-anan- hikâyelere-ve destanlara gelelim. Ve bu Sandor için- 
de geçerlidir: Birçok balina ve bir sürü su kuşu görünmektedin 

Bu haritalar üzerine çok konuşuldu. Bunun dünya üzerindeki ilk haritalardan biri oldu- 
ğuna inanmaktayız. Sol tarafta kar izlerini görmektesiniz. Üç tane kayakçı var. Önce 
kar izlerini, daha sonra da çubukları görmektesiniz. Kar tepesine çıkacaklar ve aşağıya: 
ine-çekler ve tekrar başka bir tepeye çıkacaklar ve yine bir eğim ve fili(mu-st) yakalaya- 
caklar, üç fil yakalayacaklar — burada biri eksik. Ama bu, o bereket sahnelerinden biridir. 
BUrad-an da sağa doğru devam etmektedir. Birçok hayvan ve insan vardır — herşeyi 
yakalıyorlar: Kuşu yakalarlar, kuşları yakalarlar, balinaları yakalarlar, filleri yakalanan 
ayıyı yakalarlar. Her şey başarılıdır. Fakat bu ilginç bir harita ve 5.000 yaşında. ...ve bir 
bal’inayı zıpkınlayan altı tane kayık vardır. Ve eğer bunları yorumlamaya kalkarsanız, ayı 
ve geyik ve herhangi bir figür orada, denizin ortasında ne yapmaktadır? Bu tek bir soru 
ama daha derine, buradaki bir tür balıkçılık sahnesine inerseniz, ilk iş kayıkları denize-- 
inmeleri için hazırlamaktır, av inceliklerini orada birşekilde hazır hale getirmektir, toplu— 
mun çok gelişmiş iletişim sisteminin güçlü, topluluklarının bu şekilde davranabilecek ka— 
dar ilerlemiş olması, birbirleriyle ileti-şim kurdukları anl-amına gelir. Yani bu tür sorular bu 
resimlerle gelirler. Ve sanatta tüm stiller mevcuttur - çok soyut semboller var, fakat çok. 
güzel, hemen hemen gerçeğine yakın hayvan resi'mlerneleri de var “ve hala hangilerinin 
son olduğunu gösterecek bir ölçü de yok. İnsanların kutlama yaptığı bu tür resimler de- 
var ama şimdi kayıktan çıkıyorlar. Göğe ulaşıyorlar. Bun-ları taşıyorlar, kendi sembolleri 
ve geyiği evcilleştirme olayı ve hayvanlar buraya geliyorlar: Bu da çok güzel. Adlandı- 
rıldığı üzere Zalavroga denilen yerden de atalarımızın çok iyi bildiği, doğru ışığı nasıl 
görmek gerektiğini görmek için birkaç detay var. Onlar doğanın en iyiyi görmek için nasıl 
meydana geldiğini biliyorlardı. İşte bu da büyük geyiklerden biri. Alan bayağı aşınmış-. 
Sovyetler Birliği de bu panel üzerine küçük bir müze kurdu, çünkü oni-ar da suyu kes-ip 
buraya bir güç istasyonu yaptılar. Burada “ders veren kişi St.Petersburg Üniversitesi’nde 
akademisyen ve Karalia Kola Yarımadası’nın esas araştırmacılarından biri olan Abrams 
Stolier'dir. Bir çeşit hayatın başlangıcı, sanatı-n, insanın başlangıcı. Kuşları avlamak ve bu 
da alandaki kayalardan biriydi ve orada hanımefendinin yanında oturan bey de, oradaki 
Petrocavock Üniversitesi'nden Yuri Satayev ve kendisi kaya Sanatıyla ilgili tüm araştır- 
malarını yayımlamıştır. Bu alanda da yaklaşık 2.000 figür bulunmaktadır.'Ve burada da 
harita sahnesini görmektesiniz. 

Şimdi de Finlandiya'-'daki “Dünyanın Hafızası” konulu kaya resimleri üzerine bir şeyler 
söyleyeceğim. Finlandiya'daki ilk kaya, resmi besteci Jean Sibelius tarafından 1910*da 
bulunmuştur. Sanat-çı dostu Oscar Riparvian'ın tam da Vitrsk Gölü kenarındaki yaz-lık 
evine doğru yürüyüş yapıyormuş ve kayanın üzerinde bir resim görmüş; Milli Müze'yıe 
'telefon etmiş ve şöyle demiş “Bir kaya resmi bul-dum." Orada kâğıdı İsveççe yazan .bir 
memur varmış ve Jean Sibelius'un telefon ettiğini ve Vitresk Gölü’nde bir kaya resmi 
olduğunu anlattığını söylemiş. Araştırmacıların oraya gitmeSi ve ilk 'resmi kaya resminin 
tarafımızdan bulunması on sene sürdü”. 

Fakat kaya resimleri her zaman böyle dikey panellere yapılmıştır çünkü bu, boyanın 
yeterince. uzun zaman orada kalıp taşın bir parçası haline. gelebilmeSi için tek yoldur”. Ve 
burada dans eden dört adam var ve bunlardan bazılarının kuş-türü şapkaları vay-a,b;irkaç 
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Kaya resmî- örneği': In‘san‘ figfirleri‘nden alas-an bir“ kompozisyon. 

PANEL 1 
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yılan vardır ve tabii ki hareketlilik ye 'de yıları ve-tüm bu unsurlar burada önem taşım-ak- 
tadırlar. Burada kuş-a.. benzer başlı adamları resmin yakınına geldikçe görüyorsunuz.. 

Finlandiya'daki kaya resimlerinin çoğu,. yaklaşık yarısı geçtiğimiz on yıl içinde ”bulun- 
muştur, çünkü daha çok şey biliyoruz-, onlan nerelerde arayacağımızı biliym—üz, yani, 
Altavost'takiler ye Salabrogavost'takiler ve Omega'daki birçokları bizim için tamamen 
yeni verilerdiı; Kuzey'deki hikâyeler bu resimler olmaksızın yazılmıştır. 

Sanırım bu son yerlerden biri. Bu kuzey Finlandiya'-dan fakat alanın doğa içinde nasıl 
göze çarptığını ve; sanatın nerede olması gerektiğini belirlediğini görebiliyoruz. İştebura— 
da üçgenimsi bir kafa, insanlar ve bazıları dans ediyor ve fil de gidiyor. Okuduğumuz pek 
çok hikâye Taş Çağ’ını, bu resimlerin ifade ettiğinden çok daha Ilkel ve sade olarak anla- 
t-ır Ve hikâyeleri'mizin çoğu yazılmalıdır, yeniden yazılmalıdır. Ve burada, kaya resmi pa- 
nellerinin üzerindeki, burada-n yakl'aşık50 metre uzaklıktaki ve resimlerin bu göle baktığı 
--şu anda bir göl ama yapıldığı sıralarda deniz ken-anydı- bu resmi durdurabildim. 

Bu Finlandiya haritası üzerinde görmüş olduğunuz kare, kaya resimlerinin en sık rastları— 
diğ'ı bölgedir. İşte bu da o alanın bir-detayı. Ve bu yerlerden daha çok buldukça bunları 
yorumlamak için çevre daha çok önem kazandı, çünkü bunlar peyzajda bir küme oluş— 
”turuyorlar bu şekilde de ataların buraya seyahat ederken kullanmakta oldukları bu deniz 
've göl ve nehir sistemini takip ede-bilirsiniz. İlk başta neden bu şekilde yerleştirildiklerini 
anlamak zordu ve şimdi de kaya sanatı sayesinde, Buzul Çağı'nı ve buradaki toprağın 
nasıl yükseldiğini tahmin edebiliyoruz, çünkü bunları kıyı şeridinden, ölçümlerden ve 
buna benzer her şeyden anlayabiliyoruz. Bu yüzden bu bilgiler birçokları - sanatçılar, 
tarihçiler, bilim adamları — ve pek çok dal için gerçekten de ilginçtir. Bu gerçekten de 
birçok bilim adamı varana bilgisayarlarla öyle bir işbirliği alanı ki, şu anda da Estonya’da, 
Tarto'da çalışmaktalar ve bu da gözlemevi, çünkü figürlere ve kompozisyonlarına eğilmiş- 
durumdaiar ve eğer bunlarla 6.000 yıl önceki kayalar arasında bağlantı kurabilirlerse. 
Yani çok kesin bilgilere ihtiyaçları var ve daha sonra da gözlemevinin verileri gerçekten 
de bu resimlere değinmiş mi, onu anlamaya çalışacaklar. Ve tabii ki, alandaki hayvanları 
araştıran bilim adamlarının birçoğu burada ilgilenecek çok şey bulmaktalar. Yani, burada 
yaz araştırmaları, hafriyatları yaptığımızda, genellikle ekipte kırka yakın değişik mes— 
lekten insanlar olması bizim, sanatçılar için çok güzel bir ortam doğuruyor. Buyüzden. 
de elimizdeki “malzemeye karşı bir güven duygusu oluşuyor, “fakat değerlendirmelerin 
birçoğu eksik. Bu yüzden belki bu konuda yardımcı olabilirsiniz. 

TeŞekkÜr ederim. 

M. BALAMİR: Bu heyecan yericı sunuşun-ye slaytların için teşekkür ederiz Antero. Şim— 
di, sorular ve yorumlar için vaktimiz-yan 

AYDIN GERMEN: Racl'ye bir sorum var. Bu güzel yarımadanın öyle güçlü “bir kişiliği yar 
ki., “kimlik-' kazandırmak" adına, büyük bir olasılıkla bu yarımadanın “kimliğini kaybetme- 
siyle” sonuçlanabilecek-, herhangi bir müdahaleye ihtiyacı var mı? Yeni Raci bu konuda. 
çok: az şey söyledi, bu da onun konuşmacılıktaki iyi yönü. Hazırlık-ların ne durumda o|— 
duğzu. konusunda hiçbir fikrim yok. Bu yüzden de kendimce üç tane sorun 've alternatif 
ya'rattım — üç i htimal'. 
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PANEL 1 

Bir, yarımadaya gider ve alanda yürürs—ünü’z ve “tüm alan. — böyle bir proje geliştird'iğinizi 
söylemiyorum, sadece alternatifleri sayıyorum: bu olay burada meydana geldi ve diğeri 
şurada oldu diye 500 tane kazıkla vb. işaretlenmiştir. Alternatif olarak, bir işyerine gidip 
bir haritaya bakarsınız. Kapıdan dışarı çıktığınız anda bunların üçte ikisini unutmuş-“olur- 
sunuz. Ve sonra alana doğru. yürürsünüz. Ne yaptığınızı bile bilmemektesinizdir. Takip 
edeceğiniz yol daha önCeden belirlenmemiştir. Bence ikinci tecrübe daha verimli bir 
tecrübedir. 

İkinci örnek: Eğer bu yarımadanın daha çok abideye ihtiyacı“ varsa — ki bence yok—» ben,, 
göze daha çok çarpan abideler yerine daha az çarpanları terçih ederim. Bana'-aşırı tutucu 
bir kürsüden konuşuyormuşum gibi geliyor. 

Üçüncü örnek: Neredeyse dünyaca tanınan Gelibolu Yarımadası iki yıl önce çok ciddi” bir 
'yangın atlatmıştır. Bu yüzden orada bir yeniden ormanlaşma sorunu vardır ve bu noktayı 
Raci'ye şöyle belirtmek istiyorum;. orada her şeyin ne durumda olduğunu bilmiyorum. 
Bakın, aklıma şimdi gelen hiç alışılmadık bir tabir kullanacağım, hepinizi şok edebilir. 
Bu yarımadada çok güzel toprak aşınmaları olmaktadır. Örneğin Sardis’de de çok güzel 
aşınmalar vardır. Eğer yarımadanın kişiliğini ve tarihselliğini elde tutmak istiyorsanız,. 
istiyorsak, belki de anti—aşınma ölçülerini pek abartılmamalı ve hatta onlar bazen çok 
küçük ve daha çok görünmez olmalıdır. 

MURAT ARTU: Prof. Bademli'ye anladığımın doğru olup olmadığını soracaktım. Kendisi 
belli bir kimliğin, tekrarlar ve bu tür baz-ı eylemler yoluyla daha da kuwetlenebile'ceğini 
söylemişti. Sanırım “aşırı-vurgulama” gibi bir söz sarfetti. Bu yüzden de bu süreci olu-rn— 
su bir süreç olarak görme eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Belli bir alandaki belli bir 
kimliği “aşın—vurgulamayı" olumsuz bir eylem olarakmı görüyorsunuz? 

R. BADEMLİ: Şimdi bunların hepsi önemli sorular. Görüyorsunuz ya, uluslararası fikirler 
“Ve tasarım yarışması hazırlığındayız ve kişinin hangi yolu takip etmesi ve bunları yapma- 
s_ı konusundaki fikirlerimi çok da açmak istemiyorum. Fakat amaç şu ki, inanılmaz doğal 
m'iraslarla dolu çok zengin bir çevremiz var. Sadece bu da değil, millerle, erozyonlarla ve 
flora ve faunayla ve deniz ekolojik sistemleriyle ve her şeyiyle güzel, özel, eşsiz doğal 
bir bölge var elimizde. ' 

Hepsi bu kadar da değil. Değişik arkeolojik bir sergi parçamız, değişik arkeolojik. bir 
mirasımız da var elimizde. Hemen şurası Truva. Boğazların hemen öbür yakasında arke- 
olojik alanların ve buluntuların çok fazla olduğu Çanakkale bölgesi var. Truva Batı me- 
deniyetinin ilk defa kaydedilen, yazılı olarak kaydedilen savaş meydanıdır. Bu, Truva’nın 
ve Batı medeniyetinin hafızasındadır ve Truva'da olanlar, yüzyıllar, yüzlerce yıl sonra bir 
şekilde ilginç bir yolla Gelibolu’da tekrarlanmıştır. Her çeşit benzerlik vardır, vs. vs. Şu 
anda konuştuğumuz 3300 hektarlık alanda sahip olduğumuz arkeolojik mirası anlamaya 
çalışırsanız, inanılmaz derecede zengin“, belki de bize göstermiş olduğunuz tarihten çok 
daha eskiye dayanan arkeolojik bir birikim var. 

Hepsi bu değil. Bu yarımadada yaşayan 10.000 kişi de var. Şimdi sorun şu, sorun ba,- 
rış’fikirlerinin özüne inmek, bu veriler aracılığıyla barış mesajlarına kafa yararak fbarı'ş 
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fikirlerin-i bulup çıkarmak, fırsatlar sunmaktır. Yeni bir binyıl-a adım atmaktayız ve bu 
ülke, Türkiye bu projeyle, dünyaya konun-un özüne inen, yeni mesajlar sun-ma fırsatını 
yakalamıştır —-değişik alanlardan, doğayla ilişkin geçerli mesajlar. Doğayla nasıl barış 
içinde olunur? Varolmak, barış içinde olmak, ba'nşla olma-k, tamir etmek, onarmak ne 
demektir,? KiŞi doğaya nasıl bağlanabilir? Gelecek bin yıla ne tür mesajlar iletebilece- 
ğiz? .Arkeolojiyle nasıl barış içinde olacağız? Geçmişten ne anlıyoruz, geçmişimizle ve 
atalarımızla nasıl ilişkilendireceğiz? Eğer 'onlar atalarımız değillerse onlarla nasıl bir ilişki 
içinde olacağız? Tarih buna benzer; savaş buna benzer; barış fikirlerinin özündekini nasıl. 
çekip çıkaracağız? Barış, yalnızca fikirlerde değil, belki aynı zamanda da eylemdedlr. Bu 
sorul-arı görüyorsunuz, felsefi ve oldukça zor. Yarışma için hazırlanan kitapta ve katalog— 
da altı çizildiği üzere, fikir yapılandırmak değil, fikirinşa etmektir; yaklaşım yollarındaki 
hataları düzeltmektir. 

.Fakat karşılaşılması gere-ken bazı sorunlar var": Bu bir yarımada; orada yaşayan insanlar 
var; süregiden bazı olaylar, bazı şeyler var-ve soru şu: Bütün bunlarla nasıl başa çıka- 
biliriz ve aynı zamanda baskın çıkacak ve etrafını kuşatacak başka bir kimliğe neden 
geliyoruz ve aynı zam-anda neden uluslararası bir müdahale var? Çünkü milli park barışa, 
varolacak, mesaj haline gelecek, hayati mesaj haline gelecek'olan barışa adanmıştır. Ta- 
rihle barış, arkeolojiyle barış, doğayla barış ve insanlari-a barı-ş. Bu dört unsurla birlikte, 
seru onunla nasıl ilgileneceğimiz, neyapaCağımızdın 

Şimdi sizin kimliklerle ilgili sorunuza gelince, önermeye çalışacağım şeyşu: Bazen kim-'- 
liklerin bu kendi kendini tamamlayıcı özelliği vardır. Çok konuştuğunuzda, örneğin birine, 
“Mükemmelsin! Mükemmelsin!" dediğiniz zaman, o kişinin kendini mükemmel hissetme— 
si gibi bir tehlike söz konusudur, siz bili'yorsunuzdur've o da mükemmel olduğunu düşün—— 
düğü için mükemmel hale gelebilir. Bu ilginçtir. İnsan bu yerin özel olduğundan daha çok 
bahsettikçe, bu yer kutsallaşır ve öyle davranır, şu ya da bu şekilde ona layık görülen 
öne-mi' abideler koyarak veya. belli şeyleri yaparak yansıtır, bu yer önemli hale gelir. 

Şimdi,- a'ynı flkirdeyim ve herkes de biliyor ki bu yarımada, Gelibolu, bu konuda çok ko- 
nUşmadım çünkü. herkesin bunu bildiğini düşünüyorum. Gelibolu Savaşlarının ne kadar: 
değişik ve eşsiz olduğundan bahsetmeyeceğim; Avustralyalıların, Yeni Zelandalıların. ve 
da Türklerin ve herkesin, bunu ne kadar önemli addettiğini ve şimdiden buranın 'tüm 
bu milletler için milli bir hac yeri haline geldiğini biliyorum, hepimiz- biliyoruz. Bunların 
ötesine geçmeyi istiyoruz. Burayı bütün dünyanın hac yeri haline getirmek istiyoruz. 
Dünyada bunun başa'rılabileceği biryer varsa, o da Gelibolu Yarımadası'dır. 

Şuanda gerçekten de farklı ve çok güçlü kimlikleri var. Yani Gelibolu'nun Tru-va, ve Troas 
bölgesi-yle birlikte kusursuz bir tarihi kimliği var. Demek istediğim, bütün savaşlarla vb.. 
birlikte tarihsel kimlik büyüleyicidir. İnsan kimliği, kültürel kimlik renkli anlamlı ve kuşa- 
"tıcıdır. Doğal kimliği —sizin de belirttiğiniz gibi— şaşırtıcıdır. Tamam. Bir çevrede, böyle-bir 
yerleşimde-, hiçbir alt—kimliğin baskın ve ——nasıl s'öylesem- diğerinden daha önemli olması 
gerektiğini düşünmüyorum. Alt kimlikler arasında barış olmalıdır Yani, amaçlanan budur, 

bugünkü durumu anlattım. “Gelibolu” dediğinizde herkes Savaşi, ”müharebe eri hatırlı- 
bir kimlik aşırı Vurgulandığında bas-kın hale gelebilir ve diğerini bastırır dediğde, o'l.anı,__ 

”yor; bu' bizim istemediğimiz birşey. 
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Biz "“barış” fikrinin arkasındayız ve her" şeyin özünden barış çıkarılabilir. Yani sanatçılar; 
peyzaj mimarları,» mimarlar, plancılar, hepsi, bu hem daha zor ve hem de kolay yola ,ge— 
lebilmemiz için, yapmadan yapmanın, hiçbir şey yapmadan daha başarılı olmanın basit 
yolunu bulmaya davetlidirler. Arkasında durduğumuz şey budur. Bunun sizlerin de bildiği 
gibi — “az çoktur” lafını yinelemek istemiyorum - şimdiden çoğu başarılmıştır. Şimdiden- 
b'ir kimlik, birbirleriyle yarışan alt-kimliklerinin arasındaki. dengeyi kurmuştur. Bunları 
nasıl düzeltebiliriz? Soru budur. 

Ve, olan şudur, size bu konuda biraz daha 'fazla teknik bilgi vermeme izin verin:. Bu ;ya— 
rışjma duyuruldu, kayıtlar kapandı ve dünya çapında 46 ülkeden 360 yarışmaCı başvur—- 
du. Türk yarışmacılar ya da Türkiye'den katılan yarışmacılar başvuranların sadece üçte 
birini oluşturmaktadırlar. Ve başvuranlardan, “yarışmacılar" demek istemiyorum ama 
fikirlerini paylaşmak için başvuranları kastediyorum, beklentimiz takımlar halinde çalı-ş- 
malarıydı ve bu yüzden sanırım şu anda, dünya-nın her yerinden 2.000'e yakın insan, ha- 
zırladığımız belgeleri incelemeye çalışıyor— kitap ve katalog diye adlandırdığımız bir kitap 
've bir katalog ve birçok harita hazırladık. Orada varolan her şeyi kaydetmeye çalıştık ve 
bu alıştırma sonucunda çıkarılacak mesaj haline gelebilecek barış ve dostluk ve anlayış 
ve hoşgörü ve doğaya saygı gibi fikirleri de sunmaya çalıştık. Yarışma ve jüri şimdide-n 
hazır. Jüride Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar var. Bu Uluslararası Mimarlar Birliği"nin 
kurallarına göre yapılacak bir yarışmadır. Ve yarışma önümüzdeki sene., Mayıs sonuna 
doğru sonuçlanacaktır. Ve tabi. ki, daha ayrıntılı bir biçimde duyurulup, tartışılacaktır. 

A. -_GERMEN: Birkaç ekleme yapabilir miyim? Eğer dünyanın her yerinden insan çağır-'- 
mak istiyorsan Raci, 3.000'den fazla çağırmamanı tavsiye ederim. Çünkü eğer 3.000'den 
fazlasını çağırırsan hiçbir şey olmaz, ne;“Barış" Parkı Olur, ne de “Doğal" Park. Umarım 
bu anlaşılmıştır. 

Eğer “Barış" içinse, bence bunlann dışında., dünyadan davet etmeyi düşündüğün 3.000 
veya 5.000 kişi de barışı kendi yaşadıkları yerde arayacaklardır. Anlaşıldığını ümit ediyol- 
rum. Barış kişinin kendi ülkesi için komşu ülkeyle birlikte aranmalıdır. Umarıielibolu 
güzel bir yer haline gelir, ama korkarım bu yolla barış elde edemezsin. 

M. BAL-AHİR: Teşekkür ederiz. Aydın Bey. Bu galiba. bir. eleşti'rİYdl. Prof. AkŞit'in bir 
sorusu var. 

BAHATTİN AKŞİT': Evet. Aydın Bey'in bu konuya getirdiği yorumu şimdi ben daha 
önceden söylediklerine ekleyeceğim. Şimdi orada bir takım olaylar olmakta, fakat kor- 
karım, dramatik olaylar meydana gelmeye başlayacak. Oradaki kasabalarda, tarlalar- 
da yürürken, insanlar bize bu toprakların İstanbullu kişiler tarafından satın alındığına 
dair hikâyeler anlattılar. Yarımada'da yer alabilmek için bir istila süregidiyor ve eğer bu 
şiddetlenirse ne olur? Burada sadece erozyon var değildir, bu “insan istilası”, bu speküv 
lasyondur. Tamam, son yirmi-otuz yılda, bu spekülasyon ülkemizde köprü yüzünden, 
turizm yüzünden, şu ya da bu nedenle ortaya çıkacaktı. Şu halde, bu istilayı durdurmak 
için, istilada eşit bir husumete, karşı istilaya ihtiyaç. vardır. Görüyor musunuz? İnsan 
istilasını kendi haline bırakamıyoruz, çünkü bu durum yarımadayı istila edecek ve kor- 
karım yok edecektir. 

A. GERMEN: Gelin onu.—Avustralyalılara verelim. 
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B.. AKŞİT: Hayır-. Bu insanla-rı durdurmak için uluslararası bir simgeselliğe ye anun-gücü- 
neihtiya-cımız yar. Sizin de bildiğiniz gibi daha şimdiden orada 10.000 kişi var; köylüler. 
Belki de 100.000 kişi olacaklar, çünkü orada villalar, yazlık. dinlenme yeri olarak kulla— 
-'n'ılacak betonarme yillalar inşa etmeyi düşünüyorlar. Düşünebiliyor” musunuz? Bu tarihi 
yerde,- bu inanılmaz. Bunu durdurmaiıyız. Teşekkür ederim. 

M.. BALAMİR; Teşekkürler Prof. Akşit. Michel Conan'ın öncelliiğivai'; önce. ona; söz vere- 
ceğim. ”Ve iki tane. daha soru. var-: Biri burada. Buyrun Michel. 

MICHEL CONAN: Tartış-mayı sürdürmek istiyorum, ama biraz daha farklı bir yönde. 
Prof. Bademli “kimlik" ve “anlam" üzerinde çok durdular ve kendilerinden vediğerle— 
rinden arada. “anlam" demekle ne kastettiklerini, “kimlik" demekle ne kastettiklerini ye 
ikisinin aynı şey olup olmadığına dair bir tek sözcük söylemelerini dilerdim. Gelibolu ile 
ilgili sunuda gerçekten anladım ki-“anlam” kimlikti ve “kimlik" de anlamdı. Genelde ben 
konuşurken arada fark yarmış gibime geliyor: Örneğin, bir cümlenin “anlamını" anladım 
diyebilirim; bir cümlenin kimliği hakkında sonuna kadar konuşabilirim ve Murat Balamir' 
in “kimliğini“ kesinlikle bilmiyorumdur, ama Murat Balamir-"in “anlamını" da bilmem. Şu 
halde birinin çıkıp da “bir yerin kimliği" ye “bir yerin anlamı"" aynı'ymış gibi konuşabilir 
mi merak ediyorum. 

ve Fin ya da Japon ya da— İskandinav res—imlerini, değindiğiniz bu resimleri-n “anlamlar-ı.- 
nın" ve. "kimliklerinin-"“ arasındaki farkı ayırtedebiliyor muş-unuz, onu merak ediyomm. 

R. BADEMLİ: Şimdi, “bir yerin anlamı" o yerin Sizin için, bir gözlemci için ne ifade ettiği 
anlamını ”taşır, özüne inilmiş bir kimliğin bu yere ya da nesneye eklenmiş gerçekliğinde- 
sinizdir. Aslında demek istediğim, sorunuzun ikinci kısmında, bu çizimlerin ne oldukları, 
bu çizimlerin “anlamlarının" ne olduğunu soruyordunuz, şimdiden burada üçüncü“ bir 
faktör var: Elinizde nesne, çizimler, çizimleri yapanlar ve yüzlerce yıl sonra çizimleri 
inceleyenler var. Şimdi, bu çizimlerin anlamlarının ne olduğu, bu çizimlerin sanatçılar 
için ne ifade ettiği, bize ifade ettiklerinden çok daha farklı bir sorun. Bu bakımdan “an- 
lamdan" bahsederken, biz anlamlar yakıştırıyoruz, nesnel olan anlamları paylaşıyoruz, 
oni-arı birbirleriyle-nesnel hale getiriyoruz ve bu sayede sosyal olarak geçerli bir kimlik 
belirliyoruz. Bunu, o konu hakkında konuşurken belirtmek istiyordum.. 

Fakat,-.. çok önemli bir şeye değinen, sizin uyarınıza gelince: .Şimdi, hemen şimdi, Veli—- 
mizde milli bir park var. Bu milli park — milli parklar için özel bir kanun var. Bu parkı biz, 
“tarihi bir yer" olarak da kaydettirdik. Bu yeterli değildi: burayı bir kez de arkeolojik bir" 
yer olarak kaydettirdik. Bu da yeterli değildi: orayı bir kez daha “doğal bir yer" olarak 
kaydettirdik. Orası, beş kereden fazla kaydettirilmiş bir yerdir. Herkes kaydettirdi ve 
bunun mükemmel olduğunda fikir birliği etti. Şimdi, başka neler yaptık? Hemen hemen 
herkese, orayı her zaman korumak için ne düşünmeleri, ne yapmaları gerektiği konu- 
sunda tam yetki verdik. Orada inanılmayacak sayıda bekçi ve koruyucu var. Ve bu da 
oranın neden korunamadığının nedenidir. Orada yaşayan 10.000 kişinin neden e-lleriri'l' 
sallayarak gidip, ağaçları kestiğinin, evlerini oraya. inşa ettiklerinin, sahillere yazlık tatil 
eyler inşa ettiklerinin .ve buna benzer olayların nedenidir.-' 
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Yani, burada olan şey şu., bizim bir milli parkımız var, yasal diye adlandırılan araçları- 
mız vai; yas-al diye adlandırılan sorumluluklarımız var, bu meselelerde para sıkıntısı da 
çekmiyoruz ama her nasılsa, orada onları denetleyemiyoruz. Orada yeni bir yöntem 
uygulanmalıdır ve belki de bu yangın bir nimetti ve belki de bizim orası üzerinde oturup 
düşünmemiz, sadece “yurtta barış” için değil, diğer insanlar için de önem taşıyan bu 
kara parçasıyla ne yaptığımızı düşünmemiz için bir bahane olmuştur. Buna başka örnek-.- 
ler de var: Kapadokya var. Kapadokya sadece milli bir miras değildir; bir dünya mirasıdır. 

__ Onunla ne yapıyoruz? Korumaktan aciziz, gerektiği gibi yürütmekten, işletmekten aciziz. 
Doğaya saygı duymuyoruz, birbirimize saygı duymuyoruz. Olağanüstü bir“ Speküla'syon 
ve bildiğiniz gibi duyarsız inşaatlar yapmaktayız. 

Şimdi, bunların hepsinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunları nasıl kontrol edebiliriz.?" . 
Bunları kontrol edebileceğimiz sonucuna Türkiye’nin Cumhurbaşkanı tarafından varıl- ;İği 
mıştır. Öncelikle sorumluluklardaki bu çok-başlılığı ortadan kaldırmak için yeni bir ka- 
nun çıkarılmasını önermişlerdir, çünkü askerler birdenbire oraya gidip şöyle diyebilirler, 
“Evet, bu savaşları biz daha iyi izah edebiliriz. Neden oraya birkaç afiş asmıyoruz?” Baş— 
ka birileri oraya gidip şöyle diyebilir, “A, Atatürk'ün heykeli bilmem kimin heykelinden . 

| daha büyük değil, neden güzel sanatların genel müdürü gidip yeni bir yapıt ihale ettir— 197 “' 
İ miyor oraya?" Ve birden İstanbullu, kara parayla ilgilenen şu adamlar karşınıza çıkıyOr; “ . 

ellerinde inanılmaz miktarlarda para var. Şöyle diyorlar, “Güzel bir yazlık tatil eyi-nizin i,_ 
olmasını isterdik ama her yerde olmak istemiyoruz, çünkü milli park dışındaki her yerde iii 
spekülasyon yapılıyor. Spekülasyon yapmak kolay değil, ”biliyor musunuz?. Ama benim ,, 
yeterli param var, o halde milli parka girebilirim.” Ve milli parkta, devasa malikâğneietr ? 

görülmeye başlanıyor. ll: 

Sizlerin de bildiği gibi, bu olay devam ediyon ancak bu olay durdurulabiliı: Evet, çok“ 
_ başlılık her yerde var, milli parkta da var. Orada bir belediye ve sekiztane de köy bulun— 
Ll maktadır. Belediye, bilmem hangi belediye kanununa dayanarak, orada inşaat yürütme 

. yetkisinin kendisinde olduğunu iddia ediyor, fakat parkın müdürü de şöyle diyor, “Ama 
ben parkı yönetmekten sorumlu kişiyim.” Aynı zamanda, ne zaman birisi gelse, komu- 
tanlar gidip parkta ne olması gerektiğini anlatmak gibi bir yetkileri“ olduğunu sanıyorlar. 
Vali ilin valisi olduğu için kendi yetkisinin herkeSİnkinin üzerinde olduğunu düşünüyor, 
kaymakam da buna çok içerliyor. Ve işler böyle sürüp gidiyor. 

Bu yalnızca yeni bir kanunla durdurulabilir. Eğer yeni bir kanun koyulursa, yürütmede de 
reform yapılmış olur. Yürütmede reform yaptığınız zaman, yeni gelir kaynakları bulmanız 
gerekir ama yine de bir kuruluşa ve sadece Türklerin değil, sadece parktaki o. insanla-rın 
değil, herkesin uyacağı sosyal bir anlaşmaya da gerek vardır. 
Aslında. bu yarışmanın altında yatan fikir de budur. 

FRANZ KAISER: Adım Franz Kaiser. Ben bir amatörüm. Bu mağara resimlerini sevmek 
konusunda bir amatörüm ve Fransa'daki yerler hakkında daha çok bilgi sahib-iyim. Bu 
yüzden bir yorumda bulunmak için sarfettiğiniz bu çabada daha eski, daha gerçekçi yer- 
lerle karşılaştırma yapmaya çalışıyorsunuz. Ama beni İskandinavya’daki yerde etkileyen 
şey orada tanımladığınız hikâye. Bu hikayenin “gerçek" olabileceğini düşündüm, çünkü 
işe Fransızlar tarafından baktığınızda onlar sadece birer resim, bildiğim kadarıyla. Onlar 
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da o yere özgü; onlar da Gesamkunstwerk. Fakat onlar resim., Kişisel portreler de yer 
çünkü orada da pek çok el-izieri bulundu. Ama orada tanımlanamayan şey hikâye. Yani 
bu b.elki de o resimlerin — Kuzey’de-ki - ideogramsal yazının“ ilk förmları olup olmadığını 
yorumlamak için ilk; adım olabilir. Acaba bu, sizin önem verdiğini-z veya yorumlamaya 
çalıştığınız şeyler dâhilinde midir? - 

A. KARE: Evet, bu kuzey tarzının. lisanın başlangıcı ve kültürün başlangıcı ye”-bunların ilk. 
işaretleri olduğunu düşünen akademisyen Abrams. Stol'ierinin “çalışmalarına" dayan-arak 
cevap verebilirim. 

Ve eğer-"“kimlik” ve “anlam" “ile ilgili soruya cevap yereceksem, tam olarak bunları kimin 
yaptığını bilmiyorum ve bunları Norveçliler veya Laponiar veya Sisamiılar(?) yaptı diye- 
meyiz. Ama Finiskandinavyalıların büyük çoğunluğunun bunlara çevresel tarihe ait ol- 
maları nedeniyle saygı duyduk-larını düşünüyorum. Aynı mekânlarda yaşıyoruz. Fln “ölüp, 
olmadıklarından emin olamayız. Fakat Omega Gölü’nde Oleniostroy diye adlandırılan bir 
.ada var, bir mezarlık olan geyik adası ve 1932’de bulunan bir Taş Çağı mezarlığı. Stalin'in 
başka bir guiağı; bu adada inşaat taşları çıkarılıyormuş. Önceleri bunu herkese duyur— 
mamışlar. Fakatsorıra, daha çok iskelet bulmaya başlayınca, Leningrad'daki arkeologları 
.çağırm'ışlar 1re'onI-ar da gelip araştırma yapmışlar. 177 mezar ve 177 iskelet bulmuş-lar. 

isk-aletlerle birlikte yaklaşık olarak 5.000 arkeolojik obje bulunmuş ve araştırmacılar 
bütün kemikleri tek-rar inceledikten sonra, bu insanların üç değişik ırkı tem-sii ettikleri 
görülmüş. Yani, orada tamamen uluslararası bir yaşam sürmekteydi. Ve şimdi bu işin 
içinde olanlar olarak, buna pek önem vermiyoruz. Sanatçıların kimler olduğunu bilmek;- 
isterdik, ancak onları yaptıklarından doiayıseydiğimizden ve onurlandırdığımızdan emin 
olabilirsiniz. Çünkü onlar,-. bizim soğuğa ve rüzgâra karşı sayaşuğımız ve balık tutmaya. 
çalıştığımız topraklarda bunları yaptılar,, onların atalar-ımız olduğuna inanıyoruz. Onlara 
““E-vet!” diyoruz. 

M. CONAN: Gelibolu soru-“suna geri dönebilir miyim, çünkü, .eğer bu konu göreceliî_nesı- 
nesellik yaratıyorsa, neden bir uluslararası peyzaj yarışmasının bunu başaraoağına ina- 
_nıyorsunuz? 

R BADEMLİ: Bir cevabım olup olmadığını bilmiyorum ama deneyeceğim.. Düşündüğü- 
müz, göreceli nesnelliğe ulaş—mak değil, yani amaç bu. değil. Anlatmaya çalıştığım şey- 
;şu, öncelikle, kimlikler ve alt-kimlikler hakkında konuştuğumuzda, bu yarışmanın bir 
amacının öncelikle bu parkı barışa adamak olduğu. Şuanda, barışı-n “şemsiye ki'mliki'ya 
da “üst—kimlik" olduğuna inanıyoruz. Söylemeye çalıştığımız şey, barış kimliğinin, barış 
düşüncesinin, barışın etkin bir biçimde, hangi yöntemi, hangi yolu kullanırsanız kullanın,. 
?bu kara parçasına kazandırılmasıdır. Düşü-nce budur. Bu parçaya, bu alana yakıştırac—a- 
ğınız diğer kimlikler ya da diğer anlamlar mevcut kalacaklardır. Ve amaç, bir kimliğin 
yerine başka birini koymak değil, zaten yarola'nla. bu parka bir barış üst—kimliğine ulaş— 
maktır. Önemli olan budur. 
M. BALAMİR: Tamam. Sanırım bu konuyu”. yemek boyuncada tartışmaya deyam eder- 
siniz. İzninizle... bir sonraki soruyu; alalım. 
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PANEL. 1 

“F. KAISER: Mağarayla, kaya '-re'Si'rn'leriyle ilgili şu “anlam" konusuna geri dönmek istiyo— 
rum. Bu. sadece bir yorum.. Bunların çağdaş sanatla kıyaslanması ve benzer durumları 
yeterince tuhaf. Çünkü çağdaş sanatta bu parçanın yapan için ne “anlam” taşıdığını 
bilmiyorsunuz. Şu var ki, bu parçanın yapıldığı zamanda, ona bakan herkes, yapan için 
ne anlam taşıdığını biliyordu, ama şimdi 0 yok. Yani, bir sanatçının yaptığı eserde, eğer 
uzman değilseniz, genelde kamuya açık yerlerde ne olup bittiğini bilmezsiniz, heykele 
koşarsınız ama sanatçının ismini bile bilmezsiniz. Benzeri bir durumdasınızdır: Bu çalış.- 
manın anlamını “tahmin etmek" zorundasınız-dır. Bu sadece bir eleştiriydi. 

M. CONAN: Bu masa tenisine benzedi, çünkü ben birinci konuşmacıya dönmek istiyo- 
rum. Bir “Barış Parkı""ve bir “Yarışma" arasında çelişki var mıdır diye merak ediyorum. 
Bana. öyle geliyor ki, çok iyi bir fırsat, bazı sonuçlara ulaşmak için, barışçıl anlamda,- 
İşbirlikçi, yapıcı araçlar kullanılmadığından, kaçırılmış olabilir. Yarışma, kibar bir.-savaşan. 
mücadelelerin kibar bir çelişkisidir, ancak sanatın her dalını ve her türlü kamuya açık 
abide veya yer yaratmadaki toplumsal süreç, insan ilişkisi içeren bir süreçtir. Yani,, bir 
yarışma düzenlerken ne yaptığınız, bence, parkın üstesinden gelmek. zorunda olduğu. 
tarihi ebedileştirir. 

R. BADEMLİ: Bu tam oiarak bizim söylemeye çalıştığımız şey: Görüyorsunuz ya_, yarış;- 
ma bir davetiyedir. Bu fikirleri paylaşmak için bir davetiyedir ve barışa ve barışın nasıl. 
kazanılacağına dair fikriniz son derece geçerli bir fikirdir ve bunu sesli olarak belirttiğiniz 
için size teşekkür ederim, bu değerlendirilecektir ve belki de birisi sizin fikrinizle ortaya 
çıkacaktır. Yarışma bir “araçtır” ; bu kendi içinde bir son değildir. Bu belli sınırlar olması, 
daha çok 'fikir alması, bir tartışma başlatması, alanda bir şeylerin olmasıdır. 

M. CONAN: Anlıyorum, fakat vurgulamak istediğim şey, sonu etkileyenin araçlar oldu- 
ğudu-r. Süreci üründen ayıramazsınız ve bu yüzden siz, eski ve geleneksel bir aracı sizin 
ulaşmak istediğiniz en son noktaya ters düşen bir süreci kullanmışsınız. Bir “çelişki, 
zıtlaşma sürecini," bir “ahenk idealini” kutlamak için kullanmışsınız. 

R. BADEMLİ: Evet, bence “zıtlıkların birleşimi" de bir ihtimaldir ve;“barışçı"birşekilde 
fikre ulaşabileceğimiz bir başka yapıcı vol göremiyorum. Yarışma" dışında, parkı düzenle- 
mek adına bir fikir bulmamız için siz ne önerlrdiniz? 

M. CONAN :Bunu size söylemek kanımca biraz iddialı olacak ama, sanırım işe., sosyal 
'psikolcigları ve sanatçıları ve bir tek çözüm için çelişen önerileri .eleyecek ama süreci 
kendi başına daha işbirlikçi ve üretici ve yaratıcı hale getirebilecek başka kimseleri de 
dayet ederek bir konferans düzenleme-kle başlayabilirsinlz. 

M.. BALAMİR: Sanırım burada bitlrmeliyiz. 
Bu. öğleden sonra çok ilginç bir deneyim yaşadık. Kanla-olara. vekonuşmacılara çok te— 
şekkür ederim.. 
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PANELzZ 
Otu rum aşkanı P r o f r  Ilhan Tâ eT! 
Katılımcılar: Yiğit Gülöksüz, 
Bülent Baratalı, Oktay Ekinci 

İLHAN TEKELİ: Bu panelde üç konuşmacımız var; Yiğit Gülöksüz, Bülent Baratalı ve 
Oktay Ekinci. Süremiz de kırkbeş dakika gibi ve. dolayısıyla her konuşmacıya onbeşer 
dakika kalıyor. Herhalde herkes tanıyordur katılanları ama ben yine de çok kısaca tanı- 

tayım: Yiğit Gülöksüz, Toplu Konut İdaresi eski başkanı; Bülent Baratalı, Urla. Belediye 
Başkanı ve Oktay Ekinci de hem Mimarlar Odası'nın İstanbul Şubesi eski başkanı,. hem 
de. Cümhuriyet gazetesinin bu oturumun konuları-nda en çok yazan yazarı. Daha fazla; 
vakit almadan, sözü onla-ra bırakıyorum. 

YİĞİT GÜLÖKSÜZ: Sayın başkan, değerli 'izleyid'ler... 
Bugün kentlerin görünüşünden, yapı ve çevre kalitesinden, bakımsızlığından şikâyet- 
çiyiz. Kentsel alanlarda, yeni yerleşmelerde olsun daha eskide inşa edilmişlerde olsun, 
yapı ve çevre kalitesinin bulunmamasından ya da çok düşük olmasından, sanat ve çeyre 
endişelerinin de neredeyse tümden yokluğundan herkes şikâyetçi. Bu durum, bazılarının 
düşündüğü gibi, sadece gecekondu alanları ile sınırlı değil. Diğer ruhsatlı, “planlı" deni- 
len alanlarda da bu endişelerden uzak yapılaşmayı, aynı düşük yapı ve çevre kalitesini 
görüyoruz. Bu gözlem üzerine geliştirilen amaçlar da yok değil. Çevre ve doğanın, tarihi 
çevrenin korunması, yeni gelişmelerin daha yüksek bir yaşam kalitesini sağlayıcı çevre 
veyapı kalitelerine sahip olması bu amaçlar arasında. Kuşkusuz bu çok boyutlu konuda 
söylenecek çok şey var; geliştirilebilecek çok çeşitli politikalar da söz konusu. Ben ise, 
bugün, “Buradaki temel stratejik müdahale noktası neresidir? Nereden başlamak doğru- 
-dUr?“"' konusunda konuşmak“ istiyorum. 

Şehirlerin “bakımsız" dediğimiz, sanatsal ve; kültürel endişelerden uzak ola-rak yapılaşe— 
“makta olduğunu düşündüğümüz bölümleri ile “bakımlı” olan, bu türden endişelerin va- 
rolduğu alanları nereleri, diye baktığımızda, şunu görüyoruz: Eylerin içi, “bakımlı." Ev- 
lerin içinde, gittikçe daha yaşanılır bir ev içi çevresi yaratmaya çalışıyor herkes. Bunun 
için düşünüyor, zaman ve enerji harcıyor, para harcıyor. Dış. kapının eşiğine kadar-yere 
halılar seriyor; gittikçe daha da iyi, daha yaşanılır hale getirmeye çalışıyor. Ailenin her 
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ferdi için yapıyor bu nu. “Bış kap'ıiidian' sonrası ise, şikâyet ettiğimiz Cinsten b..-iri.sahipsizlik 
ive bakımsızlık için-de. 

Bunun, kuşkusuz, çeşitli nedenleri var ancak bunların belki deen önemlisi, “diş kapi'inın" 
sonrasındaki alanın devletin hemen hemen tamamen işgal ettiği bir kamu alan-ı olma- 
sıdır. Ben Türkiye için konuşuyorum ama aynı durum pek çok başka ülkede de geçerli. 
'i'-Sivil" kamu alanı kendisine yer açmaya çalışıyor ama henüz çok sınırlıdır. Devleti-n çok 
büyük bir güçle kamu alanını kapsaması, aileleri ve bireyleri evdeki özel alana ade- 
ta “kaçırmışş” onlar da kendilerini 0 özel alana hapsetmişler. Bütün gayretlerini orada 
sarfediyoriar; dışarıdaki kamu alanıyla ilgili olarak ise hiç gayret göstermiyorlar. O dış—- 
taki alanla ilgili bütün sorumluluklar devlete veya belediyelere ait. Yani, “dış kapı'”nın 
önündeki sokak-,. hatta bahçe bile adeta başkalarının görev alanı ve bu “başkası” da ev 
halkının komşularıyla birlikte oluşturduğu “sokak halkı" veya “mahalle halkı" olmaktan 
çok, belediye memurları ve devlet memurları. Türkiye'de bugün pek çok yerde insanların 
içinde yaşadığı çevre ve her sabah çıktığı zaman karşılaştığı sorunların çözümü., örne- 
'ğin, Ankara’daki bir bakanlıktaki bir şube müdüründen bekleniyor. Sorunların çözülerek 
_.çevrenin yaşanabilir bir hale getirilmesi, oraya hiç gitmemiş ve gitmek niyetinde. de 
olmayan insanların kararına terk edilmiş durumda. Yaşanabilirliği, sanatsal ve kültürel 
değerleri de içerecekşekildekullanıyorum., en basit belediye mühendislik hizmetlerinden 
başlayarak. 

Başlangıçtaki sorumuza geri dönecek olursak,.asıl sorun şu: Nasıl bir müdahaleyle... han- 
gi noktadan müdahaleyle başlamalı? Benim gördüğüm, “kamu alanı" dediğimiz “ev dışi" 
alanın sahiplenilmesi gereklidir. Sahipienm'e ile birlikte kam-u alanıyla ilgili düşünme sü— 
reci başiayacak. Böylece, sadece memurlara bırakılırsa tekdüze olabilecek çevre, her 

alan sahiplenlldiği zaman—, kültürel ve sanatsal çabalarla renklenecek, çeşitlenecek. Bü— 
tün aIt-kültürlerin getirdiği zenginlikle ve çevre sakinlerinin kendi tercihleri-yle çevresel 
kalite artacak. Buradaki temel mesele, insanlarda böylesi bir düşünsel dönüşümün sağ—' 
lanması meselesidir. Bu da, kuşkusuz, çok önemli bir kültürel dönüşüm demektir çün- 
kü herşey insanların bu konuda sorumluluk duyması, sokağını, komşuları-yla paylaştığı 
mahallesini böyle algılaması, mahallede yaşayanlarla “paylaştığı bir alan içinde..kendisini-' 
önemli bir aktör olarak görmesiyle başlıyor. . 

Biraz önce aktardığım modelde sahnede tek aktör “olarak devlet veya belediye, yerel 
yönetim vardi; henüz çok—aktörlü bir toplum yoktu. Ama. artık görülüyor ki', bütün dün—— 
yadaki gelişmeye koşut olarak, pek “çok aktör sahneye çıkıyor. Böylece devletin rolü, 
“her işi yapan bir aktör" olmaktan çıkarak, diğer aktörleri “yapabilir" kılan, önların ka— 
pasitelerini artıran, gerçekten oynamak istedikleri rolleri ama hep birlikte oynamalarına 
olanak veren bir “rejisör" rolüne dön-üşüyor. Bence temel stratejik müdahale noktası, 
işte, sahipsiz olan bu kamu alanıdır. Bu, hem yönetsel açıdan, hem siyasi açıdan ama 
aynı zamanda da mekânsal açıdan bir kamu alanı. Bu alanda bireylerin birer aktör olarak 
ortaya çıkması ve o alanı sahiplenmesi gerekiyor çünkü ancak sahipli alanlara bakılıyor, 
o alanlarda gerekenler yapılıyor ve sürekli olarak geliştiriliyor. O halde, ancak insanların 
yakın çevreleri ve yaşadıkları zamanla ilgili karari-arı vermeleri ile bir kültürel dönüşüm, 
bunun sonucunda da çevre, yapı ve yaşam kalitesini-n yükseltilmesi imkânı olabilecek. 
Benim burada vermek istediğim temel “mesaj bu. Bu, stratejik bir müdahale noktasıdır. 
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Bundan sonra yapılması gereken pek çok iş olduğu doğru ve biryerden başlamak gereki— 
yor. Zannediyorum birilerinin bugüne kadar evlerin içinde, özel alan içinde göstermekte 
oldukları gayreti kamu alanına taşırarak, evin “dış kapı"sının eşiğinin ötesine aktararak 
ve.-burada diğer aktörlerle uzlaşarak, hep birlikte yaşadıkları alana sahip çıkıp bu işi baş— 
latması gerekiyor. Bu, bir temel polltikadı'r, diye düşünüyorum. 
"Dikkatleriniz- için teşekkür ederim. 

İ. TEKELİ: Ben de teşekkür ederim. Şimdi SÖZÜ Bülent Baratalı'ya Veriyorum-.. 

BÜLENT BARATALI: Teşekkür ederim. Sayın başkan, çok değerli doStIar... 
Ben bu “Sanat ve Çevre” toplantı-sına Midilli Adası'ndan dönüşte ve çok güzel haber—- 
lerle geldim. Kıyı Ege belediyelerinin Midilli Valisi'nin daveti üzerine Lesbös Vilayeti’nde 
yaptığı toplantıda, çevre ve temiz Ege için bir Türk-Yunan işbirliği kuruldu. İki yıldır 
devam etmekte. olan Türk—Yunan belediyeleri işbirliğinin bu sevindirici sonucu, Türk—Yu- 
nan ilişkilerinde çok önemli bir aşama. Ege için de çok önemli bir aşama ve Türkiye’nin. 
çevre konusunda uluslararası düzeyde aldığı eleştirilere de yerinde bir yanıt .çünkü, Türk 
kaynaklarında da UNEP verilerine dayanarak belirtildiği gibi, Ege'nin daha çok Türk ta— 
rafından kirlendiği ortada. Bu gerçekte, çok doğal bir durum. 114000 km karelik Ege'yi 
Türk tarafı 20 milyon eşdeğer nüfus kadar kirletiyor, Yunan tarafı ise 7,5 milyon eşdeğer 
nüfus kadar. Bizim Ege kıyısındaki İzmir, Çanakkale gibi kentlerimiz, kentleşme ve göç 
nedenleriyle çok büyüdü. Üstelik Orta Avrupa'dan, Ukrayna’dan gelen bizim neden ol- 
madığımız kirlilik de Karadeniz'e 10 milyon eşdeğer nüfus olarak dökülüyor; KaradeniZ'in 
sularının yoğunluğu ve tuzluiu'ğunun az olması nedeniyle Marmara ve Çanakkale“-’den 
geçerek Ege’nin üzerinde kalıyor. Türk'—Yunan işbirliği anlaşması, bu çerçevede, önemli 
bir ilk adım. 

Bu. toplantıya uygulamacı Olarak deneyimlerimi aktarmak üzere çağrıldığımı düşünüyo- 
rum. 1977 senesinden beri, yirmi yıldır belediye başka'nıyım, tabii bir 1980—1984 ara- 
sındaki de facto kesintiyi saymazsak. Avukatlık mesleğim sayesinde beş yıl da belediye 
hükuk müşavirliği yaptığımı düşünü-nce, ömrümün yarısı belediyecilikte geçmiş. Bu uzun 
hizmet süresi içinde çevreyle tanışmam ise daha çok 1980 sonrasında, ikinci dönemimde 
oldu. O yıllarda 1972 senesindeki Stockholm Toplantısı'nın etkileri Türkiye’de yeni yeni 
görülüyordu. Çevre Yasası daha yeni çıkmış ve bir çevrecilik hareketi başlamıştı. 1987 
Yılında Urla Belediyesi olarak Türkiye'de ilk kez dağıtılan 28 çevre teşvik ödülünden birini 
aldık. Bu erken atılımın nedeni, Türkiye'de çevre sorunlarıyla karşılaşmış belediyelerden 
biri olmamızdı. İzmirgibi bir metropolden küçük bir akarsuyla ayrılan Urla’da, uzun kıyı 
şeridi boyunca, bugün apartman bulunmamaktadır. Yumuşak turizm desteklenmekte.- 
dir. Çok. yoğun yapılaşmaya izin verilmemektedir. Hatta şu sıralarda, ağaçlandırılacak 
alanlarda 3000 veya 2500 metre-kareye KAKS olarak %5, tarımsal amacı korunacak 
alanlarda ise %7 inşaat izni“ verilmektedir. Urla'da 300—400 metrekareye bir konut ya- 
pımından çoktan vazgeçilmiştir. Yeşillendirmeye ve ağaç dikimine büyük önem Veril— 
mektedir - “ormanlaştırmaya” demiyorum, çünkü ormanı insanlar yapamıyor bildiğiniz 
gibi, Bodrum'daki bir toplantıda böyle bir ikaz gelmişti bana. Korunacak doğal ve tarihi 
- arkeolojik varlıklarımız, bize atalarımızdan miras kaldığı düşüncesiyle değil, bizden 
torunlarımızın .bir emaneti olarak korunmaktadır. 
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Özellikle 19'80lerden sonra“ bütün kıyılan özellikie Akdeniz kıyıları rant beklentisi içinde 
betona-yenilirken, Urlaida iki katlı ve az yoğun yapılaşmaya gidilebilmesini ben, öncelik— 
ie, bilim adamlarının ye uygulamacıların önceliği olarak görüyorum, özellikle de beraber 
çalışma şansına eriştiğimiz şehir ve bölge plancısının önceliği. İkinci olarak, 1980Ierderı 
önceki dönemde Metropoliten Nazım Plan Bürolarının Urla için doğru kararlar aldığını be.- 
lirtmek durumundayım. Son olarak da, bizim de içimizde yarmış-, diye düşünüyorum. Bu 
üç etken bir araya gelince sonuç, deniz kıyılarında en fazla iki katlı konutlar ve üç katlı- 
turistik tesislerin yoğun olmayan dokusu saye-sinde kıyılan korunarak tamamen halka 
açılmış bir Urla oldu. İzmir Körfez kirliliğinin bütün tehdidine karşın, şimdi Urla kıyısının 
bütün noktalarından denize girilmektedir. Teknik altyapı don-atılanmız, diğer yerleşme,-.- 
Iere oranla, oldukça; hızla gelişiyor. 600 kilometre şebekeli bir temiz Su kaynağımız yar. 
Kanalizasyonumuz da bitmek üzeredir. Ön arıtma tesisimiz toparlandı, genel arıtma tes-i— 
slmiz ise İller Bankası'nın listesinde birinicisırada, bugünlerde ihale edilmek üzere. 

Bugün bu oturumda yanımda bulun-an, Toplu Konut İdaresi'nin çok değerli başkanı Yiğit 

sayısı 1500 civarında olan bu konutların adı Urla Kooperatifi olarak geçen 544 tanesı 
Sayın Güiöksüz'ün desteğiyle ve tamamen çevreci bir anlayışla yapıldı. Bu nedenle de; 
HABİTAT İstanbul'a örnek olarak götürülen projelerden bir taneSİ oldu. Proje, Yiğit Bey’in 
görüşüyle hazırlanan Çevre ve Toplu Konut Projeleri Kredileri ve Projesi doğrultusunda 
Türkiye'de gerçekleştirilen önemli projeler arasında, ondört ayda tamamlandı. Böylece 
Urlalılar iki katlı, en az 200—300 metrekarelik bir bahçe içinde, büyüklüğü 100 metreka— 
reyi geçmeyen, sos-yal tesisleri ve teknikaltyapı donatıları tamamlanmış evlerine kavuş— 
tular. Her birim 350.000.000 TL civarında maloldu. Bunlar dışında“, 1922'de savaşın sona 
ermesiyle ber-aber, Boomer-e düşen Url-a nüfusunu yeniden toparlamak, sosyo—kültürel 
deşteği sağlamak için de bir üst gelir sınıfına yönelik daha büyük, 200—300 metrekare- 
lik, gayet güzel top'lu konutlarımız da oldu bu aracla-. 

Urla, ”İzmir metropolünün bitişiğinde olması ve otoyolun içinden geçmesine karşın, çey— 
riesiyle birlikte korunan ve geliştirilen bir kent olarak ”biliniyor. Urla’dan kalkan bir araç, 
İzmir'in Konak Meydanı’na onüç dakikada gidebiliyor. İkiztepeler Kavşağı'nın yapılmasın— 
dan sonra, Urla’dan kalkan bir araç, normal bir hızla, onyedi-onsekiz dakikada Mende-res 
Havaalanı'na ulaşabilecek. İşte, bu nedenlerle, Urla'ya çok büyük ilgi var. Bizim istedi— 
ğimiz bir ilgi bu ama gelenlerin ancak bizim istediğimiz yöntemlerle gelirlerse, buraya 
yerleşme şansları var. Bütün çevrenin korunmasını istiyoruz. Geometrik olarak elde edi— 
len parseller imarlaştırılırken, halihazır haritalarının yapılması yoluyla, doğal ve kültürel 
varlık-ların saptanarak korunmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasından sonra, çok 
düşük yoğunluklu yapılaşmaya izin veriyoruz. 

Tüm bu çalışmaların başarıya ulaşmasında halkın desteği büyük önem taşıyordu. Bu; ne'.— 
denle, yirmi“ yıldır yürüttüğü-müz çalışmaların halka takdim edilebilmesi için demokratik 
kurumlar kurduk-:- Çocuk Meclisi, Genç- Meclisi, kadınlar istediği için bu adı aian Kadın 
Meclisi ve 23 Nisan 1997’de açılan büyük Kent Senatosu. Kent Senatosu, seçilen insan— 
lar tarafından kuruldu. Sayısı 1000 civarındaki senatör-lerden oluşuyor. Başkanını da, 
organlarını da tamamen kendimiz seçtik. Kent Senatosu, bu. tür toplumsal düşünceleri 
Urla halkına benimsetmek için yoğun çalışmalar-yapıyor. Örneğin, geçen haftaki konu— 
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muzAkdeniz anemisinin nasıl önlenebileceği ve tespiti idi. Ondan önce kesintisiz sekiz 
yıllık. temel eğitimin Urla'da nasıl olabileceğini tartışmıştık. Bundan sonra "sırada çevre-; 
ve imar konuları var. 

Çocuklardan çok şey öğrendiğimi bu arada ifade etmek istiyorum. 198-0’derı öncesi için 
özür diliyorum ama uzun süren belediye başkanlığımda son onbeş yıldır, kedi ve köpek 
başta olmak üzere, Urla'da hiçbir sokak hayvanı öldürülmedi. Bu konuda yetişmiş in— 
sanlarımız tarafından toplatılmakta, barınaklara götürülmekte ve başkanı olduğum urla 
Gelişim Vakfı tarafından her türlü parazite ve kuduza karşı aşılanıp, kulaklarına bir küpe 
takılarak, bilgisayar tarafından izlenmekteler. Bir müddet barınaklarımızda koruduğumuz 

bu canlılar, sonra doğal ortamlarına bırakılmaktalar. Doğal ortamlarına bırakmazsanı'z, 
onların kurduğu hâkimiyet sahası başka bir hayvan grubu tarafından dolduruluyor. Bu 
aradabir şikâyetimi de belirtmek'istiyorum: Civarda benzeri başka bir'örgütienme ol— 
madığı için, başkanı olduğum Yarımada Belediyeler Birliği üyesi civar belediyelerimizden 
toplanan köpekler de Urla'ya ihraç ediliyor. Bu da bizim işimizi çok zorlaştırıyor. 

Özetle, Kent Meclislerindeher şey tartışılmaktadır. Dernek değildir, tüzüğü yoktur. Bir gı— 
rişimdir; bazı ilkeleri vardır. Geçmişin deneyimlerinin ışığında dileğimiz ve çabamız o ki, 
'bu girişim, devletin istediği kalıba girmesin çünkü çok güzel şeyler yapılmaktadır. Urla, 
1992’de yapılan Yerel Gündem Topiantısı’ndarı sonra, Türkiye’de Yerel Gündem 21’i'ni 
ilk tamamlamış ilçedir. Kitap olarak de yayımlanan, Meclis kararıyla kabul ettiğimiz bil- 
dirgedeki ilkelerimizden bir tanesi, yapılacak her türlü faaliyetin çevreyi bozucu etkisini 
koymamızdır. Diğeri, katılımcı demokrasiye yaptığımız katkılardır. Şeffaflık, katılımcılık,- 
hep isteyen hemşeriler ve bireyler yerine, tespit eden ve etkin olarak üretime katılan ve 
düşüncelerini belirten insanlar istedik. İki zıt ucu var demokrasinin: biri doğrudan d'e— 
mokrasi, biri temsili demokrasi. Bunun arasında, kendi ölçeğine uygun, kendimize özgü. 
bir demokrasi modeli de yaratmak üzereyiz. 
Sürem doldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

İ. TEKELİ: Ben de teşekkür ederim. Şimdi üçüncü konuşmacı-mız, Oktay Bey. Buyurun- 
.efendi'm'. " 

OKTAY EKİNCİ“: Teşekkür ederim, başkan.. 
Eğer Bülent Baratalı dostumuz “muhafazakâr” olsaydı-, bu “korumacı" faaliyetlerini sür- 
düremeyecekti. Ben, bu yönde bir hazırlıkla bu sempozyuma katılıyorum. Baratalı'nı'rı 
benden önce konuşması da çok uygun düştü. Hemen açıyorum. Eğer Türkiye'de Dil Dev— 
rimi ile dilde bir anlaşma, durulaşma yaşanmış olmasaydı, bizlere, “korumacı" yerine, 
“muhafazakâr" denilecekti ve bu durumdan da belki tüylerimiz diken diken olacaktı. 

Gerçekten de, son 40—50 yıldır yaşadığımız siyasal sürece,.— hatta biraz daha öncesine 
bakacak olursak, siyasal yapılanma, ideolojik tavır, ya da dünya görüşüne bağlı davra- 
nışlar biçimi olarak, genel anlamda “muhafazakâr” denilen grubun, partilerin, çevrelerin, 
keşimlerin, özellikle kültürel-tarihsel mirası ya da uygarlık değerlerini korumada son de— 
rece duyarsız, hatta korumamadan yana bir politika izlediklerini görüyoruz. Bun-a karşı-n, 
Sevgili Baratalı gibi, muhafazakâr olmadığı, ilerici ve devrimci olduğu için sıkıntılar çeken 
kesimler dâhil, “tutucu olamayanların" ise tarihsel mirası, kültürel mirası korumak için 
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canla başla çalıştıklarını görüyoruz-. Dünyanın başka birçok ülkesinde böyle bir Süreçyaı— 
_Şanıyo-r ama Türkiye'de yaşanan sürecin dikkatlesaptanması-, sorgulanması gerektiğini 
düşünüyorum. 0‘ nedenle de bu sempozyumda hazırlığımı bu yönde yaptım. Siyasal an- 
lamda değişimden yana olanlar, diyelim ki bir onbeş-yirmi yıl öncenin “söylemiyle “böyie 
gelmiş, böyle gitmez” diyenler, daha ileriye, daha doğruya ulaşılmasını savunanlar, kent 
kimliğini, kentin tarihten gelen değerlerini korumak için çaba gösterirken, tutuculuğun 
ya da tutucu ideolojilerle davranış biçimlerini zenginleştirenlerin bunun tersi bir davranış-- 
içinde olması acaba bir çelişki midir? Temel sorumuz bu. Ben bunun aslında bir çelişki; 
olmadığını savunuyorum ve. bu düşüncemi sizlere birkaç örnekle başlayarak anlatmaya. 
çalışacağım. 

Örneğin, “ırıuhafazakıârir Trabzon Belediyesi, Osmanlı'nın da sahip çıktığı,. onardığı , daha 
önceki dönemlerden kalma ve Trabzon'un simgesi olan Trabzon Kale-şi’ni ezecek bir ya— 
lun peşindedir. Korumacılar - “muhafazakârlar" değil, “korumacılar” - meslek odaları, 
demokratik kuruluşlar, yani T rabzon'un ilerici kesimleri, aydın kesimleri is-e buna karşı 
çıkmaktadır. Muhafazakâr yönetim tarihsel mirası eze-cek olan “modern” yolun adını “Ya- 
vuz Sultan Selim Viyadüğü” olarak koymaktadır. Aslında bu, İstanbul’daki “'Fatih Sultan 
'Mehmet Köprüsü"“' isminin konulmasıyla yaşanan sürecin aynısıdır; çünkü o köprünün,- 
daha önce Boğaz'ın en dar yeri olduğu için Rumelihisarı’yla Anadoluhisarı — “arasından" 
demeyeceğim - “iizerinden" geçirilmesi planlanmıştı. Dönemin Koruma Kurulu'nun ga- 
baları sonucunda 700—800 metre daha kuzeye doğru aktarılabildi. Ama adı Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü olarakzaten benimsenmişti çünkü öne sürülen say, o hisarları yaptıran 
Fatih Sultan Mehmet'le bütünleşen bir imge oIUŞturacağı şeklindeydi. Oysaki bunun tam 
tersi bir durum vardı. 

Kayseri'den bir örnek vereyim. Kayseri'de-' 16—17. yüz-yıllardan kalma ve Anadolu'da ar— 
tık nadiren rastlanabilen taş konaklar var. 16. Yüzyıldan kalma Sivil mimarlık örneğimiz 
çok az; bunların birkaç tanesi Kayseri'de - idi. Bunları, “muhafazakâr” Kayseri Belediyesi 
yıktı. Üstelik yıkılan bu yapılar, Kayseri’deki Tavukçu Mahallesi olarak bilinen Ermeni Ma— 
hallesindeki evler değil. Yani, “yapılan yıkım, “muhafazakâr" yönetimin kendi ideolojik 
sayunması içerisinde belli bir yere oturtulabilecek türden değil. Kayseri’deki Osm-anlı 
kültürünün, Osm-anlı tarihinin çok yoğun olarak yaşandığı konaklar bunlar. Hatta örne— 
ğin, yıkılanlardan Mollaoğlu Konağı, 19. yüzyılın sonlarına kadar uzun yıll-ar Kayseri Be- 
lediye Binası olarak da kull-anılmış, çünkü Kayseri Belediye Başkanı o zamanlar Mollaoğlu 
“sülalesi-nden biri imiş. Yine, Zennecioğlu Konağı. Bunlar bizim mimarlık tarihimiz açısın— 
dan, sanat tarihimiz açısından gerçekten çok önemli yapılardı. Bunları “muhafazakâr” 
belediye yıktı. ““Niçin yıktı?" diye baktığımız zaman, eğer yerine apartman dikseydi,“rant- 
beklentileri baskın çıktı” şeklindeki gen-e| söyleme sığınır ve “işin bir rasyoneli yar," di- 
ye—bilirdik. Hayır, öyle bir durum da yok. Buraları yıkarak, minibüs garajına yer açtılar; 
şu anda orada Kayse-ri’nin minibüs garajı yar. Demek ki bu “rant-” söylemi de tam yerine 
oturmadı, bu tür örneklerde. 

İstanbul'da Çarşamba Semti’ni bilenler bilir, bilmeyenler de 28 Şubat-guava 28 Mart ta.— 
rihli o ünlü Milli Güvenlik Toplantısı-’ndan önceki televi2yon yayınlarından anımsar-lar, 
Çarşamba Semti'ni. Çarşamba Semti gerçekten İran'a benziyor artık. Büt-ünü demese-m 
bile, orada yaşayanların büyük bir çoğunluğu --“osmanlı Dönemi giysileri" ile dolaşıyor-|an- 
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l Çarşamba Bölgesi'nde Osmanlı Dönemi'nden kalma 'İstanbul’un çok önemli sivil mimar— 
* lıkörnekleri var. Koruma Kurulu, 1995 yılında, Şimdi kendisine teşekkür edilen Semavi 

Eyice'nin muhalefetine rağmen, Tarihsel Yarımada'yı, yani İstanbul’un Suriçi Bölgesi'ni, _, 

yaklaş-ık kırk yıllık bir gecikme-yle, sit ilan etti. Türkiye'nin çok alıştığı türden, gecikmiş 
ama doğru bir karardır. Kurul'u Çarşamba'daki Osmanlı giysili insanlar bastılar. Baskın 
nedenleri, şuydu: “Siz, bu bölgeyi sit ilan edemezsiniz!” Aslında sit kararı ağırlıklı olarak 

| Osmanlı Dönemi'nden kalma kent dokusunu korumak içindi; çünkü Bizans'tan koruna— 
| cak zaten korunmuş, korunmayan bitmişti., Roma da o bölgede büyük oranda toprak 
' altındaydı. Dolayısıyla, kararın gerisindeki ana hedef, Osmanlı kent dokusunun, peyza— 
I jının, siluetinin ve bunu tamamlayıcısı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı mimari mirasın 

korunmasıydı. Ve “Osmanlı giysileri" ile bastılar, “Osmanlı dokusu”nu_ korumak. isteyen- 
I blr kurulun kararını protesto etmek ve o kurulu tehdit etmek için. Baktığınız zaman, bu gg 

' insanların aynı giysiler içerisinde, 0 eski evleri yıkıp yerine yaptıkları BTB kaplı binaların :53 
üçüncü ya da dördüncü katında dini ayinler yaptığını görüyorsunuz. 
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“Muhafazakâr Konya!" Dinsel yapıl-ar dışında, sivil mimarisini bitirmiştir, “muhafazakâr" 
Konya,; esas kültürel-dokusunu, kültürel zenginliğini yok etmişti-r. Bir “muhafazakâr" gei— 
nel müdürümüz var şu anda Kültür Bakanlığı'nda; iki yıldır korumadan yana olan bütün 297 
kadrolar-a karşı elinden gelen tüm güçle karşı çıkmakta ve koruma çalışmalarını engel- 
lemek için her şeyi yapmaktadır. Üzerinde düşündükçe, bu örnekleri sizler de sonsuza 
kadar çoğaltabilirsiniz. 

Tüm örneklerde karşımıza çıkan ortak soru .şu: Acaba neden “muhafazakârlar" koru;- 
muyorlar, hatta tam tersi bir davranış içerisindeler? Koruma konusundaki nedenler ve 
yaklaşımlar, bu çelişki gibi görünen ama dediğim “gibi, bence çelişki olmayan davranış— 
ların ardındaki süreçleri ortaya çıkartıyor. Koruma, özellikle son 20—25 yıldır uluslararası 
sözleşmelerle artık çok net olarak ortaya konan ama ilk ipuçları 19. yüzyılın sonlarında 
ortaya çıkan bir anlayış doğrultusunda, geleceği güvence altına almak için bir çabadır. 
Ne demek “geleceği güvence altına almak Için bir çaba?” İnsanoğlunun, toplumların ya- 
ratıcı gücünün bir esin kaynağı olarak sürdürülmesidir. İnsanın sanatın kökündeki yara— 
tıcı gücü, kültürün kökündeki bu davranışlar, korumanın geleceğe dönük temel hareket _:_ 
noktasını oluşturmaktadır. Eğer siz geleceğin “doğru, yaşanılır, kültürlü, kimlikli, üret— 
ken" insan üretkenliğinin ve aklının egemen olduğu bir dünya olarak kurulması yönünde 
bir çaba içerisinde iseniz, o zaman, hiç çaresiz, “muhafazakâr” olamazsınız; o zaman 
“ilerici”siniz. Bunu yapabilmeniz için de, geçmişten referans alacağınız en önemli değer, 
geçmişten size kaynak oluşturacak en önemli güç, işte, o kültü-r birikimi, o yaratıcı güç 
birikimidir. Bu nedenle, korumada, geçmişle gelecek arasındaki bağın tarihte üretilen 
değerleri esin kaynağı olarak ele alması, vurgulaması çok önem taşıyor. “Muhafazakâr” 
kesimin böyle bir anlayışla politika üretmesi, davranış geliştirmesi, olanaksızdır. Çünkü 
muhafazakâr düşünceye ya da idealizme göre, aslında yaratıcı olan insan olmadığı için 
veya insan yaratıcı olmadığı için, her şey yazgıya ya da tanrısal güçlere ya da, örneğin, 
Eric von Daniken'in öne sürdüğü gibi, uzaydaki bir takım yaratıcılara bağlanır. Muhafa- 
zakârlar, insan' emeği, davranış biçimi ve üretkenliğinin tarihe yayılmış bir yoğunluğu 
anlamında uygarlık kavramına hiçbir zaman ulaşamayacakları için, geleceğe dönük bir 
korumacı anlayış benimsemeleri olanaksızdır. O nedenle, toplumların tarih içerisindeki 
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felsefi, kültürel, sanatsal ve diğer birikimlerini değerlendirme yeteneğine sahip olmayan' 
bir uzmanın koruma-karşıtı davranışları "çok rahat _gö-sterebildiğirıi,.. sanıyorum, koruma: 
konusunda faaliyet göste ren ler görebilirler.- 

Türkiye'de tartışılması gereken asıl konunun bu olduğuna inanıyorum. Herhangi bir“mu— 
hafa'zakâr"siyasetçinin korumadan yana çok, ufak bir davranış geliştirmesi durumunda, 
hemen bir sempati dalgası oluşturulması ve böylece gerçek gelişimin önünde ciddi en- 
geller yaratılmasının da dikkat çekici olduğunu vurgulamak iSterim. İstanbul'daki mi- 
mari mirası için Koruma. Encümeni 1924’de kurulmuştur. Encümeni'nin Cumhuriyet’in 
ilanından bir yıl sonra kurulması rastlantı değildi. Koruma konusunda çalışan arkadaş— 
larımız bilirler, Fransa'da Koruma Konseyi'nin k—uruluş tarihi 1830 idi; yani, Aydınlanma 
Devrimi'nin bir yansıması olarak gelişmiştir. Bizde 1950-sonrası gelişmeye baktığımız 
zaman, ekonomide bir yağma, buna bağlı olarak siyasette egemen bir muhafazakâr- 
lık ve buna bağlı olarak da ideolojide Aydınlanma Dü'şünc-esi'nden hızla uzaklaşma ile; 
birlikte, tarihsel ve kültürel mirasın yıkım sürecinin de hızlandığını görüyo-ruz. Bundan 
"hareketle, kim. ki “Ben muhafazakârım” diyenlerin, tarihi ve doğal çevrenin en büyük 
tehlikesi olduğunu saptayarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Teşekkür-ederim. 

İ. TEKELİ: Şimdi, soruları ;ve yorumları alabiliriz. 

AYDAN BALAMİR (mimar): Ben Oktay Ekinci'nin sözünü ettiği konuya çok uzun za.— 
mandır kafa-mı “takmıştırrı ve bundan sekiz-dokuz yıl önce bir uluslararası sempozyum-da. 
"da ülkemizden çelişkili bir durum olarak tartışmaya getirmiştim. Sempozyum başka bir 
konuda olduğu halde, nedense, en çok dikkati çeken konu, bu olmuştu.; sorular da hep 
bu yönde gelmişti. Orada, çok “aktif" bir hanım, çıktı, dedi ki, “Aslında, bunu çelişki 
olarak ortaya koymanıza hiç gerek yok. .Çünkü toplumlardaki çarpıklıkları, pislikleri to- 
parlamak, temizlemek hep kadınlarla solculara kalmıştır. Bunda şaşılacak bir şey yoktur.” 
Bu, işin şakası; sizin açıklama şekliniz çok daha hoştu.. Aslında, kesin öyledir de; yani 
hep ilerici kesimlere kalmıştır "doğal ve kültürel mirasın savunuculuğu ve. takipçiliği ama. 
bir koruma kurulunda görev aldığımdan bu yana geçen son altı-yedi ayda, bir şeyi ”fark 
ettim ki, bireysel alana, bireysel mülkiyete geldiğinde, aslında arada pek fazla fark oi- 
muyor. Örneğin, aldığım birkaç mektup var, “İlerici ve aydın kişiliğinize güvenerek .siz-e 
yazıyorum," diye başlayan. Devrimci ve paletin solundaki konumlarını anlatan iki-üç 
paragrafın sonunda, hikâye “yanlışlıkla tescillenmiş olan" evlerinin kendilerini ne kadar 
mağdur ettikleri gibi bir noktaya geliyor. Haklılar da çünkü yanlarında büyük bir spekü— 
lasyonla sekiz kat dikilmiş. “İnanıyorum, çok-yürekten inanıyorum koruma-ya; mahvoldu 
Niğde'miz, mahvoldu Avanos'umu'z" diye başlayan mektup, sonunda o bireysel men- 
faatte tıkanıp kalıyor. Bu tür durumları çözmenin, aslında., Avrupa'dan bildiğimiz-, çok 
pratik bir yolu da var: imar hakkı transferi. Ben onu sormak-. istiyorum, gerekEkincifye, 
gerekse konu ile ilgili diğer değerli kişilere. İmar hakkı transferini uygulamak bu. kadar- 
zor mu?' zor değilse, neden yapılamaz? Teşekkür ediyorum. 

FERYAL GÜR-PINAR (sosyolog): Ben Sayın Ekinci 'nin konuşmasında yüzde yüz ve. düğ- 

rudan gelişmeye ve ilerlemeye karşıym'ış gibi yaptığı “'muhiafazakâ—ir"-i tanımına takıldım. 
aysa bildiğimiz kadarıyla-, “muhafazakâr," geliş-me ve değişme içerisinde, klasik olanı 
sav-layan kişidir. Yoksa sanıyorum hiç kimse doğrudan “ve net bir biçimde, dünya'da de— 
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'ğişmenin yüzde yüz karşısında olamaz. İkinci olarak da, Refah Partililerin “muhafazakâr-" 
olarak tanımlanması, sanıyorum, kapitalizmin ve Hıristiyan toplumlarının gelişmesindeki 
“muhafazakâr” tanımına haksızlık oluyor. Refah Partisi olgusunun, ben, klasik “muhafa— 
zakârlık” tanımı içerisine giremeyecek, örneğin, Osmanlı ile bağlantıları kuramayan, çok 
farklı bir ideolojik olgu olduğunu düşünüyorum. Özetle, “muhafazakarlık" ve “Refah’ın 
muhafazakarlığı" üzerinde biraz daha düşünülmesi gerektiği kanısındayım. Teşekkür 
ederim. 

AYBARS AŞÇI (mimarlık yüksek lisans öğrencisi): Bu ikinci sorunun da bir deva— 
mı niteliğinde, Oktay Bey'in konuşması üzerine bir-iki şey söylemek istiyorum. Siz 
“muhafazakâr"ın dünyadaki tanımıyla Türkiye’de yaşayan hali arasında bir çelişki görü- 
yorsunuz. Ancak, buradaki asıl sorun, bizde “muhafazakâr” diye tanımladığı-mız Refah 
Partisi’nin veya diğer sağ partilerin kültür alanına (bu din olabilir, sanat olabilir) şov 
amaçlı bir yüzeyselllkle bakmaları. 'Yani amaç, örneğin, Osm-anlı kıyafeti giymek ya da 
sanatı, mesela Türk Müziği’ni araştırıp öğrenmek değil de, bunları propaganda aracı ola- 
rak kullanmak. Partiler bunu daha iyi yapıyor ama çevrelerindeki insanlar da böyle bir- 
güdü ile hareket ediyorlar. Dolayısıyla, sizin sunduğunuz çelişki, bence “muhafazakâr" 
tanımında değil, kültü-r alanına böyle bir yüzeyseliikle bakmalarında v-yiatıyor. Teşekkür 
ederim. 

İ.TEKELİ: Soruları aldıktan sonra, şimdi, masadaki. konuşmamı-ara., çok k-ı._sa.._.konı;ı__şma_k_ 
üzere, sırayla tekrar söz vereyim. Buyurun, Yiğit Bey. 

v. GüLÖK-SÜZ: Sorularda-ha çok .o yönde!- olduğuna göre, bence? Oktay; B.ey'ie daha çok-- 
söz verin. 

İ TEKELİ: Peki. O zaman herkesin son birkaç dakikaları Oktay Bey-’de toplandı, 

O. EKİNCİ: Öyle mi? Tamam. Aslında bu konuyu başka bir tarihte, yine Orta Doğu’da,. 
başka bir oturumda tartışmaya devam etmeyi çok isterim. Şimdilik, kısa bir paragraf 
okumakla yetineceğim: “Bölgede yaşayanlar için ve ziyaretçiler için ruhsal ve tinsel bir 
odak oluşturan, kimliğini bulmayı ve ait olduğu yeri belirlemeyi sağlayan, sosyal. iletl- 
şim kurmaya aracı olan tüm yapısal varlıklar, tarihsel ve sanatsal önemleri az bile olsa, 
korunmalıdırlar." Bu, koruma konusunda çok ileri bir görüş, çok ileri bir davranış. biçi- 
ml. Tarihi ise, 1902. Hamburg Eyalet Yasası'ndan bir madde. 19. Yüzyılda, Aydınlanma 
Düşüncesi ile birlikte geliştirilen, süzülen kavramın çok rafine olarak yoğunlaşmış şekli, 
1902’de artık yasalara girerken, bizde, 1910 yılında, Edirne'deki Osmanlı Paşası, Roma 
İmparatoru Hadrian'dan otarihlere kadar kalan sarayın kalıntılarını taşıyıp, galiba bugün 
hâlâ kullanılmakta olan hastane binasını yaptırıyordu. Aşağı yukarı aynı yıllarda davranış 
biçimindeki farklılığa bakın. Bu, gerçekten de, Aydınlanma DüşünceSİ ile koruma/tarihe 
bakış düşüncesinin ilişkisini gösteren bir örnektir. Mimar Sinan'ın yapılarındaki devşirme 
sütunları düşünün. Mimarlar bugün bina yapmaya k—alktıkları zaman, antik bir kentte—n 
sütun getirmeyi akıllarının ucundan bile geçiremezler. Böyle bir sıçrama var ve bu, az 
buz bir sıçrama değil. Başka bir örnek: Bodrum Kalesi, dünyanın yedi harikasından biri 
olan Mausoleum’urı taşlarından yapılmamış mıdır? Eğer Bodrum Kal—esi Mausoleum'la, 
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Mau-soleum’un taşlarıyla yapılmamış olsaydı, bugün ”Bodrum'da dünyanın-yedi harikasın- 
dan biri olan, Türkiye için de kim bilir 'ne kadar büyük bir prestij kaynağı olacak bir kalıntı 
belki duruyor olacaktı.. Ama Bodrum Kalesi'ni yapanları “sorgulamıyoruz; Mimar Sinan'ı 
devşirme sütun kullandığı için de. sorgulamıyoruz. Neden? Aydınlanma Düşüncesi’nin, 
korumanın insanoğlunun yaratıcı_ birikiminin geleceğe esin kaynağı olarak taşınması "o|— 
duğu yönündeki çağdaş düşüncenin 0. yüzyıllarda ideolojilerde, davranış biçimlerinde 
yer etmediğini bildiğimiz için sorgulamıyoruz. Ama örneğin, 1910'da Edirne'de Hadrian 
Sarayı-"nı yıkan Osmanlı Paşası'nı artık sorgulayabiliriz, çünkü 1902 tarihli Hamburg Eya— 
let Yasası'nın gösterdiği gibi, dünya Aydınlanma Devrimi'ni yaşamaya başlamış. 

Bundan hareketle, benim sunuşumda eleştirdiğim, klasik. anlamda bir “muhafazakâr po— 
litika. değildi”. Ama şu gerçeği de yadsıyamayız: Türkiye'de muhafazakârlan politikaya 
egemen, ülke yönetimine egemen, kararlara egemen, Koruma Genel Müdürlüğü'ne ege- 
men, Kültür Bakanlığı'na egemen deniyor ve bu “muhafazakâr egemenlik,-" korumuyon 
O. zaman biz-, bu “muhafazakâr" söylemini, davranışını tartışmak, açığa çıkartmak, ser-. 
gil-emek zorundayız. 

İs.-TEKELİ: Teşekkür ederiz. 







Japon Çagdaş Sanatında " 

Hiroshi YAMANAKA, Shinichiro OSAKI, 
Yasushi NAGATA 
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Tarihsel Bağlamda ıözeı"_kl_i_k-';-'* alts 
Hiroshi Yamanaka 

İngiliz bilim tarihçisi Steven. Shep-in, “Gerçeğin Sas-yal Tarihi" isimli kitabına Nietzsche’nin 
“İyinin ve Kötü-nün Ötesinde" adlı kitabından yaptığı bir alıntıyla Izıaşlıııfcır:1 

Her yerde ahlâksal değerlerin adlandırılması nın önce insana, daha sonraki 
bir dönemde ise biçim değiştirerek, davranışlara uygulandığı çok-açıktır. 

Ahl'âksai değerlerin insandan davranışla-ra -.aktarı|masına davranışlardan ürü-ne' dönü-Şü- 
mıı de eklemek isterdim. Shapln'in metodunu izleyerek, sanatta ve bilimde. “özerklik? 
kavramının. 1-8. yüzyılın sonunda, bir kaç Alman entelektüeli tarafından yapılmış bir "bu— 
luş olduğunu ve tarihsel baği-amından koparıldığını iler-I süreceğ'i'm. 

*Özerklik' aslında yasalara uygun ve politik bir kavramdı. 18. yüzyılda, hiç bir-filozof bu 
kavramı bügün bizim felsefi olarak'-yorum|adığımız şekliyle kullanmam-ıştı? İlk kez Kant,. 
ahlâk. üzerine tartışmasında kavramı felsefe dünyasına tanıttı. Karl Philipp Moritz nere- 
deyse eşdeğer bir kavramı kendi estetik kuramına uyguladı.3 Friedrich von Schiller ise, 
Moritz ve Kent'ten etkilenerek estetik. kuramında, *sanatın özerkliği" .(Kunstautonomie) 
'likrini geliştirdi.i Fransız devriminden sonra, kavramın Alma-“rı entelektüelleri ara-sında 

'i'-Steven Sha pin, Social Hietory- of Truth: Civility-sand Science iri Seventeenth Century England [Gerçe— 
ğin Toplumsal Tarihi, 17'. Yüzyılda İngiltere'de Uygarlık ve. Bilim] (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1994). 
'z-Bkz. Joachim Heinrich Campa, Wörterbuch zur Erma-rung und Verdeutschung der unserer Sprache 
-aufgedrungenen fremden Ausdr'ücke [Dilimi-ze Giren *Yabancı Deyimlerin Almancalaştırılma-sı Kılavu-- 
zu], (1970); Joachim Ritter (der.), Historisches Wörterbuch der Phiiosophie [Felsefe-Tarih! Sözlüğü], 
Cilt 1, (Schwa'be, 1971). 
3Kar| Philipp Moritz, “Über die Bildende Nachahmung des Schönen" _[Gü-zel'in Sanatsal Taklidi [heri- 
ne], V. Horst Günther (den) Werke, cilt'2, (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1981), s. 551—578. 
i'm-“Friedrich varı Schiller-, “Friedrich,. Kalli-as, oder über die Schönheit," Janz ıron Rolf-Petr (der.), Thea- 
.retisEhe Sch'riften. Werke und Briefs-. [Kuramsal Yazılar, Eser-larva Mektuplar-], (Deutscher kıa-ısısına 
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yaygın "bir ün kazanmasının a'rclindan, bütün avrupa’da bu- kavram üatüne “yazıla-n yazı 
sayısında bir artış takip edecekti? 19. yüzyılla birlikte özerklik-' kelimesi birçok Filozof, 
yazan. sosyolog, dilbilimci, sanatçı ve bilim adamı tarafından yapıtlarının veya nes-nelerin 
1förırerk' olduğu. iddiasıyla kullanıldı. Oysa *özerklik' kavramı üzerine yapılan yeni araş— 
tırmalara göre, 18. yüzyılın sonunda kavramın yaratıcıları Kant, Moritz ve Schiller, bu 
kavramı belirli bir amaçla insanları daha iyi, daha olgun yapmak, bir başka deyişle onları 
eğitmek amacıyla kullanmışlardı.’5 Bazı eleştirmenlerin iddia ettiklerinin aksine kavram 
kesinlikle politikti. Bence-, bu kavram, aydınlanmanın bir yandan bireysel özgürlüğü 
artıran, diğer yandan evren-sel ve kamusal mekânı inşa etmeye çalışan iki zıt ögesi kar- 
şısında kalan entelektüeller tarafından, oldukça- hassas bir ideoloji olarak geliştirilmişti. 
Öyle görünüyor ki, bağlam yok oldu fakat mesaj kaldı. 

Bugün, ‘bilimin özerkliği'rıi veya ”sanatın özerkliği’ni “bilim adamının özerkliği’ veya ”'s-anat— 
çının özerkliğl’nden farklı algılıyoruz.- 20. yüzyılda, diğerlerinin yanı-nda Karl Popper-'den 
bilimin, yaratıcılarından, yani insan ve onun aktivitelerinden tamamıyla bağım-sız özerk” 
bir gerçeklik olduğunu işitiyoruzf Oysa biz, bilim ve san-atın kendi içlerinde özerk oldu- 
ğundan, sanatçıların ve bilim adamlarının da, gerçek modern sanatçılar ve bilim adam- 
ları olabilmeleri için özerk olmaları gerektiğini düşünmek eğilimindeyiz. Benim tezim ise,-. 
*öze—rkl'ik' kavramı üzerine yapılan ideolojik tartışmaların, bu fikrin ”tarihsel gelişiminin 
tersine çevrilmiş bir imajı olduğuna dikkati çekmektir. 

Kant, 1784’te, “Aydınlanma- Nedir?" adlı makalesini aydınlanma yanlılarının dergisi olan 
Berlinische Monatsschrift de yayınladı."??İ Michel Foucault daha sonra bu makalenin *eleşr- 
'ti'rel yansıma ve tarih üzerine yansımanın kesişme noktasında’ olduğuna dikkat "çekti.?- 
Kantbu makalede, 'aydınlanma'yı cahillikten kurtLıluş, cahilliği de insanın kendi aklını, 
etki altında. kalmadan kullanamaması olarak tanımlamıştı. Bu yüzden “aydınlanma? öz- 
gürlük kavramı olmadan var olam-az. Fakat Kant, kamuyu ilgilendiren konularda ve 'özel 
konularda akıl yürütmek için gereken iki çeşit özgürlük kavramını birbirinden ayırıyor. O. 
aklın kamuyu ilgilendiren konularda fikir beyan etmekte özgür olup, özel konularda ise 
itaatkâr olması gerektiğini soyunuyor. Kant'ın felsefesinde aydınlanma. ve özgürlük kav-'- 
ra'mlıarının kamuya açık olma kavramıyla yakından ilişkilendirilerek kullanılması dikkat 
çekicidir. 

Bir yıl sonra yani '178-5ite— Kant, “Ahlâk Mıetari'ziğinin Temel İlkelerr'ni “yayımladı veburada- 
"fil k kez ahlâk üzerine-yaptığı felsefi tartışmada ayn_ı'*öj_zerk-liki kav-ramını kullandı. kantita— 

verıag, 1992‘}, azze-329. 
-'5l'kz., Wolfgang Wittkowski (der.), Revolution und Autonomie. Deutsche ifi'ütonomieasfhetik imZai- 
rafter der Französiscnen Revoiution'. Ein symposium [Dev-rim 've Ö2etkl'ik. Fransıü Devrim'i Çağı'nda- 
Alman Estetik Özerkliği], (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1990). 
"Eflâk-z. age” s. 266. 
T”Karl Popper, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach [Evrimsel biir Yaklaşım olarak Nesne-l 
Bilgi], USA: C_Ia'nderon Press, 1972), s.106—152. 
“Immanuel Kant, “Beantwoıtung der Frag-e: Was ist Aufklarüng" [S.o-ruyuıYanıtI-amak: Açıklama nej- 
;dir?], Kante Werke. Akademie Textausgabe, cilt 8, (Walter de 'Gtüytarîüı Go, 1979,), 5:33—42", 

--9Miühel Foucault, “What ls-EnlightenmEınt?” [Aydınlanma 'ne”dlr?]_,__ çev-. C. Porter, P. Rainbow (aaal, 
Tite Foucault Reader içinde, (New Yor-k.: Pantheon,,1984).. 
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tenci'n özerklik iikesi'diye bilinen önerisini, ahlâk üze-rine tartışmaları sağlam bir-temele 

dayandırmak: için ileri sürdü. Şöyle açıklıyordu: 
Rasyonel bir varlık amaçlar krallığına bir üye olarak ait. olduğu zaman, 

kendi koyduğu evrensel kurallara,- kendisi de tab-iidir. 0 bu krallıkta bir 
hükümdar olduğunda ise, kuralları kendi koyduğu "halde,. onlara “tabii dıe-— 
iği-idir.“ 

Bu paragrafta bulduğumuz rasyonel varlık, amaçlar krallığı, evrensel kurallar gibi ke- 
limelerin hepsi “istencin özerkliği' kavramıyla ilgili olarak kullanılmıştır. Bu pasajiların 
Fransız-devriminin arifesinde, PrUSya'nın en önemli şehirlerinden birinde yazıldığını ha- 
tırlamalıyız. Kant’ın ahlâk üzerine düşünceleri Prusya'nın modernleşme deneyimini yan- 
sıt-ıyerdu. Bireysel özgürlüğü, ahlâk kurallarının evrenselliği kavramıyla tutarlı olarak 
açıklayabilme-k için Kant’ın "özerklik-’ kavramına ihtiyacı vardı. 

Friedrich von Schiller, Kant’ın “özerklik" üzerine oluşturduğu tezi doğrultusunda, insan 
içgüdülerine yeni yönler vermek için, rasyonel ahlâk yaptırımlarını kolay-ca septa-mama: 
sağlayacak bir estetik eğitim programı önerdi. Schiller bizi doğrudan tatmin edebilecek 
bendi isteklerden“ kurtarmak için“, *sa-nat’ın çıkardan ve yarardan bağımsız olması gerek... 

tiğini savunuyordu.11 Araştırmacılar bugün, Schiller'in programının Fransız devriminin 

etkilerine karşı Alman entelektüellerinin geliştirdiği tepkilerden biri olduğunu ileri sürü— 
yarlar.12 Ama ben burada Kant'ın *özerklik' kavramından Schiller’in *özerklik’ kavramına 
geçişte oluşan ince bir anlam kaymasına dikkat çekmek istiyorum.- Kant ‘6zerklik‘ kav—- 
ran-ımı öncelikle rasyonel varlıkla, yani insanla, daha sonra onlin davranışıyla, Schiller 
ise onu doğrudan insanın ürünüyle yani sanat eseriyle ilişkilendiriyor. Schiller'e göre, *is— 
tencin özerkliği’ insanda doğuştan yoktur, fakat sanatın sağladığı estetik eğitim yoluyla 
biçimlendirilmelidir. Ne ilginçtir ki, “sanat-"ın etkili bir" eğitim aracı olabilmesi için çıkardan 
bağımsız olması gereklidir. 

19. yüzyılda ‘6zerklik' kavramı sadece felsefe ve estetik alanlarında değil farklı bilim 
dallarında da yaygın olarak kullanılır hale geldi. Emile Durkheim bu kavramı soSyolo'ji' 
bilimi için özel bir alan yaratmak amacıyla kullandı. O ‘toplum’u, bireylerden ve dav-ra— 
nışlarından bağımsız özerk bir alan olarak tanımladı.13- Burada ”özerk” olan ne insan; ne 
den-nun davranışı-arıdır, ancak sonunda sosyolojiye diğer bilimler yanında özerk bir po- 
zisyon kazandıran, insanın ürünüdür. Seksen yıl sonra Karl Popper, *bilim'e yaratıcısından 
ve onun yaptıklarından bağımsız,. özerk bir karakter kazandırmaya çalışarak aynı savı 
tekrarladı.!“-i “Özerklik' kavramında 19. yüzyıldan beri süren bu yeni gelişmelerle kavram 
yeni" bir fonksiyon kazandı. Bu yeni fonk-siyon, ürünü üretiminden arındırmak veya ürünü 
çevresinden soyütlamak, ya da ürünü bağımsız olarakvaroluyormuş gibi göstermekti. 

“Immanuel Kant, “Grundlegung- zur Metaphysik der Sitten" [Adeti—erin MetafizikTerneileri], Kante" 
Werke. Akademie Textausgabe, cilt 4, (Waiter de Gruyter &. Co,. 1.979).,_s.-4_33-'48_. 
ıjlFriedrich von Schiller-, “Über dieAesthetische Erziehung des Menschen in einer Reina von Briefen'i’ 
[İnsanların Estetik” Eğitimi üzerine bir dizi Mektup], Janz von Rolf-Peter (der.), Theoretis'crı'e.sohrö"'—- 
“ten.. Werke und Briefe cilt B“ (Deutscher Klassiker Verlag, 19-92"), 5.556—642. 
13W'ittkowski, age., 5.209.. 
i:iz, Emile Durkheim, Textes. 1. Elements-revna theoria sedefe [Toplumsal Küramıgn Ögeleri-1, (LES: 
Edith“ de Min-uit, 1975),- 8.3.46. 
14Popper, age-., silos—1152?, 
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SANAT'VE ÇEVRE 

Biz burada Kant'ın we -S.chiller'in görüslerini temsil "edilen bütün ögeleri buluyoruz ama 
tersine çevrilmiş bir düzende. Po-pper'e göre bilimsel yöntemler (bilim adamları için ah— 
lâk) bilim için özerk bir alanı güvence altına almak için gereklidir. Popper, bilimin özerkli— 
ğini yaratıcıI-arı-nın karışmasından korumak için, özgürlük ve kamuya açık olmayı gerekli 
görmüştü. Kant’a ye 'Schiller'e göre ise _, “özerklik' bireysel özgürlüğü ye kamuya açık 
olmayı uzlaştırıp, bu yolla insanları daha uygar ye ahlâklı yapabilmek için gerekliydi. 

Anlamı tersine çeviren bu etki nereden geli-yordu? Bence bu etki,. 19. ye '20.. yüzyılda 
bilim ve sanatın yeni çevrelere yaygınlaşmasındandır. Yeni çevreler“ sadece akademik 
gruplar, dergiler, müzeler-, tiyatro-lar, laboratuarlar ve diğer bilim ve sanat. kurumları de- 
ğil., aynı zamanda bilimsel ve sanatsal aktivitelerin kuralları ve gelenekleri ve izleyicinin 
tavırlarıdır. Bunların hepsi Kant'ın ve Schiller’in çağdaşları için yeniydi. Yeni çevreler, 
yaygınlaştıkça görünmez hale geldiler ve bu çevrelerin ürünü olan “özerklik“ kavramı 
zemini olmayan bir figür haline geldi. 

Marshall McLuhan yeni çevrenin, eskisini görünür kıldığın-1 ileri sürdü. Tıpkı elektronik 
medyanın eski basım ortamını görünür kıldığı gibi. Bu nedenle ki, yeni ortamların keş- 
fin-in, bilimde ve sanatta *özerkllk’ kavramını yaratan eski ortamla-rı görünür kılacağını 
umuyoruz. Bunu izleyen iki sunuş, .çağdaşrısanat ve tiyatroda 'özerklik' ve ““çevre' konu- 

larına ışık tutacaktır. 

1950'Ie-rden, 19.8D"Iere. Dek Japon Çağdaş Sanatında AIan-Özgüllüığü 
(Site—Specific'ity):ı 
Shinichiro Osaki 

Pablo Picasso'nun resimlerinin, nerede sergilenir'se sergilensin - bir müzede veya bir 
koleksiyoncunun oturma odasında — aynı, değişmez estetik değere sahip olacağı hem 
'modern eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından kabul edilmiştir. Modern Batı sanatı., 
yapıtın alan—özgüllüğü (site-specific”) olmasını onun değeriyle ilişkisi olmayan, sadece 
yüzeysel bir özellik olarak gördü. Fakat böyle bir tavır modern sanatı oluşturan iki öge. 

tarafından tanımlandı. Bu. ögelerden biri yapıtların, hareket ettirilebilir ve yerleştirilebillr 

“almasıdır. Nereye istenirse hareket ettirilebilir ye yerleştirilebilir olan tablolar modern 
sanatın modelleri haline geldiler. Diğer öge ise yapıtları yapıldıklan yerden koparan, böy— 
lece onları birşekilde yansız hale getiren ve onların değerini“ bu kendine özgü, 'modern 
koşulda belirleyen müzelerin varlığı ve sergi geleneğidir. 

"İkinci dünya savaşından sonra, Japon çağdaş sanatın-da,. modern batı sanatının ”özerk“ 
yapıtlarının aksine, yapıtın yaratıldığı çevrenin özelliklerinin sadece yüzeysel faktörler 
olmayıp, yapıtın varlığı için asıl gerekli olan koşullar olduğunu.. bazı yapıtlar ortaya kon- 
muştur.. Burada bu yapıtları Batı sanatının *özerk’lik efsanesini eleş-tirmenin bir yolu ola- 

rak sunmak istiyorum. Bu yolla, U-kiyoe, Zen veya Budizm stereo-tiplerini kull-anan Japan 
çağdaş sanatı hakkındaki klişe anlayışı yıkmayı ve Batı ve Doğu sanatlarını, yapıtların 
yaratıldıkları “mekâna özgü olması sorunsalı üzerinden ilişkilendirmeyi umuyorum. 

Bu alanda. ilk dikkati çeken hareket, 1954’te Jir-o Yoshirara’ nın etrafında oluşan ve 
yaygın olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Japon çağdaş-sanatı için bir başlangıç- 
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noktası olarak kabul gören *Gutai Sanat Birliği'nin çalışmalarıdır. "Gutai‘nln aksiyonları 
çok kışkırtıcıydı. Ünlü deneysel çalışmalarından biri 1955’te Ashiya ırmağının kıyısında 
bir çamlıkta gerçekleştirildi (Resimi). 0 günlerde açık hava sergileri hâlâ oldukça az 
rastlanan etkinliklerdendi. Sudan ve çamurdan yapılan tuhaf objeler, kumaş ve metal 

parçaları çamlığa yerleştirildi. Fotoğraflar 1992’de Ashiya Şehir Müzesi sergiyi yeniden 
düzenlediğinde çekildi. Parlak yaz ortası güneşinin ışıkları altında, bu vahşi doğada, 
yapıtların kendi varlıklarını güvence altına alabilmek için, dikkat çeken renklere ve bi— 
çimlere ihtiyaçları vardı. Fakat sergiye katılan bir sanatçının da söylediği gibi, amaç 
yapıtları doğayla yüzleş-tirmek değil, böyle kendine özgü bir çevrede onların varlıklarını 

îJ şekillendirmekti. 

‘Gutai" Japoncada *.somut' anlamına gelmesine rağmen., Yoshirara soyut resimler ya— 
pan bir sanatçı olarak her türlü aşkın, ilerici sanat akımını destekledi. Bu fotoğraf (Re— 
sim2), “Meydan Okuyan Çamur’ olarak adlandırılan ve KaZuo Shirage tarafından 1955'de- 
Gutai’nin ilk sergisinde Tokyo'da yapılan bir gösteriye aittir. Shirage gösteriden önce 
birton çamurla mücadele etti. Gösteri yeni geliştirilen ayak-resmi tekniğiyle ilgiliydi- 
S-hi'rage’nin resimleri 'son zamanlarda özellikle Avrupa’da oldukça beğenildi. Gelecek-yıl 
iki büyük retrospektif sergisi Londra ve Amsterdam’da açılacak. _ 217 

Onun bazı resimleri ayakla yapıldı. *Meyd-an Okuyan Çamur' gösterisi Shirage-'nin resim.- 
leri—ni çevreyle ilişkilendirme çabası olarak yorumlanabilir. Aslında, ‘Gutai’ grubu sergi 
açılmadan bir hafta önce serginin yapılacağı yer olan Ohara Kaikan'a gelmiş ve arazinin 
bütün detaylarını kontrol etmişlerdi“. Ne ilginçtir ki, onların bütün sergi alanları ortak bir 
özelliğe sahipti. Bu yerler hemen akla gelebilecek sıradan müzelerden çok uzaktır. Hepsi 
0 kadar çok kendine özgü yerlerdi'r ki, arazinin özelliklerini kavrayabilmek için orada bu— 
lunulmak şarttır. Bu Onların çalışmalarının alan-özellikli olduğuna dair başka bir kanıttır 
(Resim3). Bu fotoğraf çeşitli sanatçıların Osaka'da bir “salonun sahnesinde-. birbiri ardına 
sunduğu *Guta-i-Sanatı Sahnede-' adlı göste-ridir. Grup 1972’de dağıldı. 
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1960'Iarda “avant —garde" akımların öncülüğü Tokyo’ya kaydı. Başka birçok serginin yanı 
sira Yomuiri bağımsız sergisi, çok çeşitli alan.-özellikli deneysel çalışma—ların yer aldığı bir 
ı-sergiydi. Sergi her yıl jürisiz yapılıyordu. Katılım payını ödeyen herkes katılabiliyordu. 

: Sergi o günlerin politik çalkantılarını yansıtan anarşi-st eğilimlerle doluydu. Bu fotoğ— 
raf Tetsumi Kudo’nun 1963'de sergilenen bir çalışmasıdır ('Resim4). Erkeklik organı-nı 
temsil eden tavandan asılmış iğ şeklinde ekmekler, bütün odayı kaplıyordu. Çalışma 

' . sergiden sonra kaldırıldı. Diğer bir çalışma ise Jiro Takamatsu’nun birçoğu binanın dışına 
' kadar uzanan, döşemeye yayılmış iplerden oluşan, eseriydi. Natsuyuki Nakanishi'nin 

çalışması odaya, izleyicilerin arasına saçılmış milyonlarca çamaşır mandalları ile kaplan— 
i mış nesnelerden oluşuyordu. Bu çalışmalar sadece geleneksel artistik kuralları kırmakla 

kal—mıyor, aynı zamanda müzenin özel mekânı-yla da. ilişki kuruyorlardı. Takamatsu ve- 
Nakashi “Yüksek—Kırmızı. Merkez' adında bir gruba öncülük ettiler ve Tokyo’da çeşitli 
'happening'ler gerçekleştirdiler. 

_ 195.0i'larda ve .1970"lerde yapılan çoğu işler sosyal ve “politik içerikli olmas-ına rağmen 
İ; 1970'ilerin başında, işlenmemiş objeleri ve malzemeleri sanat eseri olarak suna—n *Mo— 

nosch—ool" adında bir kaç—sanatçıdan oluşan bir grup ortaya çıktı. Bu, “fotoğraf Nobuo 
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Seki-nemin Kobe'die Modern Heykel Sergisi’nde sergilenen *ToprakAna- Dönemi"“ adlı ça— 
lışmasını gösteriyor (Resims). Çalışma şaşırtıcı görsel etkisinden ve işlenmemiş malze— 
“meyi sunuş şeklinden dolayı okul için bir başlangıç noktası olarak düşünüldü ve 1970'ier- 
'de-bu. iki yönüyle Monosch-ool’un gelecek sanatçılarını derinden etkiledi. Burada bu çalış;- 
manın alan-özgüllüğü olduğunu, vurgulamak isterim. Çalışma anla-mınırsadece yaratıldığı 
mekânda buluyordu-. 

Aslında, Monoschool sanatçılarının önemli yapıtlarının hepsinde yaratı-[dıkları mekân bir 
kompozisyon ögesi olarak vardır. işlenmemiş objeleri veya malzemeleri sunma tekniği 
aynı-dönemde “Arte Povera”nın İtalyan sanatçıları tarafından da kullanılmıştı. Fakat Mo— 
noschool çalışmaların sergiledikleri mekânın daha fazla bilincindeydi. Bu alan—özgüllüklü 
sanat yapıtları 1980'Ierde yeni bir form olan *yerieştirme' ye (installation) doğru gelişti-. 
Bu fotoğraf Tomatsu Shiihara’nın 1980'lerde yapılmış bir çalışmasına aittir. Di'ğeri'nde 
ise, Tomoe ”Matsui kurşun ve cam kullanarak müze mekânının bir parçasını oluşturdu 
(Resime). “Yerleştirme" 1980’Ierin Japonya’sında çok “popüler oldu. 

Japon çağdaş sanatı üzerine olan sayımı özetlemek istiyorum.- Amacım ne Japon çağdaş 
san-“atını batı sanatının gündemindeki akımlardan soyutlamak, ne de onu bu akımların 
bir taklidi olarak savunmaktır. Aksine amacım Japon çağdaş sanatını modern sanat ta- 
rihi içinde değerlendirmektir. Bu bakış açısına göre ise, İkinci Dünya Savaşı'ndan son— 
raki ayant-garde Japon akımlarının ortak bir özelliği olan al—an-özgüllüklü çalışmaların 
bilincinde olduklarıdır denebilir. Bu farkındalık, doğal olarak çağdaş sanat yapıtlarının 
“özerkliği' hakkındaki eleştirel bilinçle ilgilidir. Bildiğimiz gibi, 1960'Iarda batılı sanatçılar, 
Robert Smithson yada Michael Heizer’in çalışmalarında olduğu gibi mekânın da kompo- 
zisyona katılımıyla, sanatta modernizmi göreceli bir hale getirmek için yeni denemeler 
gerçekleştirmeye başladılar. *Happening'ler ve “Yerleştirme'ler- bu denemenin daha uç 
ö—rn'e-kleriydi. Japon ye Batı ülkelerindeki bütün eğilimler, yapıtın alan-özgüllüklü olması 
ve sanatın *özerk’liği hakkındaki eleştirel bilinç problemleri etrafında yoğunlaşmış görü- 
nüyor. Biz Japon sanatını da bu çerçevede değerlendirmeliyiz. 

Çok Yönlü Peyzaj“: 1960'Iarda 'Japon Yeraltı Tiyatrosunda Tiyatro- 
Me'kânında Dönüşüm 
Yasus'hi Na gat-a 

19-60'larda Avrupa “tiyatro sahnesinde gerçekleşen reform hareketlerine paralel olarak, 
Japonya'da da yeni bir tiyatro sahnesine doğru bir eğilim oluştu... Genelde yeraltı grubu 
veya küçük tiyatro olarak. nitelendirilen bu gruplar, çağdaşları üzerinde çok etkili oldular 
ve Japonya’da tiyatronun sonraki gelişimine yön yerdileı: Bu gruplar modern gerçekçi' 
tiyatronun geleneklerini ye.. kurallarını reddederek, yeni yöntem. araştırmaları yaptılar.-- 
Onların yeni“ yöntemleri çok çeşitli olmasına rağmen., ben yalnızca çevresel .bir ögeyi 
Vurgulamak istiyorum. 

Aşırı uçta bulunan iki farklı grubun çevreye ilişkin aktivitelerine ışık tutmak-- ilgin-ç ola"— 
sak. Bunlardan ilki Jawa—Tiyatrosu (Durum Tiyatrosu) diye. adlandırılan gruptu. Jak-yo 
tiyatrosu Ja penye-ida. “nehir hırsızları ”veya “nehir kenarındaki hırsızlar" adıyla. bilinen çok: 
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sayıda gezgin sanatçıdan bluşuy'erı:lı.ı.15 Geleneksel Japon Kabuki tiyatrosunun kökleri 
bu nehir hırsızları-na dayanıyordu. Jak-yo tiyatrosu, tıpkı geleneksel Japon'tiyatrosiı'nün 
başlangıcında olduğu gibi kendisini nehir hırsızlarıyla özdeşleştirmek istedi. 

O. günlerde Kabuki sanatçısı katı kuralları olan, düzenli toplumda dışlanmış bir birey 
olarak görülürdü. .Jokyo Tiyatrosu, bu'-nu. hatırlayarak. kendini --.dırşlanrnış- bir tiyatrocu ile. 
özdeşleştirip modern bir tiyatro yaratıyor ve böylece geleneği yıkmaya çalışıyordu... 

Bu bağlamda, “nehir hırsızı" kelimesine çevre baği-amında bakmak önemlidir. Örneğin,. 
commedia Del L’Arte'deki rveya ”SkızımolokhidakiİE .Avmpalıların “gezgin sanatçı"” kayra— 
mının tersi-ne, nehir hırsızının çevresel bir referansı vardır; yani *n—ehir’. Eski Japoncada. 
'nehir' kelimesi özel ve ayrıcalıklı bir yere gönderme yapıyordu. Nehir uygar ve marjinal 
dünyalar arasındaki sınırı belirliyordu..” Aslında, aktörler bu dünyada, yani toplumda,- 
yaşamaları yasaklanmış bireyler olarak, nehrin ötesinde geçici bir yaşam sürdüler: Yani, 
nehirtOplumlar arasındaki bir sınırı temsil eder. Bu yüzden, aktörler'nehir' sınırıyla iliş-.- 
kilendirilerek, çoğunlukla “nehir hırsızı" olarak adlandırılırlardı. Bir diğer deyişle, nehir- 
yalnızca çevresel bir terim değil, kavram-sal imalarla dolu bir yerdi. 

Jokyo Tiyatrosunun en mükemmel özelliklerinden biri, gösterilerinin tiyatrolarda değil,. 
taşınabilir çadırlarda gerçekleşmesiydi. Çadırl—arını her gösteri için, nehir kenarlarında 
veya geleneksel Japon tiyatrosunun dinsel törenlerle yakından ilişkisi olması inedeniyl'e, 
favöri mekânları olan Shinto-Tapınak-Iarında yeniden kurarlardı. Bazı oyunları îtapınakla— 
rın içinde s—ahnreienirdi. | 

Grubun lideri Kara Juro her gösteri için oyun yazar, sahneyi kurar ve sahnede başrolü 
oynardı. Sahnede dekor olarak İkinci Dünya Savaşından önceki Tokyo şehir merkezinin 
görüntülerini kullanırdı. Tarzında bir takım sürrealizm etkileri görülebilir. Onun dünyası 
gerçeküstü, fantastik, aldatıcı, komik, müstehcen, yahşi, lirik ve şiire-eldir. Onun dünya.— 
sının gerçekçi tiyatrodan tamamıyla farklı olduğu çok açıktır. Kara Juro'nun oyun tarzı— 
nı dikkate alırsak, onunla birlikte sahnede oyuncunun olağanüstü kişiliğinin yeni onun 
*yarlığının' kullanılması ile Avrupa Stillerinin reddedildiği görülebiliızii 

Jokyo Tiyatrosunun kapanış sahnesinde peyzaj, çadırdan dışarı doğru, canlı ve çarpıcı 
bir biçimde seyircinin gözleri önünde belirirğ Sahne. arkası dekoru kaldırılır ve çadırın 
duvarları sarılır. Kadın başrol oyuncusu, RI Reisen, peyzajı'n ortasına örneğin bir vinç,- 
kam-yon ya da atlıkarıncanın üstünde çıkardı. RI Reisen'in içinde kaybolduğu peyzaj, bir 
nehir kenarını ya da tapınakların ağaçlarıyla birlikte eski bir göl kenarını gösterir. Jokyo 
Tiyatrosunun bu son sahnesiyle Kara Juro, oyununu dış çevreyle ilişkilendirmeye çalışır. 
Bu son sahnede oyun ve onu çevreleyen mekân birbirinin içinde errirken, seyirciye oyun-— 

İ'İEJaponcada “Kawaramono” ya da “Ka'warakojiki”. kaviaraiiıono- göSterileri için en ünlü mekânlardan 
biri Kyoto'daki Shijokawara'dır. Bkz. Gunji 'Masakaıtu, “Kawaramone to Geiju'tu" [İkawararrı'ono ve 
Sanat], Kabuki, Gakugeis’horin, (Tokyo,.196-9), 5.150. 
'lfiorta Çağdaki Rus gezgin sanatçıları. 
ıî'Japonya'daki popüler gösteri sanatçılarının çoğu âdete-“göre'“J.unhinin[İnsanda'n 'A'şa'ğ_jı_]” olarak. ay.-. 
rılırl-ardı. 
“Kara 1970'deki“ teatral manifestosunda aktörün vücudunu,"“ayrıc-alıklı'i bir şey olarakagördüi Bkz-I. 
Kara. Juro, “Tekkentekl Niketairan” [Ayrıcalıklı Vücut], 'Haküsuisha; (Tek-ye, 19.9.7), 5.1.9... 
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sakarya ceyne 

Ia çevre arası-ndaki sınırda durduğunu hatırlatır;“ Bu '-sah'ne:,__ bir Zam-arılar nehir ”hırsı-zı 
oyuncularının yaşadığı yerde, bazen bir tanrının da yaşıyor olabileceği” yerlerin, sınırı-ı— 
l'ığına, marjinalliğine dikkati çeker-. Jokyo Tiyatrosunda çevre, sadece konumlanılan yer 
değil, çoklu anlamlar barındıran ayrıcalıklı bir peyzajdır. 

Ba.-durum onları başka bir örnek olan deneysel Tenjosa'ki Tiyatro Grubuyla karşılaştırın.- 
ca daha belirgin bir hale- geliyor. TenjoSaki de çalışmalarına atıfların ortalarında. başladı. 
Onların deneyleri diğer yeraltı tiyatrolarını derinden etkiledi. Bu grubun lideri Tarayama 
Shuji, daha sonra çağdaş dünya tiyatrosunun en önemli yönetmenlerinden biri haline 
”gel-di. Terayarna, modern tiyatro geleneklerini yıkmak; için çeşitli deneyi-er gerçekleştir- 
di.. 

“Bu deneylerden biri üzerine çevre ile ilgili olarak yorum yapmak istiyorum. Ten'josajiki 
avrupa ve Amerika 'daki” sayısız grup gibi birçok sokak gösterileri gerçekleştirdi. Fakat. 
Tenjosaki'nin Sokak gösterileri sadece tiyatronun dışında, açık havada sergilenmekle' 
kalmadı. O seyirciyi günlük hayat ile oyun peyzajı arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye- 
zo-rladı. Te-rayama haya-tı çok-lu anlamını kaybetmiş, tek tür ve- fakir ”bir mekân olarak: 
gördü. Bu yüzden günlük. yaş-amı etkileyip, onun yitirilen anlamlarını “yeniden düŞi’ın-dıürf-f 
meyi denedi. 

“Vuruş"- (1975) adlı gösterileri, Tokyo'da bir orta sınıf mahallesi nde. geniş, açık bir alanda 
gerçekleştirildi. Gösteri aynı anda gerçekleşen birçok parçaya bölünmüştü. Bunlardan 
birinde seçilen seyirciler gözleri bağlanıp, otobüsle tanımadıkları bir bölgeye götürülmüş., 
diğerinde seyirciler raptiyelerle donanmış olarak bir “astroloji öğretmenli-’nin apartmanı— 
nı aramaya gönderilmişlerdl. Orada, işim ve adreslerini yazıp rap-tiyeler ile duvara astılar. 
Gösterinin diğer bölümlerinde, seyirciler 1Sizin kaybettiğin-iz şey bizde. Onu almak'için 
lütfen parka gelinizr yazan bir mektup aldilar. Ancak oraya giden seyirci orada. "sadece 
"bir kaç boş bank buldu. 'Onların üzerinde oturarak kaybettiklerini aramaya. yönlendiril— 
diler.?”t| 

Bu projeler Jiok'yo "Tiyatrosu gibi, seyirciyi “çok anlamlı bir mekânla buluşturmu'yordu. 
Fakat Tera-yama günlük hayatta mekanının- anlamlarını-yeniden düşünmeyi amaçlıyordu. 
Performansın bir bölümünde seyircilerden bir kısmı gözleri bağlanarak teker teker bü- 
yük bir kutuya hapsedildller ve kamyonla yabancı bir yere. götürülüp, yalnız bırakıldılar. 
Başlangıç-ta yabancı bir yerde dol-aşan şaşkın civcivler gibi katılımcılar, birsüre sonra 
nerede olduklarını araştırmaya başladılar. Etraftaki her “şey önemli bir bilgi olabilirdi. 
Yollar, binalar, evler, trenler, dükkânlar, caddeler, istasyonlar ve otobüs" durakları, çevre— 
nin her özelliği anlamlı idi. Başka bir deyişle, tamamıyla yabancı bir çevrede seyirCl'ler- 
paradoksal olarak anlamlı bir çevreyle yüzleşecek ve onun içinde yaşayaca kla rdı. Göste- 
riye katıl-an seyirciler, bu gösteriyle birlikte onları çevreleyen mekânın yeniden sınanıp, 
anlamlı bir çevreye “dönüştüğüne tanık olacaklardı. Terayama, Jak-yo Tiyatrosu’ndaki gibi 
geleneksel peyzajla ilişkili olsa bile, günümüzde- gös—terinin gerçek“ anlamla-rını “yeniden. 

19'l'okı'.ıı_:ıa.vva dönemindeki popüler Kabuki tiyatro oyunlarının çoğu geçici, taşınabilir sahnelerde icra 
edilirdi. Sahneler-tapınakların arka bahçesinde veya malsahiplerinin evlerinde hazırlanırdı. Onlar ark-a' 
bahçeyi "tiyatroya çevirebilmek için bir takım sahne makineleri veya *Shakkei makinesi’ veya *Taorni." 
.gibi özgün teknikler kullanırlardı. *Shakkei makinesr çerç'evelen-en manzaranın, dağların, nehirlerin, 
sayirciyi ekileyebllmesi için özenle yerleştirilmiş pencereli duvarlardan oluşurdu. "Shakkei’,’ ""ö'dünç 
alınmış manzarer ve ”Too'mi', “mesafede görmekf anlamına. gelir. Bkz. Takeuchi Yos-hitaro, Na na Batai- 
[T'arladaki Sahneler], Domes-u Sbappan. (Tokyo. 1981), 5.233. 
“Bkz. Sende-Aki'hiko,“.Niho'ao Sendai Engekl”[Çağdaş-Japon"Tiyatrosu],- Irranarnisiıoren, (Tal—iya, 
1995), s, 144. 
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keşfetmenin olanaksız olduğunu anladı. Buyüzden “o:: yabancı bir çevrede yeni anlamlar 
aramayı amaçladı. 

Rönesans'tan beri Avrupa tiyatrosu., gerçek peyzajın bir illüzyonunu yaratmıştır. Tiyatro 
mekânında yapılan sahne düzeni alışılmış bir’arka perde veya doğanın ve şehrin peyzajı- 
nı-n resmedildiği bazı yan parçalardan oluşurdu. İtalyan'tarzı, taklit yoluyla hayali yerleri 
temsil eden gösterilere ağırlık verdiği ve gerçek dünyayla eşdeğer bir mekân ifade ettiği 
için seyirciden kopuktu. Bu kavramsak yaklaşım doruk noktasına modern gerçekçilikte, 
örneğin Moskova Sanat Tiyatrosu ile ulaştı. Chekhov'un eserlerinin sahneye konmasın— 
da, K. Simov'un sahne tasarımı Rusya'nın peyzajlarının gerçek bir illüzyonunu yarattı. Bu 
yüzden bir çok yenilikçinin 60'Iarda illüzyonistik olmayan bir sahne tasarımına yönelmesi 
kolayca anlaşılabilir. Avrupa tiyatrosunda tiyatro mekânı bir şey ifade etmiyordu çünkü 
tiyatro mekânı insanlar tarafından yapılmıştı; bu yüzden Avrupa tiyatrosu illüzyonistik 
bir sahne tasarımına ihtiyaç duymuştur. Japonya'da ise tiyatro geleneksel olarak doğay— 
la, tapınaklarla ”ya da. önceden anlam taşıyan yerlerle içiçedir. Japonya'da tiyatro sadece 
kapalı yerlerde değil açık alanlarda da gösterilmiştir. Jokyo Tiyatrosu örneği geleneksel 
Japon tiyatrosunun bir kavramını sergilerken, diğer yandan Tenjosaki geleneksel peyzajı 
yeniden keşfetmenin imkânsızlığını gösterir. Herıdurumda Japonya’da tiyatro çok anlamlı 
peyzaj ile derinden ilişkilidir. 22.3 
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Brancusı’ nirı Tırgu Juı Heykel 

Uzerıne legınm _ er 

Friedrich Teja BACH 

Balık ve. Bir Genç Kızın Gövdesi gibi eserleri üzerinden, Brancusi'yi asıl formun, zarif ve. 
incelikle işlenmiş - sapmalara ve düzensizliklere açık bir incelikte — bir heykelin büyük 
aştası olarak-düşünürüz. Brancusi'nin, parla-tılmış mermer ve bronzları ve Şef ve Adem 
ile Havva gibi daha tuhaf, dada—cı, mizahi ahşap figürleri yanında, çalışmalarında başka 
bir yön de. vardır'. 

B-rancusi’nin ahşap heykellerinden bazıları esasen de geçmişte artan bir önem kaz-an'.- 
mıış olan kaideleri, az Veya çok. geometrik farklı şekillerin biraraya getirilmesi yöntemi 
ile yapılmıştı. Başlangıçta, bu geometrik şekillerin gerçekliği onun asıl form heykeliyle 
yakından ilişkiliydi. Heykelin “asıl form” olarak anlaşılması kaçınılmaz olarak başka bir 
ana soruyu gündeme getirdi: bu da böyle bir formun sunuşu. idi. 19. yüzyıl Salon sergi- 
lerinde, heykellerin kaideleri bazen koyu renkli kumaşlarla örtülürdü ve bunda mecazi 
bir anlam gizliydi; idealin beyaz gerçekliği ruhani bakışın Mekânında yüzer. Fiziksel des— 
tek ihtiyacı, gözlerden saklanan kaba bir gerçekti. 1900'lerle birlikte, heykelin temsili 
fonksiyonunda oluşan krize kadar, kaide bölgesi, yeni heykelin gerçek mekân-daki varlığı 
olgusu bir konu olarak belirmeye- başlamamıştı. 

Brancusi'nin kaidelerinin birçoğu, katmanlar halinde, küpler, silindirler kesik piramitler 
Ve yunan haçları gibi bir kaç farklı elemandan oluşur. Bunlar sonra isteğe göre, yeniden 
bir araya getirilir, parçalanır ve tekrar birleştirilir. Bu birleştirilebilir kaideler — çevresin- 
den kop-arıimış tasviri heykelsi form için hayali bir mekân sağlayabilmek amacıyla ta— 
sarlanmıştı - Brancusi'nin kaçınılmaz olarak gerçek kamusal Mekânla ilgilenmesini ve.- bir 
seri anıtsal heykel ve mimari proje ile bu Mekânın şartlarını ve ölçeğini kabul etmesini 
sağlayan bir heykel dilini geliştirmeye başladığı,. sanatsal çıkış noktasıydı. 

Brancusi 1926’da ilk kez Birleşik Devletleri ziyaret ettiği ve Manhattan siluetini gördüğü 
zaman, şaşkınlığını dile getirdi: “Niçin, bu benim stüdyom. Hiçbir şey sabit, katı değil. 
Bütün bu bloklar-, tıpkı deneyin gelişip değiştiği gibi, bütün bu şekiller yer değiştirtmek 
ve yeniden düzenlenmek içindir.” Tıpkı B_rancusi’nin stüdyosundaki heykellerin değişik 

' 2:25 
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kaidelere konduğu-gibi., çatı katları New Yerk‘un rol-mari yapılarını değiştirilebilen heykel" 
parçaları gibi “taçlandırır. Brancus-iinin stüdyosunun we şehir mimarisinin buluştuğubi-r— 
Ieştirrne- metodu, heykelci değişkenliğin bir ilke-si we modernliğin işaretiydi: bu 'modern 
hayatın çeşitliliğine ve deneye açıklığına karşılıkdır (Resim 1). 

New York'a yapılan aynı ziyaret sırasında, Brancusi Central Park’a Sonsuz-Kolon şeklin- 
de bir apartman inşa etme isteğin-i dile getirdi'. “0 bütün binalardan daha büyük” we _..e§'- 
oranlı yükseklikte bir kaide. - altmış metre veya daha yüksek- “ile Washington'daki dikili 
taşın'izdan 'üç kat daha yüksek olacaktı. 0 metalden yapılacaktı. Her pira'mitte apartman 
daireleri bulunacak we burada ins-anlar yaşayacaktı ween yüksekte benim Kuşum olacak—'ı 
ti." Bir başka çağdaş kaynak bize Brancusi-'nin bu New York ziyareti hakkında diyor ki;, 
B_rancusi’nin “çelik we camda yaşamını sürdürmek için projeleri vardır. Ve stüdyosunda: 
- "mimarlık heykel olarak, diyordu - duvarların inşası için kolonlar we bir blok yüksek bina 
için yapılmış ahşap bir maket ya rdı.” Bahsedilen ahşap model tahminen 1923/24 yılının - 
aklıma gelmişken , eğer Peter Behre'ns'in 1.911/12 Watertower"ı gibi bir bina ile karşılaştı- 
rı-rsak, mimari maket olarak oldukça gerçekçi olduğunu- kanıtlayan - mimari p'roj'eSEydi.. 

Brancusi fotoğrafla-rında bu ”heykeli, mima-ri ölçekte çalış-ması için nasıl hayal ettiğini bize 
gösterir: “çelik we camla" hayata geçi rilmiş,şeffaf-"formların karşılıklı etkileşimi (Resim 
2-). “Yine New York-’ta Brancusi mimari projelerini kentsel bir şemaya uyarlama olasılı— 
ğından söz etti. Biliyoruz. ki; “onun projeleri her biri bir birim olarak hayatı oluşturmak 
we onun değerini artırmak için bir şemayla biraraya getirilebilir." Brancusi'nin çalışma— 

_ larını değerlendirirsek, “şema" burada "tabii ki, 1920'lerin tipik kentsel tasarımları gibi 
kapsayıcı bütün bir plan anlamına gelmez aksine, daha çok parçalar we bütün arasında 
kurulan bir denge-, bir bütünlük, heykele-i tek parçaların düzenlenmesinden oluşan bir 
uyum, bütünlük we çeşitliliğin dengesi, heyke-Isi gövde-lerin yerler-iyie-.oiu-şt.u._rduğu tak-ıra, 
bir heter'otopya düzeni-dir. 

Brancusifnin gerçekleştirdiği tek anıtsal veya mimari heykel projesi, Birinci Dünya Savaşı 
anıtı için bir komisyon olarak 1937—38'fde Karpat Dağlarının eteklerinde. küçük bir Romen 
kasabası olan Tirgu Jul için yapıldı. Tirgu Jui heykel grubu üç. yapıttan oluşur: Sessizlik 
Masası, Öpüş Kapısı ve Sonsuz Kolon,, yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir- alan üzerinde: 
düzenlenmiştir (Resim 3—5). aksın batı ucunda, belediye parkında sessizlik Masası yer 
alır. Taş taburelerle. belirlenmiş bir sokak- buradan 140 metre ilerideki Öpüş Kapısına 
gider. Parktan ayrılıp “Kahramanlar caddesi" boyunca ilerlersek, sonunda, bütün aksiyal 
kompozisyonun bitiminde yer alan Sonsuz-Koion’a varırız. Tirgu Ju-i çalış-masının başlan- 
g_ıcında büyük bir olasılıkla Brancusi’r'ıin aklında sadece Sonsuz Kolon yardı;- sonra bir" 
kol-en we taş bir Kapı üzerine -.an|aşrna yapıldı we sanatçı tahminen 1937' yaz-ına- kadar- 
üzgündü” bir form olan SessiZlik Masasını eklemeye karar vermemişti.- 

.Sonsıı'z Kolon tamamlanacak ilk parçaydı. Başlangıçta hey-keisi kaidei'erden gelişen ilk; 

.uııariaması1918'de biçi’mlendi. 'Kolonun bir-elemanı için yapılan orijinal ahşap maketi-'n 
daha organik we eğrilerden meydana gelen - Brancusi'i'ıin sonunda daha kristal bir şekil 
için bıraktığı- ”bir formu sardı. Kolon 1913-8‘de bir-kat altın— renkli pirinç-alaşımı spreyi ile 
tamamlandı. 
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Öpüş Kapısı için bi'rka-golası ilham kaynağı düşünmeliyiz. Bu. Rodin'in Cehennem.Kapısı-'n a.. 
".bir" cevap olabileceği gibi, tabii ki; Brancusi’nin de Romanya'da “Her kasabanın, her evin 
kapısı yardı-r. Bunlar Sevgi'nin Ka'pılarıdır" diye belirt-tiği Romen halksanatındaki ahşap 
kapılarla kurulan bir ilişki de vardır.- Fakat Kapı’nın dairesel kolonları, Romen kapıların- 
dakine benzer formlarda-n değil, - Brancusi’nin bir çizimi'nlrı de gösterdiği gibi - Öpüş'teki 
_giftin göz formundan gelişmiştir. Bir şekilde. hem Kapının kolonlarını oluşturan Öpüşün 
Karena hem de öpüşen kırk çiftin röiyer'ı, Brancusi’nin çok eski bir tapınak fikrinden .do- 
ğa'r. Kapı aslında kamu parkına giriş olarak tasarlanmıştı. Fakat sonra Brancusi “"insanla— 
rıjn etrafında yürüyebilmesi" ve .onun “rolünü “bağımsız bir varlık" olarak yurguiamakiçin 
onu “parkın içine taş-ıdı. Onun ince heykelsi işlenişi öpüş—motifinin yapısal bir varyasyonu _ 
olan genel formun yalınlı'ğıyla optik bir denge sağlar. Sanki. Öpüş'teki sevgililer izl-eyisi"- 
n'in; uzatılmış kollarının Ientosunun altindan geçmesini safğjla-Şracak biçimde kapının iki 
kolonunu oluşturmak için ayrılmıştı. 

ı-Sessiziik Masası-"nın "formu da, onu çevreleyen oniki taş ta'zbıuı-re gribi birimlerden yapılmış.- 
tır. Mes-a üstteki“ biraz daha geniş olan “iki'ta-ş. silindirden ye. tabureiejr üstüste konmL'ış 
yarı-m kü re- şeklinde ki eleman-lardan oluşu r; 

Birlikte düşünülürse-.. Masa, Kapı ve Kolon bir grup oluşturur. 2.0. yüz-yılın en" büyük 
heykel başarılarından biri “olarak, bu grup, hem aksiyal yapısıyla hem de kapı ye kolon 
anıtlarını kullanılış şekli ile dönemin kentsel projeleri ile yakından ilişkilidir. Örneğin,- Mal- 
let—Stevens 1931'de Paris-"teki Por-te Maillot yarışmasına katkısında aksiyal yerleştirme 
ve bir kapı kullandı; Le Corbusier -— Braneusi'nin Hallet-Stevens gibi yakından tanıdığı bir 
rnim’ardı - tarafından tasarlanan 3 Milyon _Nüfıısiu Bir Kasabanın Diyoraması projesinde 
“aks; kapı ve kolon birlikte yer aldıı Yani; Brancusi'nin Grubu çağda-ş ;şehir planla-masının 

yapısal özürdil- 

Bu Grubun bütünlüğü Yalnızca parçalarının aksiyal uyumuyla sağlanmarnışıtın Bütünlük 
biçimsel ve yapısal "uyu-mun karşılıklı etkileşiminden doğar: Kapı'nın kolonlarının üstüde- 
ki daireler Nasa'nın yuvarlağını yansıtır; Kolon Masa ile Kapı arasındaki sokağı belirleyen 
tabure sırasını akse'ttirir. Parçaların bütünlüğü aynı zamanda "matematiksel oranlara da- 
yanan formlarının yalınlığına bağlıdır. Sonsuz-'Koion’un paralelkenar elemanlarının'yatay 
ve “dikey ölçüleri 1:214 oranlarındaki 4-5 santimetre modülüne“ dayanır. Öpüş. Kapısı. da 
yapı “olarak. modülerdir: ikna ölçüleri 1:2:.3_:4 oranlarındaclır. 

Grubun bütün parçaları sayılarla "bağlandı. Sessiziik Masasıinın oniki taş-taburesiyardır; 
Opuş Kapisi oniki birim genişliğindedir; Sonsuz Kolon“ aslında oniki parça olarak tasar— 
lanmıştı. Gnun son versiyonunu (1/2'+15+1/2 elemanlarından oluşur) tanımlayan onaltı 
rakamı-, Öpüş Kapısının önünde ve arkasında olan onaltı öpüşen” çift sırasına da yansıtıldı 
'ye Topluluğun resmi açılışında onaltı papaz ile kutlanan kütlede bir “sons-uz şarkı“ gibi işi- 
"tlldi. Masa’nın etrafındaki tab-uîreIe-rin yükseklikleri toplamı 12'x55cm'di r. Bu ölçü, Kapının 
geniş-liğine eşittir (12x55cm), ya bu böyle devam eder. Üstelik bu çalışmalar kökten“ bir 
hareketle bütünleştirildi. M-a'sa'dan Kolonf'a giden yumuşak bayırda, onlar yavaş yavaş 
“yerden yükselirler. _Sessiziik Masası. yerde durur; Öpüş Kapısı onun üzerindediı; ve Son- 

-:sıız*-Koion yerden direkgibiyük-selin. 



. 22 9 

FRIEDRICH, TEJ-A BACH 

öpüş, Kapısı; 

Sansqz Kalan 

Resim 6. 

Realm 5. 

RESİITİ 4“. 

Hans HaaCker 
.DfinmeDalap 

u 
.IIJJ 

l
u

f
f

.
 



2.36-- 

SANAT "VE "ÇEVRE 

'Fak'at, Tirgu-Jui Grubunun sanatsal bütünlüğüne. ye uyumuna biçimsel trek-abüliegrden 
daha çok katkıda bulunan onun modüler boyutları ııe düzenlenmesinde belirgin olan iler“- 
leme idi. Kişinin yapıtı deneyimlediğiyol da onun bütünlüğü. için önemlidir. Brancusi'nin 
grubunu görmek için, kişi onun tarafından çizilen ve ölçülen yolu izler. Çalışma kendi“.- 
si'n'i panaromik bir görünüşe değil aksine., yürüyen izleyiciye gösterir, yürüyüş sadec-e 
rastlantısal değ-il, grubun bütünlüğün bir gerçeklik haline geldiği tek boyuttun Sessizlik 
Masasının etrafından Öpüş Kapısına doğru ve oradan Sonsuz Kalana yürürken, izle-— 
yici bütün kompozisyonda belirgin olan hareketi canlandırır. Bu, Sessizlik Masasını-n 
yuvarlak,. bütünlüğü ve Öpüş Kapısının verimli doğurganlığından ._öbür dünyaya açı-Ian- 
bir kapı gibi Cenneti ve dünyayı nabız gibi atan ritminin soluğunda birleştiren, Sonsıız 
Kalan yoluyla hayatın hareketinin bir imajı ve hatırlanmasıdır. Bu ilerle-menin doğasında 
tamamıyla dinsel olduğu akla gelmelidir: Formlarının basitliği ile, Kapı, Masa-_ ve Kalan,- 
mitik ve dinsel ilkörneklerin modern yüeut bulmasıdır ve böylece grubu. kutsa—I yer gibi 
bir ”mertebeye yükseltir. 

Brancusi'nin Grubu'nun olası anlamlarının diğer ayrıntılarına girmektense, bu “çalışma.-— 
sından yola çıkarak, genel olarak heykelde-anlam sorusu üzerinde duracağım. Bir sanat 
"farmu olarak “heykel anlamı nasıl oluşturur., ya da daha özel olarak: Kişi en azindan 
başlangıç olarak nasıl böyle bir anlam oluşturmanın diğer yollarına karşı, Brancusi’nin 
çalışmasının anlamı oluşturduğu özel yolun anlamını tanımlayabilir? 

Daha öncede söylendiği gibi, Ti'r'gu Jui Grubu, Birinci Dünya Savaşı'nda şehri Alma-n ordu—- 
sana karşı savunurken ölen kahramanlar anıtı için Romanya Ulusal Kadınlar Cemiyeti'nin 
bir komisyonuna Brancusi'nin verdiği yanıttı. Brancusi’nin almayan bir pozisyona, Henry 
Moore’un Gaslar Savaşçısı (1973/4) örnek verilebilir. Burada, modernist bir tutumla,, 
"heykel, ”mekânıyla özel bir ilişki-si olmayan bir varlık; özerk, uyumlu ritmik bir yapı olarak. 

tanımlandı. Brancusi, aksine - Moore için figüratif heykeli aslında oldukça önemli olan 
biri olarak - figüratifi sadece çizimin süs cinsinden bir niteliğine indirmekle kalmadı, 
('Kapı'sındaki öpüşler alınlığı) aynı zamanda anlam sorusuna da farklı bir tarzda yaklaştı. 
“Tirg'u Jui'nin ölmüş kahramanları için anıt-" yapmak için komisyon almış olan Brancusi, 
kahramanca bir ölüm temsili yapmaya çalışmadı. O daha ziyade, 'gerçek 'ye-tarihsel bir 
temayı, ölü-mü yaşamla ve biz, yaşayanları da ölümle - ve onun gerçekliğiyle ilişkil-en- 
dîren - mecazi bir düzeye dönüştüren, bir Tapluluk yarattı. Anlama direkt olarak değil, 
“daha ziyade dolaylı yoldan yaklaşıldı. 

Sanat eserini anlamın direkt ifadesi olara-k algılayan sanatsal pozisyonlar gittikçe-' daha" 
çak problematik hale geldiler, Ve bu çeşitli nedenlerden dolayıdır. Örneği-n, verilen “tema— 
tik fikir ne kadar çok kökten bir temsil edilemezllk, eldeki konUnun (örneğin, HolocauSt 
anıtı için yapılmış bir önerinin temel problemlerini düşünün) özü ile kök-ten bir eşitsizlik-' 
ifade ederse, - bu tematik fikre direkt olarak— figüratif olsun veya olmasın - yaklaşmaya 
çalışanlar, o kadar-az ikna edici olanlardır. 

Diğer 'ya-ndan,. anlamı-n direkt, özerk: ifadesi olan hey-kel fikri,-.. anlamın artık pazisyonuın, 
ene sürme hareketi'nin orjinal bir sonucu olarak -a_:|_,g.ılan_.mayı“p.; .sansuz bir farklılaşma 
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sürecinde bir an; anlam pozisyonlarının birbirini bütünlediği bir fikir uyuşması olduğu 
postmodern tartışmada, modası geçmiş bir düşüncedir. Örneğin Alman sanatçı Hans 
Haacke’nin - postmodernist duruşun olası sanatsal bir ifadesi, olan Dönme Dolap’ı alalım 
(Re-sim 6). Batı Alman şehri Münster'de yapılan Heykel-Sergisi'97 - Türk sanatçısı Ayşe'.- 
Erkmen'in Havadaki Heykeller-'i sergilediği - için yapılan Haa'cke'nin çalışması, yaklaşık. 
6 veya. 7 metre çapındaki ve yüksekliğindeki kullanılmış ahşap kalaslardan yapılmış bir 
kapalı, kapısız silindirden oluşuyordu. Strüktürün etrafında yürüyüp, ahşap kalasların 
arasındaki dar yarıklardan bakarken, Alman milli marşının melodisine dönüşen çocukla- 
rın-dönme dolabından, sadece parçalanmış görünüşler yakalayabiliyoruz. 

Peki, bu çalışma anlamı nasıl oluşturuyor? Herhangi bir cevap için gerekli olan gerçek, 
Haacke'nin çalışmasının tanımlanmış sınırları içine hapsedilmemlş olmasıdır. Bu çalış— 
manın yanıt olduğu strüktür hemen yanındaki tarihsel bir anıttı. 1909’da açılışı yapılmış 

r olan, yazıttan aktarırsak,“1864, 1866 ve 1870—71 savaş ve zaferleri-ne ve Alman impa- 
ğ ratorluğunun yeniden inş-asına” adanmıştı. Çağdaş ve tarihsel anıtların karşılıklı etki- 

leşmeslnin dört ana boyutu var gibi görünüyor. Haacke genel strüktür olarak grimsi bir 
silindir kullanarak kendi çalışması ve önceden var olan anıt ile temel bir ilişki kurar; onun 
çalışması hem direkt hem de mecazi anlamlarda, işlenmemiş ahşap kalaslar kullanarak 2.31 
verilen anıtın duygusunu bozar; asıl izleyicilerin — onun içine bakmak için - çalışmaya.. 
kadar gelmek zorunda olmaları, etrafında sıralanmaları, çalışmaların arasında ve taş 
anıttaki allegorik figürlerle bir paralellik kurar-'ve de en önemlisi: ahşap strüktü'rün için.- 

.;f deki dönen dönmedolap tarihsel anıtı canlandırır, — sıra ile üzerine yeni bir anlam alan, _ 
tekrar tekrar ortaya çıkan bir savaşlar dairesi ima ederek — taş anıt üzerine bir olasılı-k ? 
olarak, kendi dairesel hareketini “tercüme eder." Yani, Haacke-’nin çalışması, tarihsel anıt 

! için, amaçlanmamış bir anlam“ boyutunu harekete geçirir. Kendi içinde oldukça anlamsız 
ı olan Haacke'nin çalışması, anlamı heykeIs-i bir yorum olarak yaratır. İşaret etme eylemi,- 

anlamın pozitif olarak formüle edilmesini değil, daha ziyade önceden verilen bir önemin 
yerinin değiştirilmesini içerir. 

Haache’nin Dönme Dolap’ının anlamın bir kaynağı olduğu iddiasında bulunmanın, direkt 
anlamında - hiçbir orijinallik hilesi-yoktur. Bu çalışma postmodern paradigmanın içinde 
mükemmel olarak işler. 0 hiçbir problematik özerklik iddiasında bulunmaz,- fakat baş- 
ka bir yönde problematiktir. Haacke'ninki gibi bir heykel kendi içinde bir anlam ifade 
edebilir miydi, o kendi içinde sanatsal bir erteleme ve yer değiştirme eylemini harekete 
geçirebilir miydi? Bir heykelin özerk boyutunu önemsizleştirerek ve onu herhangi bir 
şeye heykelsel bir yorum olarak yeniden tanımlayarak, Hans Haacke'nin Dönme Dolap'ı 
gibi inandırıcı bir çalışma.. bile sanatsal ifadeler zincirinde çılmaz bir sokak haline gelme 
riskini taşıyan 

Brancusi küçük ölçekli, oldukça parlatılmış asıl formlarında modernist bir duruş-alıyOr. 

Fakat Tirgu Jui'de, o çalışmasının özerkliğini görüşmeye açıyor ve kendi heykel dilini 
Romen mekânı üslubuyla, yani onun — Stephen Greenblatt'ın bir ifadesini kullanırsak, 
”“sosyal enerji dönüşümü”ne katılan yapılarla çalışarak onu kültürel bir objenin gücüyle 
donatan — çevresiyle. beraber dokumayı başarıyor. Grubun referans noktaları, daha. önce 
de belirttiğim gibi, .-Şehir planlamasına, — tabii ki, Tirgu Jui gibi küçük bir Romen kasaba—' 



5-k ii'-E ÇEVRE 

23.2 

sında gerçekten oldukça yersiz alan - Pal-rife ref-aranslar “içerir, Bu heterojen anl-am kali- 
manları posmodernist bir nite-liğe sahip olabilir ya da en azından, bir zamanlar Rosalind 

_ K'raus's'un da belirttiği gibi, mode'rnizrnim krizini birebir açığa vurur. Fakat Brancus'i'n—ifn' 
'Tirgu Julide-ki. lineer aksı heykel-sel kalite tarafından sağl-anan anlamla. alan, özellikli olm-aj 
arasında bir denge kurmay“ başarır: Bu denge postmodern. anlam“ stratejilerinden ..çok 
uzaktır ve dönmedolap - mutlu. ya da mutsuz dönsün - lineer aksiarın arkasına _gizi'iden' 
.bir soru “işareti koyar. 

a: 

Sanat hakkında konuşurken, aynı zamanda sun'uışumu'zu da ciddiye almalıyız. YaZılajr'ı— 
mızı yalnızca görsel malzeme ile süs-iemekle-kalmayıp, daha ziyade neye baktığımızı-, ne 
ı-söylediğirniz-le anlatmalıyız; bakarken düşünmeye çalışmalıyız. Bu ”yüzden, konuşmama 
“en azından üzerinde çalış-mayı amaçladığını sanat-yapıtlarından “birinden bahse-derekîso-n 
vermeme izin verin. Brancusi'hin Mekanda Kuş’u Sonsuza, sonlu formla bir yaklaşım, 
'kendi _soniuluğunun tanırnlanmış- sınırları-nın üstüne çıkan ve onu tamamıyla“ mekânın“ 
içinde bir kuş olarak açığa çıkaran canlı bir yaşamın içine doğan parlaklığında hareket 
eden bir form olarak ya da daha çok, bir “pasarea vasduhulul", bir.-gökyüzü__ kuşu olarak 
gösterir, - çünkü Mekânda Kuş başlığı (tıpkı bizim başlığımız gibi) — kab-ın ve figürün 
modelini çağ-rıştırarak- — heykelin yalnızca mekânda olmayıp, mekânıyarattığı bir yapıt-ın 
gerçekliğini özler. 

Mekanda Kuş genel başlı'ğ'ınin, sanat eseri olan bu baykal'in gerçekliğini 'yanlış temsil 
ettiğini s.öyle_ın1ek,.--tabii ki Sempozyumun anahtar kelimesi olan '*'çeırre’nin, problematik 
boyutunun farkında olarak - bizim üstesinden" gelmemiz gereken bir-fikri devam ettirir “ve 
'-e_-tı..edileştirir: ins-anın, biz-i çevreleyen“ her şeyin merkezinde olduğu, “'eîn-viron-i' alduğu,- 
“Uh'lWElt_"" olduğu *“.çevre” old uğu, 'bizim fi krijrn'izdir. 
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Mehmet AKSOY 

Evet,merhabalar.1L Benim konuşmamdan önce Brancusigibi büyük bir heykeltıraşın konu 
olm-ası beni onurlandırıyor ve de heyecanlandırdı aslında. İşçilik, sanatsal duyarlık, mal— 
zeme duygus-unun yaşadığı bir heykeltıraş. 

Baştan ben bir takım heykeller göstermekistiyorum. Burada anlatmak istediğim, “mekân- 
heykel ilişkisi. Benim. için her heykelin blr mekânı vardır;. her mekânın da "bir heykeli 
olduğu gibi. 

Burada da Io Bosphorous diye bir heykel. Bu aslında Boğaz-"a düşünülmüştü ve ben iŞte 
burada Boğaz'da - Boğaz'ın hikâyesini anlatan bir heykel - Boğaz’ın ortasında, Kızkulesi 
açıklarında biryerde düşünüyordum. Mekân duygusu, sanatsal bir mekân yaratma duy-. 
gusu, doğal mekâna bir anlam verme duygusundan çıkmıştı bu heykel. Ayrıca, .ben bu 
Boğaz'ı da çok erotik bulduğumu söylemek istiyorum, bu arada;. 

lu, Ankara'da bir dağa yapmak istediğim bir heykeldi ; Kibele heykeli. Bu Uzaktan göVde 
dağla bütünleşecekti, aynı dağın taşlarıyla oluşacaktı ve Toprak Ana’nın genel düşü-nce- 
s-l'yle birleşeceğini düşünüyordum. 150 metre boyunda filan olacaktı sanıyorum. 

Bu da Periler Ülkesi’nden Bir Masal heykelidir aslında. Yuvarlak bir havuz içine yerlestiril— 
di ve havuzla çok bütünleştiğinidüşünüyorum. Kendisi yarım yuvarlak bir şekil ve dikey, 
ona dikey gelen bir şey; suda yansıyan siluet, durgun su. ve bir kuğu. Bu heykel, Melih 
Gökçek Bey'in kaldırdığı heykel. . 

Bu, Kara Delik diye bir heykel. Mekân içindeki yeri, kendisi için açtığı mekân aslında. Her 
heykelin kendisi için bir mekân açtığını düsünüyorum ve bir mekân yarattığını düŞü'n'ü- 
yorum. Ona da bir örnek olarak koydum. 

j“B."‘u. metin-,.- Men-met Aksay-'un sempozyum sunuş-unun banttan görümlenmesinden'.-olu;şturulmu5tun 
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.Şimdi, kısaca bir takım yaptığım heykellerden bahsedeceğim, bu mekân—heykel-çeyi- 
"re iliş-kisini anlatmak için. Bu benim Berlin’de yaptığım bir heykel; iş göçü ile ilgili bir 
heykel. Bir caddeden ötekine doğru giden yüz metrelik bir aksın üstüne bu probleme 
cevap “veren yedi heykeltıraşın yaptığı heykellerden biri. Bir sempozyum bu Berlin-’de... 
Ben iş göçü hikâyesini böyle aldım ele. Ortada bir çocuk, negatifler, pozitifler, bizden, 
Anadolu'dan gelen,. hatta İstanbul'dan gelen, Almanya'ya giden ilk kuşak ve bunlar ar- 
tik iş gücü olarak görülen insanlar. Kendileri artık heykel olmuşlar, anıtlaşmışlar ve bir 
sür-ece doğru gidiliyor. Bunlar” birtakım uzuvlar, işte göz, kaş, kulak bir şeyler ve bunlar 
anıt gibi, bunlar bir iş sürecine gidiyorlar. Bu çocuk yolun ortasında duruyor ve oradaki 
doğan çocukların iki ülkeli olmaiığına, milliyetlerinin, kimliklerinin olmadığını anlatmak 
isti'îılü'l'um burada. İki yere de alti-er ve soru işareti gibi duruyorlar. Bu, iş sürecini ve "geri 
dönüşlerini filan anlatıyor. 

Bu başka bir heykel, Kranaldplatz'da. Büyük bir meydan, etrafında evler. Altı tane hey- 
keltraş, bir kare platform üzerinde-, aynı elemanları kullanarak kendilerini ortaya ”key- 
dular, kendi heykellerini yaptılar. Böylece de bir uyum sağlandığını düşündük. Ben de 
burada işte Buluttan Sevgililer adlı h_eykelimi yapt-ım. Sağ köşede duruyor. 

Mezarlık heykeli olur mu, demeyin; işte, oluyor. Türkiye'de ben bu Karacaahmet" 
Mezarlığı'na bir heykel yaptım. Burada, orada iki tane selvi var. Bu selvilerle heykel 
arasında bir ilişki kurmaya çalıştım. Selviler, biliyorsunuz, sonsuzluk, sonsuz hayat ve 
tekrar yeniden dönüşü simgelerler. Konu, buydu. Ortadaki boşlukta su oluyor; yağmur 
yağıyor, sular oluyor, işte “suluk" denilen, Türkiye'deki mezar geleneğinin bir parçası bu. . 
Buradan kuşlar su içiyor. Bu gene bir çocuk. Çocukta yeniden yaşam, yeni hayat, bir filiz. 
"Ve işte sonsuza doğru giden bir boşluk-_. Buna tam öteki taraftan bakıldığında, selvilerl-e 
bir bütünlük sağlıyor ve kendiliğinden bir mekân anlayışı kuruyor. Arka planda gördüğü,- 
nüz gibi, işte, çevre, sanat ve de, işte, kullanım, şimdi, Karacaahmet'i görenler bilirler, 
dünyanın belki de en güzel mezarlıklarından biridir ve mezar taşları orada heykel gibidir 
“ve sanat eseridir: Bunlargreyderlerle sökülüyor ve yerine bu tür şeyler konulüyor. Bunlar 
da işte mezar sözde. Ben, işte bunların ortasında, tam bunlara zıt, bunları inkâr “eden bir- 
şey yapmak istedim lye eskiyle, eski gelenekle de bir ilinti kurmaya çalıştım. 

Şimdi Selçuk'ta yaptığım anıta geldik. Bu anıtın ileride taşlarını görüyorsunıız. İşte ocak—. 
lardan geldikten sonra yığılan taşlar burada. Burada çalışmalarımızı epey bir sürdürdük. 
Karşıda kaleyi görüyorsunuz, bir Osmanlı kalesi. Yanda bir İngiliz evi var. Bu asıl heykel. 
mekanının da çevresini a'nlatan'fotoğraflar. Yalnız taşlar değil, işte, kale önemli; oradaki 
ey önemli. “Bir heykeltıraş işe nasıl girişir-?"e buradan başlamak istiyorum ben. Şimdi,. 
bu; heykeller burada duruyor. Burad-a başladık çalışmaya; düzeltmeler filan yapıldı. Ve, 
gördüğünüz gibi, bu bir yol kenarında, herkese açık, herkesin içinde çalışıyoruz. İnsanlar 
"gelip, geçiyorlar; sorular soruyorlar. Bundan sonra daha da sık, meydana geldiğimizde. 
daha da sıkça rastlayacağız. Heykel oniki tane taştan oluşuyor. Bunia-rı'n hepsi biraraya 
gelec-ekler, ileride göreceğiz. 

Meydana geldi ilk iki taş. Bu taşlar yan yana geldi ve bu şekli aldılar. Meydanın kena— 
rında, görüyorsunuz, Bizans su kemerler-i gidiyor. Bu "Bülbül Dağı'ndan, iŞte, Aziz Jan“ 
Kilisesine-“doğru giden bir aks. var. Bu aksın üstünde 've maalesef zaman zam-arı binalar—— 
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la, tren yoluyla, bilm-ern neyle kesilmiş bir aka bu. Ta.-bi bu meydan için çok önemli bir 
şey.. Bu Bizans Dönemi'nde yapılan,, çok önemli bir tarihi eser. Bunun bu tarafında, daha 
sonra göreceğiz, eyler var, kahveler var; işte, insanlar burayı oda gibi : misafir odası gibi 
yahut oturma odası gibi - kullanıyorlan Kullanılan bir meydan burası. __ 

Şimdi bura-dan biraz heykelin ana fikrine girmek istiyorum, çevreyi biraz- g-ördükten son—'- 
"ra. Kurtuluş Yolu diye bir heykel bu; adını “Kurtuluş Yolu” koydum. Ve unutulan ve 
benim için kutsal olan bir savaşı anlatmak istedim Kurtuluş Savaşı’nı. Son zamanlarda, 
biliyorsunuz,. Kurtuluş Savaşı’nın halen bitmediğini, devam ettiğini gördük ve bir takım, 
tarihin tekerlerini geriye çevirmek isteyen insanlar başlara geçtiler ve bütün bu sosyal. 
gelişmeleri, devrimleri geriye döndürmeye çalıştılar. Bu duyguyla da, yani bir sanatçı 
olarak bir sivil duyarlılık gösterip, bunu yapmak istiyordum. Buradan çıktı bu fikir. Bura- 
da gördüğünüz iki taş aras-ında bir yarık-var, işte, görüyorsunuz. Ortada bir'yol; bu yolda 
bir takım ayak izleri ama bunlar basılmış, böyle, natürel ayak izleri değil; formüle edil—— 
miş, estetize edilmiş ayak izleri ve bu taşa, taşın geometrik formuna tam zıt bir formda, 
içeriye doğru bir dere gibi gidiyorlar ve .bir yol açılıyor burada. Bu yolun duvarlarında bir 
takım izlere-rastlayacağız gene. Bu izler “negatifler olarak heps-i ele alındı; negatif form 
olarak ele alındı. Bu negatif form, tarihten bir olayı anlatır gibi, bir hatıra gibi, var da 
yok da, onu anlatan,, onun bir formu gibi düşünmek gerekiyor bunu. Yaşanmış bir olay-, 
görmediğimiz bir olay; ama bunu biliyoruz ”ve herhangi bir şekilde olmuş olan bir olay ve 
gençler buraya girdiğinde, bunu yaşamayan insanlar buraya girdiğinde, içeride 0. tarih 
kanalı-na girince, sanki sanal bir zamanda yaşıyorla'rmış gibi oluyor çünkü çevrelerle, 
çevreyle ilişkileri kesilecek ve bir an bir duygu alabileceklerini sanıyorum bura-da. Sonra 
buradan çıkıp, gelip zamanımı-za tekrar” caddeye doğru, işte, arabaların aktığı, ihsanla-rın 
geçtiği caddeye çıkacaklar. 

Birde zamanla bir şey düşünmüştüm: Zaman, dördüncü boyut-;, burada nasıl anlatırız? 
'Güneş var. Güneş devamlı mevSimIere göre değişiyor ve belli bir yörüngede gidip, geli- 
yor. Bunun bir gölgesi olUyor, bir gölge düşüyor. Burada Atatürk’ü direkt yapmak isteme- 
dim ben; Atatürk'ü bu işin ruhu, bunun yaratıcısı, bunun lideri, bu—nun kuramcısı olarak 
görüp, bunun, bütün bu olayların üstüne b'ir'gölgesinin düştüğünü düşündüm ve böyle 
bell-i saatlerde gölge o yarıdaki mermer platforma o gölge düşüyor ve giderek çekiliyon 
kayboluyor. Ve bunu biz çizgilerle belirteceğiz - saat her 12.00'de bir çizgi çizilecek, her 
ayın belli bir gününde saat 12.00.'de bir çizgi çizilecek ve böylece o çizgilerin hareketiyle 
her zaman saatlerimiz-i aya-rlayabileceğiz aslında-: Ağustos ayının '15’in'de saat 12.00, 
orada o çizgiyi göreceksiniz. 'Yani, “Atatürk' Saati" olacak o. 

Meydanın sol tarafında, mim-ari birtakım elemanlar görüyorsunuz. Ben bunlarla-hemfikir 
olduğumu düşünmüyorum. Burada heykeltıraş olmanı-n ve heykel yapmanın, bir çevrede 
heykel yapmanın zorlukları göze çarpıyor ilk. bakışta. Yani mimarla tam bir uyum“ içinde 
__çalışamıyorsunuz— çünkü hazır bir proje geliyor, bir takım değİŞİikler isteniyor, yapılıyor 
yapılmıyon böyle müthiş kavgalar sonunda birtakım şeyler başarılıyor. Burada da, “me.- 
sela, orada bir uzay konstrüksiyonu var, bir cephe onunla kapatılmış, işte,.havuz var;-- 
bir takım yer döşemeleri "var, bunlar çok“ renkli yer döşemeleri. Bunlarla .çok da hemfikir 
olduğumu düşünemiyorum. 
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Evet, burada bir çam var;“ oradaki en önemli şey bence-, 0 su kemerle-ri ye çamlar. Bu 
ikisi arasında bir kanal ve bununla, bu tarihi mekânla bir ilişki. Bu insanların kullanımına 
açık bir heykel. Yani içine girilebilir, dokunulabillr, yürünebiiir, etrafında oturulabliir-ve- 
kullanılabilir. Yani, normal anıt anlayışlarından çok farklı bir şey oldu. Bu bakımdan çok; 
sevinçli-yim. İnsanlar bunu kullanıyorlar ve mera-k ediyorlar. Bütün bu heykellerin hepsi 
burada başladı ve bitiriliyor, halen bitmedi ve bir senelik bir eğitim süreci oldu aslında. 
Herkes merak ediyor bu heykeli ve insanlar sorular soruyor. Bu sorulara cevaplar alıyor- 
lar 've benimsiyorlar sonunda, kendilerinin oluyor heykel sonuçta. Böyle soyut gibi görü- 
nen bir sürü şeyler var. Ben burada bunun ikisinin karışımı bir şey yapmak istedim. Yani 
benim için her form soyuttur sonuçta. Bir üçgenin, bir dikdörtgenin, ya da bir figürün 
anlatımı aynıdır. İş ki formu yerinde kullanalım, forma bir anlam verelim. Yani bazıları, 
işte, figür yapmamak için, eşeği ters çeviriyorlar; ozaman figür olmuyor-Böyle fikirlere 
pek kıy-met vermiyorum. 

Gece, içten bir ışık olacak. Bu. ışıkla mey-dan ve kendisi arasında, o iç koridor olduğu gibi 
aydınlanacak ve meydanın bir ışığı gibi olacak. Aslında ışık bu heykelden meydana yan- 
s—ıyaeakye, meydanın ışıklandırılması böyle olacak. 'Ama tabi heykel gündüz de o mekâ— 
nın ışığı olmalı bence; o mekânın heykeli olmalı. Ben burada bunu yapmaya çalıştım. Bu 
heykel kalkınca, o anla-mı yitmell o meydanın. Aslında bütün bu çevre-mekân ilişkisi ”de 
bu olmalı bence-. Heykeltıraşın birincil göre-vi bence budur. 'O' heykel olmadığı zaman- o 
ışığı _sönmeli :; meydanın, Ve insanlarla, tabi, ilişki içinde, böyle' olunabiliyor ancak. 

Sonunda, sonunda, boşlukla-r oluyor. Tabi-, me—kânla boşluk çok karıştırılıyor. Yani “el değ- 
memiş" mekân, sanatçı gözü değmemiş mekân, aslında mekân değildir;— doğa manza-— 
rasıdır, bir boşluktur. Ancak mekanla, çevreyle ilişki-ye girebildiğimiz zaman bir sanatsal 
mekân yaratab'lliriz bence.. 



. - _.. .-—--._ _— _ _ _  _ , . , . . l  . _ . . _ _ _ . _ - , . . _ , . _ _ _  ..-J—_—.,4_-_—_ . . . . . . . .  ._=-_.1 ,_.-,__-. 

Anthony HEYWOOD, Kate HUGHES 

Sanatın yalnızca bizim kendi kültürel mirasımızın değil, aynı zamanda daha geniş bir 
uluslararası deneyimin de yaşamsal bir parçası olduğu bizce zaten bilinmektedir. Bu bil- 
dirinin amacı yakın zamandaki bu neredeyse uluslararası boyutta paylaşılan düşün-cenin 
sanatçı üzerinde ters bir etkisi olup olmadığının incelenmesi ve bunun sanatçının top- 
lum-sal rolünün ıramasına ya _da zayıflamasına neden oIUp olmadığının sorgulanmasıdır. 

Max. Weber, kültürü bilim, ahlâk ve sanat alarak parçalamıŞtır. Milenyuma yaklaştıkça,. bu 
üçlü gruplamadan hangisinin en büyük bir feragat göstererek sorum-iuiuğUndan çekildi?- 
ğini sorgulamak yasaldır. Sana-t ciddi bir mücadele olmalıdır. 

Belki de hafifletici sebepler vardır? Avrupa kültürü Aydınlanma. tarafından bunalıma; .se- 
kulmuştur. Rousseau'nun, tutku vesezgînln Aklın egemenliğinin altında kalamayacağını 
ileri sürmesi, aydınlar sınıfında karışıklık ve korku yaratmıştır. Aklın öznelliğe tes-lim- 
olmaksızın duygu ve sezgiyi kuşatması gereği, ya da daha kötüsü, ilk elden Edmund 
Husserl tarafından iki yüz yıl sonra gözlemlenen, yanlış yönlendirilmiş o rasyonalizmin 
kurbanı haline gelmesi çok sayıda zihni meşgul etmiştir. 

”18. yüzyıl düşünürleri bu değişmiş ve birden belirsizleşmiş bölgeyi estetik üzerinde ko- 
n-umlandırmaya ve haritalandırmaya yoğunlaşarak girişmişlerdir. Bunu, birçok düşünü-rü 
uğraştıran anlaşmazlıklar, yeniden tanımlamalar izlemiş, ençek Immanuel Kant tartışıl— 
ma götürmeyen bir iddia ortaya atmıştır. Kant'ın, doğa ile insanlık arasında bir uzlaşma 
olarak temsil ettiği estetik, yalnızca akli varlığın iradesine özgü olan özgürlüğün belir— 
lediği bir alanı işaret eder. Bir başka deyişle, özerklik. Bu alan, sanatçı ve hatta toplum 
için, kimi zaman ”özdeksel karşılığı kendine saklayarak, meşruluk ve her şeyden öte 
bağımsızlık kazandırarak, karşı konulmazlığını kanıtlanmıştır. Kendi payına sanat,top— 
Iumun gerçekte beklediklerini barındırmayı reddeder ve bu Romantizmin gelişmesiyle, 
gizlice onaylanmıştır. John Ruskin sanatın ahlâkı hakkında güçlü ve başından inandırıcı 
bir savunma yapmıştır. Sanatsal açılımın zenginleri iyilik. ve adalete seıık edebileceği 
görüşü ve ayak takımı üzerindeki toplumsal kontrolün merhametli bir aracı olarak. rol 
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alabileceği olasılığı, 19- YÜZY" ingi-lt:ere.ve:h1at.t~a amerika’sında gerçekten tutulmuştur. 
Ancak; D YÜZYIİ V€“ onu izleyen yüzyıl, ondan daha çok ses getirerek, geçmişin derslerini 
güçlendirmiştir. Yani, sanata- duyulan hayranlık ve Sağlanan deste-k, tıpkı Rönesansı-'In 

Pek- Çok önde gelen adların-ın ÖZG-EÇmİ'ŞIerini'n tanıklık ettiği gibi, masum bir varoluşun 

garantisi değildir. 

Ancak bu, Remantiklerin birçoğunun açıkça kanıtladığı gibi, sanatçının entelektüel “ya 
da ahlâki olanla ilişkiSini kestiği anlamına gelmez. Rom-antiklerin özerkliği sağlama ça- 
baları, yalnızca kültürel kuralcılığın sinsice büyümesine direnen modernistlerce değil,. 
aynı zamanda sağın ve solun kendilerine dayatılan, insana güveni yıkan totaliter sta-tüyü. 
şevkle kucaklayan modernistler tarafından da devralınmıştır. Ancak sonuç, sanatın, için- 
de varolduğu ve kimi zaman içinden yükseldiği toplumun ilgi ve zihinsel uğraşılarından 
“gi-derek uzaklaşması olmuştur. Picasso’nun tüm zamanın en güçlü görsel imgelerinden 
biri olduğu düşünülebilecek Guernica'sı bile İspanyol İç, Savaşı'nın sonuçlannı değiştire- 
bilmek ya da onu izleyen dehşet bunalı'mını önlemek adına hiç bir şey yapa'mamıştı. 

Özerkliğin dayanımı—, diktatörlerin güdük kültürel hırslan, hazır kitlesel beğeni“ ve pro;- 
paganda içine şiddetle püskürtülen sanatın,. hızlıca bayağı, hatta en kötüsü, Hannah 
Arendt’in- saptadığı gibi kötülüğün adiliğine doğru bir bozunmaya “uğradığı şüphe götü-r"- 
rnez biçimde. kanıtladığı'nd-a, daha da güçlenmiştir. 

Savaş sonrasının sanatçıları bu nedenle, özerk sanat özgürlükle eşanlamiı olmaya başla-— 
dığından, popüler bağlaşımdan ustalıkla ayrık durabilmişlerdir. Soyut dışavurumculuğun 
hükümet güçlerince, Amerikan Iiberaiizminin yeni düşüncelere açık doğasını göstermek 
için zorla kaçırıldığına dair popüler paradoks inançlar vardır. Bir başka" paradoks da, bu- 
nun Orta Amerika'yı bağlamakta ve büyük ölçüde etkilemekte başarısız olan demokra— 
sinin bir lütfü olduğuydu. ' 

Tüketim daha göze batar hale geldikçe, sanatçılar tanıdık imgeleri sahiplenmiş, an- 
cak; Warhol ve “Lichtenstein, kütlesel bağl-a.şırndan ziyade şaşırtıcı tanımlara, ya da daha 
önemIİSİ, popüler kavrayışın yeniden benimsenmesine aracı olmuşlardır. 

Koiay bir mesajı iletebilmek için kasten popülist olmak hiç bir sanatçı için özür sayıla— 
maz, ancak bu, göreli sanatsal yalnız bırakılmışlığının yüksek toplumsal faturasını an'la- 
maya bir çağrıdır. Bir başka paradoks bu durumdan doğar ve bu da 20. yüzyıl kültürü- 
nün, çoğunlukla yabancılaşmış değerleri olgusudur. Modernist kültür ve onu izleyenler 
giderek daha ulaşılmaz, kendine göndermeli (self-referential) ve“ uzak kaldılar, baZen 
kesinlikle bu nedenlerle de ticari tercihlere kay-dılar. Sanat, bir azınlığın beğenisi olarak 
kalırken, medya tarafından kendi çıkarına, toplumun geniş kültürel gereksinimle'riymiş“ 
gibi gösterildi. Postmodernizm kültürel değer- ve referansların yeniden değerlendirilme,- 
sine ve daha da önemli, geçmişi barındıran ve kullanan düşünCenin eleştirel yeniden. 
yönlendirilimine işaret etti; ancak, bunlar yoruma açık, güç anlaşılır ya'-tıpkı modernizmi 
çevreleyen tartışmalar gibi son derece- ulaşılmazdır. 

Daha ıyı-akın olayi-an en belirgin olarak da' Londra Kraliyet Akademisi'nin“ sensation eer—.- 
giîsiyle; ilintili taşkınlık senaryoyu biraz daha karmaşık kıl-dı, Serginin “yarattı-ği ilgi vai-_ re'— 
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ANTHONY'HEYWODD, KATE HUGHES 

zel-ei: onu toplumsal arenaya itti; ama tartışma çöktü. Charles Saatchi tarafından ortaya 
atılan piyasa güçleri tartışması, aynı zamanda belli yapıtların karşısına çıkarılmış olan 
ahlâksızlaştırılmış estetiğin sorumluluğunu çapraşık ve bulanık kıldı. Kant ve Hegel'in, 
Aydınlanma’nın benimsediği ortak ve kamu yararından, zorlayarak ayırdığı bireyselcili- 
ğinin mekânı, toplum çıkarlarını tehdit altında duyumsadığ'ında, çelişkide kalmış göste— 
rildi. 

Harold Nicolson Aydınlanma'nın başarısızlığının ısıdan yoksün ışık üretme kapasitesin— 
den kaynaklandığını yazdı. Belki sanatın şimdiki başarısızlığı, ışıktan yoksun ısı yar—atma 
eğiliminden doğmaktadır. Bu, sanatçının uzak durması gereken durumdur, yüzyılın so.- 
nuna' yaklaştıkça bunun böyle olmasını gerektiren kaçınılmaz nedenlerle karşı karşıya 
geldik — çevresel zarar güçlüler tarafından büyütülen ve bedeli sefiller tarafından ödenen 
ahlâksızlığın yüzyılınca artırılmış hassas gezegenimizi ağır bir cezaya çarptırdı. 

Bu ”rapor, sanatçının, toplumun da lütfuyla, kaplamasına izin verilen özel alan_ı kav.— 
ramsallaŞtırmıştın İzleyeceğiniz yapıt, sanatçının, izleyicinin içinde bulunduğu dünyayla 
arasındaki yaşamsal özgün bağı kaybetmeden, kendine referanslı olanın dışında çalışma 
yolundaki bilinçli ve devamlı bir çabasını temsil eder. Sanat toplumla ilişkisinde uzlaşa- 
maz, ya da zaman uçup gittiğinden uçarılığa sığınamaz. Çevre bozulmasının kapsamı, 
dünyanın sonunun geldiği kestirimlerin düzenli olarak gündemde yer tuttuğu bir çağda 
bile, ”doğuracağı etkileri ve sonuçları neredeyse hayal bile edilemez bir olgudur. Bir baş.-- 
ka” deyişle, her ne kadar sakınılmış, ırak, imtiyazlı, özenilmiş olarak inşa edilmiş, ya da 
özel olsalar da, bu alanlar, ekosistemimizin çöküşüne direnemezler. Bu nedenle, fiziksel 
olarak bağlaşmamak sanatçı için olanaksızdir, hele, hepimizin ”sanatın tekil gücünü kabu-l- 
'ettlğimiz göz önünde bulundurulursa, buna kalkışmak ahlâksal açıdan ayıptır. 

'Tehditkâr çevresel çöküntüyle- ilgili uyarılar yeni değil. 1950|erde John Kenneth Galbraith 
donuk ve zarif düzyazılarında, aşırı ve lüks tüketimden doğacak “toplumsal sefalet” hak- 
kında uyarılarda bulundu. Vance Packard’ın daha duygusal sözleri, savaş sonrası nesli 
reklamcılığın uğursuz dünyasına karşı uyanık olmaya, davet etti. Ancak, geniş kitleler 
tarafından okunmuş ve hızla çağın bilgeliği içinde emilime uğramış olmalarına rağmen,. 
tıpkı Picasso’nun Guernica’sı gibi, bu iki yazar da davranış değiştirmek konusunda başa-rı 
kaydedememişlerdir. Galbraith'in eleştirdiği tüketim, onu erişilebilir görenlere göre karşı 
konulmaz bir şeyken, o olanaktan yoksun olanlara elde etmek için çabalamaları gereken 
birşey gibi gelmekteydi. Kitlesel reklamcılığın büyümesiyle, buna ticari televizyonlar da 
dâhildir, Packard’ın “İknacıları” buyur edilen davetsiz misafir oldular. 

Tüketici küttür arzusunun neredeyse evrensel olduğunu fark etmek için Francis 
Fukuyama’nın “Tarihin Sonu mu?1L daki görüşlerine tümüyle katılmak. gerekmez. Bu ar— 
zunun ancak, 'ekonomik liberalleşmenin genellikle örtük olan büyümesiyle tatmin edile— 
bileceği ve dolayısıyla Hegelci geleneğe uygun biçimde, kaçınılmaz olarak politik liberal— 
leşmeye yönelmesiyle açıklanabilir. Bir kaç istisna dışında, sanat ve ideolojinin huzursuz 
ya da anlamsız bir ilişkisi olmuştur. Ayrıca anımsamak gerek ki, Francis Fukuyama “ta-ri— 
hir-ı sonu”" dediği bir zamana, bir büyük hüzün dönemi olarak bakar, çünkü: 

1F. Fükııyama, “The End of Hi'S'tory?”maıNa—tiorial Inter—esc,(Summer,..ısas), 51.18. 
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Tarih sonrası dönemde, ne sanat ne de "felsefe-. olmayacak, yalnızca müze 
tarihinin kesinti-'siz korunması-.. 

Bu,. olasılığı ne denli düşük olursa olsun, şüphesiz kaçınmanın yollarını aramamız gere- 
kecek bir kader. Sanat, müze tarihinde bile hapsedilmeyi göze'alamaz. En azından Mar- 
cel Duchamp tefekkür için yeniden yapılanmamış nesneler sunmuştur. Terry Eagletonî 
bize, “değişim değerinin ham yararcılığı” ile sanatı özdeksel belirleyiciliğini hiçe sayarak- 
tüketen estetize edilmiş izleyici arasındaki çelişkinin yapısını çözen Marks'a oları borcu.-. 
muzu anımsatır: Marksia göre bu tüketim bir asalağın tutumudur. 

Sanatçı, sosyal bilimcinin tersine, neden ve sonucu birbirinden yalıtmaz ve onları çözüm—' 
I_e-me. ve karşılaştırma yapabilmemiz için, önceden belirlenmiş bir yö'ntembilimin eline- 
bırıakrnaz. Burada, bizi yeniden düşünmeye sevkeden bir imge, bağlam ve özdekseliik 
çakışması buluruz. Bu, yoğun alıştırması sahte bir güvenlik yaratabilen akli tartışmanın 
”mantıksal gelişimi değildir; kendimizi ve üstünde istikrarsızca yaşadığımız dünyayı ye- 

' niden gözden geçirmemize neden olan beklenmeyen ye kendiliğinden ortaya çıkanla bir 
karşı karşıya gelmedir. 

Bazen sansürü akla getiren bir ö_zdeksellikle i'lgiii'dir,_arna bazen de bir kutlamadır. Bir 
başka deyişle, malzemenin kullanımı izleyiciyi düşünmeye .ve yeniden düzenlemeye iter. 
Bu işler özdeksel nesnelerin albenisini teslim eder ve bizden değerlerimizin derinliği ile 
tutarlılığını sorgulamamızı ister. 

Bu işler kültürümüzün mallar içinde sıkışmış olduğu gerçeğini kabul ve ilan ederler, bir 
de sanatçıyı bu kaderi paylaşmaktan Marcel Duchamp'ın geleneklere debdebeli karşı- 
çıkışının dahi uzak tutamadığını. Buradaki istihza, prefabrik’i Galeri’de ve Duchamp'ı 
20. yüzyıl sanatının Panteonuna yerleştirenlerin, sanat .ve onun kurumlarını bağlamı-aş- 
t—ıranlar olmasında ve böyle davran-arak sanatçıyı yakın olmak istediği şeylerden etkin 
biçimde“ yalıtmalarındadır. 

Fil (1988-94, Resim 1) 
Eu eserde bağlam ve içerik, geniş bir seçme '—alanıyla -'ilişkilenen' bir imgeyi bildirir. Fitili: 
ateşleyen şey, yalnızca fildişi için fillerin gelişigüzel avlanıp katledilmesiyle ilgili bir haber 
malzemesiydi. Belirgin ve çok ilintili acı çekmeye keruma düşünceleri dışında,, sanatçı 
olarak beni bağlayan bu barbarca tutumun son derecede irrasyonel oluşuydu. Neden 
fildişi böylesine değerlidir ve bizler neden gezegenlmizde böyle toptan bir gaddarlığın 
uygulanabilmesi için, temel gereksinimlerde değil de, lüks tüketime uygulandığı şekliy- 
le, basit arz-talep kurallarına izin veririz? Onun için bu çalışma, geleneksel kavramlara 
meydan okur, yıllanan simge-sel ve esasa dair değerlerin malzemelerini kullanan bir form 
olan öncelikle klasisizm! uyandırarak. Bu uzun'vadeli anlama ve değer verme düşüncesi, 
yalnızca fildişi avcılarına ve satıcılarına değil, onlardan daha çok çağdaş. kültüre yaban—— 
cıdır. İronik bir başka şey, tele—”vizyon dünyasının hem ”fillerin berbat durumunu yayınla- 
mak, hem de tartışma götürür değerde olan birçok bilgilendirme ve eğlencenin yayınıyla 
yükümlü olmasıdır. Tasarlandığı amaç için kullanılamayan bir televizyon alıcısı, özellikle 
yoksun ve kötü bir nesnedir - tam bir hiçlik özeti - kültürümüze zararlıdır; Yalnızca diş- 

2"'l"_er”'_rı,fı Eagleton, The- Ideoiegy of the Aesüetic, (NewYork; Blackwellıüüâ) , sRGB-. 
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leri-ne'. sahip olabilmek için kati-edilmiş; bir“ firin bedeni belir“, seyreltilmiş, gaste-fisil ye.-.- 
sapkın bir beğeni incelme—sini karşılamak üzere-yaratılmışzararlı 'birî'taleptir. 

San Marco'nun Atları (1987—89, Resim 2)- 
KlasiSizminin tüketim, gösteriş ve özdeksel değer gibi kavramları, bu yapıtta. yeniden er- 
tay-a çıkar ve bu kez bağlam toplum gururu ve kimliktir. “Şan Yunan, ihtişam Roma'ydı” 
diyen Edgar Allen Poe’nun şiirsel yansıması, Venedik'in servetini ne yazık ki unutur, oySa 
Serenissima, bir ortaçağ gazetecisinin yaptığı gözleme göre “Hıristiyan dünyasının tüm 
altını Venediklilerin ellerinden geçer." Şehir, Doğu ve Batı’nın en değerli ve göz kamaştı— 
rıcı mallarıyla anılsa da üstünlüğünü. koruyamamıştır. Mozaikler, parıldayan kubbeler ve 
bronz heykeller kokuşmanın kü'flerin'i ye çöküşünü paylaşır. Bu düşünce, bu çalışmanın, 
kitlesel tüketimin değersiz bulun-arak kenaraiattığı kalıntılarından, kullanılmış ve yararsız 
olandan elde- edilmi-ş klasik formuyla yakalanmıştır, Venedik'in yüreğini çarptıran altın, 
fildişi ve porfirin, muhteşem i-peklerin ye.- paha biçilmez biroka-rların değeri, bu yapıt ta- 
rafından sorgulanmış olmalıdır-. 

Kâğıt Ağaçlar (1990—92, Resim 3—4); 
Değer kavramı kâğıttan yapılmış olan bu yapıtlarda da sorgulanmıştır. Ormanlar tehlikeli 
ve kabul edilemez bir hızla yok olduğundan, kâğıttan bir ağacın“ içinde saklı olan Sim- 
gesellik, maalesef, hepimizce malumdur. Bu yapıtın sorguladığı bir başk-a şey de işlev 
fikridir.- Şimdi ahşabın, derinin .ve yünün yerini tutabilen, nüfusun büyük kısmını çevre 
bilincinden uzaklaştıran ve bizi kimi ağaç türlerinin ya çok yavaş geliştikleri ya da satış 
değerleri düşük olduğundan yok edildiğini unutmaya sevk eden sen-tetik malzemeler 
yer. Bu yapıtın ve“ onu izleyen yapıtların özünde olan, çevresel hareketlerin çığlıklarından 
.çok, bir kez daha, işte bu değer kavramıdır. Kâğıt, son derece duygusal ve kendi içinde 
çelişkilidir. Dayanıklılığı, düzeni ve uygarlığı simgeler, düşselliği ve kırılganlığı ima eder. 
Kâğıt, üstünde “çok"? değerli mesel-eleri 'taşıyabili r, kıskançça saklanabilir ya da pervasızca 
yok. edilebilir.. 

Otomobil (1993, Resim 5-). 
İçtentutuşan motor yüzyılımızda büyükdeğişim yaratmıştır ve kâğıttan yapılmış gerçek 
bir araba fikri, “malzeme ve özne-__, içerik ve bağlam, tabii bir de değer-sorularını doğurur. 
Otomobil özgürlüğü simgeler ve birçok teknolojik olgu gibi, bazı durumlarda, sözgelimi 
sokakları kilitlenmiş ve kirlenmiş kentlerimizde, özgürlüğümüzü daha fazla kısıtlar. 

Spitfire (1994, Resim 6) 
. Kağıttan gerçek boyutta. bir Spitfire (savaş uçağı) yaratmak dü.-şünceSE, kaçınılmaz olarak 

rar-taya çıkardığı çok sayıda teknik sorunla- abartılmış, Don quijote'vari bir kavram. Bu 
meydan okuma yalnızca sürekli olanın, sağlam olanın içinde karşılanması değil ; atı-k, 
değersizlik ve zamanın akış-ının değişen değerlerini kavramaya doğru duyguların sar- 
s'ılmasıdır. İmge ile özdekseiin çakışması, bizi dünyamızdan duyduğumuz memnuniyeti. 
yeniden düşünmeye, reddetme-ye sevk eden; ve 'sanat aracılığıyla ümit, korku, değer 
.ve arzularımızı değiştirme-"mize, ve bundan başka, yeniden değerlendirme-mize neden-: 
olandır. " 
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Handan BÖRÜTECENE 

Ben burada s-i-Ze 1995 senesinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde yaptığım “Yer- 
yüzünün Belleği" adlı serginin doğumunu ya da doğumunun yolculuğunu anlatacağım“.-1 
Biraz uzun bir yol! Aslında bilim adamları, daha doğrusu değiŞik alanlarda çalışan bilim 
insanları, yıllarca bir konu üstünde emek verirler, çalışırlar ve onlar sonuçta bir kitap 
çıkartırlar. Bu bir üründür. Bense kitap çıkartmıyorum ama bir sergi yapıyorum. Benim 
hemen hemen bütün sergilerin böyle oluyor: Çok uzun yılları kapsayan araştırmaların 
ürünü. Bu da upuzun bir yolculuk. O nedenle kapıda dağıtmaya çalıştığım katalogların 
yazınında da bunu bir seyir defteri olarak tanımladım, çünkü gerçekten Upuzun bir gemi 
yolculuğu gibi bir şey. Çok hoş bir yolculuk bu. Şimdi bu sergi, Yeryüzünün Belleği Sergi- 
si nereden aklıma geldi. Durduk yerde hiç bir şey insanın aklına gelmez. Bana her zaman 
s'orarlardı, “Bunları nerden yapıyorsun, nas-ı| aklına geliyor?" diye, ben de derdim ki' “Ya 
aslında yeryüzünün belleği olmasa ben hiç bir şey yaratamam." Aslında hayallerim de- 
ol'masa yarata-mam. Hayallerim deyince kendim de işin içine girdim. O zaman dedim ki, 
benim belleğim de yeryüzünün belleğinin bir parçasıdır. Sonra bu, baktım, etrafımdaki 
bütün insanlar için geçerli. 0 nedenle, şunu da söyledim, “senin belleğin de yeryü2ünün 
beiieği’nln bir parçasıdır”. Yeryüzünün belleği olmasa sen de hiç bir şey yaratamazsı-n. 
Belki zorluyormuş gibi geliyor, ama aslında içine girdikçe bunun doğruluk paylarını göre- 
ceksiniz, diye tahmin ediyorum. ' 

Aslında bu görüntülerin hiç birinin kesin yerleri—ni, özellikle söylemeyeceğim, bunlar dür-ı- 
yamıza alt, üzerinde yaşadığımız bu planetin değişik" coğrafyalarına ait görüntülierdin 
Hepsi benim sağda solda, kendimi alıp götürdüğüm yerlerde çektiğim bazı dialer—.. 

Az önce yeryüzünün belleğinden bahsetmiştim. Yeryü2ünün belleği nelerden oluşuyor 
diye düşündüm. Kültürler arası iletişimden, Insanların kendileriyle, başka insanlarla, iğn- 
Sanı'n doğayla diyalogundan doğan bir bilgiyi içeriyor yeryüzünün belleği. Ama bir şey 
var ki,. o da res-mi tarih yeryüzünün belleğine dair bir sürü şeyi içerdiği halde nedense 

1Bu metin, Handan Börütecene’nin sempozyum sunuşunun banttan çözümlenmesi-yle 
-_oluş;tu2rulm.u;ştuiz 
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gerçekleri yansıtmıyor. Bu konu beni çok etkiledi, ve bundan çok rahatsız olmaya baş— 
ladım. Geçmiş yıl-ardan beri. Özellikle ortaokül ve lisede-, bize res'mi tarih okutuyorlar, 
dünyanın her yerinde bu hiç değişmiyor. Sürekli yanlı bilgilendirildiğimiz sonucuna van 
dım. Sonra baktım başka insanlar da böyle düşünüyor, berı yalnız değilim. Oysa doğa 
bizi doğru. bilgilendiriyor. Hiç yanıltmıyor, her şeyi çok doğru anlatıyor. 

Az önce gösterdiğim katmanlar ve biraz sonra göreceğiniz fosiller, hiç bir şekilde bize 
yalan :söylemiyorlar. Kendi katmanında/bir hayvan saklamışsa eğer bir kaya,. onu,. deyin 
ki o bir balık fosili, asla kalkıp da kurbağa fosili diye yutturmaya kalkmıyor. Oysa. resmi 
“tarih, çoğunlukla tabii, resmi tarih yazanlar varsa alınmasınlar ama bize bir balığı kurba- 
ğa diye yutturmaya kalkıyor. Bunlar beni hep- düşündüren konulardı. Ve bunların hepsi 
'tek tek bir mozaiğin küçük parçaları gibi, bu tür düşünceler, beni bir serginin oluşumuna 
doğru itti. 

Doğanın yanında arkeoloji de bizi doğru bilgilendiren birbaşka alan. Mesela burada bir 
höyüğün kazısını görüyorsunuz. Buradan çıkan hiç bir şey bize yalan söyleyemez. Bu 
kesit almaktır, arkeolojide kesit almak diye bir şey vardır ve kesit alarak zeminden aşağı 
inerken bakın neleri görüyoruz. Değişik kültür katmanlar birbiri üstüne binerek bu güne 
kadar geliyor. Ben kültürden bahsederken doğa kültürünü de bunun içine. katıyorum. En 
alt katmanlarda bulacağımız bir buğday fosili, bugün de var, bugünden kopuk bir bilgiyi 
taşımıyor aslı-'nda. Bu bilginin bir sürekliliği var ve kültürlerin de aynen böyle bir sürekli- 
liği var. Burada hem arkeolojik bir kazı alanı ve demin bahsettiğim anlamda kesitlervar; 
hem de doğan'ın getirdiği katmanlaşmalar var. Yin-e arkeolojik kesitleri ve katmanları 
gör'üyorUz. Neden bunları gösterdiğimi açıklayacağım. Özellikle katmanlara burada daha 
da dikkatle bakın. Ve bunlar da fosilleri-miz, bizi aldatmayan,- yalancı olmayan belgeler, 
gerçek tarih kitapları. 

'Şimdi bütün. bunların sonunda, sergiye karar verdiğim zam-an', mekânlar seçip o mekân— 
lara göre sergiler yapıyo-rum. Bu düşünceler bende oluştuktan sönra. Yeryüzünün Bel— 
leği Sergisi için Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Hitit ort-astadlarının durduğu 
salonu seçtim. Bu "salon nedensiz seçilmedi. Ben belleğimden bahsediyorum. Belleğini 
benim beynimin içinde. Beynim de vücudumun içinde duruyor, tabii ki. Yani, vücudum 
bell-eğimin kasası gibi. Sergi“ mekânları da böyledir. Bir serginin alanı, “mekânı içine yer- 
leştirdiğim işlerin vücududur. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin bu salonu da 
benim Yeryüzünün Belleği 'Sergimin vücudu oldu. Birbirinden ayrılmaz iki parça haline 
geldi, müze ve sergi. Çünkü orayı seçmemin bazı nedenleri vardı. Elime bir kitap geçti.; 
“Boğazköy Tabletlerine Göre Hititler Dönemi Anadolu’sunun Florası." Bu kitabı okudu- 
ğum zaman bugün bitkiler için kullandığnnız kelimelerin birçoğunun etimolojik köke- 
ninin Hititlerde olduğunu, onlardan buraya geldiğini gördüm. Örneğin bugün “zeytin” 
diyorsak Hititlerin buna “zertun” dediğini gördüm. Daha bunu uzun uzun geliştirebiliriz, 
ama. -'şu anki konumu-z bu olmadığından değinmeyeeeğim. Onun dışında, burada bulunan 
bir sürü rölyefin üzerinde birçok eleman dikkatimi çeki. Şimdi o elemanları görebiliriz.. 
Bunlardan birtanesi: gördüğünüz gibi bir ahşap tekerlek, üzerinde de kafesli bir chariot 
bu. Kral bunu av yaparken kullanıyormuş. Bu. ahşap tekerlek bugün de hala aynı ”coğ— 
rafyalarda yapılmakta. Bir hayvanın, tiftik keçisinin tüyleri. El izleri ... Bunlarda-e|. izleri. 
ile bunlar da Bir seramoniden bir detay. Tıpkı dokümanter film .gibi "geliyor bana bu 
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Hitit rölyefleri. Bakın, aşağıda. bir zeytin demeti taşıyor, bir zeytin dalı var elinde. Zey- 
tini,. yani zertunu yakından göreceğiz şimdi. Buğday başaklar, belki de arpa. Arpa diye. 
öneriyorum, biliyorsunuz bira da onların bulgusu. Yine bir tören için, bir yaban keçisinin 
boynuzundan tutmuş götüren bir adamcağız görülüyor. Keçinin boynuzuna dikkat ediniz,. 
lütfen. Kubabba ya da Kupappa, Hititlerin ana tanrıçası, elinde bir şey taşıyor, aşağıdaki 
“Yuvarlak şey. Bugüne kadar benim okuduğum bütün tarih kitapları, _bunun için hep “nar-" 
diyor. Biraz sonra bunun “haşhaş” da olabileceğini göreceksiniz. 

Bütün bu. düşündüklerimi aktarabilmek için gidip orada çalıştım 've; pek-- çok" detay :bir-4 
leştlrdim. 

Esas olanın varolduğumuz noktada süregidenin geçmişten getirildiğini ve geleceğe gi- 
deceğini doğru okumak. Aslında böyle bir derdim var ve bun-u anlatmaya çalışıyorum. 
.Çünkü”. müze izleyicileri, müzeleri gezerken hiç yaşamayan bir kültürün izlerini seyretti- 
ğini zannederler. “Aah ne kadar da enteresan," diye. Oysa onların bugün de yaşadığını 
vurgulayan bir iş üstünde çalıştım. Hiçbir kültürün bütünüyle ölmedi-ğini, aslında kültür— 
lerin birbirleri üstüne katmanlaşan diyaloglarla bugüne geldiğini gösteren bir ayna olsun 
istedim bu sergi. Ölü doğa olmadığı gibi ölü kültürün de olmadığına inanıyorum. Aslında 
bu. koz-mosta hiç bir şey-yok olmuyor, sadece dönüşüyor. Bütün bunlar- aklınızda oluşur,. 
fakat sergi görsel bir şeydir ve oradan, buradan, şuradan gelen; bu uzun seyahatte 
edindiğiniz bavullar ve çantalar dolusu bilgi, nasıl bir görsel dil oluşturacağınızı belirler. 
Bu sergideki görsel dili oluşturmak için, aldığın ya da çaldığın bütün ipuçlarını size önce-- 
den gösterdim. Bu kazı alanlarındaki katmanlar, doğal katmanlar, kaya katmanları, bana 
nasıl bir katmanlar kutusu oluşturmam gerektiğini anlattı. Bir kutu mu? Hayır, bu bir 
kutu değil, bir kasa olmalı. Çünkü vücudum belleğimin kasası gibi. Bu da onların kasa-sı 
olmalı. Diyelim bir kasa formunda ve kat kat bir şeyler yerieştirmeliy’im dedim, sanki 
o kazı alanlarına katmanlı bir kasayı sokup çıkartmışım gibi. Sonuçta, bunlar böylesin-e 

katmanlar oluşturdu. Ben bunlara “Bellek Kasası” adını verdim. Biliyorsunuz, müzelerde 
vitrinleri kapatmak için kurşun kullanırlar, benim ka-salarımın etrafı da dövülmüş kurşunla 
kaplı. Altında kasayı taşıyabilsin diye demir ayaklar var. Tamamen camdan oluşan, biz 
onları görelim diye böylesine şeffaf kasalar. Ve içlerinde, daha önce bahsettiğin Hayri 
Ertem'in kitabından elde ettiğim, Hititler Dönemine ait Boğazköy tabletlerinden yola 
çıkılarak saptanmış ve aynı coğrafyalara sayısız defa seyahatler yaparak toplamış ol- 
duğum bitkilerin tohumları var. Bu toplama işi gerçekten uzun sürdü. Yaklaşık üç, üç 
buçuk yıl kadar bir zaman aldı bütün tohumları toplamak. Hemen bir parantez açıp- 
”Söylemek istiyorum. Bu tür çalışmalar insana çok şey öğretiyor. Yerli tohum bulunmuyor-' 
Türki-ye’de. Türkiye’ye, tahıl ülkesi olan bu ülkeye, yediğimiz içtiğimiz her şeyin tohum— 
ları Amerika’dan geliyor. Tohumları çok daha ucuza satıyorlarmış; ama tohumların za- 
rarlıları için sattıkları ilaçlar inanılmaz pahalı. Böyle bir ticari oyun söz konusu. olduğunu. 
da bu sıra-da öğrendim, son derece de şaşırdım. Burada da. sizleri görünce söyleyeyim 
dedim kendi kendime, çünkü bu beni çok etkiledi. 

Bu bölgelerde pancar, arpa, yulaf, haşhaş akılımıza ne geliyorsa, oradaki listede olan 
bütün tohumları toplamaya başladım, bazı otları da topladım. Az önce gösterdiğim e| 
izlerinin olduğu rölyef 'tam bu işin arkasındadır, tabii çok kaliteli bir dia olmadığından 
gözükmüyor maalesef. Ben de bu işi onun önü-ne yerleştirdim ve: kendi el ve. ayak lz- 
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lerimi ”koydum, kültürlerin hareket ettiğini. vurgulamaya çalıştım. Bir iz, bir insanin izi. 
Yukarda bezelye tohumu var.. ortada bakla tohumu var, onun altında da rezene var. Bu. 
salondaki tek büyük adam heykeli de girişte ve sağda durur. Aslında burada bir kelime 
oyunu yaptım Hititçe'de “gat” hecesi sözcüklere büyük anlam katıyor; “bezezva guya!” 
ise dediğiniz zaman bakla oluyor, onun büyüğü anlamına geliyor. Ben de büyük adamin 
önüne büyük bezelyeieri koymuş oldum böylelikle. Bunlar kendi kendime yaptığım oyun-- 
lar. Şimdi, az önce size dikkatle bakınız diye söylediğim boynuzu görüyorsunuz. Boy—- 
nuzla, keçi boynuzuyla yaptığım iş. Bu bir-yaban keçisi boynuzu. 0 keçiyi ben yurmadım, 
asla, Ankara Hayvan-at Bahçesinin deposunda böyle. bir keçi yarmış, onun boynuzunu 
bana verdiler. Onlara müteşekkirim. Kendisi eceliyle ölmüş bir keçi, onu da söyleyeyim. 
Bura-daki rölyefier Sakçagözü'nden bu müzeye gelmiş, yani yerinden edilmiş; oradan 
taşımışlar, getirmişler bu rölyefleri oralara dizr'nişler, bizler gezip görelim diye.. Bu rölyef 
dizisinde bir parça, boş, yok-. Onun yerini alçı bir duvarla geçmişler. Ve ben de geldim, 
terzi gibi oranın ölçüsünü alıp gördüğünüz bu işi hazırladım. Yukarıda ardıç yar, aşağıda 
çitlembik, boynuzun altında duran, onun altında yine bir kelime oyunu olarak keçiboynu- 
zu yar, onun altında da yulaf yar. Şimdi geldi ve bu o bölgeye giriverdi... Bugünün dilinden 
bir şeyle milattan önce 2000Iere ait bir iş bir arada birleşmiş oldu. Bu, insan, onu izle- 
yonlere bir gönderme. “Hiç bir kültür ölü bir kültür değildir. Bu topraklarda bizden önce 
yer olan herşey bizimle ilgilidir”, diye belki düşünülür istemi-Ştim. 

Şimdi gelelim sevgili Kubabbamızın elinde.-taşıdığı nar mı yoksa haşhaş "mı konusuna. 

Kubabba'nın .rölyeflni biliyorsunuz. Daha önce de detayını göstermiştim size.- Bakın .bu-. 
rada da bir kata nariar koydum öbür katta da haşhaşiar var. Aslında dikkatle bakarsanız 
her iki meyve de birbirlerine form olarak benziyorlar; gelgelelim şöyle bir durum var 
ortada: Düşünüyorum da hep elindekinin nar olduğunu söylemişler, çünkü narın bugün 
bize zararı yok. .Ancak haşhaş taşıyor denirse her türlü drug ve uyuşturucu geliyor insa- 
nın aklına. Koskoca Hitit tanrıçası elinde uyuşturucu hammaddesi oian bir şey taşıyacak 
değil ya! Yoksa o uyuşturucu mu kullanıyordu, kötü tanrıça! Etik değerler giriyor burada. 
işin içine. Bizim zamanımıza ait etik değerler. Ne yapılıyor o zaman, insanlar şaşırtılmaya 
çalışılıyor. Niçin hiç denmiyor ki “... bizim bilebiidiğimiz kadarıyla, bugün bildiğimiz bilgi— 
lerle, çünkü yarın başka şey öğrenebiliriz." Her gün yeni bir gerçekle karşılaşıyoruz, bilim 

Jiler'ledikçe. Ben de küçücük bir nar ye haşhaş kapsülünden yola çıkarak, küçücük bir 
şeyden, bunu çok dah—a büyütüp daha geniş perspektifte hayatın her alanında bu soruyu 
sormak üzere hazırladım bu işi. Bize söylenen her şey acaba doğru mu? Teleyiziyon'daki 
haberlerde bize Afrikainın herhangi bir ülkesinde yapılan bir ihtilale dair yerdiği haber' 
doğru mu’? Biz nasıl bilgiiendiriliyoruz? Doğru biigilendirlliyor-muyuz? Yoksa sistem yani,, 
iktidarlar bizi kendi istedikleri gibi mi yönlendirip bilgilendiriyor? Buna dair sorulan küçü- 
cük bir nar ve haşhaş kapsülünden giderek ..sordur'ma'ya çalışacak kadar naif bulu-yorum 
"kendimi. ' 

Orada gördüğünüz rölye'fte- Hititlerde daha doğrusu hemen hemen bütün Ortadoğuida, . 
ayrıca dünyanın birçok yerinde, bulunan “hayat ağacı"" kavramı var. Burad-a bir hurma 
ağacını hayat ağacı olarak betimlemişler. Ben de yerde yine bir bellek kasası içine hurma 
dalları yerleştirdim. Benim hurmalarırnın kokusu yok, çünkü onları iki camın arasına yer— 
leştirdim. Bu hUrm'a dallarını toplarken de-bir sürü araştırma yaptım; Etn'obotanikçiierie 

? 
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konuştum, botanik tarihçileriyle, ...sağa sola gittim, bir sürü kitap karıştırdım. ya hur-rna 
sanıldığı gibi bize Suriye ya da Irak yani, Güneydoğu'dan değil., tersine Mısır'dan kalkıp 
sıcak ülkelere doğru göç eden kuşlar aracılığıyla- Antalya Yakınlarındaki Adrasan’dan 
girmiş. Kuşlar, Mısır’dan kalkıp Anadolu’ya doğru göç ederlerken, ilk önce Antalya yakı-n- 
larındaki Adrasan Burnuna 'iniyorlar. Yolda çok yorulduklarından o kadar denizi geçtikten 
.fson'ra, Anadolu’da ilk indikleri yer o bölge. Orada mola verdikleri zaman “oh nihayet”, 
deyip kursaklarında ve bağırsaklarındakileri bırakıyorlar. Böylece bol miktarda hurma 
tohumu getiriyorlar Mısır'dan. Ve hurma Anadolu'ya böylelikle Adrasan ve Datça çevre— 
sinde bir yerden giriyor. İşte, bu hurmaları oradan topladım. Bunlar adrasan’dan ___gelen 
hurma yaprakları, bunlar da küçük tohumlar-ımız. En alttaki tohum değil, topraktır. Ze- 
min katlara sürekli toprak koydum. 

.Şu-radaki iki. adam ellerinde koskoCa-rnan- bir bendir tutmuşlar. .Şimdi o insanların pro— 
p'orsiyonlarına göre bendiri biliyorsunuz,. defe benzer bir alet, ama içinde zilleri yok. 
Anadolu'da ve özellikle dini müziklerde kullanılıyor. Onun hesaplarını yaparak ben de bir 
bendir kullandım. Ve getirip müzede aynen bu parçanın yanına koydum. Çünkü bendir 
hala yapılıyor, Hitlt'ten beri her yerde var. Bir kaç, arkadaşımla beraber bu müzik aletle- 
rini rölyeflerden yol-a çıkarak tekrardan — başka türlü müzik aletleri de var - üretiyoruz. 

Onlar çalıyorlar ben de değecek kadar bir yerde elimin izini bıraktım çünkü Çalmam 
:İ'rnürnkün değildi burada. Daha bunun gibi başka aletleri de göreceğiz. 

At arab-ası tekerleğinin olduğu o rölyef tam bu işin arkasında duruyor. Ve ben de tam 
o'nun önüne bugün aynı" coğrafyalardan, Karaman ciyarlar'ındja bir yerdeydi, bu at ara— 
bası. tekerleğini aldım, getirdim ve buraya yerleştirdim. O- tarihten bu tarihe yapılma 
yöntemlerinde hiç- bir-değişiklik yok. Buna “vah vah, niye yok” demiyorum, ayrıca-çok da 
hoşuma gidiyor. Nekadar da iyi oluyor- bazı şeylerin böyle. aynı kalması. 

Buda tiftik keçileri ye kişniş kullanarak yaptığım- bir işti. Bu arkadaki arabanın bütün o 
kareli kasnaklı yapısından hareket ederek vardığım bir görsel dil. Bunları göstermekte.“- 
ki amacım, aslında seçtiğim çevrede ve doğada var olan bütün ögelerin benim sergide 
oluşturduğum görsel dili nasıl etkilediğini, nasıl yar ettiğini anlatmaktı. Kapıdaki kata-log- 
larda daha yakından da görebilirsiniz. 

Teşekkür ederim. 



Franz W. KAISER 

“Kamu." sıfatı sanat kurumunun dışındaki bir alana gönderme yapar.1 Müze. izleyicisi 
--önceden şartı-anmıştır. Sanat, yalnızca sanat bekler ve sıradan nesneleri sanat nesneleri 
olarak kabul etmeye istekiidır; prefabrikasyon ilkesi de buna dayanır. Yüzyılın başından 
başlayarak prefabrikasyon, günlük hayattan uzak ve sadece seçkin bir grup tarafından 
ulaşılabilir bir kurum olan müzenin eleştirisini başlattı. Bu eleştiri dikkatleri, kurumun 
isteyerek uzak, mesafeli durmasına. çekti. Ancak, eleştiri geri tepti. Müzey'i feshetmek 
yerıne, sanat giderek artan bir biçimde bu kurum tarafından tanımlanır hale geldi ve o 
güne kadar bir çalışmayı sanat olarak ilan. eden onun kaidesi veya yaldızlı çerçevesi iken, 
şimdi gereksiz duruma geldi. 

O zamandan beri,— kurumsal çerçevenin kaybolma-sıyla birlikte, sanat yapıtı daha az tat-.- 
nınab-ilir oldu. 

“Kamusal mekânda 'sanat" ve “ısmarlama. sanat” “gibi terimler, önemli ölçüde, eş anlamlı 
olarak kullanılır. Aslında, bütün sanat ısmarlamadır. Oysa. bizim sanat anlayışımız, sipariş 
beklemeden, kendi isteğiyle tasarlayan ve yaratan dahi düşüncesi ile sınırlıdır. Kamusal 
sanat ise, genelde yasalar ve bir kavramı gerçekleştirmenın yüksek maliyeti yüzünden 
engellenir. İşler her zaman yapılageldıkieri gibi yapılır: önce müşteri projeyi tanımlar 
ve sanatçı ancak sonradan olaya girer. Ancak, kamusal siparişler artık belirli bir eğitim 
seviyesi ve buna eşlik eden davranış kurallarıyla ayırt edilen patroniardan oluşan seçkin 
bir grupla sınırlı değildir. Aynı nedenle, çalışmalar da artık kurallar tarafından belirlen- 
meyıp, tersine oldukça kişisel anlatımlar olarak ortaya çıkarlar. Aslında, bu anlatımlar 
bütünüyle keyfi değildir ve sanatçının üretiminin artmasıyla ortaya çıkarlar. Sanatçının 
bütün çalışması, sonunda, kendini sanat tarihine karşı belirli bir tavır olarak gösterir. Fa- 
kat sıradan kamu- sanatı izleyicisi, bu gönderme yapılan çerçeveleri anlamaz. KamUSal 
bir mekânın, özellikle bu mekân 'için tasarlanan yapıtların tanımlanmasında etkin bir rol 
eynamasına ve sıradan halka bu çalışmaların anlaşılabilmesi için en azından bir ipucu 

iBu metin şu makaleye dayanır-: Frank w. Kaiser, “Public Art Comissions, EXempliFled' by Alike Dev 
”Vries, The Cente for The Study af Semptom-Series (Leeds-: The Henry Moore Institute-, 1995).. 
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vermesine rağmen, (çünkü onlar hergün kullandıkları için mekânı -ta'nırlar)=-genelde kar- 
işıt bir tepki oluşturur-'. “Görünüşte keyfi bir uygulamanın alışılmış çevrelerini değiştirmeSİ 
insanları kızdırır. 

Engel veya Dekorasyon _ 
Kamu sanatı, içine yerleştirildiği ortamın gündelik kullanıcılarını mı, yoksa "özellikle-sa. 
nata duyarlı hale getirilmiş sanat çevresinin isteklerini mi tatmin etmek zorundadır? İki 
gerekliliği uzlaştırmanın zorluğu, avant-garde sanat dünyasında oldukça saygı gören bir 
sanatçının bir kaç kamusal yerleştirmesinin kaderiyle örneklenebilir; çalışmaları göze 
çarpan bir biçimde çevreye gönderme yapan Amerikan heykeltıraş Richard Serra. 

1979'da, Birleşmiş Milletler Genel Hizmetler İdaresi’nin Mimarlıkta Sanat Programı kapı"- 

samında, Lower (aşağı) Manhattan'daki Federal Plaza için özellikli ve kalıcı olması koşu-,— 
Iuyla bir heykel siparişi verildi. sonuç 3,66 metre yüksekliğinde ve 37,51 metre uzunlu- 
ğunda, eğilmiş çelik bir levha idi. 

Alan-özellikli çalışmalar ister kentsel, ister peyzaj isterse mimari olsunlar 
arazinin topografyası tarafından tanımlanırlar. Benim yapıtlarım arazinin 
bir parçası haline gelirler, aynı zamanda da onun yapısı içine inşa edil— 
mişlerdir; ve çoğunlukla arazinin düzenlemesini hem kavramsal hem de 
algısal olarak yeniden kurarlar. Heykeli bir kaidenin üzerine yerleştirme 
geleneği, heykel ve izleyici arasında bir mesafe oluşturmak içindir. Ben 
"ise izleyicinin heykel ile kendi ort-amında iletişime geçtiği davranışsal bir 
mekânla ilgilendim. Mekân, yerin ardıl=algılarının bir-toplamı haline gelir. 
İzleyici özne haline gelir.2 ' 

Gn yıl sonra heykel, plazayı her gün kulla-nan insanların itirazlarına yanıt olarak kaldırıldı. 
Berra’nın kaidırılmayı engellemek için yasal yollarla gösterdiği çaba başarısız-oldu. Onun 
özgür konuşma hakkı için yaptığı başvuru, Amerikan yasalarına göre bu hak bağımsız 
bir politik mesaj "etmediği sürece- bir sanat “yapıtı için geçerli uygulanmadığından dolayı 
bir yanıt alamadı. 

Sanatsal ifade öncelikle doğanın bir türevi olarak görüldüğü için, değeri de 
“marjinaldir. Bu yasal tutUm, sanatı çoğunlukla sadece eğlence olarak ak 
gil-anmaya eğilimli ve çoğu insanın 'kültür'le ilişkisinin film ve televizyonla 
sınırlı olduğu. Amerikan toplumunda sanatın durumunu yansıtır,3 

Profesyonel çevrelerde bile, çağdaş sanatsal ifadenin değerine gelince fikirler farklılaşır-'. 
Ama yasal bir sistem birsaniat yapıtının değerinin televizyon izleyicisinin kararsız be:- 
ğfenisi tarafından ölçülmesine izin verirse, yapıta zamanın snavına dayanabilmesi için 
hiçbir şans verilmemiş olur. Şüphesiz ki, televizyon izleyicileri çoğunluktadır ve demok- 
ratik ilkelere göre onların beğenisi hâkim olmalıdır. Fakat bu beğeni aynı zamanda da 
en küçük ortak paydadır ve sadece bir dengeleme etkisine sahiptir. “İstatistiksel alarak- 
-— bizim yüksek'k'ül'tür kavramırnızın dayandığı - istisnai sanatsal ifade-nin kıymetini bile.—r- 

2REChancl Serra, Seiected Statements Arguing in Support of *Tiited 'Ara', Ciara Weyergrağf—Sejrra and; 
Martha Buskirk (der.), (Eindhoven, 1988"), _s. 64—65. 
3Barbar'a Hoffman, "Law for_Art-'s Sakai W.H. Mitchell! (der.), Art and“ the Pubiic Sphere içinde, 
(Chicago: University of Chicago, Press, 1992),s.1.23. ' 
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mez. Bütün avant—garde sanatçılar başlangıçta tepkiyle karşılaştılar, fakat bugün bizim 
tarihsel 'mirasımız olarak kabul “edilirler. 'Sadece zaman sınavı kesin bir değer yargısı 
oluşturabilir. 

“Eğilmiş Kemer"in kaderi burada, modern sanat yapıtının kamusal ve özel çevreleri bir—. 
leştirmedeki alışılmış başarısızlığını örneklemeye yarar. Sanatçı ve patron uzamış iş gö— 
rüşmeleri yürütmeye ve ilgisizlikten fiziksel saldırıya kadar değişen tepkilerle karşılaş— 
maya hazırlanmalıdırlar. Kamusal sanatın birçoğu ilgisizliğe sığınarak konuyu tartışma 
dışı bırakır. Bu mimarın zararsız dekorasyon arzusuna da uyar. Oysa sanatseverlere göre 
ise bu göze batan bir çirkinliktir. 

Anıtlar 
Bazı özellikleri farklı olabilir, fakat bugün Washington’un en çok ziyaret edilen Vietnam 
Şehitleri Anıtına dikkat edin, 0 bazı yönleriyle, kesinlikle Berra'nın “Eğilmiş Kemer"inln 
antitezidir.4 Amt 125 derece ve 12 dakika açısı ile uçlara doğru incelerek birleşen parla- 
tılmış iki siyah granit duvardan oluşur. Duvarlar Vietnam savaşında ölen 58,000 Ameri- 
kan askerinin isimleri ve ölüm tarihleri ile işlenmiştir. Yerleştirme slmetriktir Ve toprağa 
dayandığı için izleyici anlamını kavramakta güçlük çekmez. Anıtı yapan, Maya Lin, sa'- 
natçı değildir. Maya Lin seksenlerin başında anıtı tasarladığı zaman yirmibir yaşındaydı 
ve Yale'de mimarlık eğitimi görüyordu. Lln'in amacı tedavi edici bir arındırmayı harekete 
geçirmekti ve Vietnam askerlerine rastlamadan anıtı ziyaret etmek'fiilen mümkün olma- 
dığından kesinlikle amacına ulaşmış görünüyor. Görünüşe bakılırsa, onlar orada üzerinde 
süre-kli kalıcı bir iz bırakan ve kişişel deneyimleriyle bağlı olduki-arı kayıp yoldaşlarının“ 
isimlerini arıyorlar. 

Aynı. nedenle, Vietnam anıtı i| kel zamanla ra (eğer megalitl'ıik mezar kültürünü de ekler— 
sek) kadar giden; her zaman ve her yerde “memento mori” ile tanımlanan bir cenaze yeğ 
kült yapıları geleneğinin parçasıdır. Hiçbir ölümlü rizik-sel varlığın fanliiğinden kurtulama- 
dığından, anıtlar, konumlarından dolayı, bireysel deneyimlerin ve bu deneyimlerle ortak 
yüzleşmenin yansıtılabildiği yüzeylerdir. “Eğilmiş Kemer" bu tarz bir bireysel deneyimle " 
hiçbir bağ önermez. Onun yapısı fiziksel, örneğin bireysel olarak duyulsa bile, bu dene- 
yime duyarlılık, ona uygun bazı beklentilere bağlıdır. Sıradan insanların bu beklentilere 
sahip olmasına ihtimal verilemez. Bu nedenle, kamusal sanat için sadece anıtların iyi oi- 
duğuna karar vermek erken bir karar olacaktır. Maya Lin'ln çalışması, kuralı doğrulayan 
bir istisnadır. Başkan Reagan'ın Birinci Eyalet Sekterteri James Watt, bu kişilerin ölüm 
nedenlerinin yüceltilmesi için ısrar etti ve 1984 yılının şehitler gününde, göze çarpan bir 
biçimde Vietnam'ın Hollywood görüntüsünü anımsatan, bir anıt eklendi. 

Anıtların çoğu - iyi lşlediklerinde bile - kötü zevkin klasik ömekleridir ve- sanat olarak 
adlandırılmaya layık'değildirler. Çünkü onlar - bizim hatırlamayı istediğimiz şeylere - içe- 
riğe gönderme yaparlar ve içerikten ve fonksiyondan bağımsız özgürlük fikrine dayanan 
özgür Batı sanatı kavramı'na uymazlar. Fakat kamusal mekânda kendi kiŞİSel projesini 
önermeye cesaret eden bir sanatçıya, karşılaşacağı beklenti bu olacağından, anıtın in- 
sanlık tarihindeki uzun geleneğini aklında tutması tavsiye edilecektir. 

“Aşağıdaki bölümü' dikkate alarak; Charles L. Griswold, The Vietnam Memorial and the. Washington 
Mail: Phiiosaphicai Thoughtsbn Political Iconegraphy, Mitchell, aa.-,- s.100, ile karşılaştırın., 
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Görsel Kirlilik 
Etrafımızdaki dünya görsel işaretlerle doludur; işaret direkleri, trafik işaretleri, ilan par- 
noları, ışıklı reklamlar, amblemler ve sokak mobilyaları. Biz onları “anlarız"çünkü sokak 
kürallarını biliriz, ya da onları anladığımızı düşünürüz, çünkü reklamların referans olarak 
aldıkları, bizim gün be gün tanıştığımız, onların geçici modalarıdır. Aslında, ilan panoları— 
nın ve ışıklı reklamların biz-e söyleyecek - bir şeyler satın almamız dışında - pek-detönemli 
.bir şeyleri yoktur. Kamusal sanatın aksine, reklam izleyicinin özel ilgisine güvenmez; o 
eleştirel uzaklık. için hiçbir mesafe bırakmayacak kadar yüksek gürültülü ve cüretkardır. 
“Giderek artan bir şekilde, reklamın her yerde varlığı bizim algılama alışkanlıklarımızı ve 
böylece insanların her gün kullandıkları kamusal mekânda, bir sanat yapıtından beklen- 
tilerini belirliyor. özellikle, Amerikan sanatçıları bu olguyu dikkate aldılar. İlk ele alanlar 
Claes Oldenburg gibi pop sanatçıları olduğu halde, seksenlerde Jenny Holzer ve Barbara 
Kruger gibi sanatçılar reklam yöntemlerini daha geniş bir halkı hedef almak için özellikle 

kullandılar. Yapıtlarının - galeri ve müzelerden, ilan panolarına, çıkartmalara, kartpostal- 
lara ve bunun gibilerden - gözle görülür bağlam-sal bağımsızlığı üzerinde söyleşilen Bar- 
bara Kruger, “Aslında, ben onları ayrı mekânlar olarak görmüyorum” ve onların ayırt-“edi- 
lemez olduğunu mu düşündüğü sorusunu ise “hayır, hayır, bence onlar farklı...” diyerek. 
yanıtladı. Eğer iki farklı mekân ayrı değildiyse, onları ayırt etmek sanırım .zor olacaktır- 
—y"e- bizim burada ilgilendiğimiz mekânlar kesinlikle ayırt edilebilir. Örneğin, bir kamusal 
mekân ile bir sanat galerisi arasındaki önemli bir fark, ikincisinin ilan panolarını yükse-k 
fiyatlarla satmasıdır çünkü onlar burada kültür nesneleri olarak alınıp satılırlar. Barbara 
Kruger'e göre bu bahis konusu olarak görülmüyor. Aynı söyleşide o “Fakat bence- bi- 
zim içimizde kendilerini kültürün koruyucuları olarak görmeyenler yar. Farklılıklara ve, 
hoşgörüye izin“ yeren biryer hayal ediyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şimidiye kadar 
görülmemiş ve duyulmamış başka çeşit bir izleyici ya-ratmaktır'”5 diye açıkladı. Bu sayın 
ikiyüzlülüğü çok açıktır, bir yandan Kruger kültürü elitist ve modası geçmiş sayar ve 
eleştirisini kültürel kurumları bırakıp kamusal mekâna girerek ifade eder; diğer yandan 
ise kültürel kurumlar kabul edilir ve onların değer artıran gücü, ilan panolarının kültür 
nes-neleri olarak yüksek fiyatlarla seçkin bir topluluğa satılması ile mali gelir sağlamak. 
için kullanılır. Ve her durumda sağır edici görsel gürültünün yoğunluğunda birkaç ilan 
panosun un başka bir “çeşit izleyi-çi oluşturabileceği de şüphelidir. 

İkilem 
“Kamusal sanat", “mimarlıkta sanat-" ve. “sipariş sanatı ,. gibi terimler kötü sanat olarak 
uluslararası ün kazanmışlardır. Bu uluslararası fikir birliği” rastlantısal değildir-. Sanat. ku— 
rumlarının duvarları dışındaki bir san-at yapıtı kuraldan ziya-de bir istisnadırye az rastla— 
nan iyi yapıtlar" sokaktaki adamdan nadiren olumlu bir tepki alırlar. 

Bunun çeşitli nedenleri vardır. En belirgin olanlardan biri zaten belirtildi. Prefabrik; hazı-r 
üretimden beri, sana-t kurumlarının ortamı 'sanat yapıtının bir parçası haline gelmiştir' ve.-- 
kamusal alanda geleneksel bir başlangıç noktası yoktur. Ortalama halk çağdaş sanata- 
yabancıdır ya da ayrı ayrı sanatçıların çalışmaları ile kamusal sanatı anlamak için gerekli- 

nitelikleri yoktur. İlgisiz veya saldırgan tepkiler (“bu sanat. mı yani?”), bunun sadece.-. 
mantı ksal bir sonucudur. 

ŞWJ. T-M'itchelii “An Interview-with -.üa_rbara Kruger.” Mitchell,. ae. isinde. 5.2345- 
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Kurumsal bir referans noktasının eksikliği sorumlu olan ikinci nedendir. Komisyonların 
maruz kaldığı farklı seçim süreçleri (mimarın önerisi ve yerel sanatçıları da kapsayan 

1 önemli kişilerin jürisinden oluşan genelde az veya çok demokratik bir süreç) sıradanlığın 
1 yürürlükte olduğu özel bir ortam; sanatçıların kendi sanatsal projeleri olmadan çabaları- 

nı şehir mimarisinin günahlarını örtbas etmeye yönlendirdikleri bir ortam; oluşturdu. Bu 
sanatçıların yapıtları nadiren müzelerde görülür. 

Bu perde arkasına karşı, kişi “kamusal sanat”ın gereksiz olup olmadığını düşünebilir; 
. Kamusal sanat hiçbir şey iletmez, bir anıtın kisvesi altına girmeyi reddeder fakat başka 

bir fonksiyonu da yoktur,- devamlı itirazları kışkırtır ve her şeyin üstünde, düzenli ola- 
rak. meslek tarafından kötü sanatın zirvesi olarak teşhir edilir ve karşı çıkılarak “özgür 
sanat”la kıyaslanır. 

Bilinçaltı olarak, bu çift (iki yönlü) reddediş (genel halk .ve uzman fikri tarafından) bizim 
batı sanat kavramının yaratılışında köklenen; 'modern sanatın bir ikilemini yansıtır. 'Ön— 
ceden de sözü edilen prefabrik üretilmişin (ready—made'in.) kurumsal eleştirismin etkisi 
ve kamusal mekânlardaki sanatın içsel sorunları, kavram ile kurum arsındaki kaçınılmaz 
kader bağının göstergeleridir. 25.7 

Tanımlanabilir bir tarihsel süreçte, sanat kurumu. modern kültürün tipik özelliklerinden 
biri olarak. billurlaştıF Uygun bir metafor, “merkez parçası Metropolitan'da, sağ kanadı 
Louvre'da ve ».sol kanadı Prado’da olan, orijinal dinsel ortamından - kiliseden - müZenin 
nötr ortamına nakledilen kanatlı bir ortaçağ pano’su olabilir. 
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Fakat kurumsallaşma uzmanlaşma anlamına gelir. Uzmanlaşmış bir kurum herkese açık 
değildir. Modern eğitim, örneğin matematik alanında, 17. yüzyıl bilimi standartlarına 
karşılık. gelir. Bugünün standartlarına ulaşmak uzmanlaşmış araştırmanın yıllarını almış- 
tır. Böyle bir izolasyon, evrensel geçerli gerçeğin ilanı olarak dinsel geçmişinden gelen, 
bütünlük tezini savunmuş olan sanat için kabul edilemez olacaktır. Günlük hayattan ko- 
puşun, bu bütünlük iddiaları ile uzlaştırılması zordur ve sanatçının kurumsal izolasyon- 
dan kaçmak için gösterdiği çabalar bizim sanat kavramımız kadar eskidir. 19. yüzyıldan 
bir örnek, “Gesamtkunstwerk’e doğru yöneliştirf'? ve 20. yüzyılın başında aslında bütün 
akımlar — Dada, Bauhaus, DeStijl, Futurizm, konstruktivism, sürrealizm ve başkaları 
- kurumdan kaçmak ve günlük hayata dâhil olmak için tasarlanmış-lardır. Ve bu yüzyı— 
lın son yarısında sanatçılar — pop sanat'tan, performans’tan, video sanatından, Joseph 
Beuys'un “genişlemiş sanat kavramı"ndan, neo—poptan (Koons, Vai-eman ve diğerleri), 
ve neo—kavramsaldan (Holzer, Kruger ve diğerlerine kadar) - sürekli olarak kurumun 
dışında geçerli olacak bir gerçekliği kendilerine mal etme-nin yolunu aradılar. Kamusal 
sanat kurumu yıkmak için başka bir deneme olarak. anlaşılabilir. 

ÖArnold Gehlen,. “Über Kulturelle Kristallisatlon” adlı yazısında bizim modern kültürel çağı_mızı'î“bil_l_ur— 
laşma” olarak tanımladı. Bkz. A. Gehlen, “Über Kulturel'le' Kristalllsation" “Studierı zur Anthropoiogf'e' 
und Soziologı'e içinde, (Neuwied, 1963”), s. 321. 
71319831113 Harald Szeemann bir eponymous gezi sergisi örgütledi., sergi kataloğu: Der'Han'gız-um Ge— 
.samtkunstwerk, (Sauerlaerıder,-_ Aarau/Frankfurt am Main, 19.83:) 
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"Bu. kaçış denemelerinin hiçbiri kuru-mu. yıkmakta başarılı olamadı.'.; Günlük hayat üzerine 
ayrı ayrı - eğer varsa - etkileri kısa. ömürlü oldu9 ve bugün hâlâ onlar hakkında. bilgi 'sa- 
hibi olduğumuz gerçeği onların, hâlâ bugün bile kurumlarla uğraşmalarından dolayıdır. 
Uzmanlaşmış ya da, kişisel proje ve evrensellik iddiası arasındaki ikilem, bu yüzden çö— 
zümlenemez görünecektir. Kurumu yıkmak kendiliğinden sanat kavramının da yıkımını 
içerir. Bu da Barbara Kruger’i artık bir s—anatçı değil, sadece ticari bir tasarımcı yapar. 
Kurum, kültürel değeri olan her şey için bir referans çerçevesi olarak zaman testine 
dayanabilen yapıtların bir deposu olarak kalır. Diğer yandan, bu çağın hızla değişen 
modalarından hiçbiri gelecek.. kuşaklar tarafından korunmaya değer görülmeyebilir de. 
Müzeler, - büyük opera salonlarında şimdiden olduğu gibi - önemli eklemeler yapılma-— 
yarı, klasik yapıtlar-için depo olarak kalacaklardır. Sonra, üstün nitelikli kültürel ürünler, 
tamamıyla marjinalleşecek ve gerçekte onlar için bir izleyici kitlesi bulunmayacağı-ndan ; 

böylece artık — kelimenin dar anlamıyla - kültür ürünleri olmayacaklardır. “Yaşayan" tek 
sanat “televizyon ve sanatçı da “talk show" (sohbet) yöneticisi olacaktır. 

Ama uzun vadede kültür alanında hiçbir şey tahmin edilemez. Bu düşünceler — .sözedi— 
len ikilemi çözmenin olanaksızlığına rağmen - yüksek kaliteli bir kültürün temsilcilerini 
kamusal sanatı geli_Ştirmeye devam etmek için cesaretlendirebilirdi. Doğrudan katılan 
halktan gelen tepki ve eleştiri, reklamın amacı olan pasif algılamayı - tercihen dikkat 
çekmeden - yönlendirmenin aksine, etkin tartışma biçimlerinden biridir. Bu açıdan bakıl- 
dığında, her günki bunaltıcı görsel çevremize sadece daha. bilinçli ve eleştirel bir yakla- 
şım alıştırması bile olsa, “engel" olan "estetik'te kesinlikle biraz yarar vardır.- 

Dîurum çalışması: Auke de Vries 
Kamusal alanlar için yirmibeş yıldan fazla bir zamandır heykeller yapan ,Auke- de Vries 
birden çok kez tepkiyle karşılaştı. De Vries heykellerinin etrafında dönen uzlaştırma faa- 
liyetlerine gerektiği biçimde yoğun bir ilgi gösterdi. Auke de Vries aslında müşterinin işi 
olan bu görevden payına düşeni yapmaya oldukça istekliydi. 

Onun, The Hague'deki Holland-a Telekom'u için (1988) ve Rotterdam'daki Hollanda Mi- 
marlık Enstitüsü (1994), için yaptığı heykelleri gibi tam-amıyla özel bir arazide olan bir 
yapıt, daha az tehlikeli bir tepkiyle karşılaşma eğilimindedir. Bu yer, yoğun olarak kulla- 
nılan kamusal bir alanın bir parçası ise işler daha zordur. Halk bu tip bir yerier ile özdeş- 
leşmeye eğilimlidir; komisyona soyut bir otorite bahşedilmiştir ve bilinmeyen sanatçının 
müdahalesi, halkın kendi kişisel mekânları olarak düşündüğü bir “Lebensraum"u (yaşam 
ortamını) işgal eden despotik bir hareket olarak görülür. Arabuluculuğun bu durum— 
larda başarabileceği en iyi şey, halkı heykelle, onların “Lebensraum”unun bir parçası;. 
fonksiyonu bir anıtınkine benzer bir Landmark (nirengi noktası) olarak özdeşleşmeye 
cesaretlendirmesidir. Bu yol, 1992193 te Stuttgart çevresindeki heykel sergisinin bir 
parçası olarak Auke de. Vries tarafından tasarlanan ve Alman kasabası Ludwigsburg'a 
girişte duran “Çiçeklenen Barok" (Blühendes Baroc-k) da olduğu gibi zor ve uzun ola-biiir. 

|’i'—turumun kendini meşrulaştırmak Için artan bir baskı altında olduğu gerçeği, sonunda sanatçıların 
çabalarını ödüllendirme konusunda değil, artan bir şekilde liberalizmin bir halk. kültürü olarak ideal- 
leştirmesi konusundadır. Bu, Halk kültürü ideolojisinin, faşizmden komünizme kadar değişen totaliter 
sistemler tarafından bulunduğunu hatırlatır. 
9Klasil< avant-g_arde’ı-n başarısızlığı konusunda bkz. Peter Bürger; Theone derAvantgaro'e, (Frankfurt 
am Main, 1974). . 
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FRANZ W. KAISER 

Serginin amacı “her heykelin konumuna yenibir kimlik kazandırmaktıfü'" Tabii ki, sergi-yi 
düzenleyenler çokça arabuluculuk yapmak gerekeceğini biliyorlardı; insanları heykelleri 
uzun süreli kabul etmeleri için ikna etmek serginin amacının bir'parçasıydı. Bir şehrin 
girişi, o şehirde yaşayanlar için önemli bir tanımlama noktasıdır. Auke de Vries yerel — 
gazetede makaleler yayımladı, akşam tartışmalarına katıldı ve birçok soruyu yanıtladı. 
Halkla bu tip görüşmelerdeki en zor şey; yapıtın amacı ve sanatçının ne iletmeye, çalış.- 
tığı ile ilgili kaçınılmaz ve sıradan soruları yanıtlamaktır. Genelde sanatçı da bunu kesin 
olarak bilmez. Her durumda bu tip sorular bir 20. yüzyıl sanat yapıtına uygun değildir. 
Bu yüzyılın sanatı bizi tarifeler beklemektense yapıtla ilişkiye girmeye çağırır. İpuçları, 
sanatçının yapıt hakkında söylemek zorunda olduklarından, aynı sanatçının diğer ya_- 
pıtlarından, sanat tarihi tarafından — ve a'I-an-özellikli sanat için özel olandan - yapıtın 
tasarlandığı çevre tarafından sağlanır. 

Alan-üstüne Heykelsel Zihinsel Süreç 
Auke de Vries kamu mekânı komisyonları ile ilgilendiği zaman,. müşteri tarafından. se— 
çilen yerl hemen kabul etmeyen bir kaç sanatçıdan biridir. Ne de olsa, alan-özellikli bir 
yapıtta mekân, sanatsal kavramın bir parçasıdır. Bu bağl—amda dikkat çeken örnekler, 
önceden de sözedilen The Hague (198-8)"deki, Hollanda Telekom’unun merkez ofisi için 
yapılan heykel ve de Vries’nin ilk kez uluslararası bir ilgi gördüğü “Het Maasbeld" (Maas! 
heykeli, Rotterdam, 1982)dir. İkinci proje Maas nehri üzerine düşünülen yeni bir yol 
köprüsü için renk önermesi üzerine yapılan bir davet olarak başladı. De Vries bu öneriyi 
”“bağımsız” bir sanatçı için uygun bir iş olmadığı gerekçesiyle kibarca reddetti. Karşılık" 
olarak, iki yıllık bir süre isteyerek, plancıların işbirliği ile bütün çevreyi dikkatlice incele— 
di. “Het Maasbeld" eski tren yolu köprüsü ile yeni yol köprüsü arasına asılmış 185 metre- 
uzunluğunda bir heykel olarak oluştu. Rotterdam ile Brüksel arasında seyahat eden tren 
yolcularına uzatılmış bir çelik ip çilesi ve ağır metal ögeleri olarak görünür. Bazı asılan 
elemanların yerleştirilmesinin açıkça önceden düşünüldüğü gerçeği olmasaydı, o pekâlâ, 
temizleme işlemleri sırasında gözden kaçmış, sıradan bir tersane atığı da sanılabilirdi. 
Rastlantısal bakış bu gün olasılıkla aynı hatayı yapamaz; yollar şimdi yeraltında ve de- 
miryolu köprüsü kaldırıldı. Kalan tek şey — özellikle heykel için kaldı - heykelin asıldığı 
köprünün payandasıdır. Durum şimdi iki köprü arasındaki rastlantısal bağlantıdan, hey- 
kelekendi mekânını veren, onu bir şekilde daha “bağımsız” yapan bir duruma düştü. İyi 
belgelenen mutasyon,11 bir sanatçının kamusal mekâna, her şeye karşın, oldukça güçlü 
müdahalesini içeren ögelerin karşılıklı görsel ilişkilerini anlatır. Tabii ki, Auke de vries, 
demiry0Iu köprüsünün yıkılacağını biliyordu ve bütün kavramlarını ona göre tasarladı.. 
Heyke-Ie takılan takma. ad, “çamaşır ipi,” onun kabul edildiğinin bir işaretidir. 

De Vries'in altı yıl sonra Hollanda Telekom'u için yaptığı yerleştirme Maas heykeline 
benzetilebilir. 0 da formların uzatılmış bir ardıllığından oluşturuldu sadece bu kez form- 
la-r yatay değil dikeydir. Yine, yerleştirilmesi oldukça sıradışıdır. Aslında, müşte-rinin 
aklındaki yer — tahminen - geleneksel olarak binanın önüne yerleştirilmiş, kamusal alanı 
kısıtlayacak bir heykeldi. De Vries The Hague tren yolu istasyonuna bitişik ve heykelin 

“Rudi Fuchs, Einführung, bkz. Piateı-führung, (Stüttgart: Kulturregion, 1992/93), (Ostfilden-Ruit, 
1992), p.7. 
“Herman Moscoviter, Het Maasbeeld van Auke: de Vries - Een handtekening aan de nieuwe Maas, 
(Rotterdam: De Hef- Centrum 'Beel'de’n'de Kunst-_, 19.95). 
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buradan binlerçe tren bekleyen veya trenlerde otu ran insan tarafından görülell—ileceği bir 
yer olan binanın arkası-nı seçti. Devasa cephe büyük ölçekli bir müdahale gerektirme— 
sine- rağmen,, De Vries. tarafından seçilen noktada, kullanılabilir mekân sadece 50 cm. 
derinliğindeydi; De Vries'in, kendisi için tanımladığı sorun, böyle uzun ve daha da önem— 
lisi, düz bir alanda heykelsi bir etkinin nasıl yaratılacağı idi. Onun çözümü şaşırtıcıydı'; 
ve heykelin yatay gelişiminin 4O metresinin, hareket eden bir trend-en “okunabileceği'” 
gerçeği, geleneksel bakış açısından oldukça elverişsiz bir yer seçimine zenginleşti-rid 
bir yön sağlıyordu. De Vries ‘in üsteleyerek yaptığı, zor olan seçenekte karar kılmaktı 
ve sonunda başarılı oldu. Sıradışı sınamalar, sıradışı çözümler meydana getirir ye.-o'nun 
heykellerinin eşsiz nitelikleri buna borçludur. 

NAI Heykeli 

Alan—üstüne zihinsel bir süreç ile sanatçının kişisel, heykelsel elyazısı (daha genel a_n- 
Iamda ve bu nedenden ötürü bütün alan-öZellikli yapıtlara uygulanabilir olan, sanatçının 
orada ne bulduğu ile o yere ne eklediği) arasındaki karmaşık ilişkiyi anlatmak için, Auk-e 
de Vries"'nin Hollanda Mimarlık Enstitüsü (Nal) önündeki heykelini daha ayrıntılı tartı- 
.ş-acağım. 

"Vries- komisyonu kabul ettiği zaman ”yine, “projelendiriİmiş-çalışmanın mekânsal durumue 
nu deneyimleyebileceği bir yol yoktu, çünkü Enstitü daha inşa edilmemişti. Buna rağmen 
'Vries sık sık mekânı her yönden ele alarak ve olası bakış açılarını deneyerek, bina alanını 
inceledi. Kısaca, o mekânın fiziksel duyumunu yakalamaya çalıştı. Duyusal algı — soyut 
planlarla ve standart ölçümlerle çalışan mimarlığın aksine - bütün güzel sanatlarda oldu- 
ğu gibi, her zaman onun çıkış noktası olmuştur. Araziye ziyaretlerinde gördüğü şeyler - 
Vinçler ve diğer makineler, binanın uzun destekleyici yapısı, dağılmış inşaat malzemeleri 
- kaçınılmaz olarak onun araştırmasında ve aradığı çözümde yer aldılar. Fakat de Vries 
bile belirli bir derece soyutlamayeya hayal gücü olmadan yapamaz. Yine de, onun son 
durumunu gözünün önüne getirebilmek için gerçekdurumu soyutlamak zorundaydı. 

Alan-üstüne yapılan bu incelemeler arasında de Vries’nin araştırmaları atölyede pratik 
denemeler - çizimler ye maketler — olarak devam etti. Problems nasıl yaklaştığını anla- 
yabllrnem için ondan NAI heykeli “maketlerinln sırasını yeniden oluştürmasını rica ettim. 
”.İlk bakışta sonuç hayal kırıklığı oldu. Çünkü sıralamada sistematik bir yaklaşım yoktu. 
Sanatsal araştırmalar sistematik yaklaşımı engeller. Gözlemlenen, sürekli bir yaklaşım 
değil, fakat tematik. bir süreçti ve sonuç aniden belirdi. Sonda duran saça benzeyen çelik 
tel (1, 2, 3, 5, 9, 12, 17. maketler), sarı “soğan” ya_ da son yorumdaki iki haçşeklini (9, 
13, 17. maketler) birleştiren eğilmiş zikzak tel gibi detaylar-önceden, birdenbire ortaya 
çıkmıştı. Sanatçı olası bir sonucu hedeflemiş-gibi görünüyordu.: havada birleşen eleman— 
larla oluşmuş bir-çeşit köprü formu.- 

âuke de Vries. bana- pergola gibi çelik bir strüktürle kaplanmış olan yüksek kule gibi 
yük-selen merkez bina ile uzatılmış ve oldukça. yas-sı olan arşiy binası arsındaki, zıtlığın 
ilgisini çektiğinianlattı. Aslında, eğer maketlerin sıralanışı bir film şeridi gibi göZIerlnizin 
önünden geçerse, formlar dikey ve yatay arasında birbirlerine yaklaşmadan - sanki iki 
zıt hayali gerilim kutbunu-n akslarıymış gibi — hareket edeceklerdir. Formlar aşağı ve 
yukarı yavaşça hareket. ederek, yukarı veya aşağı doğ ru bir eğrinin ya, da köşegen-in 
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Resim 2. 
Aüjke-ıde'Vries-f Hellanda.-Telek0mu Binası üzerinde heykel, 1998 
Fotoğraf“: “V. E. N'ieuWen'huijs - 

Resim 3 _ 
_?; . Anked'eVries, Het Maasbeeld, Rotterdam, 1982 

_ _Fq'toğrajf: J, Linders 
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formlarına yaklaşırlar: Yatay ve dikey arsındaki zıtlık aslında, nuke de-..V'ries."nin önemli 
"temalarından biri gibi görünüyor. Bu konuşma-nın dayandığı” metne, maalesef burad-'a 
atlamak zorunda olduğum, tematik düşünce ve onun san—atta ve bilimde ki kuvvetli meti— 
Vasyonla elan ilgisi üzerine bir arasöz eklemiştim. Ayşe Erzen bu ilginç- konuya deneysel. 
bir bilim olarak estetik üzerine-yaptığı ilham verici konuşmasında farklı bir - yani bilim 
- açıdan yaklaştı. 

Anke de Vries'in kamusal heykellerinde onları kendi içlerinde nesneler olarak ilgi çe- 
kici kılan bir şeyler vardır. Bu daha da şaşırtîıcıdır “çünkü” onlar genelde soyuttLırlar. lu. 
"bir şeyleri” anlayabilmek için size yüzeysel olarak bakıldığında tuhaf görünebilecek bir 
karşılaştırma öneriyorum - C_leas Oldenburg’un kamusal heykellerini kastediyorum. Ol— 
-_ci_enburg, siradan objeleri harikulade bir şekilde büyütür. A_uke de Vries de görsel çey"- 
resinden etkilenmiştir, fakat onun ilham kaynakları genelde heykellerinde tanınamaz. 
Buna rağmen heykeller hakkında bazı şeyler “büyütülmüştür." 16x32 metre NAI heykeli 
bile onun atölyede kendi elleriyle yap-tığı 75 santimetrelik maketin birebir büyütülmesi 
olduğunu açıkça gösterir. Büyütülen nesneden çok onun yapılma eylemidir ve büyük 
heykel tasarımın inceliğini koruyor görünmektedir, buna karşın yine dey-api mühendis-liği 
kurallarına uymak zorunadırlar. 

Tasarım sürec-i anlaşılabilir gözüküyor— herhangi birçömı'ekçj mgd-e|] taklit edebileceğini 

hissedecektir. Teknik olarak zor;. büyük heykellere“ ruh veren, sürecin görünebilir olması 

gerçeğidin Auke de Vries'in kamusal heykellerini gerçekleştirirken sık sık karşılaştığı 
zorluklar, hiçbirzaman Richard Berra’nın “Eğilmiş Kemer"inin karşılaştığı felaketle- so- 
nuçl-anmamıştır. ' 

Akdin—'e, Maas heykeli .gibi NAI da böylece bir Land-mark statüsü kazanarak,“Joint" (ek:— 
lem) takma adını almıştır. Bu, heykellerin kendine has ’tanınabilirliğinden sorumlu ve 
açıkça önemsiz olan bir süreçle ilgili olmalıdır. Serra tarafından önerildiği gibi bir yapının 
topografik analizi belli bir derece soyutlamayı kabul etmek için bir isteklilik“ gerektirir. 
Fakat iki sanatçı da önerilen bir heykelin konumunu dikkatealırlar. Yer böylece heykelin 
bir parçası haline gelir — aslında heykeli aluşturur: 

Benim burada kesinlikle vurgulamak istediğim budur: araziyi, yerin kul- 
lanımını trafiğin sosyal anlamında, özetle: bir şehrin sunmak zorunda dl- 

duğu her şeyi analiz edersin. Fak-at bununla bir heykel yapamazsın. Çevre-- 
heykeli oluşturmaz, heykel ondan türemez. Bunu anlamak zordur. fakat. 
heykeller kendilerini oluştururlar. (...), bu bana.. göre, beni-m, bilgi'nin oi- 
madığ'ı ve her şeyin eiyerişsiz olduğu her zaman güçsüz bir'cluruma' düş- 
tüğüm anlamına gre—şiir.?2 

“Sbnuç 
Anı:-ak yakın bir geçmişte. bilim, earıziliğin (venting-entry)... gelişmelerin .eyrEnse-l kuralı drif- 
“duğunjuşglâ 'bilim tarihinin .de, dağa—nın- değişmeyen kuralların-a eşit gelmediği-niye- bu 

“Atike de Vries, “Drientatie,” Ministerie VROM (der..?) Kunet-.gif rüksgebedwen, dee! 4 (lezinıgen), 
(Rijksgebpuwen'diest, The Hague-19%), 's.- 24'. 
”Stephen lay Gould, “Wenderfui Life” — Trials-dread:Shale-i and *"the nature.“ df History, [Penguin 
-,B.aaıı<a,.1939_),. s. --2-82iff. 
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.Resim 4. 
Atika- de. vri'es, NAi Heykeli için çIZimler, c1994 
Fotoğraf: ]. Lijh'ders 

Pink-e “de Wes-, Nai Heykeli (model 17)“, ;ei1994 
Fotoğraf: V. E. N'iieuwenhuij's. 

nedenle önceden saptanamıafz olduğıJnu benimsemeye istek-Ii hale. geldi. Bunu kabul 
-:.etme.k bizim için zor olsa bile-, insan soyunun tarihi - en sıradan günlük uğ-raşiarımız 
dâhil — arızilikler tarafından belirlenir. Burada kamusal mekândaki heykellerin daha iyi 
anlaşılmasına ve kabul edilmesine doğru bir yaklaşım şekillenir: Kamusal karar süreçleri, 
fon artırımı, yapı mühendisliği hesapları, hava durumu, mimari mekân, önceki kamusal 
_duyumlar- bunların hepsi heykelin gerçekleşmesinde rol alan fakat sınırlı sanat ortamı- 

nın sınırlar-ını aşan ve böylecesıradan halk için bir yaklaşım oluşturan arıziI—lklerdir. 

Bir kere heykel yerine yerleştirildi mi, sadece daha Sonraki arızi durumlar zarar verici 
olabilir: Kamu-sal tepki-, vandalizm, bakımsızlık. Proje devam ederken ve tamamlan— 
dıktan sonra halk için yapılan — önyargıyı kırmak ve halkı heykelle bütünleşmeye ikna 
etmek “amacı ile yapılan - rehberlikönemlidi-r. Herkesin çağdaş— sanata aşina olduğu var- 
sayılamayac—ağından, sanat kurumlarımızın halktan kopukluğu da akla gelmelidir. Hey-kel 
bir kez — anıtın toplumdaki. yeri ile karşılaştırılabilir birşekilde - bir nirengi noktası olarak 
kabul edildi mi, vandalizmin ve bakımsızlığın belli sınırlar içinde önüne “geçilebilir. Her 
durumda bakımdan sorumlu bir mal sahibinin atanması şarttır—. 

Teşekkür ederim. 
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Hermann PRIGANN 

Zevkin ne olduğu konusunda karar verici bir kuram olan klasik estetik kuramı, güze-— 
lin algılanmasından değil onun değerlendirilmesinden söz etmektedir. Sanat yapıtla-rının. 
kuramı olan bu kuram, sanatsal çalışmaların sonuçları ve onların sonsuza dek kalıcılığı, 
dolayı-sıyla tüm değişimin ortadan kalkması üzerinde yoğunlaşmıştır.. Bu perspektiften 
bakıldığında, peyzaj sanatının metamorflıarının güzelliği anlaşılamaz. 

Sanart, geçmişte ve günümüzde, bizim doğa. deneyimimizin' ve onu algılamamızırı sie— 
mografik bir kaydı ve gösterimidir. Onun yorumu, “doğanın hızla değişen özdeksel dünya- 
sı, dış dünya ile bizim bu evrensel olgular içerisindeki iç dünyamız, psiko-lojik varlığımız 
arasındaki diyalogun şifreleridir. Dblayısıyla sanat, bu ilişki kapsamında bizim kendimizi 
anlamamız için bir “imge"- dilidir. 

Doğada sanat peyzaj sanatıdır. Peyzaj sanatı, somut resim sanatıdır; doğada varolan 
şeylerin resmini yapar ve mekânda heykel sanatıdır. Zaman, bu sanat “yapıtları üzeri-nde»;- 
biçimlendirici ve değiştirici bir etki bırakır. 

Metamorfik nesneler de zamanı, nesnenin kendisi üzerinde ve içindedeğişiklik yapan bir 
eylem. olarak içerirler. Metamorfozlar, nesnenin eStetik programında, değişimin görüntü 
biçimlerinde. duyularla algılanabilirler. Sanat yapıtları, içinde oluştukları peyzaj gibi, hem. 

tarihsel bir varoluş, hem de bir geçicilik anlamında, devamlı değişime açıktırlar. 

Sanat— Doğa diyalogunun şimdiye dek gösteriminden farklı olan, ona aynlan yeni yerdir. 
Klasik anlatımda doğa, bir görüntü., bir hayal gibi gösterilirkenjşimdi bu diyalog doğanın 
içinde yeralmaktadır. Bunun sonucu olarak, sanatın imgesel dilinde ontolojik ve bilimsel 
bir kav’ram olan doğa, kendini ya bir nesne — yapısal mekân, ya da bir geoglyph - toprak. 
sanatı olarak sergilemektedir. Bir diğer deyişle, bu sanat, peyzajın tarihselliğini ve öz- 
dekselliğini, doğanın yeni bir anlatım biçiminde birleşmektedir ki, o da bizim bu sonsuz- 
değişim-sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğumuz ve onunla bütünleştiğimizgerçeğidir. 
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Doğa-'nın içinde saklı olma deneyiminden, 'bu sanatın uygulamalarından, onun bir *laç_ı_k 
birdurum'"u.n estetiği olduğu anlayışı doğmaktadır. Bunun anlamı ise, bu sanat yapıtları- 
nın algılandıkları durumda bitmemiş ve hiçbir zaman da bitmiş olmayacak-larıdır. onların 
algılanmasında, dünün, bugünün ve geleceğin eşzamanlılığı var-dır. Bu çalışmalar, za— 
man içerisinde estetik değerlerini koruyacakları için, biz burada Ekolojik Estetik'ten söz. 
e'd'ebilmekteyiz. İnsanlığın varoluş ilişkilerine ait bilgimiz arttığı oranda, estetik biç-imde- 
--de'ğ.iştirici bir-etmen olarak karşımıza “ Entropi” çıkacaktır. Bu açıdan “bakıldığında Doğa-- 
Kültür Sanatı birbiri ile ortak "bir yaşam _(sembioz) içindedir. 

Geçiciliğin Estetiği (Aesthetics ofthe Ephemeral), Metamorfozlann, Doğa ile _.diyalag 
.. _ . l _ 

içindeki sanatsal çalışmalarla: bütünleşmesi, bakışımızı tekrar bizim bu dünyada varolma 
gerçeğine çevirecektir. Bu deneyimin içinde, değişen her şeyde, zamanda ve mekânda; 
saklı olduğumuzun yeniden keşfi gibi bir mutluluk yatıyor alah-ilin 
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Hasan Bülent KAHRAMAN 

De Certaux, benim için çok güzel ama bütün. uyarıcılığına rağmen de. bir ölçüde. hüzün 
verici olan bir yazısında, kentsel mekânın labirentlerden oluşmuş bir gerçekliğe dayan- 
dığını söyler. Certaux’ya göre, bu yapısı kentsel mekânı aynı zamanda şiirsel ve mitikbir 
mekân deneyimine yaslanmaktadır. Bu saptamalarından sonra, Certaux bence can alıcı 
darbesini indirir ve mekânın ancak anlam, bellek ve arzu aracılığıyla keşfedilebileceğ'ini 
söyler. Bu tanım, aslında kentsel alanın düzenlenmesinde olgubilimsel olmayan, gidim-li 
(discursive) diye tanımlanan yaklaşımlara kanımca oldukça ciddi bir eleştiridir. Çünkü 
gövdeyle ilişkilendirilerek bakıldığı zaman, örneğin Elizabeth Grosz yaptığı çözümleme— 
de, bu iki kavram arasında—“kentsel mekân" ve “gövde" arasında iki türlü bir ilişkinin 
kurulabileceğini söyler. İkili, gövde ve kentsel mekân ilişkisini de'-facto bir gerçek-lik ”(re— 
alm) olaraktanımlamaktadır. Bunların birbirlerinin içinde yoğunlaştığını söylemektedir. 
Yani, kenti adeta gövdenin bir uzantısı, yansıması ya da ürünü olarak ele alan, tanımla— 
yan yaklaşımların bulunduğundan söz etmektedir. İkincisi'ise, kentle gövde arasında eş- 
ya-pısallık ilişkisi, yani bir “izomorfizm” ilişkisi olduğundan söz açar. Kentin yolları, işte, 
bir gövdede bulunan kan damarları gibidir, yahut kentin belli merkezleri gövdenin yüre- 
ği, midesi gibi algılanmaktadır. Fakat bu değerlendirmenin önemli yanı, zannediyorum 
ki, ikinci aşamada kentin gövdeyi kendi içine alması ve gövdenin adeta kentleştirilmesi“ 

yan-i onun “citified” hale getirilmesidir. 

Bu anlayış, esas itibariyle, 20. yüzyılda Foucaült’yla biten dönemin başlangıcıdır. oysa * 
öbür tarafta yer alan ve az önce değindiğim De Certaux, getirdiği yaklaşımla, bu iliş- 
kililiği bütünüyle parçalar ve bunun bu şekilde gidimli ve önceden tanımlanan bir iliş”- 
ki olmaktan çıkıp, ancak bir öznellik yaklaşımıyla ele alınabileceğini vurgular. Çünkü 
kentsel alan insan bireye, onun edimleri ve özlemlerine yoğunlaşarak, çok daha farklı 
anlamlara taşınabilir. Bu yaklaşım, yani Certau-x'nun yaklaşımı, kentsel alanın, yapılan 
birçok çözümlemede vurgulandığı gibi, temsillere, siyasallaştırmalara, bir özne—nesne 
çatışmasına dayanmadığı yahut bunları içermediği anlamına gelmez. Tersine, insan te- 
kinln öznelliği daha işin başında yurgulandığından, De Certaux"nun yaklaşımı kentsel 
mekânı temsille iç içe geçirir. Zaten anlam,. bellek ve hazlar etrafında, arzular-etrafında 
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tanımlanmış bir yaklaşımın başka bir şekilde algılanması da mümkün değildir'. Böylelikle 
dokents'el mekân, 22.0. yüzyılın-en önemli tartışma odaklarından birisini oluşturan, "içsel- 
dış-sal, öznel-”nesnel çatışmalarında. belli bir boyuta ulaşabilir. 

Dolayısıyla, içerisi-dışarısı tanımının dışında, böyle bir tartışmayı, kentsel mekân, ero— 
tizm, gövde tanımı yaparken ve bunları da sonunda etikle de bağla-maya çalışırken“,- ge- 
liştirmenin, kanımca, olanağı yoktur. Nitekim 20. yüzyılın başlangıcında yaşamış, birisi.” 
daha uzun yıllar yaşamaya devam etmiş iki önemli mimarı-n temel yaklaşımları bizi gene- 
bu doğrultuda çok farklı bir noktaya getirmiştir. Bilenler bilir, 19-. yüzyılın sonundan 20.. 
yüzyıla geçerken büyük bir kültür krizinin ve dönüşümünün yaşandığı dönemde ortaya 
çıkan iki önemli mimarlardan bir tanesi, Adolf Loos ve Le Corbusier arasında atıflarla, 
göndermelerle, eleştirilerle gelişen, gizli bir tartışma vardır: Corbusier esas itibariyle 
Loos'un arkadaşıdır ve hatta o'nun “Süs ve Suç” yani “Ornament and Crime” isimli kita- 
bının 1913’de yapılmış Fransızca baskısının 1920’de yenilenmesine de çalışmıştır. Fakat, 
ne ilginçtirki, Le Corbu’sier kendi kitabının İngilizce çevirisinde, aslında orijinal metinde-' 
Loos diye adını geçirerek söz ettiği kişiyi “arkadaşım” diye tanımlar ve onun şöyle bir 
İmla-mesinden yola çıkar—bu lmlemeyi Corbusier “Şehircilik” ”(Urbanism) isimli kitabında 
yapmaktadır. Beatrice Colomina bu tartışmayı lrdelerken, bu atlamanın, yani Loos ismi“— 
nln “bir arkadaşım-" şeklinde ifade edilmesinin bizzat Corbusier'nin tercihi mi olduğu yok- 
sa. çevirmenin bir hatasından mı kaynaklandığını bulamadığını söyler. Çok fazla sertlik 
kazanmamış birtartışmadır ama önemlidir çünkü Loos C'orbusier'ye “Kültürlü. insan pen- 
Cereden bakmaz; pencere sadece ışığın girmesi için kullanılan bir araçtır. Tek amacı içe- 
riye ışığın girmesini sağlamaktır.”, demiştir. Bu nedenle olsa gerek, 20. yüzyılın mimarlık 
tarihi içinde 20. yüzyılın mimarlık tarihi içinde çok tartışma uyandırmış iki Loos yapısı 
Müller ve Moller Evleri'ne bakılırsa, onun tam da böyle bir yaklaşımdan hareket ettiği 
netlikle görülebilir. Çünkü Loos bütün pencereleri insan boyunun üstüne yerleştirmiştir, 
yani insanın o pencereyle herhangi bir ilişki kurması mümkün değildir. Bütün oturma 
mekanlarını, pencerenin tersi yönünde yerleştirmiştir. Hatta, oturma ve yaş-ama mekân:- 
larıyla yapının öteki alanları arasında bir yükseklik farkı bile yaratmaktan çekinmemiştir. 
Fak-at Loos bununla da yetinmemiştir ve bütün beğendirme kaygılarından uzak bir bi- 
çimde tasarladığı kendi evinde, eşinin yatak odasını düzenlerken, her yerini kalın kürk- 
lerle, yani bütün döşemeyi kalın kürklerle kapladığı gibi, pencere anlamına gelebileCek, 
pencere izlenimi uyandırabilecek bütün yüzeyleri de gene çok kalın perdelerin arkasına 
__saklamıştır ve zannediyorum 1936'da Merrit D_ppenheim’ın kürk kaplı fincan, tabak ve 
kaş'ı'kçalışmasından önce—ki Sürrealistlerin çok ilgisini çekmiş bir çalışmadır; bugün de 
Feminist eleştirinin çok ilgisini çeken bir çalışma olm-aya devam etmektedir—ondan önce 
Loos. böyle bir “iğçerisi"(_içbükey çukur) yaratmıştır ye bir mimarlık tarihçisine göre da 
adeta bir “rahim mimarisi” ortaya koymuştur. Dolayısıyla, Loos’un yaklaşımında, klasik 
ev mekanının bütün hususiyetleri görülebilmektedir fakat bu husu-siyetler adeta tersi bir 
izlenim uyandıracak şekilde düzenlenmiştir. Her şey o kadar rahatlık verici gözükmekte- 
dir ki bu bir anlamda rahatsızlık yaratmaktadır. Her şey huzur verecek şekilde düzenlen- 
miştir fakat adeta bir gizli saldırganlık. dürtüsünü uyandırmaktadır- ve birey kendismi bu 
kapalı alanın içinde, bu kapalı mekânın içinde tanımlanmaktan başka yapabilecek bir şey 
bulamamaktadır. Bu metropolitan alanın gelişmeye başladığı ve büyük bir hızla önüne- 
gelen her şeyi adeta. yıktığı bir dönemde ortaya çıkmış., bence, bir anlamda “körleşme” 
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mimarisi olarak değerlendirilmelldir. Dış dünyada olup bitenleri izlemek, görmek isteğine- 
yen birisinin küskünlüğünden kaynaklanan bir körleşmedir bu. 

Oysa, öte yanda yer alan Corbusier tercihini çok net bir biçimde yapmış ve bu anlay—ışın 
tam karşısında bir noktaya yerleşmiştir. Çünkü “Düşünüyorum, öyleyse varım”, sözünü 
değiştirmiş ve “Kesinlemeler” (Precisions) isimli kitabında çok net bir biçimde “Varlığı- 
mın koşulu, görmemdir.”, diyerek, görselle olan ilişkisine işaret etmiştir. Bu arada ilginç 
bir noktaya temas edeyim: Bilkent Kitaplığı'nda baktım, Precisions kitabı 1980li yılların 
sonunda kütüphaneye girmiş ve bugüne kadar hiç kimse tarafından bir kez bile olsun 
alınmamış. Galiba biz de yavaş yavaş dışarıdan içeriye doğru dönü—yoruz. Evet, Corbusier 
devam etmiş ve “İflah olmaz bir görselim ve öyle de kalacağım" demiştir. Her şey onun 
için görmek ve gözlemlemek çevresinde tasarlanmak ve inşa edilmek içindir. Corbusier 
bu bağlamda açıkça “dışarı”nın mimarıdır. Tasarladığı yapılar içinde de her şey görmeye 
ve gözlemlemeye dayalıdır. Bu o kadar böyledir ki, bizatihi görmek ve gözlemlemek: 
için yapılar inşa etmekten bile çekinmemiştir ve Vestiguı' Evi__ diye tanımlanan yapısı 'bir 
terasla tamamen bütünleşmiştir. B_u terastan başından sonuna kadar Paris manzarası 
izlenebilecektir. Le Chambre a Ciel Ouvert (Gökyüzüne Açık Oda)da, terası halıyla 'kap— 
layıp önüne şömine yerleştirmekten, karşısına koltuklar koymaktan bile kaçı-nmamış'tın. Ül 
Belki bu anlaşılabilir bir şeydir ama Corbusier'nin bu yapı içinde ortaya koyduğu iki ' 
önemli özellik daha vardır. Bunlardan bir tanesi, terasın bütün sınırlarını elektrikle. ay- 
dınlatmış olmasıdır ve böylelikle, görmenin, hatta manzara izlemenin kendiliğinden olan 
yahut kendiliğinden yaşanması gereken bir şey. olmadığını vurgulamaktadır. Bakmak 
ve görmek mutlaka belirli ve iradeye dayanan, isteme dayanan bir yaklaşım olmalıdır. 
Bu da kendisini “çerçeveleme” ile göstermektedir. Dolayısıyla, 0 elektrik hatlarıyla ay- 
dınlattığı teras sınırları, Paris manzarasını içine alan birer çerçeve. olarak görülmelidir. 
Bu sınırdaki mimar bununla da yetinmemiş ve o evin terasına bir periskop yerleştirerek. 
onun altındaki katlardan Paris'in manZarasının görülmesini sağlamıştır. Açıklamasında, 
“Her şey, görsel olandadır.", demiştir; “Anahtar budur: Bakmak; bakmak, gözlemlemek, 
görmek, hayal etmek, icat etmek, yaratmak...” Her şey Corbusier için bakmakla, başlar 
ve bakmakla biter. Ama bu nasıl bir bakmaktır? Bence yavaş yavaş onu Perret ile yaşa- 
dığı tartışmaya çeken bir'bakmaktır, çünkü Perret o güne kadar gelenekselleşmiş. olan 
“düşey pencere” kavramını savunurken, Corbusier görmenin bir düşeylik ilişkisi içinde 

' olamayacağını, o nedenle ancak “yatay pencere" kavramına 'gidilebilirse bunun sağlana- 
bileceğini savunmuştur. Bunun nedeni de çok açıktır: Gene bütün sorun, “çerçeveleme” 
bağlamında gelişmektedir. Artık önemli olan, içeriyi dışarıya taşımak değil, bir anlamda, 
dışarıyı içeriye almak ve bu bağlamda bir özdeşleşme sonucunda, içeriyle dışarı arasın— 
daki farkı ortadan kaldırmaktadır. 

Bu, bence, tarihe içinden bakmak doğ'rultusunda atılmış çok önemli bir adımdır, çünkü 
eğer bu tarihi çok uzaklara gitmeden 19.. yüzyıldan ve Alman Romantikleri'nden başlatır- 
sanız, kişi artık orada kendi dışındaki doğayı gören, gözlemleyen birisi olmaktan çıkmış, 
doğanın bir parçası olmuştur. Oysa, Romantizm’de kişi manzaraya ve onun yücelik duy- 
g'usuna bütünüyle teslim olmuş gibidir. Bu nedenle Caspar David Fredrich’in yapıtların- 
da, insan daima “manzarayı izleyen kişi olarak, arkasından resmedilmiştir. Böylelikle de, 
özne değil de nesne. ağırlık kazanmıştır”. 



‘-%SA-NAT VE ÇEVRE" 

ziz—zı 

Dolayısıyla, kentsel mekânın aslında bir “gösterme ilişkisi” olduğunu burada söyl-emek 
gerekir. O nedenle de “gösterme” yani “teşhir etme" kavramını psikanalizin olanaklarını 
ye terminolojisini kullanmadan yerli yerineoturtmak mümkün değildin Ned-en kentsel 

"alan bir gösterme sürecine dayanır veya. bir gösterme niteliğinden yola çıkar? Daha 
geniş perspektife giderek bile bu tartışmayı başlatmak mümkün çünkü kentsel alanda, 
tıpkı Corbusier'nin çerçevelerinde olduğu gibi, insan bir şey görmelidir ama bunu görme..- 
Iidir, yani görülmesi istenen şeyi görmelidir. Bu da zorunlu bir bakışı, zorunlu bir görmeyi 
kişiye adeta önceden dayatan bir mantıktır. Böylece, hem oradaki özne zorunlu birşeyi 
görecektir, hem de o özneye zorunlu olarak bir şey gösterilecektir. Bu, dolayısıyla, vo— 
yeurism ye exhibitionism ilişkisinin bir araya geldiği bu noktadır. (O nedenle kentsel ala- 
nın aslında exhibitionist bir yaklaşımdan türediğini, kentin doğrudan doğruya kendisinin 
bir teşhircilik mantığına dayalı olduğünu söylemek gerekir. 

Sonuçta, bütün bunlar scopophiii dediğimiz temel, “ba'kma”nı-n hazana-dayalı temel bir 
“süreçten kaynaklanmaktadır. Lacan'ın burada “bakış atışları" dediği, yani.'“shoots" dediği 
temel kavram, önemlidir. Eğer, bakmak ve görmek, voyeurism ve bir exhibitionism man- 
tığı içinde bütünleşiyorlarsa ve kentsel alanda ortaya çıkıyor!-arsa, bunun bir-dikizcilik ye 

teşhircilik mantığına dayandığı görülürse, burada bütün bunların bir “yokluk ilişkisi"ne 
dayalı olduğunu söylemek gerekir. Çünkü “bakan” ve sadece dikizleyerek bir gerçekliğe 
ulaşmaya çalışan bir kişi, o baktığı şeye asla erişemeyeceğini, az önce anlattığım mantık 
içinde düşünürseniz, daha işin başında bilmektedir. Bu nasıl ortaya “çıkmıştır? Bunun or- 
taya çıkması, psikanalizin biraz karmaşık süreçlerine bağlıdır. Çocuğun erken döneminde 
doğal bir gereksinim duyduğu nesneleri zamanla simgeler aracılığıyla, metaforlar ara- 
cılığı-yla aynı zamanda cinsel objeler olarak görmeye başladığı anakiisist döneminde ve 
gen-eî onun bir parçası olan himaye döneminde bu oluşum ortaya. çıkar. Çünkü böylelikle 
aynı nesnenin bir yandan elinden kaydığını görmektedir, bir yandan da aynı nesnenin 
başka bir mantıkla ele alınabileceğini fark etmektedir. 

Bu, De Certaux’nun bir temel, bir başka temel yaklaşımını bize anımsatmaktadır. Certa— 
ux, kentsel mekânın üç temel değişken—eye üç temel sürece tekabül ettiğini söylemekte-. 
dir. Bunlar. “inanılır" (yani “believe—ble”), “hatırlanır, ezberlenir” (“memorable") ve “ilkel” 
olandır. İnanılır olan elbette günlük hayatın içinde hepimizin yapıp edebildiğimiz edim'leri 
işaret etmektedir. Hatırlanır olan, tümüyle Freud'cu bir şeydir çünkü Freud'cu anali-zde 
aslında bizim dışarıya yansıttığımız şeyin, dışarıdan aldığımız şey olduğu vurgulanır. Bu 
aynı zamanda az önce değindiğim röntgenciiik-teşhirci'lik mantığı için de geçerlidir çün- 
kü “Cinsellik Üzerine Üç Deneme'de değinildiği gibi her teşhircinin bilinçaltında gizli bir 
röntgenci ve aynı şekilde karşılıklı bir ilişki vardır. Dolayısıyla, kentsel mekânda gözlen- 
diğini bilen kişi, bu içinde bulunduğu süreçten ve koşuldan ancak başkalarını gözleye- 
rek, gözlemleyerek, “dikizleyerek” çıkabilecektir. Ve, nihayet, Certaux'nun üçüncü süreç 
olarak tanımladığı ilkellik ise, az önce değindiğim, bizim çocukluk beliekierimizle ilgili-dir.. 
Kentsel mekânı tanımlayışımız bizim çocukluk belleklerimize kazınıimış mekân alışkan- 

_'Iıkiarından ve mekân anlamlarından türemektedir. Bu mekânla olan ilişkimizi belirlediği. 
için de, artık bu mekân “gerçek" değildir; tamamen “metaforik”tir. Esas itibariyle de- 
öyi-edir çünkü kentsel alan kendiliğinhden olan bir şey değildir. Kentsel alanın kendisi, bir“ 
imgelemden, .bir hayalde-n türemiştir ve oraya gerçek olmayan ortamla (realm) bir şe- 
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kilde ilişkisi olan bir yapı oluşturulmuştur. O nedeirıiegerçekiiği--oları hiçbir mekân, hiçbir 
kentsel mekândan söz açılamaz. 

Bunun “içeri"yle olan ilişkisi, söyleyeceğim son şeydir. İçerisi aslında, az önce hemen az- 
önce değindiğin gibi, imgelemle ilişkili bir şeydir. İçerde kaldığımız zaman düşünür ve 
hayal kurarız. Bu, bakan-bakılan ilişkisinin başka bir bağlamda ortaya çıkmasına yol açar 
çünkü hayal kurmanın aslında en çok yüceltildlğl nokta, erotizmdir. O nedenle bütün 
bu'ili'şki-Ier, bizi kentsel mekânın bir “erotik mekân" olduğu düşüncesine götürmektedir. 
Belleği uyaran herim, içsel mekânda yaş-anan imgelemi uyaran her şey aslında bellek- 
le ilintilidir. Belleğin olmadığı bir düzlemde hayal gücünün olabileceğinden söz açmak 
“mümkün değildir. 0 nedenle de gene kentsel mekânın bir metafor olduğunu düşünmek 
gerekir. Bellek ve imgelendirilmesi bu mekânların, o kent mekânın insanın kendi öz— 
nesiyle ilişkilendirmesidir. O nedenle “etik” dediğimiz şey, aslında bir öznenin varlığını 
_gereksinen en önemli kavramsal süreçtir çünkü etiğin, bir gerçeklik olmaktan çok mu- 
hayyel, tasarlanmış blr gerçeklik, belki bir metafor olduğunu söylemek lazım çünkü 0 da., 
”tıpkı kent mekânı gibi, kendiliğinden oluş-muş bir şey değildir; kabul edilmiş bir gerçek- 
Iiktir, “üretilmiş” bir geçekliktir. O nedenle de bir içselleştirme süreciyle ilişkilidir. Kişinin 
kendi “ben"inden geçerek, “ego"sundan geçerek etiğe ulaşması mümkün değildir. "Etiği 
elde edebilmesi için kullanması gereken araç, onun kendi öznesidir. Bu da ancak, gene 
bu analiz çerçevesinde, iç mekânia ortaya çıkabilecek bir şeydir. 

Virilio, artık kentsel mekânın sonuna geldiğini bize söylemektedir. Ne- yazık ki bundan 
sonra hiçbir içselliğin olmadığı, her şeyin dışsallaştırıldığı bir'döneme giriyoruz. Her şeyin 
dışs-aiIaştırılması demek, “mesafe" kavramının ortadan kalkması demektir. Oysa erotizm 
doğru-dan doğruya mesafeyle ilgili bir şeydir. Mesafenin yittiği noktada ortaya çıkacak 
şey, pornogralîdir. Kentsel mekânın yitmesi ve her şeyin elektronik bir dışsallıkla bü- 
tünleştiği mekân, tamamen pornograiî-k bir mekân olacaktır. O nedenle bugüne kadar 
”kentsel alana karşı içeriyi savunma'mıza karşın, bundan sonra her şeyin dışarılaştırıldığı 
bir dönemde, içerisi olarak görmemiz gereken kentsel mekânı savunacağız. Böylelikle, 
“pornografi"nin karşısı-nda “e'rotizm'fe, her şeyin “dış”laştığ'ı bir dünyada“içeri"ye sahip 
.:çıkmakgerekecektir. Çünkü insan “içeri"dir, erotizm ve sapıklık'ise insancıldır. 
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Sema ÖNER 

Giriş- 
Rus Resim Okulu’nun temsilcilerinden I. K. Ayvazovski (1817—1900) 19,.yüzyılırı ikinci 
yarısında pek çok eser ortaya koymuş ve deniz konülu yapıtlarıyla ünlenmiştir. Bir im- 
p‘aratorluk sanatçısı olan Ayvazo-vski'nin bilindiği gibi bir diğer imparatorluk sarayı ile;, 

Osmanlı Sarayı ile de yakın bağlantıları vardır. Sanatçı, uzun yaşam ve san'atSüreci 
içinde Sultan Abdülmecid (1839—1861),-Abdülaziz (1861—1876) ve II. Abdülhamid’in 
(1876—1909) saltanat yıllarında İstanbul’a birçok kez gelerek Osmanlı Sarayı tarafından 
da konuk edilmiş, saraya sunduğu tablolar ve yüzyılın sonunda İstanbul'da açtığı sergiler 
nedeniyle Osmanlı Sultanları tarafından niş—anlarla onurlandırılmıştır.“1 

Bu bildiriy-le; sanatçının tuvallerindeki kent görünümlerin-e yer verilecek, döneminin 
kentlerini beti’mlerken kişisel yorumu ve sanatçı-çevre ilişkisi Osmanlı Sarayı'na sun— 
duğu tabloları vurgulanarak örneklendirilecektir. Diğer taraftan, sanatçının kent betim- 

lemeleri, Osmanlı Sarayı'na eser veren çağdaşı diğer sanatçıların kent. yorumları da 
dikkate alınarak değerlendirileoektir. 

Ayvazovski’nin Yaşam ve Sanat Sürecine Kıs-a Bakiş (1817-1900). 
1817'de Kırım'ın Feodosla kentinde doğan Ayvazovski, yaşamının erken dönemlerini 
İtalyan, Rum, Türk, Ermeni ve Tatarların bulundüğu kozmopolit bir çevrede sürdürmüş- 
tür. Müziğe olan yeteneği ve genç yaşta yaptığı çizimlerle dikkati çeken Ayvazovski'nin 
16 yaşındayken St. Petersburg’daki Güzel Sanatlar Akademisi'ne resim eğitimi için gi.- 
riş-iyaşamın-da önemli bir başlangıç noktası oluşturmuştur.Akademi’ye girişinden iki yıl 
sonra ilk ödülü olan gümüş madalyayı almış, bunu 1836’daki altın madalya ile deniz" 
beti'mlemeleri'ndeki başarısı nedeniyle 1837'de verilen altın madalya izlemiştir. Puşkin-, 
Gogol, Glinka ve Bruillov’un Rus kültürel yaşamında önemle yer aldığı bu dönem ve 'yıl— 

-—. 

”iAynrıtılı bilgi'içi'n bkz, Sema Öner-, Tanzimat Sonrası Osmani: safayfçewesındaRasim Etkiniiği; ya'-.- 
ymla—n'r-na'mış doktora tezi-, (İstanbul: M'SEÜ, 1991”), 596—104. 
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larda, sanatçı için özellikle Bruillov ve onun romantik gelenek çerçeyes.inde oluşturduğu 
tabloları önemli etki alanı “oluşturun? 

Ayvazovski 1840’da sanatsal birikimini güçlendirmek için ülke dıŞına gönderilmiştir. Dört” 
yıl sürecek olan bu geziden önce, Baltık Filosu'nu betimlediği çalışmaları onun deni-z 
savaşları konusu-nda da uzmanlaşmasını, dolayısıyla denizle bütünleşen sergileri ile ilgi 
çekici ve yeni bir odak noktası haline gelmesine nede-n olmuştur. İtalya, Portekiz, ”İspan— 
ya, Fransa., İngiltere, Hollanda ile Malta'yı da içeren bu yeni bilgilenme dönemi sırasında 
çağ-”daşı sanatçılarla yakınlaşma olanağı bulmuştur. 

Roma, Venedik, Paris,.Amsterdam gibi önemli merkezlerde açtığı sergiler “büyük ilgi top- 
lamıştır. Sanatçı İtalya *da sesi-ni oldukça etkin bir biçimde duyurmuş-,. hatta Papa XVI. 
Gregory, Vatikan koleksiyonu için “Kaos” adlı yapıtını satın almış-tır.3 O sıralarda İtalya-'da 
bulunan çağın ünlü manzara ressamı W.Turn-er’in olumlu eleştirileriyle de karşı karşıya 
lat-almiştir.?i Üikesinedönüşünde kendisine St. Petersburg Güzel Sana-tiar Akademisi üyeli- 
ği verilmiş, aynı yıl Bahriye Nezareti’ne birinci ressam olarak atanmıştır. 

1845'de Rusya veliahdı Grand Dük Konstantin’ie birlikte, Anadolu ve Yunan“ sahillerini de 
içeren bir geziye çıkan Ayvazovski, İştanbuI’u da görüntüleyen pek çok çalışma ile geri 
dönmüş-tür. 1846'da. sana-t. yaşamının onuncu yılını kutlamaîsının ardında-n, ülkesinde, 
ayn-ı akademide profesör unvanını almıştır. 

1846—1848 yılları arasında Rus Filosu ile olan güçlü bağları-nın yansıması olarak-.bir dizi 
donanma resmi gerçekleştirmiştir: 1848’deki Moskova sergisi'nin ardından 1850’de ro- 
mantizmin son derece belirgin bir biçimde yansıtıldığı ünlü “10. Dalga" adlı yapıtını oluş- 
turmuştur. 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı pek çok Batılı ressamı olduğu gibi; 
Ayy-azovski'yi de etkilemiş., bu konuda tablolar-yapmıştır.- 

1.857 yılı Ayvazovski için yine bir ödül yılıdır. Bu kez kendisin-e “Salon de Peinture”1der 
"açtığı kişisel sergi nedeniyle altın madalya ve Fransız-ların ünlü niŞan'ı Legion D'honneur 
verilmiştir. Ayvazovski 1860'Iarda Kafkasya'da bulunmuş, çeşitli sergilerden sonra, 
1859'da Süveyş Kanalı'nın açılışı nedeniyle Mısır'a gitmiştir. Mısır'da yaptığı Süveyş Ka— 
nalı rasmi ile kanalı görüntüleyen ilk ressam unv-anını kazanmıştır. 1872’de bu kez Nis ve 
Floransa'ya gitmiş, 1874'deki Anadolu gezisinden iki yıl sonra Floransa Sanat Akademisi 
üyeliğine getirilmiştir. Bundan sonra sanatçının yurtdışına yaptığı gezileri sürekliliğini 
yitirmemiş, 1880’” yıllarda İstanbul'a kısa süreli ziyaretler yapmıştır. 18'92de New “York 
”_ve Washington'a kadar uzanan gezisi ile yenidünyayı datanıma olanağı bulmuştur. 

Yasamı süresince, doğduğu kasaba olan Feodosia’nın gelişmesi için çaba gösteren- .ve. 
burada bir resim galerisi de kuran Ayvazovski, yine bu' kasabada-1900 yılında tuvali 
başında öldüğünde ardında pekçok yapıt bırakmıştır:-'“" 

z'I'iliizolai NDVDLİSpen'SkV, Aivazoirsky, ”(Londra—Leningrad, 1980), 5.19;- The Encylopedia Americana, 
“Ayy-azovsky” maddesi, cilt-1, (1.949), 5.292; 5. Öner,. “Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu Işığında Ivan 
Konıs'tarıtinoııiç Ayvazovski (1817—1900) ve Osmanlı Sarayı,”'Miili Saraylar, (1993), 5.107. 
3'N. Novo-uspensky, a.g.e., 3.8; E. Schneider, “Celebrates Russian marine painter I_.K. Ayyazoysky in 
Malta in 1844," Tne-Sunday'Times, (Hanbeli 19-B.8),,;s._-24;. S. Önal; a.g.m., 5.107; 
“'N'. Novouspenskyza .g .ıe,, -_s.8j. , 
ane-., s.--5—17_; s Önen a.g.m.,_-s-_ı1.06a1_0a, 
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SEMA ÖNER 

Ayvazovski-'nin Kentleri 
Uzun yaşam ve sanat sürecini" özetlemeye çalıştığımız Ayvazovskl"nin öncelikle 
Avrupa'nın, Amerika'nın ve dünyanın pek çok kentini çeşitli nedenlerle gezdiği ve gördü— 
ğü anlaşılıyor. Sanatçı oldukça geniş bir yelpazeye yayılan bu izlenimlerini tuval'lerinde 
ölümsüzleştirmiştir. 

Günümüzde Ayvazovski’ye ve eserlerine ilişkin sayısı pek de fazla olmayan yayınlardan 
edindiğimiz bilgiler ve Osmanlı Saray Koleksiyonu'ndaki tabloları onun yaşamında önem 
kazanmış kentleri ya da yerleşim birimlerini yeterince örneklemektedir. Amalfi, Atina, 
Feodosia, Girit, İstanbul, Kahire, Kronstadt, Malaga,, Moskova, Napoli, 0dessa,Revel, 
Rodos, Sivastopol, St. Petersburg, Valetta6 ve Venedik bu kentlerden bazılarıdır. 

Sanatçının tuvallerinde betimlenen kentler herhangi bir kent değildir. Örneğin; Çarlık 
Rusya'sının önemli kültürel bir merkezi olan St. Petersburg’un Ayvazovski’nin sanat ya- 
şamındaki yeri de özeldir.7 Moskova ise ülkesinin St. Petersburg'dan sonraki. başkentidir. 
Öte, yandan sanatçıya esin kaynağı olan İstanbul, bir başka İmparatorluk merkezidir. Ya- 
pıları ve yaşantısıyla batılının imgelem gücünü de etkileyen egzotik doğunun simgesidir. 
Venedik, Avrupa'nın en önemli kültür ve sanat merkezlerinden birisidir. Kentlere ilişkin 
bu değerlendirmeler çeşitlendirilebilir. 

Bu kentler; tabloda mimari doku içindeki belirgin,, bilinen bir yapı ya da yapılarla, il— 
ginfç mimari “tipleriyle, örneğin; Moskova’da Kremlin, Kızıl Meydan çevresindeki yapılar, 
Mısır'da Gize'deki Piramitler (Resim 1), İstanbul’da Sultanahmet ve Nusretiye Camileri, 
Çırağan ve Dolmabahçe Sarayları’yla, diğer taraftan da Napoli'deki Vezüv Yanardağı gibi 
(Resim 2) doğa elemanlarının kullanımıyla hızlı bir biçimde algılanmaktadır. 

Neden denize ya da nehre kıyısı olan kentler? 
Görüldüğü gibi sanatçının betimlediği kentlerin pek çoğu deniz ya da nehir kıyısındaki] 
yerleşim “birimleridir. Sanatçı neden böyle bir tercih yapmıştır? 

Ayvazovski bir deniz ve donanma ressamıdır. Birikimi ve uzmanlığı doğrultusunda ara.—- 
dığı ya da gördüğü, deniz çevresinde doku oluşturmuş kentlerdir. Kentin denize açıldığı 
limanlar i$e kimi zaman insanları birleştiren kimi zaman da ayıran bir aracıdır. O, roman-» 
tik duyarlılığını böyle bir zeminde aktarmak istemiş olabilir. Ayrıca bu kentlerden kimileri- 
de, sanatçının görevi nedeniyle yaptığı seyahatlerde-deniz yoluyla ulaştığı önemli mer- 
kezierdir. 

Öte yandan denizin, nehrin doğa ve kent ile birlikteliği, daha (,ek bir deniz ressamı olarak 
tanınan sanatçının tuval “üzerindeki yaratılarını, birikimini, kişisel yorumunu rahatlıkla 
ortaya koyacak uygun bir alt yapı oluşturmaktadır. 

Kıyıdaki kent, denizin ve atmosferin; iklimin ve günün değişen saatlerindeki durumunu 
yansıtmak için Ayvazovski’ye özgü renk ve ışığın kullanımına olanak sağlayacak ideal 
veyeni bir bahanedir. Bu anlatım biçimi içinde yerleşim birimi; gün Ve ay ışığının farklı 

_eAynn'tııı bilgi için bkz. E. Schneider, a.g.m., 5.2.4. 
’K. Giray”, '“D'Cığu'nun 've'nedik’i St. Petersburg ve Ayvazevsk—i", Türkiyemiz, sayı 78 (Mayıs 19.95); 
5".38-45. 
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zaman ve atmosferdeki değişimleri için-de 'deniz ya da. birr-akarsu" lief-.bütünleş-mektedin 
sanatçının ışığı, ”genellik-le -_atmo_sferde yumuşak bir biçimde. yaygınlaşarak den-izin“ dal-- 
g-aiarını, kıpırtılarını şeffafiaştıran' bir ışıktır.JEl 

Kompozisyon düzen-i,. tuvalde. kentin yerleştirilişi 
Bu betimlemelerde yerleşim birimi, kimi zaman deniz manzarasından ene çıkmayan-, 
tuyaii denizle paylaşan bir değer olarak orta ve arka planda yer alır. Kimi örneklerde 
de arka “planda zor seçilen kentle, ön planda siluet halindeki mimariler ve figürlerle bü— 
tünleşir. Baz-en kent, sadece ayrıntıları betimlenmiş bir mimari ile simgeleştiriimektedir 
(Resim 3-4). Bu yapılar doğru mimari notlarla verilmiştir.. 

Kent 'betimlemeierinde sanatçı, tuval'i genellikle kendine özgü-, alışılmış kompozisyon 
"özellikleri çerçevesinde- kuiianmıştır. Göle/üzünün tuvalin dörtte üçünü kapladığı, ufuk . 
çizgisinin de bu oran dikkate alınarak değerlendirildiği bir şamanın dışına pek çıkılma- 
mıştır denilebilir. Gemilerin artarda dizilişi, tuvalin ön planına yerleştirilen tekneleış figür- 
ler ve buna benzer unsurlar, kompozisyona derinlik kazandıran ögelerdir. 

Kent içinde figürler 
Ayvazovski'nin kent içinde yer alan insan figürleri genellikle doğa ve kentin oluşturduğu 
bütünlük içindeki bireylerdir. Çağunlukia gözün, başlangıçta zoralgıladığı figürlerdir. Bu,. 
onun deniz manzaralarında da görülen, doğanın acımasızlığı karşısında güçsüz kalan,, 
küçük olan insanoğlunun anlatımlarıyla koşutluk gösterir. Ancak burada insan figürleri, 
kompozisyon içinde ne kadar küçük betimlenirse betimiensin, kent yaşamına, çeşitli 
durum ve davranışlar içinde katılan bireylerdir. Yüzlerini net olarak göremeyebilirsi'niz, 
ayrıntıları seçemeyebilirsiniz ancak ne yaptıkiannı, hatta hislerini yakalayabilirsiniz (Re- 
sim 2). Siluet olarak betimiendiklerinde dahi kompozisyonu tamamiamakta ve kent ya- 
şamını yansıtmakta, dönemin giysileriyle kent insanının sosyal ve günlük yaşamına-. ışık 
tutmaktadırlar. 

Kimi örn-eklerde de insan figürleri kompoZisyon içinde., ön planda ayrıntılı bir biçimde 
yerlerini almıştı-r. Burada söz konusu olan; kent içindeki insanlar-ın yaş-antı biçimi, giyim 
tarzları ve davranıişlarıdır. Kent ise arka plandaki mimari ile hangi kent oldü'ğünun işa- 
retini verir (Resim 4). 

Farklı okullar, farklı değerlendirmeler 
19.yüzyı| ikinci ya rısında eserler vere-n, farklı okulların temsil-cisi sanatçılann tablolarında 
aynı kentler üzerinde farklı değerlendirmelere- ulaştıklarını örneklendirmek istiyorum..—İlk 
“örneklerimiz, Osmanlı Sarayı'nın tablo koleksiyonun-dan; İtalyan Okulu’nun temsilcilerin— 
den ve Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatoriuğu’nda Saray Ressamlığı 
yapan Fausto Zonaro’nun (1854—1929:) “Venedik-Görünümü” ile “Sahilde 'Genç Kız"“?- 

s”s:-'. öner—, a.g.m., 5.117. 
9Faus'to Zonaro, “Venedik’i, tuy-al üzerine yağlıbgye, 9-6Ş64, enj., Müş“ " Earaygrjabg Kgiegggmonu, 
(Dolmabahçe Sarayı, Env. No. 11/1459) 
IGFaustoı Zonaro, “Rıhtımda. Genç Kız","twai üzerine -_yağjlıbo'ya, 99>i66 om, Milli-Saraylar Tablo:.Koleke— 
sıramı. (Dolmabahçe sarayı, Env. No. 13124) 
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.Resim 1... 
I. K.Ayvazwski, “Mısır, 
Giz‘e Piramitleri," 
tuval üzerine yağlıboya,. 
90x24 cm, ' 
Milli Sara ylar Koleksiyonu, 
Env.No.11/11161. ' 

İ'K'Ayvazovskl , “VEZÜV'Ç 
1:874"- tuval üzerine Yağlıboya, 

167x129 cm ,“ 

“”"“ Saraylar Kırtasiye,-şuh 
E_nv.No.11/.1274. 

I. 

Res-ıma? 
I.K.Ayvazovski, “Atina: Ak'ropol", 188,3, Rusya 
Sanat Müzesi - 
Kaş-ma k: N.Novousper'ışky, AYVÖZOVSKV; 
Leningrad,1989_., res. 84. 
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SANAT VE ÇEVRE 

'adlı yapıtlarıdır. Diğeri ise yine Osmanlı Sarayı'na eser veren, Avusturya Okulu’ndan. 
AdolfKa-ufmann’ın (18-48—1916) “Haliç” adı ile bilinen bir b.etin'ılame-sidir.11 

Zonarofnun Venedik'i (Resim 5), Ayvazovski'nin Venedik-inden (Resim 6) ”farklıdır. 
Zonaro'nun Venedik'i gökyüzünün, denizin parlak ve canlı mavilerle, ışığın doğa üze“— 
rinde yarattığı tüm canlılıkla, renkli bir paletle betimlenen, Akdeniz'in sıcak atmosfe’rli 
Venedik'idir. Zonaro'nun İstanbul görünümleri de12 ışık ve renk değerleri açısından ber-ı- 
zeri bir anlatım içindedirler. “Sandala Binen Kadınlar” adlı yapıtında“ olduğu gibi figürleri 
kente boyun eğme-miş, kent içi-nde ez—limemişlerdir. Kent dokusu içindeki, 0 kenti hemen“ 
_algılama'mıza neden olan yapılar yine doğru notlarla verilmiştir. 

Adolf Kaufmahnün İstanbul'u, işe sanatçının daha çok kendi yaşadığı kuzey ülkelerinin 
solgun ışığı altında betimlenmiş bir kenttir. Figürlerde ayrıntılar-önem kazanmıştır; 'De—— 
kuyu oluşturan yapılar gerçeğe uygun olarak verilmiştir. 

-Sonuç 
Görüldüğü gibi Ayvazoy'ski'mm kent betimlemeleri tuyaldeki iç. dinamiği, ışık ve renk 
değerleriyle kendine özgüdür. Ayvazovski başlangıçta içinde ”bulunduğu kentlerde-n et- 
kilenerek bu kentleri betimlemeye başlamıştır. Bir başka deyişle kent sanatçıyı tutsak 
almıştır. Ancak kompozisyonların oluşumu sırasında ve tamamlandığında “kent mi sa— 
natçıyı egemenliği altına almış, sanatçı mı kenti egemenliği altına almış sorusunun yanıtı 
artık “sanatçıdır." Sanatçı, çevresine kendi istekleri ve birikimi çerçevesinde bir kimlik 
kazandırmıştır. Örneğin, Venedik kendi doğası içinde de var olan .ancak Ayvazovski'nin 
seçimi doğrultusundaki bir kesit yakalanarak sanatçının fırçasında. daha sisli, durgun bir 
atmosfer içi-nde betimlenmiştir. 

Zonaro'nun Venedik-'i ise yine sanatçının kendi paleti ile bağlantılı bir seçim' içinde' ve 
kentin mevsimlere göre değişen görünümleri-nden bir kesit yakalanarak betimlenmiştir. 
Önemli olan, kentin iki farklı atmosferde, sanatçının kendine uygun olan, uslubu ile 
örtüşen anın ya da durumunun yansıtılmasıdı-r. Öyle. anlaşılıyor ki; artık kent sanatçının 
tutsağı olmuştur. 

.âyvazovski'nln kentlerinde,- kent dokusunu. oluşturan mima rilerin betimlenmeslnde ger”- 
_,_ç_e-kğ;çi yön ağırlıklıdır. Bu. özellikleri nedeniyle dıe—tablolar bir “belge," sanatçı ise “bel-ge— 
selcidir.” 

Kent korumacılığındaki yetersizlik ve. yanlış uygulamalar sonucu., doğal dokusu ile bü:- 
tünleşen tarihsel ve özgün kimliğini gün geçtikçe yitiren kimi kentlerde tarihsel çevreyi, 
sosyal yaşantısıyla günümüze, daha sonra da yarınlara ulaştıran belgelerden önemli bir 
grup da sanatçıların tablolarıdır. Bu anlamda ressam, “geçmişi öğrencidir.” Belirtilen ne- 

denlerle de Ayvazovski'nin romantik—gerçekçi kent tabloları, sanatçı—çevrediyalogunun 
sonuçlarının yüzyıl öncesinden günümüze taşınmış kanıtlarıdır. 

Jfi'ıildoif Kaufmann, “Haliç”, tuval üzerine yağlıboya, 113-.sx75.5 cm, “miii-Sarayiar Tablo Kaleksiııionu, 
(Dolmabahçe Sarayı, Env. No. 11/1450.) 
ızFausto Zonaro, “İstanbul Manzarası", tuval üzerine;-yağlıboya, 92248 eni-1, MW Sarayfar'Ta'bfc-Kamk; 
siyonu, “(Dolmabahçe-Sarayı, Env. No.- 41/78). 
1-3Fı.-ı__.usto Zonaro, “Sandala Binen Kadınlar'", tuıııa'l üzerine yağlıboya, 83565-6 cm,-. Miiii'Sa-rayiar Fabio-- 
nafakaya-nu, (Dolmabahçe Sarayı, Env. No. 13/295) 
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SEMA ÖNER _ 

« I.K.Ayvazovski, “Oryantal sahne, Nus- g; 
retlye Camisi ve çevresi" ,1846, t'u- & 
yal üzerine yağlıboya, 45,5x37 cm'. 

_ Kaynak: N.Novouspensky, Ayva- ' 
|; zqky, Leningrad,198î9, res-. 18. ı . 
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i Resım 5. 
ğ I.K.Ayvazovski, “Venedik-", 
" , tuval üzerineyağlıboya, 170x130 fem, 

.‘ Milli Saraylar Koleksiyonu, Ehv.'No.11_/9;8j6'. 
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Resim 6.; 
F.Zonaro, ‘-‘V'enedik",.. tuval üze- 
rine yağlıboya, 96x65 cm, 
Milli Sara ylar K olekslyo- 
nu,- Env.No.11/1459‘. 
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