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Türkiye'de Estetik - Söylem 
ve Pratikler 

Jale Nejdet ERZEN 

Estetik sözcüğü son yıllarda çokça kullanılmaya başlandı. Ancak bunun ne anlama gel- 1 
diği konusunda genel bir mutabakat olduğu şüpheli. Öte yandan, özellikle 801i yıllarda 
Türkiye'nin pazar ekonomisine yaklaşması ile ülkemize de sirayet eden vahşi bir kapi-
talizm ve tüketim kültürünün sonucu olarak, görüntünün albenisi değerler sisteminde 
oldukça ön planda yer almaya başladı. Kente göç eden nüfusun, kent kültürünü benim-
semese de giderek kentin yerleşik nüfusuna katılması, bu kesimde bir tür sınıf atlama 
ve kentli görünme çabası yaratmıştır. Önemli olan şu ki, bu halkın büyük bir kesimi bu 
görüntünün belirli bir kimliğe işaret etmesi konusunda anlaşmış duruyor. Hatta yerel 
yönetimlerin çoğu kez aynı kökenden gelmesi, popülist bir biçim ve düzen anlayışının 
birkaç yıl içinde büyük kentleri egemenliklerine almalarında büyük rol oynuyor. Karşı-
mızda gündelik yaşamın özellikle kamusal boyutlarına egemen olan bir estetik vardır. 
Türkiye'de 'estetik,' kuramsal olarak irdelenmese de gündelik pratiklerde baskın bir 
şekilde karşımıza dikilmiştir. Bunun biçimlerini beğenip beğenmememiz onu 'estetik' 
olmaktan alıkoymuyor. 

Türklye'de bugün, kuramsal ve eleştirel nitelikte bir estetik söylemin varlığını pek al
gılamasak da, estetik, pratik yaşamda olanca abartısıyla karşımızdadır. Hatta onu bu 
derecede görünür kılan da politik bir söylemin parçası olmasıdır. Bir diğer şekilde di
yebiliriz ki, elitist yaklaşımlarda genellikle üstü kapalı olarak birbiri ile ilişki kuran este
tik ve politik, popülist yaklaşımlarda bir karşı-estetik ve anarşist tavırla, demokrasi ve 
halktan yana olma tezleri ile ayrılmaz biçimde birbirlerine destek vermektedirler. Öyle 
ki, eğer demokrat isek artık beğeni konusunda hiçbir kesim ya da kültüre eleştirerek 
bakamayız. 

Politik gelişmelerin sonucu olarak, Türkiye'de estetik uygulamanın bu denli göze batar 
şekilde karşımıza dikilmesi son derece ilginç bir oluşum ... Bunu dünyanın pek az yerinde 
bu denli göze batan şekilde görebiliriz. Yıllar önce, Mısır'da bir gece Assuan kentinde 
piyasa yapan genç kadınları izlediğimde biraz benzer bir hisse kapılmıştım. Sanki onlar 
da sımsıkı sardıkları başörtüleri içinden koca küpeleri, rimelli gözleri, koca kırmızı du-



dakları arasından parlayan dişlerini gösterip kahkahalar atarak, kapalı ama vücutlarını 
sımsıkı saran elbiseleri altında kalçalarını oynata oynata yürüyerek, dünyaya meydan 
okuyor, kadınlıklarını bir güç simgesi olarak kullanıyorlardı. Kadın ile ilgili farklı güç sim
geleri ve bunların olumlu ve olumsuz kullanımları, bugün İslam aleminde ve özellikle 
ikiye bölünmeye itilen Türkiye'de, biçimleri abartıldıkça önemli politik işaretler olarak 
karşımıza dikilirken aynı zamanda da çevremizin ve kültürümüzün estetik ifadesi olmaya 
başlıyorlar. 

Türkiye kültürü konusunda sanat gündeme geldiğinde, biraz da Batı dışı bütün sanatsal 
anlayışlarla koşut olarak, asıl önemin uygulamaya verilmesi sebebiyle yaşantıyı don
duran zihinsel analiz ve kuramların pek gelişmediği ve itibar görmediği vurgulanır. An
cak bugün karşımızda gördüğümüz, belirli bir kesimin kıyafetlerine, kent süslemelerine, 
peyzaj ve mimariye uygulanan biçimsel anlayış, bir köylü kadının basma şalvar giyip 
başına çiçekli yemeni bağlaması gibi saf bir içtenlik taşımamaktadır. Arkasında derin 
bir söylem ve incelmiş bir eleştiri bulunmasa, görüntü tercihleri uzun biçimsel analizlere 
dayanmasa da, 19. yüzyılın sonlarından bu yana, ülkenin Batılılaşma ve Batı etkileri 
karşısındaki bir kimlik arayışının doğurduğu tartışmaların oluşturduğu, yüzeysel de olsa 

2 çok vurgulanan bir söylemin ürünüdür. 

Bu bakımdan, Türkiye'de bugün estetik kuramların bulunmadığı doğru değildir. Ama bu 
kuramlar, her ne kadar kimlik arayışına yönelik olsa da, aslında hep bir tür 'müstemleke' 
psikolojisinin sonucu ortaya çıkmış bir söylemin kuramlarıdır. Bütün teknolojik araçlar 
ithal edildiğinde, ister istemez kültür kopukluğu, kimlik yaratılmak istense de hazır for
müllere yönelecektir. Nitekim gerek mimari, gerek kent ve gündelik yaşam baskın ideo
lojilere uymak durumunda kalmıştır. Sanatta, kent anlayışında ve mimaride yaratılmak 
istenilen kimlik imgeleri bir savunma sistemi içinde biçimlendirilmişlerdir. 

Bu açıdan, Türkiye'de gerçek bir estetik söylemin yokluğu işte neticede popülist olduğu 
kadar özgür olmayan, tecimsel baskılara göre şekil bulan, ucuz olduğu için süslenmeye 
gereksinim gösteren bir biçim skalası doğurmuştur. Bu durumda Türk kültürü ne idi, ne 
kadar Türk ne kadar melez, ne kadar çoğul idi, kendine ait benimsediği neler vardı, bü
tün bu biçimsel tercihler ne tür değerlere işaret ediyordu, bunları konuşmanın tartışma
nın, kılı kırk yarmanın zamanı çoktan geldi. Bu bakımdan, bugün Türkiye'de kültür ve 
sanat felsefesinin, gündelik yaşamın biçimlerinin ve ifadelerinin, anlamlarının, bunların 
altında gizli olan politik tercihlerin analizlerinin yapılması gerekiyor. 

"Türkiye'de Estetik" konulu Ulusal Estetik Kongresi yukarıdaki tartışmaları gerçekleş
tirmek ve ileride daha eklemlenecek düşünce ve söylemlere temel teşkil edebilecek 
kavramları ve kuramları çeşitlendirecek bir platform oluşturmak üzere düzenlendi. Bu 
kapsamda Türkiye'de yapılan ilk estetik kongresi sayılır. Zira bu konu ile ilgilenen her
kese açık olmuş ve aslında bugün artık disiplinlerarası bir alan olan estetiği gerçekten 
disiplinlerarası bir çerçevede ele almıştır. 

Türkiye Estetik Kongresine yaklaşık 150 kişi katılmış, sunulan bildirilerden üçte biri ya
yınlanmak üzere seçilmiştir. Bu seçkinin isabeti tartışılabilir; ancak konunun Türkiye'de 
de ne denli çeşitli ve zengin açılardan ele alındığı görülmektedir. Halen hiçbir üniversi-
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JALE NEJDET ERZEN 

tede Estetik bölümü olmamasına karşın, farklı disiplinlerden gelen birçok bilim insanının 
konularına aynı zamanda estetik kuramlar ve duyarlıklar açısından yaklaştıklarını gö
rüyoruz. Felsefe alanlarından gelenler konuyu daha çok klasik felsefe literatürü çerçe
vesinde irdelemişler; mimar, çevreci ve şehirciler konunun kendi alanlarındaki önemini 
vurgulamışlar ve estetiğin bir görüntüden ibaret olmadığını açığa çıkarmışlar; sanatçılar 
ve sanat eleştirmenleri ise sanata ne denli farklı açılardan yorumlar getirebileceğini 
göstermişlerdir. Bütün bunlar bile şu anda tam su yüzüne çıkmamış olmasına rağmen 
ülkemizde estetik konusunda son derece geniş bir potansiyel ve ilgi olduğunu ispatla
maktadır. 

Eksik olan bu konuda daha önce Türk düşünürlerinin birikimleri üzerindeki söylemdir. 
Ancak, şimdiye kadar hemen hemen hiç bir Türk düşünürü, estetikçi olarak kendini 
sunmamıştır. Ancak onların düşüncelerinde biçim, imge, ifade ve anlam ilişkileri açısın
dan tartışmalar keşfedildikçe Türk düşüncesinde de oldukça yoğun bir estetik söylemin 
varlığının farkında olacağız. Şunu söyleyebilirim ki, Türkiye Estetik Kongresi arkasından, 
yaklaşık bir 6 ay sonra yapılacak olan 17. Uluslararası Estetik Kongresine Türk bilim 
adamlarından gelen bildiriler bu yolun açıldığını göstermektedir. Demek ki, Türkiye 
Estetik l<ongresini düzenlemek üzere karar aldığımızda belirlediğimiz amacımız büyük 3 
ölçüde gerçekleşmektedir. 

Türkiye Estetik Kongresinin düzenlenmesinde büyük sorumluluk üstlenen ve iş yükünü 
paylaşan Doç Dr. Halil Turan ve ODTÜ Felsefe bölümü asistanlarına böyle önemli bir ilki 
gerçekleştirmekteki katkıları için teşekkür ederim . 

Bu kitabın hazırlanmasında büyük gayret ve titizlik gösteren Pelin Yoncacı, Sanart'ın 
çeşitli sempozyum kitaplarında da editörlüğü benimle paylaşarak ve işin en zor kısmını 
yüklenerek gerçek bir editör olduğunu ispat etti. Kendisine sonsuz teşekkürler. Bu ve 
diğer Sanart sempozyum kitaplarının yayımını üstlenen Türkiye Mimarlar Odasına, bu 
ortak çalışmayı öneren Başkan H. Bülend Tuna'ya ve Mimarlar Odası Yayın Komitesi adı
na N. Müge Cengizkan'a teşekkür ederim. 

-- -- r-





Kültür Felsefesi Bakımından 
Modernite ve Postmodernite 

İsmail TUNALI 

Bundan kırk küsur yıl önce, ilk defa İstanbul Üniversitesi'nde estetik dersleri vermeye 5 
başladığımda genelde bir reaksiyonla karşılaştım.  Bendeki, estetik felsefe midir? Verev 
ki olsa dahi bu marjinal olan bir bilgidir. Üniversite düzeyinde estetik verilebilir mi? Ve 
estetik sözcüğü de T ürkçede mevcut değildi. Şöyle ki kullanılan sözcük Arapça "bediy-
yat" sözcüğü idi. Ve yine ilk defa o zamanki adıyla Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik 
dersleri vermeye başladığımda ilk yaptığım iş, "bediyyat" sözcüğünün "estetik" sözcüğü 
ile değiştirilmesi ve dönüştürülmesi oldu. Şimdi bugün 58 .  öğretim yılını idrak ediyorum. 
Ve bu yıllar içinde, estetiği bir temel bilim olması hususunda yalnız Türk kamuoyunda 
değil, Batıda da üniversitelerde müdafaa ettim. Aynı trendi sürdürdüğüm ve estetiğin 
marjinal bir bilim değil, temel bir felsefe bilimi olduğunu yazdığım kitaplar var. Ve öyle ki 
bugün son 6 ay içinde özellikle Ankara'da iki estetik kongresinin yapılması, diyebilirim ki 
hayatımın en mutlu yönlerini ve yıllarını kapsamaktadır. Estetiğin hem Türkiye'de hem 
de uluslararası üniversitelerde bir temel bilim olma noktasına gelmiş olmasını büyük 
bir mutlulukla karşılıyorum. Ve bu iki kongreyi yapan üniversiteden meslektaşlarıma da 
candan teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Modernite ve postmodernite, geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de kültür yaşamın
da çok tartışılan, çok yorumlanan iki kültür kavramıdır. Bu kavramlar, gerçi sanatsal ve 
estetik kaynaklıdır ama etki ve yayılma boyutlarıyla bilimden felsefeye, sanattan endüs
triye kadar tüm kültür varlığını çepeçevre sararlar. Bu nedenle onlar üzerine yapılacak 
bir çalışmanın, kültürel ve tarihsel bir boyuta dayanması gerekir. Biz de burada moder
nite ve postmoderniteyi böyle bir kültürel boyut içinde ele almak istiyoruz. 

1950Ierden sonra tarihin akışında bir metamorfoz meydana gelir. Toplumlar, postendüs
triyel ve kültürler de postmodern bir çağa girerler ( Lyotard) .  Bu radikal değişimin ürünü 
olan bu çağ, bilimde felsefede ve sanatta yeni ideler, yeni gerçeklikler ve yeni yaşam 
normları yaratır. Bu değişim ve onun ürünleri, günümüz düşüncesinin de ana sorunlarını 
teşkil eder. 



Bizim burada ele almak istediğimiz, bu sorunlar arasında yukarıda işaret ettiğimiz mo
dernite ve postmodernitedir. Ve buna göre ilk sorumuz kendiliğinden ortaya çıkıyor: 
Modernite nedir? Modern sözcüğü 12. ve 13 .  yüzyıllarda geleneksel mimariye, yani opus 
antiqus'a karşı inşa edilen yapılar için özellikle katedraller için kullanılmış, günümüz ya
pıları, yani opus modernus deyimiyle ortaya çıkmıştır. Daha sonra 18. yüzyılda yine mi
maride rokoko üslubu çağdaşları tarafından style moderne diye adlandırılır. Ama modern 
sözcüğü 20.yüzyıldan itibaren çağı, sanatsal, düşünsel, kültürel, sosyal ve sosyopolitik 
olarak deyimleyen bir temel kategori olur. Modern sözcüğünün böyle kuşatıcı ve belirle
yici bir kategori olmasında en büyük etken, aynı çağ içinde gelişen pozitif doğa bilimle
ridir ve bunla r ı  yönlendiren rasyonalist anlayıştır. Bir başka değişle 17 .  ve 18.  yüzyılda 
İngiliz Locke, Fransız Luther ve Alman Kant tarafından temellendir ilmiş olan aydınlanma 
düşüncesidir. Aydınlanma yalnız insan anlığını değil, bilim ve felsefe mantığını, dünya ve 
toplum anlayışını da kökten değiştirir. Bu anlayışın getirdiği temel buyruk, 'insan, aklı 
ile dünyaya egemen olmalıdır' düşüncesidir. Çünkü akıl, insanın dünyada egemen olma
sında en büyük güçtür, Bu kökten değişim, 19 .  yüzyılın ikinci yarısında bilim mantığıyla 
güncelleşir, başta fizik ve biyoloji olmak üzere doğa bilimleri yeni bir ivme kazanırlar. 
Onların yanı sıra, psikoloji ve yeni bir bilim olarak doğan sosyoloji de bu ivmeye uyar. 

6 Bilimde meydana gelen bu yenilenme, bilimlerin pozitifleşmesi ilkesi yönünde ger çek
leşir. Bilimlerin pozitifleşmesi demek, bilimlerin laboratuara, deney verilerine ve mate
matiğe uyması demektir. Çağın modern bilimi, kesin ve genel-geçer doğa yasalarına 
ulaşması nedeniyle fizik olur ve bütün bilimler fizik ör neğine göre kökten bir değişim 
ve aynı zamanda bir yenilenim süreci içine girerler. Örneğin psikoloji Weber ve Fechner 
tarafından "psikofizik" olarak temellendirilir yani psişik olayların fiziği. Sosyolojiyi kuran 
Auguste Comte, bu bilime aynı zamanda fizik-sosyal adını verir, sosyal olayların fiziği. 
Yine Comte bilim teorisi yönünden ünlü üç evre teorisini öne sürer. Bu yasaya göre insan 
zihni üç evreden geçer; ürünü din olan teolojik evre, ürünü felsefe olan metafizik evre 
ve ürünü bilim olan, şimdi yaşanan, pozitif evre. Bu düşünsel oluşumların sonunda akıl 
yasalarına göre biçimlenen yeni bir dünya tablosu ortaya çıkar. Bu yenidünya tablosu 
içinde felsefe, bilimsel felsefe anlayışıyla ve sanat da yeni r asyonel sanat dilleriyle yerini 
alır. Örneğin bu felsefenin yüzyılın başındaki ünlü temsilcisi Ernst Mach'a gör e felsefe
nin görevi yalnız bilimsel kavramların eleştirisini ve onların temellendirilmesini yapmak 
olmalıdır. Bilgi felsefesinin yanı sıra toplum ve tarih felsefesinde de aynı anlayış ağırlık 
kazanır. Pozitivist ve materyalist bir toplum ve tarih anlayışı çağı derinden etkiler. Böyle 
bir anlayış, örneğin Marksizm'de tepe noktasına ulaşır. Çünkü Marx diyalektik materya
lizmi, toplumların ve tarihin gelişmesini ekonomik etkenlerle, örneğin üretim araçlarının 
değişmesiyle açıklar. 

Bu pozitivizmin ve bilimselciliğin pratikteki ürünü teknoloji ve büyük endüstr idir. Tekno
loji ve büyük endüstrinin doğuşu, insanın çevresini, insanla dünya arasındaki iletişimi, 
insanın düşünme kavramlarını ve insanın duyarlılık tonalitesini değiştirir. Teknoloji ve 
büyük endüstri, çağı belirleyen iki temel kategori olur. Bu epistemolojik süreç içinde 
insanın dünya görüşü, değer anlayışı değişir. Şimdi insan elinde büyük bir güç vardır. Bu 
güç teknolojidir. Teknolojinin ve ona bağlı olarak endüstrinin gelişimiyle birlikte vaktiyle 
Rönesans'ın, ör neğin Newton'un, bilim için koyduğu üniversal hedefe de ulaşılmış olur. 
Bu hedef şöyle der : "Bilim kudrettir (scientia est potentia)." Bilim doğaya egemen olma
da bir güçtür. Bu güç bir araçlar ve gereçler dünyası yaratır. Ancak bu araçlar ve gereçler 
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dünyası, bu endüstri ürünleri akılda temellenen bir dünyadır. Ne var ki aklı, böyle biricik 
bir güç olarak anlamak, öte yandan tek boyutlu, monist, tek sesli ve totaliter bir insan
dünya ilgisini ortaya koyar. Ancak fonksiyonel bie ereğin belirlediği endüstri, araçlar 
ve gereçler sistemi kendiliğinden bazı sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunların 
başında yabancılaşma olayı gelir. Yabancılaşma, insanın mekanist bir dünyada kendini 
yitik hissetmesidir. Bu mekanizmanın ürünü makinedir. Makine genel tanımıyla yapay 
bir organdır. Açıklamak gerekirse, diğer canlılarla karşılaştırıldığında insan, organ bakı
mından bir yoksunluklar varlığıdır. Makine ise, insanın doğada kalabilmesi için yoksun 
olduğu organları karşılamak ya da güçlendirmek için meydana getirdiği bir aletler siste
mini ifade eder. Bu bağlamda her makine de işi sağlayan işlevsel bir kuvvet aktarımı söz 
konusudur. Bu kuvvet aktarımı en ilkel aletlerden (çatal, bıçak gibi) en gelişmiş aletlere 
(bilgisayar gibi) kadar uzanan zengin bir makine kültürünü sergiler. Bu kültürü yaratan 
insandır, ancak karşı olan yine insandır. Örneğin doğa bilimlerinin ortaya koyduğu ato
mun yapısı, kuantum, relativite kavramlarıyla temellendirdiği kausal, mekanist gerçeklik 
dünyası sıradan bir insan için anlaşılmaz bir dünya olur. 

Galileo, Copernicus ve Kepler'in anladığı, çocuksu bir duyarlılığa dayalı gerçekliğin elle 
tutulur, gözle görülür bir nesne olduğu konusunda bütün bir çağ uzlaşıyord u .  Oysa şimdi 7 
bu çocuksu gerçeklik yerini soyut matematik formüllerde ifadesini bulan bir gerçekliğe 
bırakıyor. Böyle kausal, mekanist, rasyonalist bir gerçeklik karşısında insanın duyabile-
ceği tek duygu, eleştirel bir duygu olan yabancılaşma hissidir. İnsan, böyle mekanist bir 
dünyada kendisini büyük bir çarkın küçük bir dişlisi olarak kavrar. İnsan, özce böyle bir 
mekanist sisteme ve onu oluşturan makineye karşıt, ona yabancı bir varlıktır. 

Böyle bir oluşumu sağlayan güç, o halde akıldır. Ve aklın ortaya koyduğu, akla dayalı 
olan aydınlanma düşüncesidir. Burada yeni bir çağın başladığını görüyoruz. Bu çağ, akla 
dayalı bir çağdır. Bu çağ aydınlanma çağıdır. Aydınlanma ne demektir? 

Aydınlanma Kant'ın ifadesiyle: "İnsanın aklını kullanmamasıyla bizzat kendisinin neden 
olduğu, ergin olmama durumundan, aklını kullanmaya başlamasıyla kurtulmasıdır." Ay
dınlanmanın meydana getirdiği bilim, teknoloji ve endüstri, insanın yüzyıllardır alışılmış 
dünyasına, teolojik anlayışına, toplumsal çevresine, geleneklerine karşı çıkar. Düşünme 
kavramlarını ve değerler sistemini değiştirir. Ve insanın düşünce ve duyarlılığını, aklın 
kalıpları içine yerleştirir. Bu rasyonel sınırlama, yalnız düşünce yaşamında bilim ve fel
sefeyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda, özellikle sanat yaşamında da egemen olur, 
sanatı da belirler. Bu yeni anlayış, 1874'te Paris'te izlenimcilerin açmış olduğu sergiye 
yapılan ağır eleştirilere karşı şair Baudelaire'in sergiyi savunurken söylediği: "Bu yapıtlar 
moderndir" savıyla literatüre girer. İzlenimcilik, dışavurumculuk, fütürizm, kübizm ile 
yola çıkan bu sanat nonfigüratif ve suprematizm ile minimalist bir yönde "art antiart"a, 
"sanata karşı sanat"a kadar ilerler. Ve sonunda "modern sanat" genel kavramı altında 
günümüz kültür endüstrisi içindeki yerini alır. 

Ancak genelde tüm sanatlarda, örneğin resimde, heykelde, edebiyatta ve özellikle 
de mimaride hüküm süren bu aydınlanmacı, rasyonalist, bu minimalist, pürist sanata 
karşı giderek teoride ve uygulamada da eleştirel bir tavır kendisini gösterir. Bu tavır 
sanatın akılcı, tek boyutlu anlayışıyla yitirmiş olduğu, insanın duygu, düşünce, inanç 



ve hayal gücü gibi, kısaca tüm tinsel varlık öğeleriyle oluşturduğu, polifonik, çoksesli 
sanat dilini yeniden yaratmak ister. Ve şimdi-bu - yeni anlayış, yeni isim alır. Bu isim 
"postmodernite"dir. 

Postmodernite, yukarıda işaret ettiğimiz, duyarlık, inanç, hayal gücü ve itilimlere sahip 
bir insan anlayışıyla varlığa yönelir ve bu radikal tavrıyla moderniteye karşı radikal bir 
tepkiyi ortaya koyar. Ama bunu yaparken de geleneksel bir öykünmeciliğe, taklitçiliğe 
(mimatizme) dönmüş olmaz. Öyle ki postmodernite şimdi sanat objesini, taklitçiliğin 
(mimatizmin) genelde anladığı gibi yalnız bir doğa varlığı olarak değil, aynı zamanda 
insan çevresine katılan endüstri ürünleri olarak da anlar ve onları da sanatın, insansal, 
tinsel obje alanı içine alır. Bu yolla da insansal çevreyi kapsam bakımından genişletir. 
Dünyayı insansallaştırarak, onu doğa ile özdeş olmaktan kurtarır. Böyle bir iletişim 
içinde dünya, şimdi bir fizik dünya, bir endüstri dünyası olmaktan çıkar. İnsanın tüm 
tinsel düşleri ve hayal gücüyle yarattığı doğaya alternatif tasarımsal-dijital, bu anlamda 
sanatsal-estetik bir dünya olur. Ama hemen söylemeliyiz ki, böyle bir dünyayı hazırlayan 
20 .yüzyılın ilk çeyreği içinde doğan, Bauhaus'un sanat - zanaat bütünleşmesi anlayışı
dır. Geleneksel sanatın anladığı dünya, insanın dışında, insandan yoksun olan, ancak bir 

8 öykünme nesnesi olabilen dünyadır. Bauhaus'un getirdiği anlayışa göre, dünya, insanın 
ona yüklediği duygu, düşünce, hayal gücü ve itilimleriyle insansal, sanatsal ve estetik 
bir dünya olur. Bunun estetikçe anlamı, bir estetik değer olan güzelliğin, bir yaşam pra
tiği olan işlevsellik ile bütünleşmesidir. Yüzyıllar boyu bir Çin duvarı ile ayrılmış olan bu 
iki değerin bütünleşmesi, sanatın artık galeri ve müzelerin kapalı mekanından yaşama, 
yaşam mekanına, sokaklara, caddelere, evlerin içine, gündelik kullanılan eşya mekanına 
götürülmesi, sanatın, modernitenin düşünsel soyut mekanından gerçek mekana taşın
ması demektir. Böylece dünya sanatlaşır ve estetik bir dünya olur. Böyle bir dünya anla
yışının arkasında geçen yüzyılda fizikte ortaya konan ve Rönesans'tan beri egemen olan 
Newton fiziğini sarsan - örneğin Max Planck'ın "quantum," Einstein'ın "relativite," W. 
Heisenberg'in "belirsizlik relasyonu"- kuramları ile, felsefede görülen ve pozitivist felse
feye aykırı olan varoluşçuluk, yapısalcılık ve hermenuetik gibi öğretiler bulunur. Örneğin 
varoluşçuluğa göre hakiki bilgi, "ben"in varlığından hareket etmeli ve dünyanın varlığını 
pozitif doğa bilimlerinin aksine, "ben"in temel bir yaşantısı olarak anlamalıdır. Yapısalcılık 
dilden, dilin bir gösterge olduğu düşüncesinden hareket eder. Her gösterge, bir gösteren 
öge ile bir gösterilen ögeden oluşur. Gösterilen daima bir anlamı ifade eder. Bu nedenle 
dile ne tarihsel, ne de sosyolojik olarak değil, ancak gösterilenin anlamını kavramakla 
yaklaşılabilir. Hermeneutike göre de felsefenin konusu varlığın anlamını anlamaktır. An
lam ise, duyularla kavranamayan bir özdür. Bütün bunlar pozitif doğa bilimlerine aykırı 
anlayışlardır ve onlar, postmodernizmin örtük olarak düşünsel arka yapısını oluştururlar. 
Temelinde örtük olarak bu düşüncelerin yer aldığı postmodernite, bir bilim olarak esteti
ğin bilimler arasındaki yeri ve değeri üstüne bilim felsefesinde yeni bir anlayışa da zemin 
hazırlar. Böyle bir zemin üzerinde Tasarım Felsefesine Giriş kitabım, gelecek bir estetik 
için paradigma olacak bir anlayışı ortaya koyar : Bilimler bir tasarım sistemi olduğuna ve 
her bilimsel teori varlık hakkında yaratılmış bir tasarım modeli olduğuna göre, temelde 
yaratma ve bir tasarım bilimi olan estetik, genelde sanıldığı gibi marjinal bir bilim de
ğildir. Aksine tüm bilimlerin temelini oluşturan bir felsefi bilimdir. Buna göre her bilim 
temelinde estetiğe dayanmaktadır. Böylece merkezinde duyarlılığın, özlemlerin, inancın, 
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hayal gücünün, düşünce ile insanın yer aldığı zengin ve geniş bir sanat spektrumu doğar 
ve böyle bir spektrumu da felsefi estetik araştırır ve araştırmalıdır. 

Böyle bir gösterim içinde modernitenin sanatta vazgeçilmez bir devi olan pürizm ve mi
nimalizm şimdi yerini bir çoğulculuğa bırakmış olur. Örneğin, modernitenin mimarideki 
öncülerinden Mies van der Rohe: "less is more," "az çoktur" diyor. .. 

Bu polifoni aynı zamanda insan özgürlüğünün de kaynağı olur. İnsan modernite ile içine 
kapatıldığı aklın dar kalıplarını bunların birer göstergesi olan geometrik formları, şimdi 
yıkar, özgürleşip ve yeni bir insan dünyasına ve yeni bir değerler sistemine ulaşır. Ör
neğin popart, enstelasyon, video art, bunun somut örnekleridir, sanattır. Bu çok estetik 
ve özgürlük, insanın yeniden bireyi keşfetmesi demektir. Modernite bireyin zengin ya
ratmalarının değil de akıl yasalarını, geometrinin egemenliğine tanır. Buna karşılık post
modernite, bireye dayanır, bireyin özgür yaratmalarına dayanır. Akla dayalı bir kavrama 
da, yani modernitede, homojenite vardır, yeknesaklık, disiplin vardır. Sert bir sistem 
anlayışı vardır, matematik vardır, teknik vardır, makineleşme vardır. Ve bunların oluş
turduğu bir evrensellik vardır. Bireyin duyarlılığına bağlı kavramada ise, postmodernite, 
bireyler arası farklılıklar vardır. Bu nedenle bütün bireyler aynı akıl kategorilerine sahip 9 
oldukları için akla dayalı, bütün ortaya koyduğu ürünlerde ve yargılarda birleşirler. Ama 
varlıkça bireyler farklı olduklarına göre, postmodernite dediğimiz anlayışta birbirlerinden 
ayrılırlar. Bunun doğal bir sonucu olarak da postmodernite ile bir kökten bireyselciliği 
ifade eder. Ve bu bireyselci dünya görüşü ve yaşam tarzı çağ içinde genelleşir. Ama bu 
genelleşmeyi belirleyen çağa özgün iki temel konsept vardır. Bunlardan biri özgürlük-
tür, öteki yeniliktir. Bu konseptler, çağın yaratmaları özgür ve yeni bir yaratma olur. O 
kadar ki özgürlük ve yenilik postmodernite tarafından bir fetih olarak kabul edilir. Ama 
burada postmodernite ve modernite arasında, akıl ve duyarlılığın bu tarifsel diyalektiği 
arasında güçlü bir çelişki kendisini gösterir, ontolojik bir çelişki. Ve bu çelişki tüm toplum 
ve kültür yaşamını da derinden etkiler. Bu çelişki nedir? Çağı belirleyen ve çağa anla-
mını veren bu iki konsept, özgürlük ve yenilik, çağa yalnız epistemolojik, yani bilimsel, 
-ism ve sanat sisteminde de değil, aynı zamanda çağın sosyopolitik, sosyoekonomik, 
hukuksal düzeninde ve yaşamında da etkili olur. Örneğin modernite çağının ekonomik, 
siyasal bir modeli vardır, modernite çağının. Bu siyasal model, ulus devlet biçimidir. Buna 
karşılık, postmodernite çağının siyasal modeli, özgürlükçü demokrasidir. Ulus devlet, 
bir akıl devletidir, tıpkı vaktiyle Platon'un dediği gibi. Buna göre devlet egemenliğin ve 
otoritenin kaynağıdır. Tüm toplusal kurumlar, başta etik olmak üzere, devlet iradesinin 
objesidir. Buna karşılık postmodernitenin devlet modeli, özgürlükçü demokratik devlet-
tir. Böyle bir devlet içinde bireyin yeri de özgür bir irade varlığıdır. Bu özgürlük, devlet 
katından kalkarak, birey özgürlüğünden geçerek sosyal kurumlara kadar değinir. Buna 
göre devlet ve birey özgür olacağı gibi sosyal kurumlar da özgürleşecektir. Modernitenin 
ekonomik modeline gelince bu model devletçi ekonomidir. Buna karşılık postmodernite-
nin ekonomik modeli, piyasa ekonomisine dayalı kapitalist ekonomidir. Özgür üretim ve 
özgür tüketim ekonomisidir. Başka bir değişle, serbest Pazar ekonomisidir. Ama böyle bir 
ekonomik modele dayalı toplumlarda egemen olan bireyin özgürlüğü, bireysel sınırların 
dışına taşar. Ve modernitenin bireyi devletçe kurumacı sistemini iter ve bireysel sömü-
rüye yol açmış olur. Bu sosyal değerler, rant değerlerini realite eder. Yani modernitenin 
başta etik değerleri, yerini şimdi rant değerlerine, söylediğimiz ekonomik modelde bı-



Çünkü işte belki duydunuz, büyük bir ihtimalle de duymadınız, bir sanat merkezimiz açıl
dı İstanbul'da, "Piramit Sanat", geçtiğimiz Çarşamba günü. Yani Çarşamba ayın lS'iydi. 
Evet, demek bir halta mı? Ocak ... Bir hafta oluyor ve büyük imkansızlıklarla, işte sonuçta 
kafesiyle kitapeviyle, galerisiyle benim stüdyomla olan bir kompleks. Öyle büyük bir ül
kede yaşıyoruz ki belki haberiniz yok diyorum, meraktan soruyorum. Kaç kişinin haberi 
var bundan? İşte belki Cumhuriyet okuyan ya da tesadüfen o güngörmüş olan 5-6 kişi
nin. Çünkü ülkenin yalnız genel eğitim seviyesinden değil medyası, tamamen sanat olayı 
dediğimizde bambaşka noktalarda, bambaşka magazin haberleriyle beslenen ve günde 
yayınladığı 60 sayfayı böyle dolduran bir acayip başıboş sorumsuz bir alan oluşturuyor. 
O yüzden de bu birbirimizin yaptığı çabaları, yayınları veya işte buna benzer kurumsal 
çıkışları hep gecikmeli duyuyoruz, yaşayarak duyuyoruz, medyaya rağmen duyuyoruz. 
Ve sonuçta gerek Sanart, gerek bu sempozyum, gerek Piramit Sanat, Türkiye'nin bu
gün içine çekildiği ortama kıyasladığımızda çok 'absurd' çıkışlar, çok mantık dışı çıkışlar. 
Türkiye'nin genel yapısını sallayan fakat onun genel çekildiği ortamdan fersah fersah 
uzakta ve toplumun genel düşünsel ihtiyaçlarından, sosyal ihtiyaçlarından koparılmış bir 
vaziyette. 

1 2  Türkiye'de sanat stratejilerinden söz ettiğimizde, bunu ister istemez bir yandan belki 
dünyayla beraber ele almamız lazım, bir yandan da Türkiye'nin sanat stratejileri, dedi
ğimiz gibi siyasi ortamdan da hiç koparamayacağımız bir noktaya, bugün her zamankin
den daha da fazla geldik. Bildiğiniz gibi, herhalde çoğunuz bunu biliyordur, bir ay kadar 
önce "hürriyet halka yol gösteriyor" resmi, milli eğitimdeki lise kitaplarından çıkarıldı. 
Delacroix'nın ünlü yapıtı ve işte o Fransız kadın, elinde bayrak var, 1830 dolayları, göğsü 
açık, o hürriyet sembolü . Fransa'nın hürriyet sembolü olan o görüntü bol geldi bu milli 
eğitim bakanlığına. Şu anda milli eğitim şurasında size imam hatip katsayısıyla ilgili 
televizyonlarda olmadık ustalıkla bunun esasında büyük bir ilericilik ve demokratlık oldu
ğunu anlatan sayın bakanın oluşturduğu kadroda, "hürriyet halka yol gösteriyor" resmi 
tahammül edilemez bir görüntü oluşturdu ve kaldırıldı. Ben de diyorum ki bu aslında 
büyük bir şans çünkü "hürriyet halka yol gösteriyor" resminin kaldırılması, bugünkü 
Türkiye ortamında tabii ki önemli bir turnusol kağıdı ve gerçekten de hürriyet şu anda 
bize de yol gösteriyor o resim. Yani özgürlüklerimizin nasıl adım adım yok edildiğini ve 
artık karartılan tabloda gözümüzün önünden, çantamızın içinden, kitabımızın içinden, 
görüntülerde de o ampulün söndürüldüğünün direk bir kanıtı . Ve o resim ve kapsadığı 
alan ve evrensel, düşünsel boyutta kapsadığı alan ve dünya sanatındaki yeri ve bize 
yaptığı göndermelerle bize büyük bir ihtar çekmiş oluyor. O resmin yorumunu ben de 
yaptım, galiba Ankara'da Merkez Bankası koleksiyonunda, Zeki Faik İzer de yaptı, dünya 
da birçok başka sanatçı da yaptı. Çok önemli bir yapıt bütün içeriği konu ve zaman aşırı 
boyutuyla bugün bize her zamankinden daha büyük bir nokta da yaşamımızın çok kritik 
bir ölüm kalım noktasında olduğumuza işaret ediyor. Özgürlük olmadan düşünce olmaz, 
düşünce hayatı da gelişmez. Bunu Sayın Tunalı da hep kitaplarında sürekli vurguluyor. 
Türkiye'de biz özgürlüğü özellikle cumhuriyetin bu kuşakları biraz hazıra konmuş olarak 
bulduk. Tabii ki demokrasimizin çok gelişmeye ihtiyacı var. Fakat hiç olmazsa burası 
İran değil, Irak değil, Suudi Arabistan değil . İşte herkes istediği gibi giyiniyor, birbirini 
dinliyor vs .  Ama hepimiz biliyoruz ki özgürlükler çok zor gelir, çok kolay gider. İran'da 
özgürlüklerin Humeyni olayından sonra hangi hızda bir geri çekilen deniz gibi yok oldu-
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ğunu birçok İranlı dostumuz bizlere anlatmıştı . Eminim sizlerde dinlemişsinizdir veya 
okumuşsunuzdur. En dikkatli kişiler bile, meşhur fıkra var işte, fıkra da değil pardon, fiili 
olay; kurbağaya pişirildiğini fark ettirmemek için yavaş yavaş suyun sıcaklığını . Hepi
miz güya bunun farkındayız. Kurbağa yavaş yavaş ısıtılıyor. Fakat en farkında olduğunu 
söyleyen bizler bile ne yazık ki ister istemez bu tencere, kaynayan fokurdayan kazanın 
içinde olduğumuz için, ne kadar bunun farkında olduğumuzu söylersek söyleyelim biz 
de esasında farkında olmadan bu görüntülere alışıyoruz . O muhteşem yeni binasıyla 
Ankara Havaalanı'na geliyorsunuz.  10 kadından 6'sı, 7'si türbanlı, kapalı. Abdi İpekçi, 
teröre kurban verdiğimiz değerli dostumuz Abdi İpekçi veya 1 2  Eylül sonrası daha sakin 
giden bir ortamdan sonra 90 Ocağında katledilen, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ku
rucusu Muammer Aksoy, onlar birden bugün gelip ortamı görseler, onlar panik içinde: 
"Ne yaptınız siz? Nasıl hala böyle duruyorsunuz? Nasıl böyle yaşıyorsunuz? Siz delirdiniz 
mi?" Bu ne oluyor? Bu ne tepkisizlik?" Ancak biz o zaman anlarız içinde yaşadığımız ve 
yaşatıldığımız dramın hangi korkunç boyutlara yükseldiğini, ulaştığını. 

Şimdi arada söyleyeceğim bazı şeyler, tabii ki doğal olarak demokratik bir ortamdayız, 
bazılarınıza uyar uymaz, bazılarınıza ters gelir. Olabilir. Buna zaten üniversite ortamı 
olarak alışığız, alışıksınız. Mesela bu kuşatmaya karşı, işte bunların belirli göstergeleri 13 
var, bir yandan sanata saldırıyorlar, çıplaklığa saldırıyorlar, erotizme saldırıyorlar, içkiye 
saldırıyorlar, gece kulüplerine saldırıyorlar. Yani hedef gülmeyi kaldırmak, eğlenceyi kal-
dırmak, cinselliği kaldırmak, özgürlüğü kaldırmak, müziği kaldırmak. Ve sonuçta burada 
Salacak'ta, işte Deniz son yazdığı Cumhuriyet Gazetesi'nde "Ben gidicem. Bu yasağı 
kabul etmiyorum, deniz kenarında şarabımı içicem" dedi . İşte Ümit Zileli de yazdı. Biz de 
yurtsever hareketi olarak destek verdik. Ve Pazar günü yüzlerce kişi gittik Salacak'ta, o 
içki yasağı şeyin önünde kadehimizi özgürlüğün şerefine kaldırdık, gayret medenice bir 
eylemdi . Ve tabii ki malum yobaz insanların böyle bir karşı koyma eylemine ve orda 
okunan Bursa nutkuna hangi tepkileri vereceği malum. Ama Türkiye için çok daha vahi-
mi, Türkiye'de laik Atatürkçü demokrat olduğunu söyleyen kesimden çeşitli gazetelerin 
de: "Efendim sanki laiklik sarhoşluk mu? Siz burada sarhoşluk mu öneriyorsunuz? Bu 
nasıl bir şey? Bu nasıl yanlışlık? Bu nasıl şu?" diye bu eylemi düzenleyenlere, yapanlara, 
ilk öneren Deniz Som'a ve bizlere saldırabilmeleri. Bunun niçin söylüyorum? T ürkiye'nin 
önündeki en büyük tuzak bu. Bizim sanatsal ortamın stratejilerinden bahsedeceğiz ama 
onların başta sanat olmak üzere Türkiye'deki tüm özgürlükleri kaldırmak için kullandık-
ları inanılmaz sinsi stratejiler var. Demin saydığımız noktaları ortadan kaldırmak için de: 
"İçki . Efendim, içki fazlası zarardır". Biliyoruz fazlasının zarar olduğunu. Araba da iyi ama 
sürati zarar. Efendim, suyu da çok içersen karnını patlatabilirsin .  Her şeyin fazlası zarar. 
Ama burada içkinin dini nedenlerle, bizde laiklik ve cumhuriyet karşıtı, 1923 cumhuriye
tine bir defi anlamında içkiye veya çıplaklığa karşı çıkılmasına karşı, bizi bekleyen en 
büyük tehlike şu: "Canım, biz şimdi bunu yapmayalım. İçkiyi savunuyor görünürüz". 
"İşte biz şunu savunmayalım, çıplaklığı savunuyor görünürüz." "Canım, adamlar pavyon 
kapatmış. Pavyonları savunmayalım. Biz pavyon savunuyor görünürüz." "Efendim adam
lar gürültü yapan diskotekleri kapatmışlar, zaten gürültü kötü bir şey, savunmayalım . Biz 
şimdi olur mu efendim? Laiklik gürültü mü? Bunu savunuyor görünürüz. Gürültücüleri 
savunuyor görünürüz." Bu mantıkla ve bu mahcubiyet içine bu tutuculuk içine bizi hap
settiren bu adımları o kadar planlı, o kadar sinsi, o kadar stratejik şekilde atıyorlar ki . Bir 
yandan bunu yapıyor, bir yandan da Darwin teorisine saldırıyor, bir yandan okullarda 



bilim kitaplarında Darwin teorisi yerine, hayır, illa Adem ve Havva'yı milli eğitim dili üze
rinden ve kitabı üzerinden empoze etmeye kalkıyor. Bütün bunlar çok kapsamlı ve büyük 
bir akıl almaz stratejinin parçası. İnsan şaşırıyor. Bu kadar organizasyon, bu kadar zeka, 
bu kadar para ve bu kadar iyi kurgu . . .  Bunun arkasında nasıl bir beyin var veya o Darwin 
teorisine karşı çıkan ve işte sonuçta bütün olayı dine bağlamak isteyen çeşitli meşhur 
tarikatların, meşhur sosyete hacı hocası tarikatlarının, milyonlarca dolara, milyonlarca, 
belki dikkat edin, yüz milyonlarca dolara bastırdıkları 1000 sayfalık, 180 gram Kuşe bu 
boyutta kitaplar ve bu kitaplar 50 dile çevriliyor. 50 dile! Fransızcasını, İngilizcesini alıp 
baktım, bunlar uyduruk çeviriler mi diye. Hayır, en profesyonel çeviriler. Dünyada şu 
anda Türkiye'yi çökertmek için nasıl bir, kaç tane ülkede, kaç kişi kiralanmış, yazıyor, 
tercüme ediyor, çalışıyor, yayıyor, ikna ediyor, parayla türban taktırıyor, şunu yapıyor. 
Nasıl bir mekanizma çalışıyor da bir yandan, efendim, niye biz onların attığı her adıma 
karşı koyarken bile mahcup duruma düşüyoruz, bu akıl alır bir şey değil. Şimdi bir yan
dan da diyorlar ki: "Efendim, sokakta içki olur mu? Amerika'da da yasak bu." Kardeşim, 
Amerika'da alkol üstünden rejime ya da Amerika'nın siyasi geleneklerine veya temsil 
ettiği devletin niceliklerine genel saldırı var mı? Mümkün mü öyle bir şey? Tabii ki hayır. 
18 yaşından önce içemezsin, 21 yaşından önce içemezsin. Bunlarla uğraşıyor. Özgürlük-

14 ler bir bütün ve onun her noktasına saldırı, esasında temeline ve tümüne saldırı. "Bu 
özgürlük beni ilgilendirmiyor ya da bu zaten özgürlük kabul edilemez, bu alkol, bu seks, 
bu erotizm, bu porno, bu çıplaklık, bu gürültü, bu pavyon . . .  " Bunu dediğimiz zaman ül
keyi adım adım İran'da bulursunuz. Zaten değineceğiz Avrupa'yla ilişkilerimizde strate
jiyi. Direk oraya gidiyoruz. Burada büyük bir 'displacement' var yani bir yer için geçerli 
olan bir düşünce, bir başka yerin şartlarında, başka bir coğrafya düzleminde illa ki birbi
rine uymaz. Japonya'da deprem anında yapılacaklarla, Türkiye'de deprem anında yapı
lacaklar tamamen ayrı şeylerdir. Çünkü Japonya'daki evlerin depreme dayanıklılık oran
ları ve yapıları ve her şeyleri farklıdır. Namus nedir? Eskimolar'da veya bazı Afrika kabi
lelerinde misafirperverlik göstergesi olarak ev sahibi eşini ikram eder gelen misafire. 
Burada bunun söylenmesi bile namusa edebe aykırı. Yani dünyanın her yerinde alışkan
lık başkadır, fark başkadır, sosyal yaşam başkadır. Ve sonuçta bu tilki mekanizmalara 
karşı bu yanlış örneklemelerle birbirimizi felç etmeden tehlikenin farkında olmamız la
zım. Ve Türkiye'de biz gerek siyaset, gerek demokrasi, gerek sanat ortamında, hep bu 
kaydırılmış ortamlardaki farklılıkların yarattığı depremlerle uğraşıyoruz. Bu örnekler çok, 
şimdi detayına girmeyeceğim. Çünkü burada kalkıp uzun bir siyasi konuşma yapacak 
değilim. Ama mesela dünyanın ezberleriyle Türkiye'nin gerçeklerinin uyuşmadığı birçok 
nokta vardır yani. Dünya'da ordular militaristtir, faşisttir. Türkiye'de bu cumhuriyeti ordu 
kurmuştur, demokratik temellerini geliştirmiştir. Efendim 1960'da inanılmaz bir faşizme 
karşı bir ayaklanma gençlerle yapıp ardından ilerici bir anayasa getirmiştir. Ankara'nın ve 
Türkiye'nin aydın günleri 60'1ı yıllarda büyük bir atılım yapmıştır. 28 Şubatın Türkiye'ye 
nasıl bir nefes kazandırdığını biliyoruz . Ne yazık ki gerisi gelmedi şu ana kadar, demok
ratik planda konuşuyorum, bildiğimiz nedenlerle, solun birleşememesi vs. Öte yandan 
ordunun yaptığı hataları da biliyoruz, detayına da yine girmeyeceğiz, 71, 80, 80'in büyük 
kırılması. Ama sonuçta Türk ordusu artısı ve eksisiyle batı şablonuna uymuyor. Hiçbir 
noktamız batı şablonuna uymuyor. Ve çok tehlikeli olan bir şey biz bu şablonlar arasın
daki tavırlarımızla yanlış sosyal müdafaa, savunma mekanizmaları oluşturup, o batıyla 
veya Türkiye'nin algılanmasıyla ilgili büyük kaymalara neden oluyoruz. Yani bugün son 
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yarattığımız büyük sosyal kahraman Atilla Yayla isimli bir profesör. "Nedir? Bu adamın 
niye heykelleri var ortada?" diye, efendim, Atatürk'e konuşmasında. Avrupa Birliği de 
diyecekmiş ki: "Nedir bu adamın heykellerini koyuyorsunuz her tarafa?" "Biz de cevap 
veremeyiz buna" falan. Atatürk'e saldıran, meşhur işte 2 .cumhuriyetçi, adına ne derse
niz deyin, ılımlı İslamcı, şucu bucu bir insan. Hemen işte ona da, üniversitede konuşma 
yetkisi elinden alındı . Adamda şimdi diyor ki: "Ben bunu Dreyfusdavasına çevireceğim."işte 
"Gideceğim, Beşevler'de kahvehanelerde konferans vereceğim. Konuşma hakkım kaldı
rılamaz, istediğimi eleştiririm." falan. Ve hemen 2 .  cumhuriyetçi her yazar yazmaya 
başladı . Bu adam yakında, nasıl Orhan Pamuk kahraman olduysa kaç milyon, hangi ırk
tan kaç milyon kişiyi katlettiğimizi durup dururken dünyaya anlatarak ve biz de Orhan 
Pamuk'u dava ederek onu bir demokrasi mağduru ve dünya kahramanı haline getirdiy
sek, aynı şeyi şu anda, bir basit, Atatürk'e böyle bir akıl almaz cümlelerle saldıran bir 
insanı da şu anda birden üzerine bütün ışıkları çekip, bir kahramanlığa doğru götürece
ğiz. Batıdan röportaja gelecekler, "İşte susturulan adam. Atatürk aleyhine demek 
Türkiye'de bir cümle bile söyleyemezsin. Bu adamın niye heykeli var diyemezsin." Zaten 
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ve 1923'e ve Atatürk'e bakışı belli. İnanılmaz bir uçurumla 
bakıyorlar. Konuyu anlamış değiller. Türkiye'nin eşit anlamda muasır medeniyetler sevi-
yesinde bir ülke olarak batının sosyal, kültürel, felsefi, siyasi ortamına entegre olması ve 1s  
o düzeyde bir evrensel hukuk standardında bir ülke olmasıyla, Kemalizmin bir çelişkisi 
olduğuna kendilerini inandırmışlar. Bunun belki büyük bir ihtimalle tam tersi olduğunu 
bizler biliyoruz. Ama şu ortamda yine belirli şablon, uyuşmazlık dekalajlarıyla bu adam-
dan da batı göreceksiniz, batı veya Türkiye, adım adım bir büyük antitez kahraman ya-
ratacak, özür dilerim, bir sahtekardan. Çünkü herhalde "Bu adamın niye heykelleri var 
ortada ki" diye bir insan Atatürk hakkında kültürünü yaşayarak gidiyorsa)fazla yorum 
hak etmiyor. 

Şimdi batıyla ilişkilerimiz sanat açısından, bildiğimiz gibi özellikle modern sanat, dün, 
bugün çağdaş sanat, söylenecek çok şey var, hızla deyineceğiz. Ve bir de batıyla siyasi 
ilişkilerimiz var. Modern dönemde 1960'da İnönü'yle başlayan bugüne kadar 46 yılda çö
zülemeyen Türkiye'nin AB'ye girip girmemesi gibi olaylar. Şimdi burada AB biryandan bizi 
piyasa olarak kullanmak istiyor, bir yandan bizi Avrupa Birliği'ne alacağını söylüyor. 17 
Aralık 2004'te de herkes Avrupa Birliği'ne girdik diye şampanyalar patlatırken, televiz
yonda bizler şunu söyledik, o gece Skyturk'teydi: "Ya, neyi kutluyoruz? Daha 20 yıl ilişki 
sürecek. 20 yıl sonra da sizi herkes veto edebilir, her konudan veto edebilir; yok Ermeni 
soykırımı iddiası, yok Kıbrıs konusu, yok Diyarbakır ve Kürtler, yok federe devlet imkanı 
tanıyın, bağımsızlık tanıyın, şunu tanıyın, bunu tanıyın. Ve herkes her noktada sizi veto 
edebilir. Ben 20 yıl nişanlı kalacağım, 20 yıl sonra hanımefendi diyecek ki: "Valla vazgeç
tim. Alfonzo daha yakışıklıymış." Kaybettiğin gençliğinle kalırsın. "Neyi kutladığımızı an
layamıyoruz." dedim. Ve dedim ki: "Zaten bu hükümet çıkardığı her yasa ve uygulamay
la sizi İran'a ve Suudi Arabistan'a gidiyor ama tren üstünde Strazburg, Brüksel, Paris 
yazdığı için buna inanmışsınız." İnsan tren geçerken biraz pencereden bakar, görüntüler 
nedir? Gerçekten ben yaklaşıyor muyum Brüksel'e, Paris'e, Londra'ya? Yoksa bir kaçırı
lan gelinlik kız gibi kandırılıyor muyum? Hayır, bunu yapmıyorsan "Yaşasın Avrupa'ya gi
diyoruz. Avrupa'da, ne o, işte vizesiz turistlik yapıcağız, iş bulacağız, Şanzelize'de kahve 
açacağız ." Çok güzel. Ama evdeki hesap çarşıya uymadığı birçok açıdan belliydi . Zaten 



ne AKP hükümetinin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak gibi bir arzusu var, ne de onların 
bizi gerçekten almak gibi bir arzusu var. (Bazı Avrupalılar) diyor ki: "Türkiye'ye yalan 
söylemeyin, yazıktır. Bu adamlara yalan söylemeyin. Oyalıyorsunuz. Almanız mümkün 
deği l .  Eşit üye olarak almanız tamamen mantık dışı ve zaten olamaz ne sosyal, ne dinsel, 
ne felsefi, ne yaşam tarzı olarak zaten uymuyorlar. Eh, sağ olsun, bu hükümet de zaten 
bu uyumsuzluğu her gün daha da uç noktalara çekmek için elinden geleni yapıyor, bizi 
Suudi Arabistanlaştırdığı için. Böylelikle bu yaşadığımız çelişkiler ve zaman kaymaları ve 
kavram kaymaları ve çelişkiler çok daha sivri noktalara getirilecek. Bir yandan, ilginç bir 
dünyada yaşıyoruz, globalizasyon dünyayı tek bir noktadan ekonomik ve siyasi olarak 
götürmek istiyor ve Sovyetler Birliği'nin bir komünist ideal büyük güç olarak vefatından 
sonra dünyada dengeler yok oldu. Ne kadar enteresan ki soğuk savaş meğerse barış 
demekmiş . Dünya bunu keşfetti .  Soğuk savaş barış demekmiş. Mesela bir soğuk savaş 
dönemi olsaydı, bir Irak dramı yaşanmazdı, bir Lübnan olayı yaşanmazdı. Yüz binlerce 
insan bu kadar boş yere, dünyanın sözde en ileri ülkesi tarafından katledilmezdi . Dendi 
ki: "Liberalizm kazandı, faşizm ve komünizm öldü." dendi . Halbuki liberalizmin kazan
ması sonuçta bir nevi insanlığın sonu olarak geldi, vahşi kapitalizmin egemenliği olarak 
geldi. Thatcher, Reagen, Bush, çizgisi üstünden dünyanın nerelere götürüldüğü ortada . 

l6 11 Eylül olayı bütün bu yol ayrımlarının çok, dünyada artık tarihe mal olmuş, ikinci sa
vaşı kadar hatırlanacak bir büyük kritik çekişme noktası. 11 Eylül dünya için, Türkiye 
için 12 Eylül ne ise onlar için de 11 Eylül o. Bir gün fazla yapsalardı, 12 Eylül sendromu 
olarak Türkiye'nin ve dünyanın bütün bu ortak günü olacaktı. Yani 11 Eylül'den sonra 
dünya siyasetinin akışı ve dünya sosyal ve kültürel yaşamının akışı hiçbir zaman aynı ol
mayacak, 1 2  Eylül 80'den sonra da Türkiye'de ne siyasi ne sosyal ne kültürel, ne sanat
sal olarak hiçbir şey aynı noktada 12 Eylül'den itibaren bugüne kadar aynı kalamadı. Bir 
yandan dünya akıl almaz bir genetik bilim, dijital devrim, internet dünyası ve işte başta 
kemik olmak üzere veya (binyıl kırılması) olmak üzere kendi kitaplarımda da irdelediğim 
genetik bilim ve mikroçip dünyasının, dijital dünyasının beraber yapabileceği işbirlikleri, 
evlenmeleri, nanoteknoloji, bütün bu konularda bir yandan dünya yol alıyor, bir yandan 
da dünyanın en ileri düşüce özgürlüğü, insan hakları, demokrasi konularında en doku
nulmazlığı olan en uç seviyede, en ileri seviyedeki ülkelere 5 yaşındaki çocukları kolsuz, 
bacaksız, annesiz, babasız, evsiz, ilaçsız bırakıyor. Yalnız ölüme değil, korkunç acılar 
içinde, işkenceler içinde ölüme götürüyor. Bu da bizim medeni deyip dünyaca baktığımız 
ve sanatta da dünyaya yol gösteren ilimde de demokrasi kavramında da dünyaya yol 
gösteren batı dünyası. Şimdi dolayısıyla bu bize tekrar uçurumları gösteriyor. Dünyanın 
en zengin ülkesi olmak, kültür ve felsefe açısından en ileri ülkesi olmak, moderniteyi ge
tirmiş olmak, postmodern kültürün dünyada ana çıkış noktası, yuvası olmak olarak kabul 
edilecek ülkeler ne yazık ki bu çelişkiyi en yoğun şekilde yaşayabiliyor. 

Sanatın içinde büyüdüğü, yaşadığı alan, mağara resimleri belirli bir yaşam tarzının içinde 
var oluyorlardı. Sanat hangi ortamda yürütülüyor, insanlar o anda hangi gelişim evresin
de, sosyal olarak, düşünsel olarak yaşam şartları ne, bunlar tabi ki önemli. Öte yandan 
günümüz kent estetiği, günümüzün doğayla ilişkisi ve ilişkisizliği, çevre sorunları, gece
kodular, gökdelenler, o kadar akıl almaz bir büyük uçurumlar dizisi yaratıyor ki dünyada 
artık gittikçe bir, özellikle Türkiye gibi NewYork gibi büyük metropoller başta, İstanbul 
gibi NewYork gibi büyük metropoller başta olmak üzere bir birlik yok, bir 'unity' yok, 
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üretilen sanatın ve düşüncenin üretildiği ortamda. Türkiye'miz sokak kültürü, yaşamı, 
bir yandan Beethoven bir yandan Orhan Gencebay dinlenilen bir ortam olması, bir yan
dan Beatles, bir yandan efendim Ajda Pekkan, bir yandan efendim Roman müziği, yeni 
adıyla ... Bütün bunların tümünden de zevk alabilen bir insan yapısı ve aynı anda ortaçağ 
ve 3 . bin yılı yasaya 100 metre 200 metre farkla alanlar. Şimdi tabii ki bu kendi mikro 
kozmosumuza baktığımızda bunu göremiyoruz. Bir yandan işte, bir yandan da evrene 
bakıyoruz, sanatın üretildiği bu uzamda. Ve evreninde kendine has bir düzen var, bir do
ğası var, uzay var, işte bir galaksiler dizisi var. Çözmeye çalıştığımız bunların samanyol
larının ilişkisi, ilişkileri var. Beynimizin almadığı sonsuzluk kavramı içerisinde bizim kendi 
değerlerimizi yetiştirmeye çalıştığımız küçük beyinsel hücre dünyamız var. Öte yandan 
ne yaparsak yapalım, tabi biz kendimizin içinde hapis durumdayız o insan vücudu beynin 
içerisinde ve dünyaya kendi makro kozmoslara, evrene de kendi dünyamızın değerleriyle 
bakıyoruz. Bir karınca da yolda yürürken en büyük hedef olarak giriyor. O da kendi dün
yasından bakıyor. Biz de evreni de kendi verilerimizle değerlendiriyoruz. İşte gün batımı 
ne kadar güzel diyoruz. Güneşin doğuşu ne kadar güzel diyoruz. Güneşin doğuşu ne 
kadar güzel diyoruz sanki objektif değerlendirmiş gibi. Yalnız o değerleri biz veriyoruz, 
o gün batımına, güneş doğuşuna. Bu arada bizim değişen şartlar, değişen değerlerle 
sözcüğümüz değişiyor, kendi güzellik anlayışımız değişiyor, kullandığımız diller değişi- 17 
yor. Ve bütün bu değişkenlik bizi 19.yüzyılın başında, 20 .yüzyılın . . .  19.yüzyılın ortaları 
ve sonunda 20.yüzyılın başında da hızlanacak bir şekilde modern sanat dediğimiz hızla 
yüz değiştiren ortama sürüklüyor. İnsanın bu kendi estetik ve değer algılamalarının, işte 
"gözlerin ne kadar, işte şu menekşe kadar güzel." Ya da işte Dali'nin şu meşhur lafı: "Bir 
kadının yanaklarını bir güle benzeten ilk insan büyük bir şairdi" diyor "ikincisi ve diğerleri 
koca birer aptaldı" diyor, tekrarlıyor. Estetik değerler değişiyor, eskiyor, kitsch kavramı 
giriyor. Ama sonuçta 1860'dan, S0'den 60'tan itibaren özellikle daha sonra, bildiğiniz 
gibi fotoğraf makinesinin icadından sonra, evrenin başka türlü algılanmaları ve hızla mo-
dernist akımların birbiri peşi sıra birbirini defi ederek, birbirinden hem etkileyerek hem 
tepki vererek hızla kılık değiştirdiğini ve sürekli olarak insanlık tarihine yeni '-izm'lerle, 
iz bırakarak sürdüğünü görüyoruz. Şimdi burada enteresan bir şekilde, bir yandan o 
modernizmi Türkiye'ye bildiğiniz gibi çok geç yaşadı ve Türkiye'de sanatın bu şekilde 
geç geldiğini biliyoruz. Fakat Türkiye'de bir yandan çok farklı ve gecikmeli olarak, hep 
15-20 yıl bazen 30 yıl rötarla bu evrimler yaşanmış, bu modernist akımlar yaşanmış . 
Ama 20 .yüzyıla baktığımızda da, evet, Türkiye'de diyelim ki modernizmin bilimsel, me-
kanik, teorik, sanat tarihsel alt yapısı ve gerekçeleri batı da olduğu gibi yok ama ilginç 
bir şekilde Kemalist devrimde modernizmin patlama yılları bir paralele oturuyor. Yani o 
sanat dünyasının sürekli devrim içinde olduğu süreçte Türkiye'de dilini, kıyafetini, işte 
alfabesini, yaşam tarzını A'dan Z'ye o zamanki batılı ülkelerin yapmadığı bir şekilde ve 
hızda, kendi sosyal modernizm sürecini bir patlama silsilesiyle yaşıyor. Ve sonuçta buna 
rağmen estetik değerlerde hep bu oryantalizmi geç yaşama, empresyonizmi geç yaşa-
ma, ekspresyonizmi geç yaşama, kübizmi geç yaşama . . . Sürekli olarak Türk modern sa-
natı da bu dekalajlardan nasibini alarak kendi gerçeğini oluşturuyor, kendi süzgecinden 
geçirerek. Ve yani sonuçta mesela, belki 80'1erin başına kadar ve yeni dışavurumculuğa 
kadar da hiçbir aşamada Türkiye'de, Türkiye'nin çağdaş sanat ortamının yasakladıkla-
rıyla, batınınkiler tam bir paralele oturmuyor. İlk defa S0'lerin başında yeni dışavurum-
culuktan itibaren birbirini yakalayan ve birbirine daha sonra paralel giden, son çeyrek 



asırda, son 20-25 yılda paralel gitmeye başlayan dünya var. Yani 80 öncesi ve sonrası, 
o büyük kırılma dediğimizde, yeni dışavurumculukla beraber 80'Ierin başları ve ortala
rından itibaren de, buna tabi başka bir sürü faktör ekleniyor, Özalizmin Türk parasını 
koruma kanununu değiştirmesi, insanların çok fazla yurt dışına çıkması, teknolojilerin 
gelişmesi, tercüme kitapların, dergilerin kolay ithal olması, gidip gelmesi, seyahatler, 
daha sonra internet dünyası bu globalizsyon fiziğin de bir şekilde nasibini almasına ola
nak veriyor. Ve sonuçta Türkiye bu sefer farklı yorumlarla bile olsa batı ile aynı şeyi
konuşmaya başlıyor. Yani mesela farklı nedenlerle yeni dışavurumculuğa geçişi, batı da 
şöyle deniyor: "Efendim, siz minimal sanata ve kavramsal sanata tepki veriyorsunuz,
sırf tuval resmini tekrar katabilmek için. Oradaki tartışma minimal ve kavramsal sanatın
düzeyi ile yeni dışavurumculuğun tekrar tuval resmine dönen ve çok boyalı, çok ekspre
sif, çok katmanlı, çok öznel hikayeli dünyasını ve bir estetikte bir tamamen postmodern
bir şekilde dışavurumculuğu yeniden öğüten bir mekanizmayı sunması. Türkiye'de ise
yeni dışavurumculuk şu; o ana kadar sanat ortamında yoğun olarak piyasa dediğimiz
olayda yaşanan klasik ve empresyonizm ve Türk modernizmi, ona bir tepki olarak gö
rülüyor. Çünkü minimal ve kavramsal sanat yaşanmamış Türkiye'de. Farklı nedenlerle,
ilk defa paralel yaşıyor fakat tartışmaları tamamen farklı oluyor. Yani Türkiye'de yeni 

18  dışavurumculuğun tartışıldığı alan sanat çevresi dergisi olabiliyor ve orda o boyutta ele
bazen alınabiliyordu. Tabii o yıllarda yine Jale Erzen'in çıkardığı Yeni Boyut dergisi tabii
çok önemli bir fonksiyonla bu dekalajı yakalayan ve orda gerçek söylemiyle bu tartışma
ları Türkiye'ye eş zamanlı olarak vermeyi başaran bir dergi olarak vardı ama bunlar çok
istisnai olaylardı . O çıkışı yaşadık . 

Şimdi hafızası olmayan bir toplumda yaşadığımızı biliyoruz ve bu hafıza sanat ortamın
da da yok. Mesela Türkiye'de Yeni Boyut dergisinin önemli işlevini bazı akademisyenler 
dışında birkaç kişi bilir hatırlar. Şimdi mesela öyle bir ülkedeyiz ki Ecevit rahmetli oldu, 
öyle bir cenaze yapıldı ki, gören zanneder ki %45 oyu vardı bu siyasetçinin . O yürüyen 
insanlar %1 oy vermişti Ecevit'e. Ama Türkiye'de genel olarak duygusallık, nostaljik, 
spontane davranışlar, başka bir düşünce tarzının hakim olduğu bir Akdenizli, biraz daha 
soğuk kanlılıktan uzak, biraz daha objektif değerlendirmelerden uzak, biraz daha ar
şivcilikten uzak, kayıttan uzak, çok daha hızlı düşünen, hızlı düşünen, anlık davranan, 
daha sübjektif bir insan topluluğuyuz. Dolayısıyla enteresan bir şekilde de burada sa
natla ilişkimizde de çeşitli tutuculuklar din üstünden girmiş. Bir yandan da biliyorsunuz 
Türkiye'de sanata olan tutuculuklar, son zamanlarda hızlandığını da biliyoruz, yok o 
belediyeden resim indirildi, oradan sanata tükürmeyin dendi, oradan şu yapıldı, demin 
işte hürriyet halka yol gösteriyor örneği bunun yalnız en çarpıcısı. Bir yandan edep 
ahlak, namus, töre cinayeti, korkunç namus üzerine hayatını kurmuş ve namus der
ken de efendim kadının cinsel yaşamını ve organını denetleme ve koruma altına alarak 
dededen babaya, babadan kocaya, kocadan koca vefat ederse abiye geçen bir ilişkiler 
dizisi yaratılmış sosyal olarak. Öte yandan yine aynı ülkede enses, hayvanlarla ilişki, 
öğreniyoruz ki çocuk pornosu, taciz bu da en üst düzeyde. Yani bütün bu bahsettiğimiz 
çelişkileri en dramatik şekilde yaşayan bir ülkeyiz. Şimdi burada tabiı ki Türkiye'de, 
böyle bir ülkede sanat yaparken, hafızası olmayan, kendiliğinden davranan ve bir yerde 
namusu sürekli olarak sanatsal eylemlerle bile veya resimle bile özdeşleştirip buna karşı 
bir tavır alabilecek olan bir ülkede yaşarken, söylemeye gerek yok, ben strateji olarak 
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bu provokasyonları hep bilerek yaptım. Yani Türk halkı buna ne der? Bu Türkiye'de bana 
bir fatura olarak kalır mı? Ya da çevrem ne der? Sanat ortamı ne der? Devlet ne der? 
Polis ne der? Bunları düşünmeye başlarsanız zaten sanat yapamazsınız. Türkiye'de çağ
daş sanat avangart sanat hiç yapamazsınız . Onun için bu ortamda demokrasini yerleşik 
olmadığı, hükümetlerin demokrasiyi kendilerine göre tanımlayıp, başta 12 Eylül sonrası 
olmak üzere, kendi doğrularıyla idare etmeye çalıştıkları, herkesin namus kavramının 
kafasına göre olduğu bu ortamlarda, mesela ben insan vücudu, kadın vücudu boyadığım 
'happening'ler de yaptım, dadaizmin ünlü ismi şair ve boksör Arthur Cravan anısına 15 
dakikalık yağlı güreş de yaptım . İşte 14 yaşında spermimi sildiğim ilk peçeteyi de sak
lamıştım . Otoretro isimli otobiyografimi anlatan ve bütün hayatımın nesnelerini, objele
rini, mektuplarını, fotoğraflarını, kıyafetlerini o çok detaylı otobiyografiyle beraber sun
duğum ortamda onu da basit bir şekilde bulunduğu hatıra defteri içinde sundum . Bunlar 
Türkiye'de her biri patlama yapabilir miydi? Yapardı, yaptı . Kimileri hala konuşuluyor, 
kimisi bunu hala bana karşı sanki, benim kendi yayınlarım olan ve hala devam ettiğim 
kitaplarımda bu olguları bir ayıp, günah vs. ile değerlendirip saldırabiliyor. Ama gerek 
siyasi konular, gerek erotik konular, gerek öznel konular, bütün bunlar tabiı ki sanatın 
ve hayatın bir parçası . Burnun detayına burada girmeye lüzum yok . Fakat Türkiye'nin 
genel halk düzeyinin burada bunlarla olan uzaklığını, o ülkede siz yaşıyorsanız ve sanat 19 
yapıyorsanız, o strateji de adına ister provokasyon deyin, ister gerçek sanat, yaşamak 
deyin, "Türkler bundan anlamaz, o yüzden ben burada ancak basit, Türk ortamı için 
yeterli derece de, anlayabilecekleri düzeyde sanat yapayım, güzel bir soyut resim yapa-
yım. Fazla zorlamayalım Türkleri . İşte kavramsal sanat önemli değil diyelim. Hadi yeni 
bir tuğla yığını koyalım, hadi bu kadarını kaldırırlar." Ama kaldıramayacakları siyasi ya da 
cinsel ya da vs .  koymayalım demeye başladığınızda zaten o ülkede sanat ortamına karşı 
çalışmaya başlarsınız . Şimdi burada biliyoruz, devlet desteği yok, medya desteği hiç yok 
ve buna rağmen . . .  Türkiye'de mesela bir futbolcu olsanız muhteşemsiniz . Cebiniz paralı 
olur, FIFA var, UEFA var, hakemler var, hakkınız korunuyor, her an her lafınız tam sayfa 
demeç oluyor falan. Sanat da böyle bir şey olmadığını biliyoruz . Yani biz "no man's land" 
dediğimiz bir kendimizin yarattığı yanılsama dünyasında sanatı götürüyoruz . Bu ger-
çekten bir illüzyon dünyası . Onun için bir yandan da bununla ilgili devletsiz, medyasız, 
müzesiz, bakmayın son 2-3 yılda prototip 2-3 tane müze açılmış olmasına . Burası 1000 
tane müzenin rekabet içinde bulunduğu batı ortamı değil . Ve bütün bunlar olmadan 
nasıl kariyer yapılır. Müzesiz kariyer, koleksiyonersiz kariyer, efendim medyasız kariyer, 
devletsiz kariyer. Düşünebiliyor musunuz? Biz Türkiye'de genelde batılı benim yaşımda 
bir meslektaşımı düşünsek, benim yaşlarda, bizim bu ortama gelecek, bu Julian Schabel 
olabilir, Garouste olabilir, Combas olabilir. Desin ki, burada o senin eserlerini sergilemek 
için kuyruğa giren müzeler, belediye müzeleri ve yöresel kültür merkezleri ... aman bana 
muhakkak şubat ayına kadar o iki resmi teslim et diye yalvaran kolleksiyonerler, efendim 
röportajını yapak için sıraya gitmiş . . .  Böyle bir şey yok. Ama buna rağmen ilginç bir şe-
kilde birçok Türk sanatçısı, ama diyelim 50 yaşında ama 60 yaşında ama 40 yaşında bir-
çok Türk sanatçısının bütün bu yokluğa rağmen kendi ürettikleri, sihirbazlıkla ilettikleri, 
yokluk içinde oluşan kariyere baktığımız da ve onu Batılılarla kıyasladığınızda gerçekten 
"pes" dersiniz ve tebrik edersiniz. Çünkü benzin koymadan araba gitmez . Arabaya ben-
zin koymamışsınız, iterek gitmişsiniz ama nerdeyse adamla aynı seviyede gidiyorsunuz. 



Nasıl itsin bunu? Kim yardım etti? Bu iman mı? Nasıl gelişti? Nasıl düşündün? Yapıtları 
nasıl yaptın? Satmadan ne yaptın? Hayatı ne yaptın? Ne yedin? 

Örnek veriyorum, Piramit Sanat, dev altı katlı bina kuruldu. Hiçbir gazetede tık yok. Gü
lersiniz ağlanacak halimize. Siz orda dev sergi açarsınız, hiçbir gazetede tık yok, hiçbir 
gazetede tık yok. Yok, Amerika da sergi, orda sergi, detaya girmiyorum. Öyle bir strateji 
medya kendi tarafına yaratmış ki, iki tane eli kadehli fotoğrafınız yayınlanırsa bir galada, 
siz medyada çok çıkan popüler adam oluyorsunuz . Bana ne eli kadehli fotoğrafımdan, 
beni ilgilendiren, eleştiri var mı, yok mu? Sanatın ürettiği düşüncesi neymiş? Sen niye 
bu eseri ürettin? Sanat eleştirisi zaten yok oldu. Sayın Tunalı'nın, işte felsefe, estetik ve 
modern sanat üstüne yazıları, kitapları, bize ışık tutuyor. Sezer Tansuğ rahmetli oldu, 
bugün artık Türkiye'de, dünyada küratörlerimiz var. Bir de belki, mesela Hasan Bülent 
Kahraman var, değerli bir insan. Ama eleştirmenler yok. Halkla ilişkiler şirketleri var. 
Sergiler halkla ilişkiler şirketlerine devrediliyor. Onlar da gazetelerde tanıtımını yapıyor. 
Onlar da, sponsorlar şayet güçlüyse ve kendi gazetelerinde çok reklam veren insanlarsa, 
bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla bir serginin iyi kötü, az çok yer olmasıyla ilgili bir sanatsal 
ve sanat tarihsel etik değerler dizisi filan mevzu bahis değil . Yanılıyor muyum, Sayın 

20 Tunalı, Sayın Erzen? Yani bunlar ne yazık ki artık kabul edilmiş de facto bir boşluk dün
yası. Dolayısıyla eleştiri, eleştiriden beslenme bile yok. Eleştiriden pozitif, negatif, çok 
övüncü, yerici, çok yerici eleştirmenin de bir kampçı değeri vardır sanatçıya . Onun da 
olmadığı bir ortam. Onun için diyorum, akıl almaz bir olay, Türk sanatçılarının Amerikalı, 
Alman, Fransız meslektaşlarıyla aynı düzeyde, benzer düzeyde bir kariyer üretebilen 
isimler çıkarmaları o yüzden çok şaşırtıcı . Bir yandan da mesela hatırlarsanız, küra
törlere karşı bir strateji geliştirmek durumunda kaldık. Beş genç sanatçıyla küratöryal 
şizofreni diye bir sergi yapmıştık iki yıl önce, bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? 41 
canlı koyun getirdim Noel gecesi Atatürk Kültür Merkezine. Küratörler o kadar her şeye 
toptan ele alıp "İşte ben sanatçıyı seçerim . Hangi işi yapacağını tarif ederim. O işleri de 
kendim ışıklandırırım. Katalog yazısını da ben kendim yazarım, gazetelere röportaj da 
veririm. Her şeyi ben yaparım, benim sergim . Sen de fazla gürültü yapma çünkü zaten 
çok sanatçı var. Fazla gürültü yaparsan, Ayşe'yi alırım, Fatma'yı alırım, Ahmet'i alırım. 
Sihirli değnek benim elimde." Böyle bir ortamda siz, bir koyun mu olmak istiyorsunuz, 
çobanın sizi yönlendirdiği, yoksa bağımsız sanatçı mı olmak istiyorsunuz. Yine eleştiriye 
açık olan, yine küratörlerle çalışan ama istediğini yapan. Bu soru çok kritikti ve oldukça 
toz kaldırdı bu olay. Batıda da küratörler var. Ama hiçbir küratör, Türkiye'deki 3-4 küra
törün, hasbelkader sanata biraz fon açmış 3-4 tane kurumun gücüyle ortamı kullanan 
3-4 küratör kadar güçlü değil. Çünkü 800 müze var, 1000 tane vakıf var 2000 tane galeri 
var. Hiç kimsenin böyle bir monopol hakkı yok. Ama Türkiye'de bu çok tehlikeli. Ve şimdi 
şunlar başlamıştır: "Aa, sen Beral Madra ile çalışıyorsan o zaman benle çalışamazsın."
Yani Fener Galatasaray rekabeti ve kavgaları küratörlere sıçramış. "Sen şunu yaparsan, 
yapamazsın . Sen uslu durmazsan bir daha sergiye almam ." Detaya girmiyorum. Ama
bu da büyük bir sorundur, T ürk sanatçısı için saydığımız olaylarda. Şimdi bir başka stra
teji sorunumuz ne yapmak lazım anlamında. Ona "küratöryal şizofreni" diye çıkış yap
tık. Müzayede evleri, Türkiye'de o bahsettiğimiz geleneksel ve tutucu sanat eserlerinin
Türkiye'de bir yere oturması için ciddi anlamda büyük olaylar yapıyorlar ve 40 yıl rötar
yapmış bir izlenimci çiçek resmi Türkiye'de 200.000 dolara satılabiliyor. Niye? O anda 5 
tane yalnız natürmorttan anlayan bir estetik yapıya sahip 3 tane zengin birbiriyle yarışır-
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sa, o gül resmi 300.000 dolara çıkıyor. Sanatta bir iddia taşıması için hiçbir gerekçe yok, 
hiçbir risk almamış ama ne yazık ki Türkiye bunu cehaleti primlendirerek yapabiliyor. 

Bir başka Türk sanatı ortamının bildiğimiz, verdiğimiz strateji savaşı, modern sanat ta
rihinin batının bir oldu bittisi olduğunu ortaya koyup, Batının beş büyük ülkesi ve bun
ların büyük parasal güçleriyle kendi tarihini yazmasına ve tek yanlı yazmasına karşı, 
biz burada "top benim, benim dediğim olur" diyen şımarık mahalleli çocuklarının halı, 
efendim toprak saha maçlarındaki hükümranlığı gibi sanat tarihi yazmak istiyorsunuz 
şeklinde bir karşı çıkışla maymunlara resim yapma hakkını da somutlaşan o karşı çıkışla 
bir yandan da sanat tarihini batının tek yönlü olarak kaleme alıp bunu dünyaya empo
ze, dikte etmesine karşı bir çalışma yaptım.  Bu 20 küsur sene önce yanılmıyorsam, 23 
sene önce yapılan bir olaydı.  Şimdi bütün bunlarda bizim Türkiye ortamında ve yurtdışı 
ortamında kullanmaya mecbur olduğumuz hücum ve savunma mekanizmaları sürekli 
değişiyor. Politik ortama göre değişiyor, batının davranışına göre değişiyor, piyasaya 
göre değişiyor, küratörlerin tutumuna göre değişiyor ama devamlı bir düello halindeyiz. 
Çünkü ortamın kendi yerleşik bir oturmuş düzeni yok. Her sanat ortamı dünyada tabiı ki 
polemiğe gebedir. Her sanat ortamı ciddi anlamda kendi kavgalarını yaratır. Ama her sa-
nat ortamının, ilerlemiş sanat ortamının bir ilişkiler ağı, dizisi, koleksiyonerleri, kurum- 21 
ları vs. vardır. Onun içinde yapılır. Ama burada çok kısaca bitirmeden önce size birkaç 
hatırlatacağım alıntı var. Mesela Leo Steinberg hatırlatıyor, diyor ki: "Evet, bir yandan 
avangart olması lazım sanatçının." Ama avangart sanatçı öyle bir ortamda yaşıyoruz ki, 
sanat dünyasının işte efendim yok dışkısıyla resim yapan, yok yerde köpek taklidi yapan, 
yok efendim en uç 'happening'lerini, ağza alınmaz, hele Türkiye'de maazallah, düşünü-
lemez 'happening'lerini yapan sanatçılarda dahil olmak üzere sanat ortamının korkunç 
yaramaz çocuk dediğimiz insanları bile öyle bir ortam var ki, kurumlaştırma açısından 
insanları 3-5 yıl içinde artık nerdeyse akademik profesörlük unvanla bu gösterileri yapar 
hale geliyorlar. Yani tamamen enstitüsyonalize oluyorlar, kurumlaşmış oluyorlar ve so-
nuçta postmodern sanatçının da, dünyada da bu ortamda kendi içinde yaşadığı tutkular, 
çelişkiler ve her türlü şey var, her türlü illüzyon var. Ve sonuçta, mesela Donald Kuspit, 
Türkiye'de çıkan kitaplar var, son bir yılda çıktı, "Sanatın sonu" diye. Bu kitabı özellikle 
okumanızı öneriyorum çünkü evet sanat bildiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada demin say-
dığımız sebeplerden "the end of art," "sanatın sonu" ya da "sanat öldü" cümlesi de aynı 
nedenlerle ve aynı düzlemde ele al ınmıyor, aynı gerekçelerle tartışılmıyor. Tamamen 
farklı bilinç ve tarihsel bir pakete, arşiv paketine sahip olduğumuz için bunun yorumları 
da farklı oluyor. Ama sonuçta, gerçekten, mesela bu kitap da çok enteresan bir şekilde 
sanatın nasıl bize 40 yılda bir, 50 yılda bir batılı eleştirmenler ve sanat tarihçiler tarafın-
dan öldürülen, öldüğü söylenen ama minimal sanat sonrası ama postmodernizm sonrası 
ama üçbin yıl başında öldüğü söylenen sanatın nasıl bir ortamda portmodern dünyada 
sanatçının kendi hayal kırıklıkları içerisinde yine de sürekli olarak modernizmin eski gü-
zellik arayışlarından kopmuş olsa bile en azından bu hızlanan medya dünyasında kendini 
zengin ve ünlü yapacak stratejileri nasıl durmadan bir çıkış arayan kapana kısılmış bir 
fare gibi aradığını gösteriyor. Bunun yarattığı dayanılmaz boşluğu da gündeme getiriyor. 
Mesela şöyle söyleyeyim size, Delacroix diyor ki: "Bir başyapıtın görünüşü sizi öyle içten 
ve öyle bağırsaklarımızdan kavrar ki yenilmez bir şan duygusu altında ve büyüsü altında 
buna çarpılırsınız" diyor şimdi. Bu bir zamanların estetik anlayışı. Halbuki daha sonra 
bildiğimiz gibi, o Newman'ın dediği gibi, modern sanatın daha sonraki tüm 'impulse'u 



güzelliği neredeyse tüm alışılmış kavramlarıyla yok etmek üzerine o stratejiler kurulu. 
Yani sonuçta modern sanatın post-estetik, yani estetik sonrası bir görünüşü var ve bu 
estetik modern sanatın tamamen dışında, özellikle postmodern dünyada farklı bir dü
zeye o sanatçıyı götürüyor. Dolayısıyla batılı sanatçının da kendi dünyasındaki savaşları 
ve stratejileri bitmiyor. Bizim ortamımızdan çok farklı gerekçelerle, çok farklı düzlemde, 
şeriatçılarla uğraşmadan, olmayan koleksiyonerler aratmadan, aramadan, efendim bir 
ufukta eleştirmen var mı yok mu diye bakmadan. Acaba sanat sayfası bir gün ben 70 
yaşına geldiğimde, Türkiye'nin en büyük gazetesi sanat sayfası açar mı diye bekleme
den, başka gerekçelere, çok büyük rekabetin yaşandığı bir ortamda çok hızlı düşünerek, 
sürekli olarak estetik algılamaları ve anlayışları, sürekli olarak varılan yerleri imha ede
rek, varılan hedefleri yok ederek ve sürekli olarak artık estetiği neredeyse yok sayan bir 
anlayışı, yeni estetik hale getirerek, batılı sanatçı da kendi gerçeklerini yaşıyor ve kendi 
eleştirel polemiklerini gündeme getiriyor. Mesela 2001 yılında NewYork'daki "Modern 
Style" isimli sergiyi eleştiren Frank Stella, modern sanatı bu şekilde "Museum of Modern 
Art" işte büyük halkın sürekli gittiği büyük mağaza Macy's'e çevirmiş diyor ve sürekli 
olarak o estetik anlayışın postmodern dünyanın yorumuyla 20.yüzyılın yarattığı değer
lerin nasıl yok olduğu üstünden bir büyük kavgaya giriyor. Ama sonuçta bu kavgaların 

22 her biri bizim alıştığımız, bizim içinde yaşadığımız dünyanın yokluk stratejilerinden çok 
daha ister istemez farklı bir düşünsel eleştirel felsefi kavga haline geliyor. Başa dönersek 
ve öyle bir toparlamayla bitirecek olursak evet Türkiye'de biz şu anda yokluk içerisinde 
ve batının yarattığı zorluklarla da boğuşarak, efendim, kendi ortamımızın yarattığı akıl 
almaz zaaflarla, demokrasiden uzaklaşmalarla ve ortaçağ tuzaklarına düşmeyle savaşa
rak, kendi ortamımızda sanat ve düşünce üretmeye çalışıyoruz. 

Mesela deniyor ki efendim artık çok bienal yapılıyor. Türkiye bunları aştı dünya bunları 
aştı artık. " Maymunların resim yapma hakkı gibi dünyada batılı olmayan pasaportla
ra karşı bir ırkçılık falan yapıldığı doğru değil, o teoriler ve işte diyelim Baykam'ın 84 
manifestoları vs. geride kaldı" deniyor. Ben de diyorum ki ne yazık ki bienallerde kulla
nıldığımız zaman kekik ve kimyon gibi kullanıyoruz. Bakın, çağdaş sanatçılar Larousse 
ansiklopedisi var burada elimde. Bütün sanatçılar yine Fransız, İspanyol, Amerikalı, 1-2 
tane paraları güçlü olduğu için Japon ve gerisi İngiliz, Alman. Tarih yazılmaya devam 
ediliyor ve biz bu tarihi hem içinden hem dışından yaşıyoruz. Neden dışından yaşıyo
ruz? Çünkü yapılan bütün büyük parasal alışverişler, çıkışlar, müzayedeler ve oluşturu
lan koleksiyonlarda ve dünya tarihinin kayda alınmış mekanizmalarında yoksunuz. Bir 
yandan kendi ülkenizde zaten yokluklarla ve olmayan bir dünyayı yaratma kabusuyla 
boğuşuyorsunuz, o da rüyanızda . Ve yoktan bir alan üretmeye çalışıyorsunuz, bu güzel 
sempozyumlarda veya sergilerde. Bunun halka olan izdüşümü korkunç düşük seviyede 
yaşanıyor. Yani dehşet verici oranda Türk halkının sanatla olan ilişkisi kopukluk içinde 
yaşanıyor. E, biz buna rağmen bir yanda kendi tarihimizi, her şeye rağmen kendi kariye
rimizi, düşünsel ve sanatsal kendi kariyerimizi, düşünsel ve sanatsal kendi kariyerimizi, 
kitaplarımızla makalelerimizle, yapıtlarımızla, monografilerimize, aslında bu iç ve dış 
yokluk ve 'hostile,' yani düşman ortama karşı şaşırtıcı derecede de başarıyla götürüyo
ruz ama tabi ayağımıza bu taşlar bağlanmadan, ayağımıza bu çelik toplar bağlanmadan, 
eşit şartlarda o 'start' çizgisinde koşmaya başlasaydık, sevgili meslektaşlarımızla yurt
dışındaki, kabul edelim ki çok daha farklı ortam olurdu. Ama bizim bu ayağımıza çelik 
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küreler ve taşlar bağlı ortamda yaptığımız performansı da emin olun Türk kültürü de, 
dünya kültürü de hatırlayacaktır. 

Hepinize çok teşekkürler. 

Turkey's Strategies of Art 

The irrelevancies of government policies have for the recent years put Turkish culture and 
education in decline. On the other hand, despite all the hostility against contemporary 
art or art's freedom, in reality there exists an advanced discourse on art and Turkish 
artists prove their worth everywhere in the world. This intervention will focus on all the 
controversies and contrasts in which the Turkish world of art finds itself today; on the 
hostilities of the State and of public mories. When we view how Turkish a rtists create 
without any support, without critics, without museums, without sufficient galleries, 
without archives, collectors, buyers, without a real audience, then we much congratulate 
them for being like a car that goes without gasoline. 
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Bir Tasarımcının Süreç Defteri: 

Neden, Yöntem ve Etki 

Nazlı Eda NOYAN 

Türkiye'de 1999 ve 2002 yıllarında etkilerini farklı yollarda gösterecek iki önemli olay 25 
gerçekleşti . Bu olaylar bir tasarımcıyı derinden etkiledi ve iki projenin doğmasına neden 
oldu. "Farkındalık Haritası" ve "Ev Gerçekleri" projeleri farklı motivasyonlar ile tohum-
lanıp birbirini besleyen yöntemler ile geliştirilip farklı mecralar ile hayata geçirildiler. Bu 
makalede projelerin hikayeleri tasarımcılarının ağzından, bir tasarımcı için vazgeçilmez-
lerden biri olan eskiz ya da süreç defterini takip ederek nedenleri, yöntemleri ve etkileri 
bağlamında anlatılacaktır. Makaleye konu olan iki projenin özellikleri Türkiye'li insanların 
yaşam biçimleri ve gündelik yaşam pratiklerini inceleyerek onlardan esinlenerek üre-
tilmiş olmaları ve günümüz şartları düşünüldüğünde önemine daha da çok inandığım 
sosyal içerikli tasarım projeleri olmalarıdır. 

Bir tasarımcı ve tasarımı öğretmeye çalışan, bunu hedeflemiş biri olarak gündelik ya
şam ve estetik ilişkisi ile estetiğin pratiğe dönüşmesi üzerine tartışmalar yapılan böyle 
bir kongrede projelerim üzerine yazdıklarımı derleme ve sunma fırsatı verilmesini çok 
önemsiyorum. Aynı zamanda tasarımcılığının yanısıra bugüne değin bulunduğu pekçok 
konferansta üretilmiş işlerin üzerine başkaları tarafından yapılan yorumları dinlemiş 
sanat tarihi doktorasına devam eden bir öğrenci olarak tasarımın süreçlerinin, neden, 
yöntem ve etkilerinin birinci ağızdan anlatılmasının de çok önemli olduğuna inandığımı 
vurgulayarak çalışmama geçmek istiyorum.  

Gündelik yaşamda sayısız ve  kimi zamanda gereksiz bilgi ve imge bombardımanı altında 
bir işitsel ve görsel kirlilik ve yoğunluk içinde yaşıyoruz. Hakikaten gerek duyduğumuz 
bilgi hayati bir savunma mekanizmasının sonucu olarak ya ilgi odağımızın dışında kalıyor 
ya da biz o bilgiyi almak için fazla yorgun ve mesafeli oluyoruz. Birazdan bahsedeceğim 
"Farkındalık Haritası" ve "Ev Gerçekleri" projeleri görsel iletişimin alımını zayıflatan ya da 
engelleyen bazı önyargılar ile başa çıkma problemini kültürden esinlenen bazı stratejiler 
ile çözmeye çalışan bir yöntem izlemekte, en azından bunu denemektedirler. 



Yöntem 
Farkındalık Haritası'nın hedef kitlesi yardıma ihtiyaç duyan ya da yardım vermek iste
yebilecek, farklı yaş, cinsiyet ve gelir grubundan oldukça geniş bir kitleydi. Bu sebeple 
tüm bu insanlara rahatlıkla ulaşılabilmesini sağlayacak bir mecra arandı. Poster mecrası 
saklanılabilir ve kişiye özel olmamasından dolayı tercih edilmedi. Tercih edilen mecra 
insanların gündelik hayatlarında rahatça ulaşabilecekleri, her an çevrelerinde olabile
cek, isterlerse yanlarında taşıyabilecekleri ve ekstra bir para verilmeden alınabilecek bir 
mecra olmalıydı. 

Sonuç olarak genç, yaşlı, fakir, zengin herkesin aldığı popüler bir geleneksel gıda olan 
simidi paketlemek üzere, insanların yerken önlerindekini okuma alışkanlığı da hesaba 
katılarak, bir tasarım gerçekleştirildi . Projenin uygulandığı zamanlarda simit eski gazete, 
faks kağıtları ya da parayla satın alınan atık kağıtlara sarılarak satılıyordu .  Simiti paket
lemekte kullanılan kağıt soyut bir harita şeklinde tasarlandı. Bu harita "yardım al" ve 
"yardım ver" şeklinde iki alana bölündü ve cadde ve sokaklar isimlerini afet, eğitim, aile 
içi şiddet, AIDS gibi problemlerden aldılar. 

28 Simitçilere bedava dağıtılacak kağıdın ön yüzüne Türkiye'de aktif olarak çalışan sosyal 
organizasyonlar ve iletişim bilgileri arka yüzüne de "İyi Günler!" pozitif mesajı ile bu 
kağıtları kullanacak olan simitçilerin küçük fotografları çekilip eklenerek projeye dahil 
olmaları ve bu konudaki motivasonlarının artması sağlandı. Böylelikle tasarım şehrin bir 
parçasını taşıyan, saklanılmak istenilebilecek hatıra objesi ve bilgi içeren bir nesneye 
dönüştürüldü . Ucuz gazete kağıdına üç renk kullanımıyla düşük bir maliyetle basılan Far
kındalık Haritası, 2000 yılında İstiklal Caddesi, Beyoğlu'nda Yapı Kredi Kültür ve Sanat 
Vakfı tarafından finanse edilerek kullanıldı (Resim 2-4). 

Etki 
Farkındalık Haritası bir çağdaş sanat sergisinin parçası olarak kendine sponsor bulup 
halka ulaştığından algılanışı da bundan etkilenmiş oldu. Basından bir hayli ilgi görürken 
Hürriyet gazatesinde atılan "Sanata Sarılı Simit" başığıyla bir sanat nesnesi bağlamı 
kazandı . Sergi kataloğunda proje üzerine yazılan yazıda bir simit karşılığı kavramsal bir 
sanat eserine sahip olabilirsiniz yazıldı. Ayrıca Farkındalık Haritasının sınıf ve cinsiyet 
farklılığı ve gerçeklik ve absürd olan, kentteki şiddet, toplumsal bölünmeye dair bir iş 
olduğu söylendi. Bunlar daha önce öngörmediğim yorumlardı. Bir toplumsal fayda pro
jesinin kavramsal sanat bağlamında yeralması ve bunun ulaşmak istediğim insanlarda 
mesafe yaratacağından endişe duysamda, proje belli sayıda insana ulaşabildi . 

Sürdürülebilir bir proje olma özelliğini taşıyan Farkındalık Haritası İstanbul - Bakırköy 
sakinleri için yeniden yapılandırılıyor. 2007 Mayısında dağıtımına başlanacak. 

Ev Gerçekleri 
Neden 
Türk Medeni Kanunu 1926'dan itibaren toplum, kültür, siyaset ve ekonomideki değişime 
karşılık gelecek şekilde gelişmiş ve 2002 yılında Türkiye daha uygar bir dünyanın parçası 
olmak, Avrupa Birliğiyle daha sıkı ilişkiler kurmak, modernleşme sürecini hızlandırma 
yönündeki istek ve kararlılığını göstermek amacıyla medeni kanunda kadın ve insan 
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hakları konusunu tekrar ele almıştır. Ancak teori ve pratik her zaman örtüşemez. Ömer 
Çaha9 ve Şirin Tekeli10 kitaplarında Türkiye'de gelenekselliğin sürekliliğine değinerek 
Türk kadınını realitesinden ve somut bir sosyal yaşam gerçeğinden uzak olan kadının 
konumunun iyileştirme çabasının kadınlardan çok devlete ve onun amaçlarına hizmet 
eden yapısına değinirler. Ayşegül Yaraman da, Türkiye'de Kadınların Siyasi Temsili11 adlı 
kitabında tüm dünya genelinde kadınların özel ve kamusal yaşamdaki cinsiyetçi ayrımlar 
nedeniyle yasal hak kullanımlarının engellendiğine dikkat çekerken bu hakların benimse
nip geri dönüşsüz kılınması için atarerkil değer ve normların her aşamada sorgulanması 
ve alternatifiyle biraradalığa zorlanması gerektiğinin altını çizer. Sosyal zihin yapısını 
dönüştürmek yasaları değiştirmekten de çok çaba gerektirir. Evrensel olarak kadınların 
karşısındaki sosyal sorunlardan biri, çözüm üretmek için yeterli donanım ve bilincin 
olmamasıyla oluşan zihinsel kuşatılmışlıktır. Gelecek korkusu taşımayan, özgürce düşü
nebilen, sorunlarının farkında olup bilgi ve becerisiyle onları çözme yetisine sahip kadın 
hiçbir şey için zorlanamaz. 

Ev Gerçekleri Projesi ismini Radikal gazatesinde Ayşe Kadıoğlu tarafından yazılmış bir 
makaleden alıyor. Makalede, David Lodge tarafından yazılmış Home Truths: A Novella'ya 
referans vererek, ev gerçekleri kavramı "bir kimsenin başkalarına söylendiği takdirde 2g 
acıtan, utandıran gizli zayıflığı ya da dışarıdakilerden saklanırken sadece ev ahalisine 
açık edilen korku, üzüntü ve tutkuları" şeklinde tanımlanırken "evimiz" Türkiye'nin içeri-
sinde olanlarla dışarıya aksettirilenler arasındaki gerilimden söz ediliyor. Türkiye'nin bu 
"gerçeğinin" ışığında yaratılan Ev Gerçekleri projesi özellikle kadınları ilgilendiren yeni 
medeni kanun düzenlemeleri hakkında bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmaya yö-
nelik çok parçalı bir kamu hizmeti kampanyası. Bu proje aynı zamanda tasarımda etkile-
şim ve katılımcı anlatının kamusal alanlarda bilgilendirme üzerine nasıl kullanılabileceği 
üzerine bir inceleme. 

Ev Gerçekleri'nin merkezinde iki sembolik karakteri görüyoruz: bir kadın, Nazlı ve bir er
kek, Kaan. İsim seçiminden de anlaşılabileceği gibi (kendi adımdan da yola çıkarak) Naz
lı, kırılgan ve zarif olmaları öngörülerek yetiştirilen kadınların bir temsilcisiyken Kaan, 
erkek doğsaydı bürüneceği hükmeden karakteri ve alacağı ismi temsil ediyor (aynen 
erkek doğsaydım ailemin beni Kaan diye isimlendirecek olması gibi). Bu karakterler ge
leneklerimiz, dayatılan cinsel rollerimizle oluşan sistem hakkında iletişim kurmamız ve 
tartışmamız için bir başlangıç noktası oluşturuyorlar. Kampanya; 

a) umuma açık bir alanda ve bedava dağıtılmak üzere 11 etkileşimli, Nazlı 
ve Kaan'ı toplumsal olarak alışılmadık şekillerde gösteren kartpostaldan, 
b) Kaan Nazlı, Nazlı Kaan olsaydı nasıl olurdu sorusunu sordurtan ve mev
cut cinsel kimliklerimizi ve beklentilerimizi sorgulatan kağıt bebeklerden 
(Resim 5), c )  3 poster (seyircinin yazdıkları arasından belirlenen üç slo
ganı içeren, üzerinde kadın ve insan hakları örgütleriyle ilgili bilgi bulunan 
yırt-al parçalarla etkileşimli hale getirilmiş), d )  t-shirt (içine istenilen me-

9Ç. Ömer, Sivil Kadın: Türkiye'de Sivil Toplum ve Kadın (Ankara: Vadi Yayınları, 1996). 
10ş. Tekeli, 19B0'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, 3. Baskı, (İstanbul: İletişim Ya
yınları,1995). 
11A. Yaraman, Bir Demokrasi Tartışması: Türkiye'de Kadınların Siyasi Temsili (1935-1999), (İstan
bul: Bağlam Yayınları, 1999), s .151-154. 



sajın yerleştirilebileceği saydam cepkenli), e) kartpostal ve kağıt bebekleri 
sergilemek üzere umuma açık alanlara yerleştirilecek stand tasarımından, 
f) kampanyayı uluslararası düzeyde duyurmak ve seyirci tepkisini topla
mak üzere web sitesinden (http://www.girlsawthesea .net/EVGERCEKLE
RI/index.html) oluşuyor (Resim 6). 

Yöntem 
Ev Gerçekleri projesi "görsel olarak gürültülü bir ortamda kritik önem taşıyan konulara 
görsel bir ses nasıl oluşturulur ve bu bilgiyi yüzeye çıkarmak için ne yapılmalıdır" soru
larına yanıt bulma çabasındadır. 

Daha önceki çalışma ve araştırmalarımı göz önüne alarak henüz en başından bu projenin 
ulaşılabilir, hesaplı, kolay çoğaltılabilir, etkileşimli ve bir hikaye içerecek şekilde yapılan
dırmaya karar verdim. Uygun kanalların seçiminde gündelik hayatta hedef kitlenin çev
resinde olan obje ve araçlara baktım. Bu objeleri mesaj içeren, eşlik etmeyi, etkileşimi 
teşvik edecek objelere nasıl dönüştüreceğimi sorguladım. Kampanya aynı zamanda ken
di kendini idare eden ve insanların katılımını ve katkısını değerlendirir, yüksek teknoloji 

30 gerektirmeyen, metin yerine görsel ağırlıklı bir yapıda olmalıydı . Yaygın, kişisel, ikna 
edici, güvenilir, pratik, etkileyici ve belki de bir aşamadan sonra potansiyel sponsorların 
uzun vadede projeyi desteklemesi için kar edilebilinir şekilde tasarlanmalıydı. Eğitim
cilerin "rahatlamanın öğrenmeyi getireceği"12 yönündeki görüşleri dolayısıyla projenin 
sadece sorular yönelten tehditkar bir ajitasyon değil, aksine ulaşılabilir ve keyif verici 
olmasına çalıştım. 

Anlatı ya da hikayelendirme topluma ulaşmak için çok etkili bir yöntem olduğundan, 
Türkiye'nin umuma açık alanlarında tasarım bu yöntemi nasıl değerlendirebilir sorusu
nun yanıtını ararken öncelikle Türk kültürüne ve en yaygın ve popüler anlatı şekillerine 
baktım: Mitler ve hikayeler, şarkılar, edebiyat, foto-roman, melodramlar, reklamlar, vi
deoklipler, vb . Bil kent Üniversitesi'nde Türk Melodram Posterleri üzerine hazırladığım te
zimde13 tasarımın toplumumuz ve kültürümüz üzerindeki etkisi ve anlamını incelemiş ve 
film anlatısının basılı aracın (poster) anlatısına bir diğer anlatı düzeyi yaratacak şekilde 
etkisini gözlemlemiştim. Hikayenin posterdeki yansıması bir kompozisyon halinde ele
manların birbiriyle ilişkileriyle, vücut duruşu, renk, tipografiyle sağlanır. Yaratabileceği 
etki şaşırtıcıdır. Aslında tasarım çoğu zaman hikayelendirmeyi bir iletişim stratejisi olarak 
kullanır. Anlatı metodolojisi, tarihte evrensel olarak fikirleri iletmek ve belirli bir kitleyi 
eğitmek amacıyla kullanılmıştır. Afrika'da UNICEF için tasarımcılık yaparken halkı ölüm 
kalım meseleleri konusunda eğitmek amacıyla hikayelerin kullanımını gözlemledim. 

UNICEF farklı kültürlerden insanlara ulaşmak üzere animasyon, radyo, resimli ya da çiz
gi roman, şarkılar, kuklalar ve posterler gibi çeşitli mecralar yaratarak ve hikayelendlrme 
stratejilerini kullanarak macera, drama ve mizah yoluyla eğlendirerek eğitimde başarılar 

12Mira B. Aghi'den alıntıdır. Neill McKee, Erma Manoncourt, Chin Saik Yoon, Rachel Carnegie, Invol
ving People, Evolving Behaviors, (UNICEF, 2000), s .  68. 
13Nazlı Eda Noyan, Romantik Aşkın Yeniden Sunumu: 1965-1975 Türk Melodram Poster/erindeki 
Tasarım ve Anlamın İncelenmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, (Ankara: Bilkent Üniversitesi, 
1998). 
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Resim 5 .  Kağıt bebeklerin ön ve a rkası 
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elde etmiştir. Örneğin, Afrika için Sara ve Asya için Meena iletişim teşvik edicileri kız 
çocukların toplumdaki statülerini ve hayat becerilerini arttırmakta çok faydalı olmuştur. 
Sara ve Meena dinamik rol modellerini temsil ederken her ikisinin de hayatı ve beceri
lerinin toplum tarafından kabul edilebilir ve inandırıcı olmalarının kesinlikle sağlanmaları 
için geniş kapsamlı bir araştırma süreci yaşanmıştır. " . . .  kızların pasif olduğu toplumlarda 
direnmeyi provoke etmeden evvel kızların iddasının ve çözümsel düşünme becerilerinin 
ne kadar geliştirilebileceğinin derecesinin ve doğasının belirlenmesi için çok detaylı bir 
araştırma gerekir".14 Geleneksel ve folklorik medyaya sosyal ve kültürel olarak en ko
lay kabul ve takip edilebilmesi, anlaşılır ve eğlendirici olması ve yerel bilgiyi içermesi 
nedeniyle sıkça başvurulur. Ancak klasik formları ve folklorik, dinsel öğe ve hikayele
ri deformasyona uğratması riski taşır. Hikayelendirme geleneksel bir mecra sayılabilir. 
Ancak büründüğü pek çok şekil onun evrensel olarak kabul edilmesini sağlar. Diğer 
geleneksel formlar gibi kurallarla sınırlanmamıştır. Bir tiyatro oyunu, pembe dizi, reality 
show, ya da bir müzik videosu, radyo programı, film, şarkı, oyun, çizgi film, roman, vb. 
olabilir. Tanzanya ve Mozambik'ten iki örnek ilgi çekicidir. Tanzanya'da dört sene devlet 
radyosunda yayınlanan "Let's Go with the Times" adlı radyo oyununda rastgele cinsel 
ilişkide bulunan bir kamyon şöförünün AIDS yayması konu edilir. Yapılan araştırmalarda 

32 radyo dinleyicilerinin %92'sinin program sonucunda aile planlaması konusunda harekete 
geçtikleri görülmüş ve AIDS ulusal sağlıklı üreme teşvik edicilerinin yoğunlaştığı nokta 
haline gelmiştir. Mozambik'te devletin cinsel eğitim üzerine hazırlattığı bir drama, ha
yatları HIV-AIDS'le değişen bir aileyi anlatır. Yerel tiyatro grupları tarafından defalarca 
sahnelenen oyun o kadar beğenilir ki on dile çevrilerek bir radyo tiyatrosu haline getirilir, 
foto-romanı basılır, bir müzik videosu çekilir ve popüler Mozambikli müzisyenlerce on 
şarkılık bir kaset hazırlanır. 15 

Hedef kitleye ulaşmak için doğru araçları kullanmak çok önemlidir. Doğru araçlar kit
leye, yere, zamana ve bağlama göre farklılık gösterirler. Başarılı araç seçimine örneği 
Rodezya'dan verebiliriz (şimdinin Zimbabve'si): Üç Kızıl Haç görevlisi, bir Afrikalı ve üç 
İsviçreli 1978'de çok net bir şekilde Kızıl Haç'a ait olduğu işaretlenmiş bir araçta siyah 
gruplar ve azınlık beyaz hükümet arasında büyük bir zıtlaşma hüküm sürerken öldürülür. 
Bu saldırının Kızıl Haç'ın bu çatışma sırasında oynadığı rolün bilinmemesinden kaynak
landığı düşünülür. Tek pratik çözüm savaçılara ulaşılabilecek kanalların kısıtlı olduğu bir 
ortamda eğitsel ve bilgilendirici bir kampanya düzenlemektir. Bir grup öğretmen, gaze
teci ve diğer iletişimciler irtibat kurmanın yollarını araştırır ve sonuç olarak kırsal kesim
de halkın çoğunun okuma yazma bilmemesinden ve televizyonlarının olmamasından do
layı resimlenmiş hikayelerin ve radyonun kullanılması kararlaştırılır. Radyo vericileri hiç 
yayın zamanı tanımayan asilerin ve beyaz hükümete yakınlığıyla bilinen ve bu yüzden 
güvenilmeyen bir radyo sisteminin elinde olduğu için bazı problemler çıkar. Neticede 250 
kelimelik basit bir metnin eşlik ettiği illustrasyonlarla Kızıl Haç'ın hizmetlerini anlatan 
posterler tasarlanır. "Tenga Ailesi" adıyla anne, baba, oğul ve kızın Kızıl Haç'la ilişkilerini 
anlatan 26 çizgi roman iki Afrika dilinde ve İngilizce'de yayınlanır. Kampanyanın başarısı 
savaş koşulları nedeniyle ölçülemez ancak çatışmalardan sonra mesajın hem sivillere 
hem de savaşçılara ulaşmakta etkili olduğu saptanır. Zimbabve'de edinilen tecrübeler 

14A.e., s.149. 
15Jennifer Catino, Meeting the Cairo Challenge: Progress in Sexua/ and Reproductive Rights, Family 
Care International, (NY, 1999), s. 74-79. 
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benzer projelerin Angola, El Salvador ve eski Yugoslavya'da uygulamaya konulmasına 
temel teşkil eder.16 Bu örnekler kolay erişilebilir, iyi bir araştırma ve sunuma sahip bilgi
nin insan hayatına ne kadar büyük etkisi olabileceğini gösterir. 

Yukarıda sözü edilen projeleri inceledikten sonra izleyicilerin özdeşlik kurabileceği bir 
kadın, bir erkek olmak üzere iki karakterin ve hikayelendirmenin kullanılmasının iyi bir 
başlangıç noktası olduğuna karar verdim. Koyu renk kaş ve göz rengim ve vücut formum 
itibariyle tipik bir Türk kadını olarak kabul edilebileceğimden kendimi Nazlı ve bilgisayar
da modifiye edilmiş halimi Kaan olarak kullandım. 

Kırılgan, zerafetli gibi daha edilgen bir anlam içeren Nazlı ve sultan, hükmeden gibi daha 
etken bir anlama sahip Kaan isimlerinin seçimi her ne kadar başlangıçta kişisel olsa da 
Türkiye bağlamında çocuğun isim seçiminin kültürel ve tarihi referanslarla ne kadar 
sembolik olduğunu vurgularlar. Orta gelir düzeyinden bir ailenin en genç üyesi olan Nazlı 
ve aynı durumdaki Kaan aslında birbirlerinin dişi ve erkek versiyonlarını temsil ederler. 
Her ikisi de temel olarak şu soruyu sorup aynı zamanda cevaplamaya çalışır: Eğer aynı 
aile, aynı çevre ve aynı kültürden bir çocuk, kız yerine erkek, erkek yerine kız doğ�aydı 
hayatında neler değişirdi? Bu aslında eğer erkek doğsaydı adı Kaan olacakken Nazlı adını 3 3  
alan benim için de hayli kişisel bir sorudur: eğer Kaan olsaydım hayatımda neler farklı 
olurdu? 

Ev Gerçekleri kampanyası birden fazla elemandan oluşan kenetlenmiş yaygın bir siste
min tutarlı bir görsel dille tanımlanmasıyla oluştu. Ancak hedef kitlemin tüm kampanyayı 
hatırlaması için güçlü, birleştirici bir elemana, içeriği vurgulayacak bir kimliğe ihtiyaç 
vardı . Her ne kadar Türkçe'de yaygın olarak kullanılan ve yerleşmiş bir deyiş olmasa da 
daha önce de belirtildiği gibi ev gerçeğinin "ev içinde tutulup dışarıya aksettirilmeyen 
utandıran gerçek" tanımını pek çok izleyiciye sorduğumda rahatça anlaşıldığını gördüm. 
Bu anlam kampanyanın içeriğiyle örtüşürken, çok sık kullanılan bir deyiş olmaması itiba
riyle de bir merak uyandıracağını düşünüp ve kampanyanın adı olarak tercih ettim. 

Ev Gerçekleri, cinsiyet ilişkileri ve adaletsizliklere değindiğinden, kampanya kimliği de 
kadın ve erkek birlikteliğini eşit olmayan durumları üzerinden ifade eder. Bir erkeğin ve 
biraz küçültülmüş olarak bir kadının siyah silüetlerinin üzerinde açık edilmiş bir ev ger
çeği gibi duran beyaz, kalın ve aktif fontla (Ray Larabie tarafından 1999'da tasarlanan 
Pricedown) inanılır ancak hafif rahatsız edici olabilen, saklanan ya da çok aşikar edilme
yen bir şeye referans verir (Resim 7) .  

Sokak düzeyinde, yaygın, erişilebilir, kolay ve ucuza üretilebilecek ve etkileşimli bir araç 
bulmak iyi bir gözlem gerektirdi . İnternet müthiş derecede etkileşimli bir araç olmasına 
rağmen ulaşılmak istenen topluluğun elinin altında bulunmaması, televizyon ve radio ise 
çok masraflı oldukları için elendiler. Sonunda basılı mecrayı kriterlere en uygun olduğu 
için tercih ettim. İlk eskizler kadın ve erkekleri farklı durumlarda gösteren Amerikan stok 
fotograflarıyla gerçekleştirildi. Eski aile fotograflarının toplandığı bir kitaptan alınan bu 
fotograflar gerçek toplumsal cinsiyet rollerini içeriyorlardı. Stok ya da "kiralık fotograf-

16Jennifer Catino, Meeting the Cairo Challenge: Progress in Sexua/ and Reproductive Rights, Family 
Care International, (NY, 1999), s. 65-67. 



lar" reklamcılık, posterler, kitap kapakları, dergiler ve daha nice görsel iletişim formunun 
ana besinidir. Lupton ve Miller'a göre: 

Stok fotoğraflardaki hiper-netlik durumu, kültürel stereotiplerin pervasız
ca görselleştirilmesine sebep olur. Bizde toplum kavramını yaratan imge 
aynı zamanda popüler bir gerçeklik de yaratır, bu toplumsal alanda imaj
ların nasıl ve ne ifade ettiklerinin de bir göstergesidir. 17 

Bu açıdan çok stereotipik olan fotograflar bana imajlarda beklenenin zıddını kullanma 
fikri verdi. Karakterler Türkiye'li olmalıydı ancak altüst edici bir takdikle tanıdıklık yıkıla
rak izleyicinin ilgisi yakalanmalıydı. 

İmajın anlamı ya da mesajı İmajların üzerinde hedef kitle tarafından doldurulmak üzere 
boş bırakılan konuşma, düşünme balonlarına yazılanlarla değişir. Böylelikle kartpostal
lar etkileşimli hale bürünmüş olurlar. Fotograflar için bir bağlam yaratmak amacıyla 11 
kartpostalın önünde yeni medeni kanun ve cinsiyetler üzerine medyada çıkan haberler, 
dramatik illustrasyon ve fotograflarla bir kolaj çalışması çerçeve olarak bulunur. Sözü 
edilen resimler ağlayan Cüneyt Arkın (cinsiyet sorunları ve politika üzerine sanat video-

34 su çalışmasının fotografı) ,  melodram posterlerinden ezik ve femme fatale kadınlar, kadın 
döven erkekler ve geleneksel bir Türk motifi içerir. Bu çerçeve medyanın bizim cinsel 
rollere bakışımızı çerçeveleyişinin altını çizer. 

Kartpostalın arkasında açıklayıcı ve akılda kalıcı, tekerleme gibi bir metin ve olası T ürkçe 
bilmeyen kitle için İngilizce özet bulunur. 

Seç kime söyleyeceğini / Yaz gönder istediğin gibi / Evinin gerçeğini / Fili 
in and send out as you wish18 

Her kartpostalın arkasında öndeki imajla anlamlı bir ilişki kurabilen, Türk Medeni 
Kanunu'nun değişim sürecinde bir kadın derneği üyesi olarak aktif şekilde yer alan Avu
kat Özgül Fırlangeç'in yardımıyla kadın ve erkeğin hayatlarını geliştirmede etki ve önem
leri göz önüne alınarak seçilen yedi hüküm ve kısa açıklamaları bulunur (Resim 8) . 

Medeni Yasa değişti. Yürürlülük tarihi 1 Ocak 2002. 
NAFAKA DAVALARINDA YETKİ madde 177- Boşanmadan sonra açılacak 
nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetki
lidir. 
AİLE REİSLİĞİ madde 186- Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. 
Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranın
da emek ve malvarlıkları ile katılırlar. 
MESLEK SEÇİMİ madde 192- Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde 
diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve 
bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur. 
YASAL MAL REJİMİ madde 202- Eşler arasında edinilmiş mallara katılma 
rejiminin uygulanması asıldır. Buna göre evlilik birliği süresince birlikte 

17Ellen Lupton ve Abbott Miller, Design, Writing, Research. Writing on Graphic Design. (Londra: Phai
don, 1996), s. 121,133-34. 
18Bilgi için: www.girlsawthesea.net/EVGERCEKLERI/index.html 
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edinilmiş mallar boşanma halinde yarı yarıya paylaştırılır. Eşler, mal rejimi 
sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler. 
EVLENME YAŞI madde 124- Erkek veya kadın onyedi yaşı
nı doldurmadıkça evlenemez . Olağanüstü durumlarda onaltı yaşı
nı doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilebilir. 
AİLENİN KORUNMASI madde 4320- Aile içinde şiddet gören bireyin baş
vurusu üzerine şiddet uygulayan birey hakkında sulh hukuk hakimi evden 
uzaklaştırma dahil birçok tedbir verebilir. Başvurular harca tabi değil . Ted
bir kararını ihlal eden hakkında hapis cezası var. Mahalli karakol tedbirin 
nasıl işlediğini gözetmek zorundadır. 

Hakkınızı bilin, arayın, koruyun .. .  

Yasanın açıklaması resmi ve güvenilir ancak içten bir hava taşır. Richard Brodie'ye göre 
"birinin güvenini kazanmak, onları yeni mimlerle programlarken şüphelerinden sıyırma
nın en etkili yolu"dur. 19 Nihayetinde eğer insanlar kartpostallarla arkalarını çevirip oku
yacak kadar (ya da posterle üzerinde ne yazdığı okuyacak kadar) ilgilenirlerse "şekerle 
kaplanmış bilgi hapı" yutulmuş ve Ev Geerçekleri amacına ulaşmış olur. Brodie'ye göre 

36 "Truva Atı" metodu olarak adlandırılan programlama yöntemine göre "önce bir mime ilgi 
çekilir, sonrasında pek çok mim onunla birlikte sızdırılır".20 Eğer insanlar, imajlar ve metin 
arasındaki ilişkiyi merak edip sorgulamaya başlarlarsa başka bir hedef gerçekleşmiş olur. 
Son olarak eğer kartpostalların önü doldurulup bir başkasına gönderilirse ve kartpos
talları alan kişi de yollayanın mesajını alıp arkadaki bilgiyi de okursa bir tartışma orta
mı yaratma ve iletişim amacına ulaşılmış olur. Bu kampanyada fikirlerin dağıtımı aynı 
zamanda tekrarla şartlandırma ve zihinsel uyumsuzluk yoluyla sağlanır. Brodie "eğer 
eski mimler yenileriyle zıtlığa düşerse zihinsel bir gerilim yaratılır, zihin bu uyuşmazlığı 
çözmek ister. Bunu da yeni bir mim yaratarak sağlar".21 

Kartpostalın önünde yer alan imajların arka fonunda çeşitli gazete ve dergilerden alınan 
fotograflardan hazırlanan kolajlar yer alır. Bu kolajlardaki tramlı doku gazete ve dergi
lerdeki imajların kalitesine ve medyanın hayatımızın her alanına sinmiş etkisine referans 
verir. Nazlı ve Kaan'ın (ki her ikisi de aslında benim resimlerimdir) siyah beyaz resimleri 
komposizyon ve oluşturulan durumun gerçek dışı, sürreal halini vurgulamaktadır. Bazı 
kartpostallarda karakterlerin çevresindeki beyaz alan durumun gerçek dışıl ığının şidde
tine işaret edecek şekilde azaltılıp fazlalaştırılmıştır (Resim 9 ) .  

Aile Fotoğrafı Türkiye'nin geleneksel aile tipi olan geniş aileyi içerir. Nazlı isyankar ve 
hükmedici duruşuyla diğer aile bireylerinin arasından sıyrılır. Alışveriş pazarda geçer. 
Parayı kontrol eden evi de idare eder görüşüne bir göndermedir. Duruşma'da Nazlı ve 
Kaan mahkemede kolkola karşı karşıya kaldıkları duruma birlikte göğüs germektedirler. 
Bu sefer Kaan Nazlı'nın kolundadır. Hukukun önünde eşit gibidirler. Gün tipik bir kadın 
aktivitesidir. Yetişkin bir erkeğe rastlanması zor bir ortamdır. Hele ki servis yapan bir 
erkek hiç duyulmamış bir durumdur. Kahvehanenin çay ve Türk kahvesi içmenin, tav-

19Richard Brodie, "Virus of the Mind,'' The New Science of the Meme, (Seattle: integral Press, 1996), 
s.152. 
20A.e., s. 143. 
21A.e., s. 142. 
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la, okey ve kağıt oynamanın, gazete okuyup maç izlemenin revaçta olduğu ortamında 
Nazlı'nın bulunup bir de kitap okuması gariptir. Kucak'ta Nazlı Kaan'ı kollarında taşır. 
Birini kollarınızda taşımak o kişinin güçsüz ve yardıma muhtaç, sizin ise güçlü ve alakalı 
olduğunuza işaret edebilir. Maç, artık kadın fubolcularımız olsa da hala içselleştirileme
miş bir durumun altını çizer ve birlikte oynama durumunu sorgulatır. Meclis, ne yazık ki 
fazla gerçek dışı bir kompozisyondur. Politik güç dengelerine işaret eder. Otobüs hergün 
çoğu insanın içinde bulunduğu, cinsel taciz olaylarının sıklıkla yaşandığı bir ortamda 
geçer. Bu sefer hanımefendi kız edasıyla maço görünüşlü Kaan'ı taciz eden Nazlı'dır. Sü

rücü kimdir? Kim yön tayin eder, pedal çevirir, kim arkada oturur, yolun tadını çıkarır ya 
da endişe eder? Temizlik genelde kadın işi olarak görülür, kapalı mekanlarda olmak da 
öyle. Bu sefer Kaan geleneksel görünüşlü evi temizler ve Nazlı merakla içeri bakar. 

Figürler, arka fon, çerçeve, boş balonlar seyirciye anlam üretmesi üzerine verilen işa
retlerdir. Seyirci tarafından el yazısıyla yazılan metinle yeni bir anlam meydana gelir. 
Her yeni metin ve el yazısıyla yeni bir kişisel anlam ve işaret yaratılır. Bütün bunlara bir 
de arkada yer alan yeni Medeni Yasa'yla ilgili metin eklenince bir başka anlam düzlemi 
daha oluşacaktır. Bu düzlemler kartın aslında kim için yazıldığı ya da kime yollanacağıyla 
daha da zenginleşir. Kahvehane kartpostalını "hayret, ne çok farkımız varmış" şeklinde 37 
dolduran bir hanımın kartı 33 yıllık eşine yollayacağı düşünüldüğünde anlamı da farklı 
olacaktır. Bir kahvehanede aynı masada oturan kitap okuyan bir kız ve kendi kendine 
kağıt oynayan genç bir adam gördüğünüzde birşey düşünürsünüz, düşünce balonunun 
içinde yazılanı okuduğunuzda başka birşey, kartın arkasını çevirip evlilik yaşı üzerine 
olan kanunu okuyunca bir yeni anlam daha doğar, tüm bunlara bir de eğer kartın yolla-
nacağı kişiyi biliyorsanız yeni bir anlam ekleyin. 

Kartpostallara verilen tepkiler balonlara yazılanlar olarak ele alındığında her insanın tep
kileri farklı olmuştur ancak birbirlerine benzer kültür ve altyapıya sahip insanların tepki
lerinde bir şablon hissedilebilir. Maç kartpostalı Amerika bağlamında toplumsal anlamda 
bir şaşırtıcılık taşımazken Türk kitleden alınan üç ana tepki kadının fiziksel güzelliği 
(örneğin; bacakları güzelmiş ya da bacaklarını traş etmemiş gibi), kadının beceriksizliği 
(futbol erkek işidir kızım) ve bir kadını iyi futbol oynarken görmenin şaşırtıcılığı (tanrım 
daha neler göreceğiz, ya da kız mı bu?) üzerinde yoğunlaşır. Kucak kartpostalında Ame
rikalılar diyet konusunu gündeme getirirken Türkler bu konuya değinmemiştir. Sürücü 
kartpostalı yerli ve yabancıların benzer şekilde kendi aralarında bölünmesine ilginç bir 
örnektir. Kimi, bisikleti kullanmayı kadının özgürleşmesi ve idareyi eline alması olarak 
olumlu yorumlarken kimi özgürlüğün külfet demek olmadığı, aksine kadının bu şekilde 
daha çok sömürüldüğü şeklinde olaya yaklaşmıştır. Görme Biçimleri'nde John Berger 
"toplum kendine olan inancını imgeler yoluyla çoğaltarak sürdürür" der.22 Verilen her 
tepki içinde büyüdüğümüz toplum hakkında birşeyler söyler: "Kimse sadece konuşmaz. 
Her konuşma aktivitesi tavır, duruş şekli, kılık kıyafet, saç stili, parfüm, aksan, sosyal 
bağlam, vb. yoluyla sözlerin gerçekte söylediğiyle zıtlaşacak durumlarda dahi hemen 
altında ve hemen üstünde mesaj iletisi içerir. 11 

Kartpostalları doldururken doğru_ ya da yanlış yapmanız olası değildir. Eğer onları okuyor 
ya da/ve onları dolduruyorsanız amacına ulaşır. Bu derinden derine çalışan bir taktik ola-

22John Berger, Ways of Seeing, (London: BBC and Penguin Books, 1972), s.139. 



rak açıklanabilir. Tepkisizlik ya da aldırmamak projeye saldırmak ve parçalamaktan da 
öte verilebilecek en olumsuz tepkidir. Bu, projeye saldırmak en azından onunla ilgilenmiş 
ve bilgiyi almış olmayı gerektirir. 

Kartpostallara Yazılanlardan Seçmeler: 
Aile Fotoğrafı 

Öyle bıyıkla sakalla evin reisi olunmaz. Alın teriyle olunur. / BMD, 26, evli, kadın 
Kanunen de bu ailenin en güzeli benim. / FB, kadın 
Ailem beni her zaman sever ve arkamda durur. / GN, 59, emekli öğretmen, kadın 
Çok öndeyim galiba! / EK, erkek 
O kadar da göğsümüzü büyülttürdük, kimse bi laf etmedi. Tabii benimkiler hala annemin 
ve teyzeleriminkinden küçük ama ! ! / SÖ, 26, öğrenci, kadın 
Annem hep "dik dur kızım" derdi! / MM, 30, bankacı, erkek 
Benim yerim aslında burası değil . . .  / MB, 17, manikürcü 
Tanrı beni sevmese de Kanun beni seviyor. / S, 32, öğrenci, erkek 

Alışveriş 

38 l<adın: Kanunun etkileme gücü cüzdanımdaki parayla ilgili. Erkek: Para kimdeyse güç 
ondadır. / S, erkek 
Erkek: Hay aksi, gene paramı unuttum . Kadın: Seni ucuzcu hergele! / Amerika'dan 
Anonim 
Kadın: Çocuk bana bakıya, görmemiş gibi yapiyim. Erkek: Ne kadar hoş bir bayan, ko
nuşsam mı acaba? Not: İlk karşılaşma anını ölümsüzleştiren fotoğraf. / SA, erkek 
Kadın: Hep en pahalısını seçiyor! !  Erkek: Para benim değil mi? / FA, Yrd.Doç., erkek 
Kadın: Canım, 5 milyon ödenecek. Erkek: Olanlara bak, kanun çıktı, hesap kitap kime 
kaldı! / FB, kadın 
Kadın: Hesaplarıma göre pazardan alış veriş yapınca % 16,9 tasarruf yaptık sevgilim. 
Erkek: Sen yap hesaplarını bitanem . O hesap makinesinin fiyatını soracam eve gidince 
sana . / OK, öğrenci, erkek 
Kadın: Bu ekonomik kriz yüzünden hesap yapmak zorundayız. Erkek: Sen ne diyorsun 
yaaa. Parayı verirken elim titriyor. / MB, 17, manikürcü 
Kadın: Hangisi daha hesaplı bakalım? Erkek: Cüzdan dolu mu boş mu, hiç düşünmez ki! 
/ MN, 61, emekli, erkek 
Kadın: Hayatım baksana ne güzel! Erkek: Bedava ya ondandır. / SD, erkek 
Kadın: Hesaplı olmak zor iş sanırım .  Erkek: Yakında etek giydirmeye kalkarsa şaşırmam. 
/ 33, evli satış sormlusu 

Duruşma 
Erkek: Zorlu günde, mutlu günde. Kadın: Beraberiz. / GN, 32, hostes 
Erkek: Ayrılmak istiyorum! Kadın: Ben de! / GÇ, 25, eski sevgilisine 
Erkek: Kibar kibar "nafaka istiyorum hakim bey" derse görürsün gününü oğlum, dua et. 
Kadın: Tamam şahit gerekmesin diye "anlaşarak ayrıldık" ayağına yatıyoruz da bu kol 
kola girmek neyin nesi? / SP, 32, kadın Not: A'ya göndericem, benim rahmetli. Arkasına 
yazı: Yorum yok, herşeyde bir hayır vardır. 
Erkek - Kadın: Mahkemeye çıkınca hayır ayrılmak istemiyorum der sanmıştım. O kadar 
ciddi miydi cidden? / EÖ, 28, kadın, boşanacak birine yollanabilir. 
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Erkek: Hakim Bey böyle yan yana durduğumuza bakma. Sen bizi hemen boşa da kurtu
layım bu kadından. Kadın: Acaba bende mi bir hata var. Biraz kendimi çeki düzene sokup 
tekrar mı denesek? / Hİ, öğrenci, erkek 

Gün 

Kadın: Bizim evde altın gününde erkekler hizmet eder, sıra onda. Erkek: Ahh bir de be
nim günüm olsun o zaman soracağım ben sana . / MN, 61, erkek 
Kadın: Centilmenlik örneği verdi. Erkek: Hiç de hoşuma gitmedi bu durum.  / GN, 59, 
emekli öğretmen, kadın 
Kadın: Eşim kahveyi çok güzel yapar. Erkek: Ne olmuş yani iftiharla sunarım. / GN, 32, 
hostes 
Kadın: Herşeyi hatırlarsa iyi olur! Erkek: Umarım herşeyi aklımda tutmuşumdur. Baka
lım, kaşıklar, çay fincanları, şeker, peçeteler . . .  / Amerika'dan anonim 
Kadın: İyi görünüyor! Erkek: Tadına bak, içine işedim! / Amerika'dan anonim 
Kadın: Pek de kırılgan .  Erkek: Pek de sıkıcı / GÇ, erkek 
Kadın: Hele bir evleneyim, boşandıktan sonar beni kimse tutamaz. Erkek: Anneme de 
pek benzemiyor ama ! !  / EÖ, kadın 
Kadın: Çocuklar tanışmış anlaşmış, bize yardım etmek, yol göstermek düşer ancak (an- 39 
nesi) (düşündüğünü sorsan çok eğlenirdin) Erkek: Detarjan koyduğumu çakmazlar in-
şallah, köpüklü olacakmış, kim demiş? Dağılsın şu kalabalık sevgilimi özledim. / SP, ka-
dın, not: Allah kimseyi düşürmesin . . .  Bu saaten sonra işmiş gibi istemeye gelme olayına 
giren birilerine gönderirdim. 
Kadın: He he he millet ben alınca böle adam alırım. Erkek: Ulan! Ne biçim hayat be . . .  
Sanki iç güvey geldik bu  eve. / Hİ, öğrenci, erkek 

Kahvehane 

Düşüncelerimizi pratiğe geçirelim dedik ama yanlış yerden başladık galiba. / S, 32, er
kek, öğrenci. Kahvehaneler Derneği Başkanlığına 
Bir gün bir kahvede böyle beraber oturabileceğimiz aklıma gelmezdi. .. / BMD, kadın 
Bunu iki kişi yapmak daha güzel olurdu. / SGN, 32, hostes. 
İnşallah benim düşündüğümü düşünüyordur. / AD, 23, kuaför, erkek 
Hep kendi yaptığının en doğrusu olduğunu sanıyor. / Yrd . Doç. FA, 37, erkek 
Hesabı kim ödeyecek . / 25, evli, ev hanımı. 
Oynayalım kazanalım . . .  Okuyalım gelişelim . . .  / EY, 28, grafiker, kadın 
Aynı yerdeyiz ama her zaman farklıyız. / FB, 20, öğrenci, kadın, erkek kuzenine 
Neden sadece birimiz kağıt oynuyoruz? / AS, Amerikalı, erkek 
Erkek: Oh! Yeteri kadar param yok. Lütfen Tanrım, ucuz birşey ısmarlasın! Kadın: Pahalı 
olanı yemek istiyorum! / H, Güney Koreli, kadın 
Oyunundan oynayabilir miyim? / MS, Kolomiyalı, kadın, büyükbabasına 
Erkek: Yine kazandım, hep kazanıyorum. Kadın: Heh, heh! Kısa kesmeye bayılıyorum; 
bakalım hangi filmler gelmiş . . .  / MM, bankacı, erkek, kız arkadaşına 

Kucak 

Kanunu yanlış anladım galiba / FB, 20, öğrenci kızkardeşine 
Tamam, zaman değişti de bu kadar da değil / 27, ABK, kadın 
Bütün kadınlar acaba aynı durumda mı? / GN, 59, emekli öğretmen, kadın 



Eskiden küfede taşınırlardı ama ! !" /  Yrd. Doç. FA, 37, erkek. 
Bak canım istediğim kürk bu. / SD, 20, erkek 
Bizimki cocukluğunu hatırladı gene. Bıktım artık be! / MN, 61, emekli, erkek, karısına 
Doktor verdiğiniz hormonlar işe yaradı. (Herkül) Zeyna gibi oldum. / MB, 17, manükürcü 
Bedava ise yaramaz erkek! Yokmu isteyen? Koy bir köşeye bir şey yapmadan dursun! 
Bedava işe yaramaz erkek! / SÖ, 26, kadın 
Amma hanım evladı çocuk ya! Ben sadece şaka yapmıştım. / ASA, 25, kadın, not: Ku
cagima alip taşımam. 
Aşkım, senden kuvvetliyim di mi? / SA, 28, bankacı, erkek, nişanlısına Not: Askim 
benden kuvvetli . 
Kahretsin, çok ağır! / AS, 31, Amerikalı, yüksek lisans öğrencisi 
DİYET! / BS, 36, Amerikalı, akademisyen, erkek 
Benim kollarımda kendini güvende hissedebilirsin. Evimize az kaldı sabret. / BMD, ka
dın 
Bak ben adamın ayağını nasıl yerden kesiyorum" / KK, 40, erkek 
JK, 24, Hollandalı Not: Kucak ve sürücü kartpostallarında fikrimce özgürlükten istediğin 
bu değil. Tabii ki bu resimlerde yanlış bir şey yok, ama ikimizinde bildiği gibi erkeklerin 

4o centilmen olmasi hoş, o halde neden bunu onlardan alalım. Sanırım T ürkiye'de hayat, 
özellikle de kırsal kesimde zaten yeterince zor, o halde erkeklerini taşımak ya da bisikle
tin önünde oturmak niye? Özgürlük insanlara eşit haklar vermek üzere sağlandı, onları 
aynı algılamak üzere değil . 

Maç 
Bunlar da herşeye merak sardı / AB, kadın 
Bir de becerebilse / 33, Tansu Çiller'e 
Futbol bizim işimiz kızım / SB, kadın 
Allahım daha neler göreceğiz yaa / S, 32, erkek, gençlik spor klubüne 
Aaa, bacakları ağdasız / FA, 37, erkek 
Hiç farkında değilmişiz ne de zorluyor / FB, 20, kadın, babasına 
Artık top sende . Yenildik galiba. / GN, kadın, kızına 
Kız mı bu? / BK, erkek 
Elinin hamuruyla! Töbe töbeee / ASA, 25, Fatih Terim'e 
Aşkım futboldan hiç anlamıyo ama konuşuyo / SA, 28, erkek, nişanlısına Not: Aşkım 
anlamadığı işleri de yapar 
Hay şu siyah ve beyaz oyuncuların / AS, 31, Amerikalı, erkek 
Vay! Benden iyi oynuyor! / H, 39, Güney Koreli, kadın 
Gördün mü? Biz futbol da oynarız. / MS, 34, Colombiyalı, kadın, kız kardeşine 
Sen sert girersen ben de girerim! / MM, 29, erkek, anne, kardeş ve teyzesine 
Bu takımın Pelesi. / MRT, Amerikalı, ressam, kadın 
Neden bir kadın beni geçince bu kadar kötü hissediyorum? / JK, 24, Hollandalı, kadın 

Meclis 
Kadın: Feminen! Erkek: Maskulen ... / GÇ, 25, kız arkadaşına. 
Kadın: Mahkemenin düzenini bozacak, davanın önceliğine aykırı açıklamalardan kaçının, 
lütfen. Erkek: Ulan dikkat dağıtalım diyoruz olmuyor, gittik okka altına, reglisinde midir 
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nedir? / SP, 32 Not: Kadınlar aynı anda 40 ayrı şeyi düşünebilirler maalesef! Dikkat! Yeri 
gelirse herkese gönderirim. 
Kadın: Lütfen konunun dışına çıkmayınız. Erkek: Konunun dışına çıkmıyorum ki. / GN, 
59, emekli öğretmen, kadın 
Kadın: Sayın konuşmacı size verilen süreyi fazlasıyla kullandınız. Yeter artık! Erkek: Ama 
sayın başkan daha çok söyleyeceğim şeyler var. Lütfen süre tanıyın bana! / MN, 61, 
emekli, erkek 

Otobüs 
Kadın: Onu anlayamayacağım ya da henüz anlamadığım bir şekilde şefkatle ancak ah
laksızca çekici buluyorum. Erkek: Cheetos mu Pringles mı? Cheetos 80 cent ama Pring
les sadece 20 cent fazla. / Amerika'dan Anonim 
Kadın: Birazdan dönüp ... Erkek: Birazdan dönüp ... / GÇ, 25, dostuna 
Kadın: Sanki benim öteki yarım. Erkek: Bana çok yakın o kadar da uzak. / GN, 32, 
hostes 
Kadın: Nereye bakıyor? Erkek: Ne kadar havalı ... / GN, 59, emekli öğretmen, kadın 
Kadın: Yine nereye bakıyor bu defa. Erkek: Devamlı beni süzüyor, nereye baksam en-
semde. MN, 61, emekli, erkek 41 
Kadın: Erkekler ne kadar çok yer kaplıyor, şu oturuşa bak ... O da benim gibi koridor tara-
fını seviyor galiba ... Erkek: Kahretsin tüm cam kenarlarını kaptırmışım, kaldık burada. / 
SP, 32, Not: Eski sevgilime gönderirim, beni cam kenarına oturtmayan tek erkek. Arka-
sına "sen de sağlam kenarcısın haa!" yazarım bana öyle demişti bir gün, onu bıraktım. 

Sürücü 
Kadın: Bak kocacım ne güzel sürüyorum Erkek: Aman ha iyi ki direksiyonu verdik / AB, 
kadın 
Kadın: En büyük benim. En büyük benim. En büyük benim. Her yerde. Her yerde. 
Erkek: Babası milletvekili olmasaydı ne yapacagımı biliyordum ya! / S, 32, bekar kız 
kardeşine 
Kadın: Nasil, keyfin yerinde mi? Erkek: Evet / HY, 38, erkek 
Kadın: Güç bende artık Erkek: Birakayım bir süre kendini iyi hissetsin / FA, 37, erkek 
Kadın: Uçuyoruzzz? Erkek: Arkasında kalacağımı hiç düşünmezdim / FB, 20, öğrenci, 
kadın, amcasına 
Kadın: Aşkım zengin olunca bi araba alıp kurtulalım bundan Erkek: Ben yine arkada 
oturim di mi / SD, erkek 
Kadın: Pedal çevirmek sorun değil de, sen evin sorumluluğunu üstlenebilecek misin? 
Erkek: Tabi ki sevgilim! / DB, 20, kadın, erkek kardeşine 
Kadın: Harika nihayet sürücü koltuğundayım, ama ağırlığı beni öldürüyor! Hmmm ... 
Erkek: Şöförünün olması hiç de fena değilmiş ... Lüks. / MR, Amerikalı, akademisyen, 
kadın, annesine 

Temizlik 
Erkek: Tamam, zor olamaz. Ama nasıl çalıştıracağım acaba? Kadın: Bakalım operasyona 
nasıl başlayacak . . .  / JK, 24, Hollanda'lı, öğrenci, kadın Not: Bu kartpostalı sevdim. 
Valllaha bu makine elektrik süpürgelerinin Porche'si. Kahveye giderken yanıma mı al
sam? / 50, 26, kadın 



Evdeki bütün karılar/kadınlar aynı anda adet olu rsa olacağı budur! / SO, 26, kadın 
Erkek: Sonra bana bir de bulaşıkları yıkatacak (Erkeğin kazağına "Just married" yazı
sı eklenmiş) Kadın: Acıktım, belki sonra ona akşam yemeği yaptırırım. / Amerika'dan 
anonim 
Erkeğin işi asla bitmez. / Amerika'dan anonim ,  Guggenheim Müzesinden IK'ye 
Sonunda oldu, kadının fendi erkeği yendi. / ABK, kadın 
Allahım bu g ünleri de mi görücektik! / DB 
İçerdekiler ve dışardakiler, işte kanunun getirdiği. / FB, kadın 
Dışarda iş. Evde iş. Bir de Medeni Kanun çıktı. / AB 
Hanım işte, ben evde. Hadi kolay gelsin. İş başa düştü. / MN, erkek 
Ayağında kunduraaa ! ! ! ! ! !  / OK, öğrenci, erkek 
Erkek: Yaa böyle ceza olmaz ki, bu aletin nereden açılacağını bile bilmiyorum. Kadın: 
Sen bunu hakettin şekerim. / MB, 17, kadın 
Hayat müşterek olunca gerçekten herşey kolaylaşır mı? / GN, kadın 
Ah bir zengin olsam da ba da ba day ... / SD, erkek 
Ekmek kırıntılarını almıyor, almıyor, almıyoooor ... / EY, kadın 
Of ya off ... Pazar günlerinden nefret ediyorum . . .  / ASA, kadın, kuzenime Not: Hiç eşine 

42 yardım etmez. 
Onun işi de zormuş canım. / GN, 32, hostes 
Erkek: Bu işler bana göre değil. Kadın: Tam senin işin. / KK, erkek 

Etki 
İstanbul, İstiklal Caddesi'nin farklı altyapılardan insanları sürekli bir devir daimle barın
dırması itibariyle projemin pilot bölgesi oldu. İnternet ortamı da projenin yaygınlaştırıl
ması için coğrafi engelleri aşmamı sağladı. Bu yolla insanların projeye ne gibi tepkiler 
verdiklerini bir ölçüde tespit edip belgeleyebildim. Kendi bütçemle finanse etmeye ça
lıştığım kampanya belli bir noktaya ulaşabildi. Bu projeyi hedeflenen mekanlara sokup 
olduğunca çok insana ulaştırmadan tam olarak gerçekleşmiş saymam elbette mümküm 
değil. Ancak bu olmadan da inanıyorum ki iletişimciler, tasarımcılar ve öğrenciler proje
nin toplumsal fayda sağlamaya yönelik niyetinden olduğu kadar açıklamaya çalıştığım 
tasarım süreç, taktik ve stratejilerinden faydalanabilirler. Farklı araçların ve gündelik ob
jelerin etkileşimli tasarım bağlamında tekrar ele alınması ve hikayelendirmenin zaman, 
mekan, bir fikrin oluşturulması (etkileşim, yorum), eğlence (mizah, fantazi, duyum), 
merak (ilgi çekme, motivasyon, meydan okuma, gerilim), devam (tekrar), rol modelleri 
(karakterler, özdeşleşme, empati, farkındalık, yakınlık) gibi projede uygulamaya çalıştı
ğ ım karakteristikleri başka projelere ışık tutabilir. 

Elbette grafik tasarım ticari yönü vurgu olan bir üretim alanı. Sosyal hayattan etkilenen 
ve sosyal hayata müthiş etkisi olan bir disiplin. Ancak tasarım sadece göze hoş görünen 
değil, sorumlu olabilen ve sosyal hayatla ticari bir bağ kurmanın ötesinde geçebilen il
ham verici bir disiplin olabilir. Öğrenciliğim boyunca sosyal içerikli proje yapma isteğim 
hocalarım ya da yakın çevremce destek görse de kimi zaman bu üretim isteğim fazlaca 
iyimser ve romantik bulundu. Ben sadece tek bir insana u laşabiliyor olmanın bile önemli 
olduğunu düşünürken belki de dünyayı kurtarmam beklendi. Belkide bir insana ulaşabil
meyi hedeflemem küçümsendi. 



NAZLI EDA NOYAN 

Umarım, Farkındalık Haritası ve Ev Gerçekleri projeleri Türkiye'nin çağdaşlaşma süreci
ne katkıda bulunarak sosyal ve kültürel atanda çok etkili olmasına karşın sadece ticari 
görülen tasarımın farklı kullanımlarına işaret eder ve tasarımcılara pozitif bir örnek olur; 
tasarımın gücünü ve etkisini tekrar düşünmemizi ve yaratıcı stratejileri olumlu amaçlar 
için üretip kullanmamızı sağlar, içeriği ve formuyla, mesajı ve aracıyla algılayıp sorgula
yabildiğimiz, söyleyip duyabildiğimiz bir ortam yaratılmasına katkı sağlar, en azından bu 
anlamda ilham verici olur. 

We're inundated everyday with unnecessary information, images, and visual noise. 
Survival mechanisms force us to ignore most of this. The information we need is either 
lost or we're too tired or defensive to pay attention. How do we as designers bring to the 
surface the critical information? Going over two design for social good projects namely 
"the Map of Awareness" and "Home Truths", this paper focuses on the visual means, 
motivations, processes and applications of using certain design strategies to overcome 
the prejudices about the social or activist campaigns being agitating or didactic in their 
nature, preventing audience to receive the message and information in them. It's an 43 
exploration of how participatory narrative, interactive strategies, curiosity and humar 
can be utilized in the public space to create awareness. 
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Bu çalışmanın iki temel savı var: 

1 .  İnsan, kendi yaşamını, belli veriler üzerinde, belli sınırlar içinde kurabilir. 
2 .  İnsan yaşamını bir sanat yapıtı olarak kurup, yaşayabilir. Bu yaşama estetik 

yaşam diyebiliriz; Güzelin ardında olan, güzeli gözeten, güzele özen gösterip, saygı 
duyan bir yaşamda kendi yaşamının "esteti", güzelleyicisi olabilir. 

Burada "insan" kavramıyla hem bireyi hem de bireylerden oluşan topluluklar, toplumlar
la, onların kültürleri anlatılmak isteniyor. 

İnsan için kendi yaşamını kurmak nasıl olanaklıdır? 
İnsan belli belirlenimler, sınırlandırmalar içinde yaşar. Bedeni, çevresi büyük ölçüde ve
rilmiştir. Öyleyse, doğa ve kültür tarafından belirlenmiş, oluşturulmuş bir varlıktır insan. 
Yine de bu belirlenimleri fark edip, kendi iç gücünün de katkısıyla bu belirlenimler ara
sından kendini ınşa ederek, kurarak çıkabilir. Kendini gerçekleştirip, aşabilir. 

Ona bir olanak alanı sunulmuştur, çünkü! "İnsan, bir olanaklar varlığıdır." Belirlenimleri 
içinden olanaklarının yardımıyla kendini kurabilme gücü vardır. 

Elbette felsefe tarihinde, katı fatalist bakış açısıyla ne birey ne de kültür olarak insa
na böyle bir olanak verilmediği söylendiği olmuştur; örneğin Hegelci bir yaklaşımda 
"hükmünü icra eden" bir tarih, bir Geist; Schopenhauergil çılgın bir Wille, Principia 
İndividuationis'le insanı ezip geçer. 

Olanağın gerçekleşebilmesi, olanak alanının görülmesiyle sağlanabilir. İnsanın "kendi 
olma" yolculuğuna çıkabilmesi bu "olanak görme" ile başlar. Elbette belirlenimler için
den, olumsuzu etkileyen kuvvetler arasından sıyrılıp, olanak ışığını fark etmek çok zor. 
Görme, içinde bulunduğumuz kültürün zihniyet atmosferi içinden gerçekleşir. Gör
menin sürekliliği, onu bir tavır haline dönüştürmemizle başarılır. Tavır, gördüğümüzün 
içselleştirerek, kendimizdeki potansiyeli aramaya, keşfe götürmeye yardımcı olabilir. 
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Tavrın, tutuma dönüşmesi, kalıcılığının, oturmuşluğunun gerçekleşebileceği bir aşamaya 
geçiş demektir. Görüşün, içselleştirilerek bir arayışa dönüştüğü tavrın ardından tavrın bir 
ısrara, bir direnç olarak ortaya çıkarak tutum halini almasıyla olanak keşfi canlanmaya 
yüz tutar. 

Olanak görmeyle ilgili farklı savlar ileri sürülebilir. Böyle bir olanağın olmadığı, dolayı
sıyla görülemeyeceği savı, insanı koşullarına mahkum eden bir anlayıştan kaynaklanmış 
olabilir. Diğer savlar şunlar olabilir: 
Böyle bir olanak alanı yoksa da, insan yanılır ve gördüğünü sanır. Bu bir aldanmadır. 
Böyle bir olanak alanı varsa da biz onu "olduğu haliyle" göremeyiz; yanlış görürüz. Dola
yısıyla olanaklarımızı yetkin bir biçimde değerlendiremeyiz, gerçekleştiremeyiz. 
Olanak alanı var olduğu halde, insan bu alanı yine de belirlenimler içinde görür; bundan 
dolayı olanağının çok azını gerçekleştirebilir. 
Olanak alanı vardır ama herkes göremez, bu görüşü gerçekleştirebilmek için dönüşüm 
gerekir! 

Bu son sav neredeyse bir döngü yaratıyor: Değişme olanağını görmek için değişmiş 

46 olmak gerekiyor! Böyle bir döngüye değişme döngüsü diyebiliriz! İsterseniz, değişme 
paradoksu! Değişebilmek için değişmiş olmak gerekir. Burada iki "değişme" kavramı 
arasında fark var. Değişme gereğini duyma, olanağını keşfetme anlamındaki değişmeye 
ön değişme diyelim . Ön değişme olmadan kendimizi değiştirip dönüştüremeyiz. Deği
şebilmek, kendimizi değiştirebilmek için buna karar verme değişimini yaşamak gerekir. 
Bu değişim, ön değişimdir, olanak görüp kendimizi değiştirip dönüştürmeye başlama 
değişimidir. 

Düz anlamıyla, değişmek istemesek de değişiriz. Burada kendimizi değiştirme gereğini 
gören gözün bir açıdan iki ayrı durumu söz konusu olabilir. Ya değişmeye maruz kalır 
ya da kendini değiştirir: Ya değişme kendiliğinden, beklenmedik umulmadıktır ya da bir 
hedef doğrultusunda belli farkındalıklarla gerçekleşmiştir. Ön değişme, değişmeye karar 
verme değişmesi, iki türlü de olabilir! (Örneğin yıllar süren bir ısrar ve çabayla ya da 
"kazaya uğrayarak" ya da durup dururken!  Belki de bu da yı lların bilinçli birikimi sonucu 
ya bedende ya da çevreyle ilişkideki beklenmedik değişimler sonucu gerçekleşebilir! )  

Olanaklarımızı fark edememe, olanak alanını görememe, anlayamama, sürüklenen bir 
yaşama iter bizi. Böyle bir olanak alanını göremediğimiz halde görmüş gibi yapabiliriz. 
Durumumuzu "anlıyor", olanaklarımızı fark ediyor, değişmeye hazırız taklidi gerçekleşti
riyor olabiliriz. Değişme olanağını gördüm taklidi değişmeye katkıda bulunamaz. Çünkü 
taklit, kendiliğindenliği yok eder, sahiciliği ortadan kaldırır. O zaman değişimi başlatacak 
değişim eşiğini aşamamış oluruz. Olanak alanında gelecek ışığı alamayız. Bu ışığı 
yoğurarak, kendimizin kılarak ışık tutamayız. 

Varlık belli bir açıdan görülür. Bu açı görenin bilgisel donanımına, ilgisine bağlıdır. Gör
menin ışık tutmaya dönüşmesi için, olanağımızı gerçekleştirme yolculuğunda, olanak 
alanından gelecek ışığı almamız, değişim eşiğini aşmamız gerekir. 
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Bu anlamda değişimin iki aşaması var gibi geliyor: Işık tutma ve olma. Belki de bu 
aşamaları, yaşamı salt sürdürmeye yönelik görmeden başlayarak adım adım, boyut 
görme, ışık tutma, olma, oldurma olarak biraz daha ayrıntılandırabiliriz. 

Boyut görme, yaşamın farklı yüzlerini olanca zenginliği içinde kavrayabilme etkinliğidir. 
Yaşamın farklı boyutlarına, belli bir boyuttan bakarak örneğin şunları örnek verebilirim: 
Yaşamın güzelliğini yansıtan estetik boyut, düşünce ve anlam boyutunu veren noetik 
boyut, yaşama sorumluluğunu yaşadığımız etik boyut, yaşama beden odaklı tutunma
mızı sağlayan biyotik boyut, toplulukların, toplumların yönetimiyle ilgili politik boyut, 
üretim süreci, arz-talep gibi ekonomik işleyişin öne çıktığı ekonomik boyut, sanat, 
bilim, din teknoloji gibi insanın doğaya katkılarının oluşturduğu kültürel boyut. Bu 
boyutlar birbirlerinin içinde bulunabilirler; örneğin estetik boyut, noetik, etik, biyotik, 
politik, ekonomik, kültürel boyutları içinde taşıyabilir. 

Işık tutma, boyut görmeyi, boyutlar bulmayı, bulunmuş boyutlar üzerinde keşifler ve 
icatlar yapmayı başarma çabasıdır. Örneğin yaşama estetik ışık tutabilme, estetik gör
menin ötesinde, estetikle gösterebilme başarısıdır. 

İnsan kendindeki olanağı, kendindeki içgücünü, potansiyeli görüp değişme eşiğini aşa
bildi mi ışık tutma olanağına adım adım erişebilir. Değişme yukarıda örneğini verdiğim 
boyutlarda gerçekleşebilir. Estetik değişimin yanında, noetik, estetik . . .  kültürel değişim
lerde olabilir. Bu değişimlerden, örneğin estetik değişim sonucunda yaşama tutulan es
tetik ışığın ardında estetik olma, estetik oldurma (birazdan açıklayacağım ! )  süreçleri 
gelebilir. 

Bu eşiği aşabilmenin en azından dört temel öğesi olduğunu söyleyebilirim 
Değişme atılımı bir "güç" işidir. Bilgisel, yaşamsal donanımımızın, istemimizin (Wille) iş 
başında olması gerekiyor. Biye-ekolojik açıdan, bireyin yaşam enerjisini kullanabilme
siyle gerçekleşebiliyor (Platon Şölen diyalogunda Sokrates'in ağzından, söz ettiği Eros, 
bu yaşama enerjisidir. ) .  

Değişme bir iklim, bir çevre ve ortam içinde oluşabilir. Değişme, yalıtılmış bireylerin, 
yalıtılmış toplulukların bir başarısı olamaz. Örneğin estetik bir yaşam, bu yaşama olanak 
sağlayacak bir toplumsal, ekonomik, kültürel, etik ortamın uygun bir biçimde kendini 
gösterebildiği estetik iklimde gerçekleşir. 

Değişme, bir duruş, tavır ve tutumla başlar. Değişme, değişenin gücünü, katılımını, ya
şama verdiği anlamı ister. 

Değişme bir başarıdır, bir etkinlik, bir eylemdir. Salt düşüncede başlayıp düşüncede bit
mez. Bireyin, toplumların anlam dünyalarında, yaşam biçimlerinde değişikliklerle sürer. 
Toparlarsak, değişme olanağını görerek, değişme eşiğini aşıp yaşamın farklı boyutlarını 
fark eder. Bu fark edişiyle, gördüğünü gösterme, ışık tutma aşamasına gelir. Işık tutma 
ısrarla sürdürülürse, ışık tutan da değişiklik olur, olma evresidir bu evre. Ardından dün
yayı değiştirme çabaları gelir: Oldurma evresine girer kişi. 
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Değişiklik sonucu ışık tutma, oluşum, oldurma aşamaları bir çırpıda gerçekleşmez . De
ğişim, bir kopma değildir, çoğu zaman. Geçmişi "şimdi"den süzüp geleceğe taşıyarak 
dönüştürmektir. Değişikliğin gerçekleşebilmesi büyük bir iç güç gerektirir demiştik. Hem 
bireylerin hem toplumların değişikleri gerçekleştirmeleri böyle iç güç ister. Emek, bilgi, 
yetenek. 

Şimdi bu çalışmanın temel sorusuna dönebiliriz. Estetik bir yaşam nedir? Nasıl olanak
lıdır? 

Estetik yaşam, ancak olanak alanını görüp değişim eşiğini aşınca gerçekleştirilebilen ya
şamdır. Bir dizi aşamalardan, evrelerden oluşur. Her evre, bir önceki evreyi içine alarak, 
bir öteki evreyi geçer. 

Estetik yaşam, noetik, estetik, etik boyutların öne çıktığı, bu boyutların önümüze açtığı 
olanaklarla beslenen yaşamdır. Bu yaşamda estetik olan, anlamdan, değerlerden yoksun 
olamayacağı için estetik daima noo-estetiktir, anlam ve değerlerle yoğrulan estetiktir. 
Elbette bu estetik yaşamdan yanadır, yaşamın gelişmesinden yana, bundan dolayı etikle 

48 yoğun dokunmuş bir yaşamdır. Estetik yaşam deyiminde, estetiği hep, "noo-etiko-este
tik" olarak okumak gerek. 

Neden noetik boyut kaçınılmazdır, estetik yaşamda? Estetik yaşadığının bilincinde ol
mak, anlamını kavrayabilmek, Sokrates'in "irdelenmemiş yaşam yaşamaya değmez" 
savı ışığında düşünüldüğünde körü körüne estetik yaşamın boşluğunu aşmak için gerekli 
oluyor. Bu açıdan bakıldığında, anlamı ve değerleriyle, öteki odaklı birlikte yaşamı başar
mak için etik boyutta da zorunlu görünüyor. Estetik yaşam, eskilerin deyimiyle mana ve 

lezzetiyle, elbette edebiyle estetik yaşam olabilir! 

Nedir estetik yaşamın evreleri ya da bileşenleri? Burada elbette basmakalıp bir yaşam 
resmi çizmiyorum .  Estetik yaşamın sayısız olanakları vardır, farklı bireyler farklı biçim
lerde estetik olarak ınşa edebilirler, kendi yaşamlarını . Benim yapmaya çalıştığım salt 
model oluşturmak, belli bir estetik yaşam olanağını önermektir. Sonunda yaşam bir şiir 
olacaksa, hangi şair adayına şiirin nasıl yazılacağı öğretilebilir? Belki her şair kulağı du
yan birilerine kendi deneyimlerini aktarmaya çalışabilir. 

Güzel yaşam, baktığımız nesnedeki, olaydaki, yapıttaki güzeli görebilme ile başlar! Gö
rülende güzeli ortaya çıkarmakla başlar! Güzel görülendedir ya, göz bunu her zaman 
göremez . Görülen güzeli görene açarsa güzel görülebilir. Güzelin, görülende kendini 
açması, belki Adarno'nun Estetik Kuramı'nda kullandığı deyimiyle Apparition'un ger
çekleşmesi, havaı fişeğin patladığı zaman kendini açmasına benzetilebilir. 

Estetik yaşama ait olan göz, havaı fişeğe tutulmuş ateş gibidir. Var olandaki güzeli orta
ya çıkarabilir. Güzel, gözümüzün önündedir. Bakarak gördüğümüz, çoğu kez güzelle ka
rıştırdığımız, bize haz veren "hoş"tur. Güzel, bakarak yaşanmaz, Görülerek yaşanabilir. 
Görme, bakmadan farklı olarak bir estetik duruş gerektirir."Estetik görme duruşu" 
ya da "güzel görme duruşu", görülenle görenin görüşmesi, karşılıklı etkileşmesine yol 
açar. Görülenle, estetik görüşme, görülenin kendindeki güzeli açmasına yol açar. Hoş, 
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bakılanda ya da estetik dışı görülende yaşanabilir. Belli bir değişim, dönüşüm gerektir
meden de kendiliğinden yaşanabilir. Güzel, görünmesi için göreni ister, görenin, estetik 
duruşunu ister. Güzele duruş, estetik duruş, eğitimle, bu duruşa yeteneği olanlarca 
kazanabilir. 

Güzeli görmek, estetik yaşamın ilk evresidir, bunun ardından gelen, güzeli, güzel du
ruşla görebilen, gördüğüne güzeli yansıtabildiği ikinci evreye ışıma evresi ya da ilk 
bakışta kulağa tuhaf gelebilecek bir Türkçe ile güzele görme evresi diyebiliriz. Güzeli 
görmenin ardından, güzele görme gelir. Güzele görme, görenin gördüğüne ışığını yan
sıtmasıyla gerçekleşir. Güzeli görmede görünendeki güzelin ışığı görene ulaşır. Güzele 
görmede ise, görünene güzelin ışığı görenden gelir. Görünendeki güzel, göreninin ışı
ğıyla kendini ortaya koyar. Güzeli görmenin ya da güzele görmenin sonucunda, ulaşılan 
güzel, sanat yapıtlarına da aktarılabilir. 

Ne demek "görünendeki ışık"? Gören, estetik yaşayan, gördüklerinden gelen ışığın yanı 
sıra, kendisi de güzele duruşunu içselleştirerek zenginleştirdiği deneyimlerinin zengin
liğinden ortaya çıkan tavrıyla nesneye, dışındaki varlığa güzeli katabilir. Burada "ışık" 
metaforu, görenden katılanı anlatıyor. Katılan, güzelliktir. 

Öyleyse güzel, hem görenden hem görülenden gelebilir. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, görende kendini gösteren güzelin ortaya çıkmasında görenin duruşunun, bilgisel, 
görgüsel donanımının etkin rol oynadığı gerçeğidir. Yine ışıma, ışık göndermeyle görü
len, bir varsanı (hallucination), bir yanılsama (illusion) değildir: Burada da görülenin 
kendini, kendine gönderilen ışığa sunması söz konusudur: Işıkla nesnenin uyumu, etki
leşimi sonucu güzel ortaya çıkar! 

Güzel, üçüncü evrede görüşün kendinden gelir. Artık, görünenden, görenden gelen gü
zellik aşılmış, görüşün kendisi güzelleşmiştir. Estetik yaşam salt güzel görme ile değil, 
güzel olma, estetik olma ile gerçekleşme aşamasına girmiştir artık. Artık güzel, güzel 
olandan, güzelden gelmektedir. Görüşün kendinin güzel olması, estetik yaşayanın güzel 
olması anlamına gelir. Burada estetik yaşayan, hem görülendeki güzelliği, hem gören 
olarak ışıma ile güzelliği yaşamış, yaşamakta olan biridir. Yaşamını, kendini güzellemiş, 
güzel kılmıştır. Bir sanat yapıtı, güzel olan bir sanat yapıtı olarak yaşamaktadır kendini . 
Yaşamın güzellenmesi bu evreyle tamamlanmıyor (Bir anlamıyla estetik yaşam, bir bi
reyin yaşamı olarak bir ömür boyu süren yaşamdır. Bu süre içinde "güzelin bitimsizliği", 
güzeli yaşamanın bitimsizliği olanağı taşıdığından, estetik yaşam, tam anlamıyla yaşan
dığında, hiçbir zaman tamamlanmış bir yaşam olamaz! Ardından gelen, diğer evrelerle 
birlikte güzelleşim sürecini oluşturan evreye güzel eyleme, ya da estetik doldurma 
evresi diyebiliriz.  

Güzellenen, güzellenmesini, güzel olmasını daha da etkinleştirerek güzel eyleme ile 
diğer yaşamları etkiler. Güzellenin, güzel eylemesi; güzeli görmesi, güzele görmesiyle 
bir araya geldiğinde güzelleşimi doğurur. Güzelleşimi yaşayan, estetik yaşamı yaşıyor 
demektir. Bu aşamada yaşayan yalnız kendisi güzel olmuyor, çevresini ve oradaki in
sanların güzel olmasını sağlıyor. Bu sürece bundan dolayı estetik oldurma adını da 
veriyoruz. 

49 



Güzelleşim yaşayan nasıl yaşar? Diğer bir söyleyişle, estetik yaşayan neyi, nasıl yaşar? 
Güzeli yaşar. Her an değil. Sürekli değil. Estetik yaşam, her anı haz dolu, keyifli bir ya
şam olmayabilir. Güzeli yaşamak, bir bileşke olarak güzel yaşamaktır, yaşananların bir 
biçimde sıkıntılar, acılar, zorluklar arasında güzel olması demektir. 

Nedir güzel? Salt bireysel olarak yaşanan, paylaşılabilen betimlemeleri yapılamayan bir 
yaşantı mıdır? Güzel bir yaşantıdır, yaşanan bir yaşantılama biçimi. Yaşananı yorumla
yan bir yaşantı, paylaşılabilen bir yaşantı. İnsan güzeli gördüğü gibi, güzele, güzelle de 
görür, kendi yaşamını güzel kılabilir. Diğer insanları da güzel eylemesiyle etkileyebilir. 
Her estetik yaşayan çevresinde bir estetik alan oluşturur. Bu estetik alanların bir araya 
gelmesiyle estetik iklim oluşur. Güzel yaşam, bir estetik alanla, estetik iklim içinde 
yaşanır. İklim güzel yaşamların etkileşim ortamıdır. Güzel yaşam, estetik yaşam, etkile
şimlerin yaşandığı, bir iklim gerektiren, ortam gerektiren bir yaşamdır. 

Güzelleşim yaşayan, güzellenen, estetik yaşamında güzel olmakta olan iklim içinde bi
ricikliği ile yaşamaktadır. Özgür, özerk ve kendine özgü biri olarak. Güzel yaşayan, ön
celikle bu güzelliği ve zorluklarını, sıkıntılarını kendisi duyar. Ömrünün bir güzel yapıt 

50 olması, bu güzelliği öncelikle kendisinin görmesini gerektirir. 

Güzel yaşam ile sanat yapıtının güzelliği arasında nasıl bir ilgi vardır? Güzel, yalnızca 
sanat yapıtlarına yüklenen bir sıfat değildir. Doğa da güzel olabilir. İnsan da . Bir düşünce 
de. Bir an da. Bir süreç de. Bir sevda da. Güzel, bir duyuştur, yaşantıdır. Bir düşüncedir 
de. Bire eylemdir aynı zamanda. Güzel bir değerdir. Güzel sıkıştığımız dünyanın içinde 
bulunup, üstü örtülü, keşfedilmemiş olanakların estetik açıdan keşfiyle ortaya çıkan, 
dünyanın çok boyutluluğun, başka türlü olabilmesinin bir işaretidir. Güzeli yaşayamayan, 
insan olma olanaklarının çok azını gerçekleştirebiliyor demektir. Konusuyla ilgili sorun
larla uğraşan bir bilimci, bu uğraşının yoğunluğunda güzeli yaşayamıyorsa, ruhunu katı 
bir entelektüalizmin kapanına kaptırmış demektir. Güzel özgürleştirir, ufuk açar. Güzel, 
noetik, etik, estettik boyutlarıyla insanın kendi iç gücünü bulmasına önemli katkıda bu
lunur. 

İnsan yaşamı, Foucault'un dediği gibi bir şiir olabilir. Bir resim. Bir müzik. Bir sanat ya
pıtı. Elbet bu yargıyı o insanı tanıyan, biyografik sanattan anlayan, yaşamöyküsel 
sanat erbabı verecektir. Yaşamını sanat yapıtı kılanların sanatına örneğin Fransızca ola
rak L'art biyographique diyebiliriz! 

Yaşamöyküsel sanatçıların tarihini kim yazacaktır? Birçok yaşamöyküsel sanatçı yaşam
larını bir sanat yapıtı gibi yaşamış, bunu fark etmemiştir bile. Yirmi birinci yüzyılın eşi
ğinde yaşamöyküsel sanat sanatçılarını beklemektedir. 

On Leading an Aesthetic Life 

The paper has two basic claims: 
1 .  In spite of being under the constraints of bio-ecological and cultural forces 

one can have a capability of building one's own life. 
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2 .  One of the ways of this self construction through aesthetic self-realization 
and self mastery for better living can lead us to so called aesthetic life. This is a four 
phased life devoted to attain the best possible aesthetic quality, having the following 
types of beauty: 

a) Beauty coming from what is seen 
b) Beauty in the eyes of beholder 
c) Beauty in seeing process 
d) Beauty in noetic, ethical, aesthetic actions. 

Some of the problems regarding difficulties to increase aesthetic enrichment pursued as 
an aesthetic life and art of living (techne tou biou) are discussed. 

51 





Kültür Politikalarında Üniversitelerin 
Rolü 

Yücel AŞKIN 

Konuşmama başlarken öncelikle buradaki kapsam içinde " Kültür Politikası"ndan ne an- 53 
ladığımı açıklamanın doğru olduğunun düşünüyorum. Bir diğer açıklama da kültür politi
kalarından hareketle kültürel etkinliklerin ulaşmayı amaçladığı kitlenin kimler olduğuna 
ilişkin olacak. 

" Kültür Politikaları"ndan en genel kapsamda insan hayatını anlamlandıran, değerli hale 
getiren, değerler kazandıran, varoluşunun içini dolduran; bir dünya görüşünden hare
ketle hazırlanmış, planlanmış, hayata geçirilmiş veya geçirilecek kültürel etkinliklerle 
ilgili genel çerçeveyi anlıyorum. Üniversitelerin temel işlevlerinden biri olan öğretim sü
reçlerinde yer alan her ders içinde böyle bir yaklaşımı ipuçlarını vermek mümkün olmak
la birlikte, genellikle bu süreçler meslek edindirme veya uzmanlık kazandırmanın ötesine 
pek geçemezler ve bu zaten anılan formasyonun sağlanması için bir başına yeterli de 
değildir. O halde, insan hayatına ilişkin olarak belirttiğim formasyonun kazandırılmasını 
gerekli görüyorsak o zaman Üniversiteler bilim ve kültür politikalarını buna göre oluş
turmak, düzenlemek ve bunu sağlayacak etkinlikler yapmak durumundadırlar. Böyle 
bir kuramsal kültür politikasının temel kavram ve yaklaşımları içinde öngörülen hayata 
geçirilme şekli ise kültürel etkinliklerdir ve bu kültürel etkinlikler içinde tiyatro, sinema, 
müzik, plastik sanatlar gibi sanat etkinlikleri en başta gelenleridir. Şüphesiz bu etkin
likler sosyal-insani bilimleri ve fen bilimlerinde mevcut durumu değerlendiren, bilinin 
ve bilgi birikimimizin anlamını ve sorunlarımızı çözmeye, insani değerler kazanmamıza 
ne oranda yansıdığını tartışan, eğilimlerimizi ortaya çıkaran ve bunları geliştirmede yol 
gösteren başka kültürel etkinliklerle de desteklenmeli ve bunlar da aynı kapsamda de
ğerlendirilmelidir. 

Böyle bir yaklaşımın yeterli düzeyde etkili olabilmesi başta maddi kaynak olmak üzere 
altyapıya ve pek çok faktöre bağlı gibi görünüyorsa da bunların hepsinden daha önemli 
olanı Üniversitelerin ne olduğunu ifade eden kültür politikalarıdır. Eğer böyle bir kaygı ve 
tercih yoksa kaynak ve altyapıya ilişkin sorunlar olmasa dahi, Üniversiteler insan haya
tına yeni değerler ekleyen değil, sadece meslek kazandıran kuruluşlar olarak kalacak-



lardır. Buna karşılık, Üniversitelerin böyle bir kaygı ve tercihleri varsa, planladıkları et
kinlikleri hayata geçirebilmeleri maddi kaynaklara, kadro taleplerinin karşılanmasına ve 
amaçlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştıracak veya mümkün kılacak yasa, yönetmelik 
ve yönergelerin mevcudiyetlerine bağlı olacaktır. Tüm bunları büyük ölçüde sağlayacak 
ise siyasal iktidarlar ve onların kültür-bilim politikalarıdır. 

Üniversitelerin daha önce açıklanan çerçevedeki amaca yönelik kültür politikalarının ve 
kültürel etkinliklerinin ulaşacağı temel kitle ise şüphe yok ki o kurumun lisans ve li
sansüstü öğrencileridir. Ancak Üniversiteler kendi başlarına kapalı birer kutu olmayıp, 
toplumun itici gücü olmak gibi bir sorumlulukları da bulunmaktadır. Böyle düşünüldü
ğünde hedef kitle öğrencilerle sınırlı kalmamakta, azından o Üniversitelerin bulunduğu 
coğrafyada yaşayanlar da kültür politikalarını belirlenmesinde dikkate alınması gereken 
unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde Üniversitelerin kültür politikalarının belir
lenmesinde bu unsur ne yazık ki yeteri kadar dikkate alınmamış olup Üniversitelerimize 
yönelik eleştirilerin içinde de bu duruma sıklıkla ve ağırlıklı olarak değinilmektedir. He
def kitleye ilişkin olarak son söylenecek şey, oldukça şaşırtıcı gibi görünse de, Öğretim 
Üyelerinin de hedef kitle içinde yer almalarıdır. Bilim adamı sadece temel bilgiye ulaşan, 

54 bunu toplayıp, standardize edip anlamamıza kolaylaştıran, parçalı bilgileri bir araya ge
tirip kurumsallaştıran, kurumları kullanılabilir teknolojilere dönüştüren bir enstrüman 
değildir veya olmamalıdır. Bilim adamlarının da yaptıkları işi anlamlandırabilmeleri, top
luma karşı sorumluluklarının farkında olabilmeleri ve yaşamlarını daha rafine bir hale ge
tirebilmeleri, yaşamlarının kültürel unsurlarla zenginleştirmelerine bağlı bulunmaktadır. 
Bu durumu Brecht "Galileo'nun Yaşamı"nda şöyle dile getirir: 

" . . .  Bilimin tek amacı insan varlığının çilesini hafifletmektir. Eğer bilim adamları yalnızca 
bilgi için bilgi toplamayla sınırlarlarsa bilim sakat kalacak ve yeni buluşlar yalnızca yeni 
dertler getirecektir. .. Zamanla keşfedilebilecek her şeyi keşfedebilirsin .  Fakat ilerlemen 
insanlıktan uzaklaşan bir ilerleme olacaktır. Seninle insanlık arasındaki uçurum bir gün o 
kadar büyüyebilir ki, senin yeni bir buluş üzerine duyduğun coşkunun karşılığı, evrensel 
bir dehşet haykırışı olabilir." 

Bu tartışmaların ışığında, bir ülkeni kültür politikalarının belirlenmesinde ilk sorumlulu
ğun siyasal iktidarlarda olduğu ve bu politikanın saptanmasında o ülkenin Üniversiteleri 
ve düşünürlerinin; yaklaşımın tarzı, niteliği, kültür alanlarının durumları ve sorunları, 
soruna farklı yaklaşım şekilleri, kullanılan kavramlar ve içerikleri gibi birçok konuda 
düşünce geliştirecek bir kaynak olduklarının kavranması gerekmektedir. Burada siyasal 
iktidarın kültür politikalarının belirlenmesindeki sorumluluğu ile kastettiğim şey iktidarın 
kültür alanını değişmez çizgilerle belirlemesi ve uygulanacak politikalar içi reçeteler ge
liştirmesi değil, aksine toplumu çağdaş topluma taşıyacak, kültürel etkinliklerin önünü 
açacak, toplumu yaygın şekilde bu etkinliklerle etkin ilişkiye geçirecek yaklaşımlardır. 

Siyasal iktidarların uzun süredir ülkemizde de görüp yaşadığımız gibi kültür alanını bir 
rant ve kadrolaşma alanı olarak görmeleri, ayrıca yine bu alanın beyin geliştirmekten 
çok beyin iğfal aracı olarak kullanılması ve bu nedenle de denetlenmesi gerektiğinin 
düşünülmesi bir toplumu ne uygar yapmayı ne de geleceğe taşımayı sağlayamamak
tadır. Zira uygar toplum olmanın bir göstergesi de daha büyük stadyum, hipermarket 
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yapmak veya İstanbul'da Formula-1 pisti kurmak değil, kültürün önemini ve ne anlama 
geldiğini anlamak ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştıracak ve geliştirecek politikalar üret
mektir. Geliştireceği politikalarla ülkemiz kültür hayatının önünü açacak Kültür Bakanlığı 
da yapılan dahiyane! bir uygulamayla Turizm Bakanlığı ile birleştirilerek iğdiş edilmiş 
bulunmaktadır. Şunu da eklemek gerekir ki, iki Bakanlık birleştirilmeden önce de Kültür 
Bakanlığı kadrolarının "Kültür"ün anlamını kavradığına ilişkin hiçbir belirti bulunmamak
tadır. O halde, ülkemiz için kültür politikaları geliştirecek bir siyasal iktidarın önce böyle 
bir ihtiyacın farkında olması gerekmektedir. İkincisi ise bu türden bir ihtiyacı karşılaya
cak maddi kayağı ayırması ve ülkenin sadece bazı kentlerini değil tümünü düşünerek 
bunu kullanması gerekmektedir. Kurtuluş savaşı sonrasında pek çok kalkınma hamlesi 
gerçekleştirildikten, Osmanlı'nın borçları ödendikten, iletişim, ulaşım ve eğitimde ilerle
meler sağlandıktan sonra bunun bir ülkenin varlığını sürdürmesi için yeterli olmadığını, 
yapılanların anlamlandırılmasının, kavramların içlerinin doldurulmasının ve kültür haya
tımızın zenginleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu Ruşen Eşref Ünaydın'a, bizzat M.  
K .  Atatürk söyleyecektir. Bu değerlendirmenin bazı sonuçları Türk Tarih Kurumu ve Türk 
Dil Kurumu gibi kurumlardır ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Devlet Konservatuarı 
ve Gazi Eğitim Enstitüsü'ne verilen önemin temelinde bu farkındalık yatmaktadır. Burada 
belki de iki farkında olma ve sorumluluk alanı bulunmaktadır: birincisi devletin bir kültür 55 
politikası olmasının merkezi önemini kavramış olması, diğeri ise, kültür politikalarının 
tespitinde bilim kurumları ve özerk enstitülerin veya kuruluşların rehber rolünün önemi. 
Bu bakımdan kültür politikalarının belirlenmesinde Üniversitelerin her zaman yeri ve 
sorumluluğu bulunacak, yaptıkları etkinlikler, yayınlar, toplantılar ve hazırlayacakları do
kümanlarla siyasi iktidarı bilgilendirmek, uyarmak ve hatta denetlemek yükümlülükleri 
olacaktır. Bunu yapabilmek için Üniversitelerin belki de herkesten önce, durumun cid-
diyetinin ve sorumluluklarının ağırlığının farkında olmaları ve ülke için düşünülen kültür 
politikalarını önce kendi sorumluluk alanlarında yaygınlaştırmaları gerekmektedir. 

Daha önce de vurguladığım gibi insan hayatını anlamlandıran, değerli hale getiren, de
ğerler kazandıran, var oluşunun içinin dolduran yaşamın sadece konfora ilişkin yanları 
değildir. Çünkü insan hayatı sadece siyasetten, ekonomiden, borsa ilişkilerinden, televiz
yon dizilerinden, Telegol'den, pembe hayatlardan, pornografiden ve köşeyi dönmekten 
ibaret tek boyutlu bir süreç değildir. Sorumluluklarını ve var oluşunu anlamlandırama
yan, bazı insani değerlere sahip olmayan ve estetize olmamış bir yaşam kısır bir yaşam
dır ve yaşamı daha değerli hale getiren, var oluşun içini dolduran unsurlar genel olarak 
kültürel unsurlardır. Oscar Wilde "yaşamak en nadir görülen şeydir, insanların çoğu sa
dece var oluyorlar o kadar." Derken bunu vurgulamaktadır. 

Murathan Mungan'da "Ömür herkese verilir, ama herkesin yaşadığına hayat denmez . . .  
Kalbinizin kullanılmamış yerlerini kullandığınız zaman ömrünüz hayat olmaya başlıyor." 
der. Ancak "kalbin kullanılmamış yerlerini kullanmak" kendiliğinden bir süreç değildir. 
Sürekli, ömür boyunca hiç bitmeyecek bir gayretle resimle, müzikle, heykelle, felsefey
le, tarihle, sinemayla, tiyatro ile yani tüm kültür alanları ile ilgilenmeye, yapmaya, katıl
maya, öğrenmeye, öğretmeye ve insani değerler kazanmaya bağlıdır. Böyle bir hayatın 
kendisi belki de bir sanat yapıtına dönüşecektir. Foucault " Beni şaşırtan, toplumumuzda 
sanatın bireylere ya da hayata değil de yalnızca nesnelere ilişkin bir şey durumuna gel
mesi . Sanatın yalnızca sanatçı denilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bir uzmanlık 



dalına dönüşmesi. Neden her kişi kendi hayatını bir sanat yapıtına dönüştürmesin? Ne
den şu ev ya da lamba bir sanat yapıtı olsun da benim hayatım olmasın?" diye sorar
ken bunu vurgulamaktadır. Çağın yükselen değerleri! insanlığın büyük çoğunluğunun 
gözlerini kamaştırmış olsa da, insanlığın geleceği diye bir şey varsa ona bu değerlerle 
ulaşamayacaktır. Bernard Shaw, geçen yüzyılın başlarında 1903'de "Çağımız uygarlığına 
hayran olanlar; uygarlığı, buharlı makine ya da telsiz telgraf sananlardır" diye seslen
mektedir. Eğer bu tespiti doğru ise Üniversiteler yaygın kanaati seslendirmek yerine 
daha aykırı olanı dillendirmek ve topluma yeni değerler kazandıracak kültür politikala
rının mimarları olmak durumundadırlar ki bunlar yeteri kadar güçlü olabilirlerse siyasal 
iktidarı da bu yönlü davranma doğrultusunda zorlayabileceklerdir. 

Bu değerlendirmeleri çok yönlü geliştirmek ve tartışmak mümkünse de konuyu burada 
kapatıp yapılabilecek düzenlemeler ve kültürel etkinliklerle ilgili programlar üzerinde 
kısaca durmak istiyorum. 

Üniversitelerin yapabileceklerinin başında ders programlarının sadece meslek bilgisi ve
recek şekilde düzenlememeleri gelmektedir. Birçok Üniversitemizdeki ders programla-

56 rında sadece mesleki dersler yer almaktadır. Bu durumda sosyal-insani bilim öğrencileri 
fen bilimlerinin, fen bilimleri öğrencileri de sosyal-insani bilimlerin değerlendirme ve 
yaklaşımlarından habersiz olarak mezun olmaktadırlar. Halbuki evrenin makro boyutla
rından, kuantum dünyasının mikro boyutlarına, bireyin karmaşık iç dünyasından, ulusla
rarası ilişkilere kadar günümüzü, dünyamızı ve evreni kavrayabilmek daha boyutlu bakış 
açıları gerektirmektedir ve bu tek yönlü bir öğretim süreci ile verilemez. Bunu sağlamak 
için eğitim-öğretim süreci, zorunlu derslerin dışında öğrencinin bakış açılarını geliştire
cek seçmeli derslerle zenginleştirilebilir, okumayı özendirici düzenlemeler yapılabilir ve 
ders programlarında öğrencilere diğer etkinliklere katılabilecekleri ve farklı alanlarda 
bilgilerini artırabilecekleri zamanlar sağlanabilir. 

Üniversitelerde gerçek sanat etkinlikleri başta olmak üzere tüm kültürel etkinliklerin 
daha önce tartışılan amaçlara yönelik olarak çeşitlendirilmeleri, nicelik ve niteliklerin 
artırılması da büyük nem taşımaktadır. önemli bir husus da öğrencilerin edilgen birey
ler olarak değil etkin olarak kültürel etkinliklere katılmaları ve planlamalarıdır. Kültürel 
etkinliklere bu tarzda katılmanın bir yolu öğrenci topluluklarının kurulması ve faaliyet
lerinin desteklenmesidir. Üniversitelerin kültürel etkinliklerine planlayıcı ve ortak olarak 
öğrenci ve öğretim elemanları dışında yaptıkları işin anlamını kavramış sivil toplum ku
ruluşlarının da katılmaları bu faaliyetlerin daha geniş bir kitle tarafından algılanmasını 
ve yaygınlık kazanmasını sağlayabilecektir. Diğer bir husus da söz konusu etkinliklerin 
sadece yerleşke içinde değil Üniversitenin temasta bulunduğu coğrafi veya idari alan 
içinde yaygınlaştırılmasıdır. Üniversitemizin eğer varsa Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kon
servatuarları bu tarzda bir işlevi yerine getirebilmede büyük katkı sağlayabilir. Ancak bu 
kurumlarımızdan birçoğunun tek işlevlerinin sanatsal üretimde bulunmak olmadığının 
aksine gerçek sanatı topluma sevdirme, anlatma, ürünleri ile temasa getirme doğrultu
sunda da sorumlulukları olduğunu hatırlamaları gerekmektedir. 

Üniversitelerin yayın politikaları da hedef kitlenin kültürel bilinçlenmesini sağlamaya kat
kıda bulunacak yayınlarla desteklemelidir. Burada kanımca dikkat edilmesi gereken bir 
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husus; anılan türden yayınların tek bir formata göre ve benzer bir dille yazılmamalarıdır. 
Zira kültürel birikime katkıda bulunmayı amaçlan bir yayın faaliyeti, hedef kitlesinin eği
lim, farklı birikim ve farklı eğitim düzeylerinden geldiğini hep dikkate almak durumunda 
olacaktır. 

Şüphesiz üniversiteler tüm bilimlerdeki gelişmeleri, yenilikleri, çeşitli kuramları ve bun
lara benzer birçok konuyu kongre, sempozyum, konferans, çalıştay gibi toplantılarda 
değerlendirirler, tartışırlar ve sonuçlar çıkarırlar. Ancak, insan hayatını daha rafine dona
nımlarla zenginleştirmeyi amaçlayan bir politikanın, bunu sağlayacak kültürel etkinlikler
le desteklenmesi zorunludur. Bu çerçevede az önce değindiğim çeşitli toplantı türlerinde
ki etkinliklerden söz konusu amaçla da yararlanılabilir. Bunun yanı sıra konserler, tiyatro 
ve dans etkinlikleri, resim, heykel, grafik, gravür sergileri, sinema gösterileri, fotoğraf 
sergileri ve saydam gösterileri gibi etkinlikler temel amacı destekleyeceklerdir. Yalnız bu 
etkinlikler düzenlenirken; farklı sanat türlerindeki değişik anlatım tarzları, sanatsal ifade 
şeklinin gelişimi, ifade edilmek istenen şeyin ne olduğunu, sanatın çağındaki değişimler
den nasıl etkilendiği, farklı sanat türlerinin dili, bu dilin unsurları ve zaman sürecinde bu 
dilin nasıl ve neden değiştiği ve daha birçok bilginin önceden tasarlanmış bir planlama 
ile hedef kitleye ulaştırılması önemli olacaktır. Yoksa piyasadaki, eğilimleri, ortalama 57 
ve ortalamanın altı beğeni düzeyini esas alarak ve toplum bunu istiyor gibi bir gerekçe 
ile düzenlenecek veya daha kaliteli olsa dahi belli bir sürekliliği olmadan ve dikkatlice 
düşünülüp amacı göz önünde tutarak planlamadan rast gele yapılacak etkinliklerden 
beklenen sonuç alınamayacaktır. Mikrofonu sallamayı vibrato yapmak, şarkı söylerken 
titremeyi üslup zanneden, nota bilmediğinden çıkardığı yalan yanlış sesleri yorum diye 
değerlendiren ve kendisine sadece enstrümanların değil jiletlerin de eşlik ettiği popüler 
bazı sahne erbabının kültürel gelişimimize hiçbir katkısı olmayacaktır. 

Üniversitelerin kültür etkinlikleri içinde yapabilecekleri bir diğer şey de müzeler kurma
ları ve çağdaş anlamda müzecilik yapmalarıdır. Ankara üniversitesindeki "Oyuncak Mü
zesi" ve Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki "Arkeoloji" ve "Teknoloji" müzeleri bunlara iyi 
birer örnektir. Yine bu çerçevede kurulacak enstitüler ülkemizdeki envanterin çıkarılma
sında ve ele alınan konunun daha derinlemesine incelenmesinde etkili olacaktır. Özellikle 
arkeoloji, tarih, müzikoloji gibi bazı alanlarda kanımca önemli eksiklikler bulunmaktadır. 
Bu gibi enstitülerin kendi profesyonel faaliyetleri dışında üniversitelerin kültürel etkinlik
lerine yeni boyutlar kazandırma işlevleri de bulunacaktır. 

Değindiğim ve değinmediğim bütün kültürel etkinlikler için olanaklar elverdiğince ve 
hatta olanakları zorlayarak Üniversiteler bütçelerinden kaynak ayırmak durumundadır
lar. Tıp, Mühendislik ve Temel Bilim laboratuarlarına yapılan yatırım dikkate alınırsa as
lında kültürel etkinliklere ayrılacak kaynağın hiç de sanıldığı gibi büyük olmadığı kolayca 
görülecektir. Burada önemli olan, daha önce de belirttiğim gibi maddi kaynaktan çok 
üniversitelerin kültürel etkinlikleri ne kadar ciddiye aldıkları ve politikalarının bu etkin
liklere ne kadar yer verdiğidir. 

Bu bölümde son olarak başka bir husus üzerine dikkat çekmeyi de önemsiyorum. Üni
versitelerin bir ülkede temel kültür politikalarını belirlemekle yükümlü siyasal iktidarların 
icraatlarını izlemek, değerlendirmek, uyarak ve hatta tutarsız icraatlarına tepki göster-



mek gibi sorumlulukları ve hakları bulunmaktadır. Ancak ülkemizdeki mevcut durum, si
yasal iktidarın kültür alanında yaptıklarının yeterince izlenmediğini, dolayısıyla da yeterli 
ve arzu edilen düzeyde değerlendirilerek ortaya bir tepki konmadığını göstermektedir. 
Turizm Bakanlığının, Kültür Bakanlığı ile birleştirilmesi, doğal ve kültürel koruma alan
larının turizme açılması gayretleri, son yıllarda yoğunlaşan müze talanları gibi pek çok 
ciddi ve sonuçları bakımından vahim bazı gelişmeler karşısında etkili bir duruş ne yazık 
ki gösterilememiştir. Son bölümde sizlere Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki uygulamaları
mızla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde göreve 
başladığım 1999 yılında kültür alanında belirlenmiş bir politika ve altyapı büyük ölçüde 
bulunmuyordu. Üniversite kendi içine dönük, ulusal ve uluslararası ilişkilere kapalı, yerel 
ölçü ve değerlere sıkı sıkıya bağlı, araştırma faaliyetleri sınırlı ve sadece gücü ölçüsünde 
eğitim veren bir taşra kurumuydu. Öğrencilerin % 75-S0'lik bir kısmı Doğu-Güneydoğu 
Anadolu ve diğer bölgelerin kırsal kesiminden gelmiş olduklarından kültürel hayatın kısır 
olduğuna ilişkin bir değerlendirmeleri ve talepleri de bulunmamaktaydı. Bu durumda ilk 
adım öğrenciyi hemen hiç tanımadığı düşünür, sanatçı ve bilim adamları ile tanıştırmak, 
bilmediği etkinlik türlerini devreye sokmak, öğrenci toplulukları kurmak, desteklemek, 
sonuçta da öğrencinin he beğeni ve bilgi düzeyini yükseltmek hem onları talep eder 

58 hale getirmek olmuştur. Öğrenci toplulukları geliştikçe etkinliklerin önemli bir bölümü
nü onlar düzenler hale gelmişlerdir. Bu topluluklardan bazılarının kayıtlı öğrenci sayısı 
(Matematik ve Felsefe Topluluğu gibi) 600'e ulaşmış ve her hafta bir etkinlik yapar hale 
gelmişlerdir. 

Bu ivmenin sağlanmasında 1998'de kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakül
tesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümümün merkezi rolü olmuştur. Özellikle Güzel Sanatlar 
Fakültesinin Heykel, Resim, Seramik, Grafik, Fotoğraf, Sinema ve Televizyon ve Sahne 
Sanatları Bölümlerine alınan elemanlar kuruma ayrı bir hava taşımışlar ve yaptıkları et
kinlikler gerçek sanatla, sanat zannedilen arasındaki farkı daha belirgin hale getirmiştir. 
Söz konusu iki fakültenin elemanları sadece yerleşke içinde etkinlikler düzenlenmekle 
kalmamış, bu etkinliklerden bazılarını Üniversitenin faaliyet gösterdiği diğer kentlere de 
taşımışlar, çeşitli il ve ilçelerde sokak sergileri açmışlar, ilköğretim çocuklarına kent so
kaklarında resim dersi vermişler, korolar kurmuşlar ve halk konserleri düzenlemişlerdir. 
Bu dönemde Van'a Devlet Tiyatrosu'nun açılması da çok yararlı olmuş, Üniversitemiz öğ
renci ve akademisyenleri sahnelenen oyunlarda müzisyen ve oyuncu olarak yer almışlar
dır. Ayrıca Devlet Tiyatrosunun profesyonel kadrosu Üniversite etkinliklerinin bazılarında 
yer alarak katkı sağlamışlardır. 

Kültürel etkinliklere ciddi bir katkı da Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Edebiyat, Dil, Sosyoloji, 
Arkeoloji, Halkbilim gibi bölümlerinden gelmiştir. 

Faaliyetimizi daha da yaygınlaştırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ile olan ilişkiler 
geliştirmeye çalışılmışsa da böyle bir pratik ve gelenek bölgemizde henüz kökleşme
diğinden STK'lar ne yeterli maddi katkı, ne organizasyonda yardım ne de katılım sağ
lanamamışlardır. Buna rağmen ısrarlı davranılmışsa da bir süre sonra bir yol almadığı 
açıkça görünür hale gelmiş ve bu kuruluşlarla ilişkiler kültürelden çok bilimsel işbirliği 
biçiminde yürütülmüştür. Ancak böyle bir gelişme Üniversitenin yöre ile ilişkilerini faz-
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laca etkilememiş daha doğrudan ve işbirliğine daha açık kesimlerle ortak çalışmalar 
sürdürülmüştür. 

Bazı önemli olduğunu düşündüğüm girişimler ise hiç destek bulunamaması bir yana 
planl ı  bir şekilde engellendiğinden ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunlar biri
si Hakkari'ye bir müze kurma kararıdır. 1998 yılında Hakkari'de Türkiye için özgün 13 
adet Asya tarzı mezar steli bulunmuş ve kazılarda Üniversitemizin bazı akademisyen
leri de yer almıştır. Bunun üzerine harekete geçilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 
Hakkari'deki Osmanlı dönemi yapılarından Meydan Medresesi restore edip müze yapmak 
üzere tahsis ettirilmiş ve çevresinde bir yeşil alan oluşturmak üzere o zamanın parası ile 
100 milyar TL'lik istimlak yapılmıştır. Ancak daha sonraki yıllar restorasyon için gerekli 
olan kaynağı sağlama yönündeki girişimler hep karşılıksız kalmış ve Vakıflar restorasyon 
zamanında bitirilemedi diye Medreseyi geri almıştır. Geri alma işlemi biter bitmez de 
hemen kaynak tahsis edilmiş ve restorasyon ihalesi başlatılmıştır. Eğer bu gerçekleşti
rilebilseydi herhalde Türkiye'nin müze kurmak için en son düşünülecek illerden belki de 
sonuncusunda özgün bir kültür kompleksi faaliyete geçirilmiş olacaktı. 

Bir diğeri ise çok başarılı başlayan ancak benzer nedenlerle sürdürülemeyen "Uluslara- 59 
rası Heykel Sempozyumu"dur. 2003 yılında farklı ülkelerden 10 heykeltıraşın katılımı ile 
I. Sempozyum gerçekleştirilmiş, yapılan heykeller Üniversitenin görüntüsünü oldukça 
değiştirmişler, öğrencilerimiz de heykel yapma süreçlerini daha yakından izleme ola-
nağı bulmuşlardır. Faaliyetin her yıl tekrarlanması için yapılan çalışmalarda önce finans 
sorunları ortaya çıkarılmış daha sonra da bazı gazeteciler! heykelleri haça benzeterek 
Ünlversite'de Hıristiyanlık propagandası yapıldığını, misyonerlik faaliyetlerine destek 
sağlandığını ve il merkezinde kilise evler kurulduğunu, hatta öğrencilere kız, erkek bir 
arada kalmaları için evler tutulduğunu ve tüm bunları Üniversite yönetiminin örgütledi-
ğini yazmaya başlamışlardır. Bu kampanyaya Van'daki bazı köşe yazarları da katılmış ve 
giderek bazı metropol gazetelerinde de kampanya açıkça hedef gösterilerek desteklen-
meye başlanmıştır. 2005'in ikinci yarısında durum herkesin yakından bildiği üzere daha 
vahim ve daha önce görülmedik bir boyuta tırmanmış ve pek çok faaliyet durdurulmak 
zorunda kalınmıştır. Tüm bunlara rağmen 2005 yılında yaklaşık olarak 200'ün üzerinde 
kültürel etkinlik yine de yapılabilmiştir. Eğer bu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi altyapısı 
yetersiz ve sorunları başka bir gezegenmiş gibi çok farklı türden olan bir yerde yapıla-
biliyorsa, kuşkusuz olanakları daha büyük, öğretim kadrosu daha nitelikli ve deneyimli, 
öğrencileri farklı bir profilden gelen Üniversitelerimizde ve tüm ülkemizde daha kolay ve 
daha nitelikli ve deneyimli, öğrencileri farklı bir profilden gelen Üniversitelerimizde ve 
tüm ülkemizde daha kolay ve daha etkili olacak şekilde yapılabilir. Yeter ki, gerekli olan 
farkındalık ve iradeye sahip olunabilsin. 

Ülkemizin yozlaşmaya, insani ve estetik değerlerin kaybına ve sıradanlaşmaya hızla 
sürüklendiği bu günlerde; gerçek kültür ürünlerine, böyle bir yaratıcıyı destekleyecek, 
kültür-sanat ve bilim adamlarının daha özgür çalışabilecekleri ortamları hazırlayacak ve 
toplumu etik-estetik değerlerle teçhiz edecek kültür politikalarına her zamandan daha 
çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Ancak mevcut durum, bunu siyasal iktidardan bekleme
nin hayal olduğunu göstermektedir. Bugün insanlığın elinde binlerce yıllık bilgi birimi ve 
bunların uygulamalarına ilişkin veriler olmasına karşın Cumhuriyetin Kuruluş dönemini 
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hariç tutarsak toplumsal ortalamalarımız itibariyle bu birikimden yeterince yararlanma
dığımız ve alınan yolun birkaç arpa boyunu pek geçmediğini üzülerek söylemek ge
rekmektedir. Bu durum Üniversitelerin ve akademisyenlerin sorumluluklarını kuşkusuz 
daha da artırmaktadır. Ne yapıp edip, koşullarımızı zorlayarak ve tüm engellere rağmen 
çözümler üretmenin zamanı gelmiş ve belki de geçmektedir. Ve bunun mümkün olabile
ceğine dair Anadolu'da geçmişte d!= şimdi de bazı örnekler bulunmaktadır. 

Alexander Baungarten'in 1735'de "Meditationes Philosophicae de Nonnvillis ad Poema 
Pertinentibus"u yayınlaması ve "anlam içeriklerinin duyusal bir biçim içinde iletildiği so
mut bilgi alanını" belirtmek için "estetik" sözcüğünü ilk kez kullanılmasından bu yana 
271 yıl geçti. Söz konusu uzun süreçte bu kavram alabildiğine geliştirildi ama ülkemizde 
istenilen düzeyde yankı bulamadı. Ancak 22-24 Kasım arasında ODTÜ'de düzenlenen 
I. Türkiye Estetik Kongresi ve gösterilen ilgi umutlarımızı artırıyor. Umuyorum, bu tür
den etkinliklerin yoğunluk kazanması Türkiye'de birçok dinamiği harekete geçirecektir. 
Toplantıyı düzenleyen ve bizlere görüşlerimizi aktarma fırsatı sağlayan ODTÜ Felsefe 
Bölümüne, Sanart Derneğine ve özellikle de değerli dostum Prof. Dr. Jale ERZEN'e te
şekkürlerimi iletmek istiyorum. 

The Role of the University in Cultural Policy Formation 

By cultural policies I understand a general frame which has been prepared by a world 
view that renders human life meaningful and rich. Although it is possible to develop 
such a frame within each university course, generally universities do not function beyond 
giving professional formations. It is essential that professional formations are enhanced 
by cultural and artistle activities. Although this seems possible within the university 
because of its facilities, what is prerogative is the conscious selection of a cultural policy 
by the universities .  Then it is up to the political authorities to support these choices 
through supplying financial and human resources. Besides, the local public in the area 
is alsa responsible in the formation and support of cultural policies of universities in their 
area. Professors are not instruments to gather information . Their being able to render 
their work meaningful depends to a large extent on how they can enrich their teaching 
with cultural significance. As Brecht has stated in the Galileo: " if scientists only gather 
information selence will be impaired and new discoveries will only cause problems. 
Developments will mean human alienation . . .  " 
In this light it is obvious that the primary responsibility is that of the political power. 
On the other hand, one of the cultural responsibilities of t universities is to investigate, 
analyze, and criticlze the policies and practices of the government and to oppose them 
when necessary. At the Van 100.Yıl University where I have been rector for the last 
8 years, we have been able to develop the practice of many cultural activities and 
also to create cooperative relations with civil associations to promote common cultural 
activities . 



Panel 1 
Türkiye'de Kültür, Sanat ve Bellek 

Kıymet GİRAY, Sabri BÜYÜKDÜVENCİ 

Kültür, Sanat ve Bellek Bağlamında 19, Yüzyıl Türk Resminde Asker 
Ressamlarının İncelenmesi 
Kıymet Giray 

Bellek, sanat ve kültür arasında kurulu olan ilişki incelendiğinde, aralarında var olan 
bağın toplumların tarih, gelişmişlik ve kalkınma göstergeleri oluşturduğu belirlenir. ön
celikle 'belleği, sanatı ve kültürü olan toplumlar' tanımıyla konuyu ele aldığımızda, bu 
tanımın alt başlıklarının sınırsızlığı ile karşı karşıya kalınır. Bu sınırsızlık içinde yapılacak 
olan sıralama değerlendirmeye alındı zaman da; maddeler altında saptanan değerlerin 
oranlarının incelenmesi, toplum, ülke, kıta ve hatta bireyin dünya içindeki duruşunu, ko
numunu, tarihsel değerini, ekonomik gücünü, kısacası varlığını tanımlayan özelliklerini 
belirler. Evrenin ve bir varlık olarak var olmanın göstergesi olan Bellek, Kültür ve Sanat 
birbirini yaratan yapısallıklarıyla kesintisiz bir gelişme döngüsünün oluşumunu hazırlar. 
Bellek sanatı, sanat kültürü, kültür sanatı - sanat belleği, kültür belleği, bellek kültürü 
yaratır döngüsü ve bu döngüsel ilişkinin örneklenerek açıklanması sınırsız bir devinimin 
çözümlenmesi anlamını taşır. Bu makale bellek, kültür ve sanat arasında kurulu olan 
ağın bir kesiti, bir göstergesine tanıklık eden 19 .  yüzyıl Türk resim sanatının oluşumu ve 
gelişimini hazırlayan bellek katmanlarını incelemeyi amaç edinir. Özellikle 16 .  yüzyıldan 
başlayarak Dünya Coğrafyası içinde bir güç oluşturan Osmanlı İmparatorluğunun belle
ğini taşıyan sanatın ve kültürün 19. yüzyılda yeni bellek, sanat ve kültür karşılaşmalarını 
ele alacaktır. 

Kültür ve sanat bir bütünün birbirinden ayrılamaz iki ayrı bölümüdür. Oluşum sürecin
den başlayarak tarihsel boyutun içinde varlıklarını korumaları ve sürdürmeleri de bir ara
da bulunma ve var olma koşuluna bağımlıdır. Kültür, sanatı yaratan ortamın en önemli 
dokusu, altyapısının en vazgeçilmez alanıdır. Sanat da kültürün varlığını, katmanlarının 
derinliğini kanıtlayan, örnekleyerek belirleyen en asal öğesidir. 
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Kültür, toplumların, ülkelerin, kıtaların kültürleri onların sanatlarını belirleyen değerlerle 
açıklanırken, sanat, düşünce yapılarının varlığını değişen dönemlerin farklılaşan felsefe 
sistemleri içinde çözümlenmesini ve estetik görüşlerin toplumsal olgulara kazandırdığı 
değerleri yansıtır. 

Bu bağlamda, kültür ve sanat evrenin bilinç göstergesidir. Çünkü kültür ve sanat, insan 
bilincinin bir oluşumu ve yaratıcı gelişimidir. Bu nedenle insan bilincinin dışında değil, 
ilerleme süreci içinde gelişim gösterir. İnsan bilinci ise belleğin oluşturduğu ayrı bir var
lıktır. Bir başka söyleyişle, bilinç demek, bellek demektir."' 

Belleğin kökeni, geçmişin şimdiki süreye kadar uzamasıdır. Geçmişin şimdi içinde yaşa
dığı yer de bellektir. Geçmiş zihnimizde bir düşünce olarak belirmez, yaşanan anda var 
olur, şimdi içinde açıklanır. Russell'in bellek kuramı açıklamasında üstünde durduğu gö
rüş de bu gerçeklikle örtüşür: "Bellek kuramına göre, anımsanan şeyler bellekte yaşar 
ve böylece şimdideki şeylerle girişim halindedir. Geçmiş ve şimdi karşılıklı dışsal değildir, 
bilincin birliği içinde karışmıştır. Geçmiş artık devinmeyendir, şimdiyse devinen."2 

62 Bellek bu özelliği yüzünden, durağan olmayan uzaklık, geçmişten bugüne doğru uzayan 
kesintisiz bir akıştır. Bu akış insanın varlığının bilinçli özünü yapılandırır. 

Evrenin bilinç göstergesi olan kültür ve sanatın ana dokusunu oluşturan değerse estetik 
bilinç/bellektir. Estetik, özne ile nesneler, durumlar, olaylar, düşünceler gibi olguların 
arasındaki ilişki ve etkileşimleri imgelemde saklayarak yeniden anlamlandıran yapısıyla 
sanata derin anlamlar kazandırır. Estetik nitelikler kazanmış olan zihin yetisi ise es
tetik bellektir. Estetik öncüllük ve uygulama nitelikleri kazanmış bir belleğin, düşün
me, tasarlama, düşleme ve tasarlamaya ilişkin verileri, estetik bilgi birikimlerini açıklar. 
Anımsama, çağrıştırma ve anmayla beliren veriler; estetik değer ve öğelerle yoğrulmuş 
bilgilerdir. Yaratıcı birey, bu geçmiş bilgileri, zihnin diğer güçlerini kullanarak şimdiye 
yansıtırken; yalın ve katışıksız tekrarlarla değil, yeni bir varlıklaştırma ile biçimlendirir. 
Yeni, bu geçmiş bilgilerden ileri bir bireşim olarak doğandır. Önsüz, köksüz, tabansız bir 
yeni gelişim, oluşum olanaksızdır. Estetik bellek eski ve geçmişi saklayandır. 

Türk kültürünün önemli bir bölümü olan Türk sanatının geçmişe dayalı varsıl değerleri 
arasına 19. yüzyılın ikinci yarısında katılan Türk resim sanatı resim sanatı yeni bir olu
şum ve gelişim olarak değerlendirilir. Bu oluşumun kısa süreç içinde atılımlara açılması
nın temel nedenleri arasında estetik bellek katmanlarının önemli rolü bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı coğrafyalarda başlayarak Anadolu'ya doğru yüzyıllar 
sürecek bir akışın birikim noktasının doruğuna çıkardığı sanat ve kültürün oluşturduğu 
görkemli alt yapının bu oluşuma önemli etkisi yadsınamaz. Değişen coğrafyanın, deği
şen doğal atmosferi, yapısının bu topraklarda zamanın farklı süreçlerinde var olmuş alt 
kültürlerin bellek, sanat ve kültür değerleriyle birleşmesi çok zengin bir kültür yapısını 
hazırlar. 

1Henri Bergson, Metafiziğe Giriş, çev., Barış Karacasu (Ankara, 1 998), s.11 
2Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, çev. Muammer Sencer, (2002), s.414. 
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Bu çok katmanlı bellek dokusu Osmanlı İmparatorluk sanatının oluşum kesitini yüceltir
ken yeni topraklara yayılma, yeni kültürlerle tanışma anlamıyla varsıllaşır. Bu aşamada 
sanatın oluşumunu destekleyen ekonomik ve politik güç Avrupa kıtasından Afrika'nın 
kuzey sahillerini ve orta doğuyu saran bir genişleme içinde gerçekleşir. İmparatorluk 
belleği/bilinci imparatorluk sanatını yaratır. 

Bu belleğin yüzyıllar süren kültürü 19.yüzyılda yeni bir bellekle karşı karşıya kalır. Du
raklama, yıkılma gerçekleriyle yüz yüze kalınması, Önce sömürgecilik, ardından da 
19. yüzyılda gelişen milliyetçilik akımlarının geliştirdiği hareketlerin güç kaybettirdiği 
Osmanlı, bilimsel gelişmelerin Askeri alanda sağlayacağı yararların yeniden güç topla
mak için denemeye yönelir. Asker yetiştirme programının gelişen bilinci içinden Osmanlı 
İmparatorluğu'nun ilk yağlıboya resim sanatının örneklerini verecek olan ressamların 
yetişmeye başlaması çok ilginç bir gelişimdir.' Yeni oluşan bir bellek dokusu, yeni bir 
sanatın başlangıcını hazırlamış olur. 

Ressam olma bilincinden uzakta, askeri okullarda tuvallerin başına geçen gençler, geçmiş 
bilgilerini zihinlerinin güçlerini kullanarak dönemlerinin sanat yapıtları üretmeye başlar-
lar. Bilinçlerini kaplayan toplumsal ve tinsel yargılardan özgürce sıyrılıp paletlerindeki 63 
boyaları karıp doğa kesitlerini, mimari yapıların detaylarını resimlemeye başladıklarında, 
o güne kadar geleneksel sanat dalları arasında yer almayan yağlıboya resim sanatının ilk 
örneklerini başlattıklarının bilincinden çok uzakta, yalnızca resim yapmaktadırlar. 

Bu resimlerde manzara teması üzerinde yoğunlaşan estetik duyarlılıkları, zaman ve 
mekan kavramını irdeleyen, doğanın gizemini çözümleyen arayışlara buluşur. Doğunun 
mistik düşünce yapısının doğaya yaklaşımını sergileyen resimler üretmeye başlarlar. 

Tanrı yaratısı olan doğanın bir parçası, varlığın bütünselliğinin ayrılamaz bölümü olma 
düşüncesi altında üretilen doğa görünümleri, insanı saran ve içine çeken, bünyesine 
katan görünümlere dönüşür. İlk dönem manzara resimlerine başat olan değişmeyen 
zaman seçkisi, değişmeyen yaşam değerleriyle örtüşürken, resimsel ayrıntıların algıla
maya yarayışlı anlarla zamanın sınırlanması gerçeğini çağrıştırır ve bu nedenle de mistik 
düşünce sisteminin izini sürer. 

Osmanlı gençleri doğunun düşünce yapısının belleklerinde oluşturdukları değerlerle 
manzara resimlerinde öznel yorumlara ulaşırlar. Bu aşamada öğretim sisteminin yenilikçi 
duyarlıklarıyla Mühendishane-i Berri Hümayun'un ve Harbiye Mektebi'nin resim derslik
lerinde tanışırlar.4 Özümsenen bu öğretim sistemiyle paylaşılan ortak belleğin yarattığı 

3Sami Yetik, Ressamlarımız, cilt 1 (İstanbul, 1940), s.8-9. 
4Tanzimat öncesinde, askeri alanda ele alınan yenilikler arasında kurulan okullar, Osmanlı için yeni 
bir sanat dalının, resim sanatının ortaya çıkışını da sağlayacaktır. III. Selim döneminde, 1793'de, 
Hasköy'de Humbarahane'nin yerine Mühendishane-i Berri Hümayun açılır ve bu okulda, arazi tanı
mak amacıyla yapılan topografik resim eğitimi, yeteneği olan öğrencileri ortaya çıkarır. Mekteb-1 Har
biye-! Şahane'ye, 1834 yılından açılışından bir yıl sonra, resim dersleri konulur. Okul Nazırı Satı Paşa, 
resim öğretmenlerini Avrupa'ya öğrenime gönderilenler arasından seçer ve Chirans adlı İspanyol 
sanatçının ders vermesini sağlayacaktır. Daha sonra okul nazırı olan Hüseyin Rıfat zade Miralay Emin 
Bey zamanında. 1869'da, resim derslerine yeni sistemler getirilir ve resim dersi Rüştiye ve İdadilerde 
mecburi olur. Mühendishane-i Berri Hümayun'un resim derslerinin de yeniden düzenlenmesinin 1846 
yılında yapıldığı dikkate alınırsa , her iki okulun da aynı yıllarda ciddi bir resim öğretimi yapabilmek 
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resim anlayışı ortak ve neredeyse birbirinden ayrılmayan ortak bir resim dili yaratır. Mü
hendishane ve Harbiye çıkışlı asker ressamların üslupları ortak bir duyarlığın izlerini ta
şır. Aynı zaman diliminde, yatılı okulların mekanlarını, öğretim programlarını paylaşarak 
birlikte büyüyen, aynı hocaların öğretisinde yetişen, benzer dünya görüşlerini ve düşün
ce yapısını paylaşan ressamlar bu ortak belleğin güdümünde ortak duyarlıklara ulaşır. 

Belleklerinde sanatçı kimliğine ilişkin değerler taşımadıkları için bu resimlerin büyük 
çoğunluğu imzasızdır. Sanatçısı bilinmeyen bu resimler ve imzalarından adlarını okuya

bildiğimiz Ahmet Faik, Mehmet Hayri, Ziya, İhsan, Agah, Bekir, Hasip, Mirliva Osman 
Nuri, Bahriyeli Nuri, Mirliva Hafız Ali, Miralay Neşet, Bahriyeli Halim, Hasköylü Ahmet 
Emin, Hasköylü Rıza, Balatlı Salim, Balatlı Mahmud, Balatlı Ahmed ya da Eyüplü Şükrü 
Bey, Eyüplü Cemal gibi ressamlar dönemin manzara resminin örneklerini gerçekleştirir
ler.5 Sanatçıları tarafından imzalanmayan yapıtlarla, sanatçıları bilinen yapıtlar arasında 
manzara aktarımından konu seçimine kadar, ortak bir üslup söz konusudur. İstanbul'un 
coğrafyası içinde Osmanlı kimliğinin anıtsal kuruluşları olan mimari yapılar, camiler, tür
beler, sebiller, meydanlar ve parklar içinde dolaşarak resimler çalışan bir sanatçı grubu
nun eserleridir 

Farklılaşma, Sultan'ın beğenisine sunulan resimlerin Avrupa'da resim öğrenimi ödülü ka
zanmasıyla başlar. Aynı yaş kuşağının bireyleri olan ressamlar arasından seçilerek Paris' 
resim öğretimine gönderilen genç sanatçılar farklılaşan biçemsel seçkileriyle çağdaşla
rından ayrılmaya başlarlar. Bu yeni bir bellek oluşumunun sanata yansıması anlamını 
taşır. 

Paris'in varsıl sanat ortamına katılan Osmanlı gençlerinin yaş sınırları ondört ve yirmi 
arasındadır. Bu ortamı, ataerkil bir aile düzeninin kurallarla çerçeveli ve dış dünyaya 
kapalı ev yaşamının geliştirdikleri bellek yapısı içinden izleyeceklerdir. Geleneklerinde 
günah olarak yorumlanan bir sanat dalında yaptıkları üretimin altı yüzyıl boyunca geliş
tirildiği bir ülkede sanatın ne olduğunu anlamaya çalışacaklardır. Belleklerinin Osmanlı 
İmparatorluğun görkemli tarihi ve sanatını özümseyen yapısı karşısında, Hıristiyan iko
nografisinin resimsel düzenlemelerinin Rönesans hareketiyle oran düzen ve hümaniz
mayla atılıma kalkan, Barokla baş kaldıran, Fransız devriminin özgürlük kavramlarıyla 
pekişen, sanayi devrimiyle bireyselleşen ve modernleşme sürecine adım atan bellek 
katmanları yer almaktadır. 

Osmanlı gençleri resim öğrenimi için gönderildikleri Paris'te dil sıkıntısının yanında fark
lı alfabe kullanımından doğan yazı yazma güçlüğü ile de baş etmek durumundadırlar. 
19. yüzyılda iletişim ve ulaşım olanakları göz önüne alınınca, Kültürel ve sanatsal bellek-

amacıyla yapılandıkları kanıtlanır. 1846'da okul Nazırı Bekir Paşa'da batıdan öğretim üyesi getirtir. 
1864'de Menşe-i Muallim sınıfı açılır ve bu bölüm; liselere resim öğretmeni yetiştiren sınıf-ı evvel ve 
askeri rüştiyelere öğretmen yetiştiren sınıf-ı sani olmak üzere ikiye ayrılır ve müfredat programla
rına resim dersleri de, 1875'de, Okul Nazırı Galip Paşa tarafından konulur. II. Mahmut zamanında, 
İstanbul'a yerleşen bir ailenin oğlu olan ve Roma'da öğrenim gören Mösyö Kess, resim öğretmeni 
olarak atanır. Ayrıca, I. Abdülmecit döneminde açılan Hendese-i M ülkiye'nin (1859), Abdülaziz dö
neminde açılan İstanbul Galatasaray Sultanisi'nin (1868), 1861 yılında açılan 1872 yılında yeniden 
yapılanan Darüşşafaka Lisesi'nin öğretim programında da resim dersleri yer alır. 
5Arseven, Tarihsiz, cilt 3, fasikül 2, s.138 
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lerin yarattığı farklılıkların düşünüldüğünden çok daha fazla katmanlı ve çetrefilli olduğu 
gerçeği de ortaya çıkacaktır. 

Öncelikle, resim ve heykel sanatının gelişim çizgisini belgeleyen müzelerin bulunmadığı 
bir ülkede yaşamış olan gençlerin ilk kez plastik sanat müzeleriyle karşılamaları ve içle
rinde sanatın evrimine tanık olmaları çok şaşırtıcı olmalıdır. Yüzyılların estetik belleğinin 
yarattığı büyük ve kapsamlı birikimin algılanma bellek katmanlarına yerleştirme süreci 
sanıldığından da zor olmalıdır. Görme, kavrama ve öğrenme aşamalarının görsel algının 
dışında yazılı bellekle de pekişmesinin zorunluluğu bu sürece yeni zorluklar katacağı 
gerçeği de göz önüne alınırsa, güçlüklerin sınırlarının genişlediği gerçeğiyle karşı karşıya 
kalınması kaçınılmazdır. 

Bunun yanı sıra sanat galerileriyle karşı karşıya gelmeleri de Ancak Paris'te yaşamlarına 
giren bir gerçektir. Okulun resimhanesinin dışında sergileme mekanı ile tanışmamış olan 
Osmanlı gençleri Paris'in dinamik sanat ortamında yeni yeni filizlenmeye başlayan sanat 
akımlarının tartışmalarının yaşandığı, ustaların resimlerinin sergilendiği çok zengin et
kinliklerle karşı karşıya gelirler. Bu galerilerle tanışmanın ötesinde güncel sanat akışının 
ve oluşumlarının tanımak anlamına gelir. Derslikten galeriler zincirine uzanan sıçramanın 6S 
bellek aşamasını belirlemek kolay olmayacaktır. Kentin sokaklarında galeri mekanlarını 
belirleme gibi basit bir araştırmadan başlayarak sergilere katılan sanatçılar, sanat an-
layışları ve sanat içindeki konumlarının okuma programına katılması gerekecektir. Os-
manlı gençlerinin hızlı öğrenme sürecine giren bellekleri resimlerini sergileme şanslarını 
tanımalarıyla yeni bir kavramı da soğurur. 

Bu açılım resim satışı gerçeğini tanımalarını da beraberinde getirir. Resimhane duvar
larından öğretim üyelerinin önerisine uyarlı olarak alınarak Sultan.'a sunulan resimlerin 
dışında el değiştirme olanağını tanımadıkları İstanbul'da öğrenci oldukları yıllarda öğre
nirler. Resimlerin satış görme şansını Osmanlı Sarayı'na tanıştırılan Ivan Konstantinovich 
Aivazovsky (1817-1900) gibi Osmanlı Sarayında resim sergisi açmayı başaran ressamla
rın ve resimlerini İstanbul aristokratlarına satarak yaşamlarını sağlamak için Osmanlı'nın 
başkentine yerleşen Leonardo de Mango (1843-1903), Fausto Zonaro (1854-1929) gibi 
ressamların resim satış haberleriyle belleklerine yerleştirmişlerdir. Belleklerine yerleşen 
satış alanı Saray ve çevresini hedef alır. Ancak Paris'te resim sıradan evlerin duvarlarına 
kadar yaygınlaşan bir eğilim içindedir. Bu eğilim sanatın yayılması, kültürün yükselmesi 
ve belleğin yeniden yapılanması gerçekliğini de beraberinde getirir. Yaygınlaşan sanat, 
gelişen eğitim düzeyinin topluma yansıyan değerlerini belirlerken bir yandan da toplu
mun refah değerlerinin geliştiğini gösterir. 

Osmanlı ressamları eğitimlerine farklı sanat atölyelerinde devam ederken aynı yaşama 
ortamını paylaşmaktadırlar. Gerek yaşlarının küçük olması gerekse toplumsal yaşam 
farklılıklarının yarattığı farklılıklarla baş edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla Paris'te 
Osmanlı İmparatorluğu tarafından açılan Mektab-i Osmanı'de kalmaları uygun görüle
cektir. Güvenli bir ortamda ortak bir yaşamın sürmesi, yabancı bir kentte ortak bir bel
lek yapısını korumak, saklı tutmak eğilimini de beraberinde getirir. 



Sanıldığı gibi Osmanlı Ressamları Paris'in sanat eğitimi açısından gelişen olanaklarını 
bireysel seçimleriyle araştırarak belirlemezler. Farklı bir kentte hissettikleri güvensizliği 
giderecek huzur duyarak çalışacakları eğitim ortamını ön deneyimlere dayalı alt belle
ğin verileriyle çözümlemek isterler. Bu aşamada öncelik Askeri Okullarda hocalarından 
duydukları atölyelerdir. Kuşkusuz daha önce Paris'e eğitime gidenlerin önerileri çok de
ğerlidir. 

Benzer bellek yapısının benzer seçkileri bu aşamada da ortaya çıkar. Gustave Clarence 
Rodolphe Boulanger (1824-1888), Jean-Leon Gerôme (1824-1904), Alexandre Cabanel 
(1823-1889), Gustave Claude Etienne Courtois (1853-1923) Osmanlı genç ressamla
rının büyük heyecan ve özenle seçtikleri atölyelerdir. Bu atölyelerin çevresinde yetişen 
ressamlar geçmişlerinin verilerini oluşturan bellek ortaklığına yeni alanlar açarken ben
zerliklerden yeni ortaklıklar yaratacaklardır. Dikkatle incelenirse genç Osmanlı ressam
larının atölye seçimleri Akademik ve Oryantalist değerlere bağlıdır. 6 Osmanlı'nın düşünce 
yapısıyla örtüşen bu seçkiler alt belleğin sanatı kavrama noktasıyla ilintilidir. Düşünce 
sistemine yakın bir arayış Akademik ve Oryantalist eğilimlere doğru gelişen bir çözüm 
olarak değerlendirecektir. Klasik değerleri irdeleyen akademik resim yağlıboya resim 

66 sanatıyla ilk kez tanışan bir sanatçı grubunun yaklaşabileceği ilk biçemsel basamak ola
caktır. Çağdaşlaşma sürecini yaratan toplumsa değişimleri özümsemeden modern ara
yışlara yönelmelerine bellek yapıları olanak tanımamaktadır. Batı'lı sanatçıların farklı 
bellek yapıları içinde çoğun Osmanlı İmparatorluk topraklarında gelişen yaşam değerle
rine tanık olmadan, gezginlerin düşselliklerinin katılığı okumalarla geliştirdiği Oryanta
lizm Osmanlı ressamlarının kendi kültürlerinin, dünya görüşleriyle özdeşen değerlerini 
yüklenen değerlerle çözümlenecektir. 

Sonuç olarak, 19 .  yüzyılın Türk resim sanatının ilk örneklerini yaratan Osmanlı ressam
ları Askeri okulların resim dersliklerinde aldıkları eğitimi sanata dönüştürdüklerinin bilin
cinden uzak olarak bir sanat belleği oluştururlar. Bu sanatçıların sanatçı kimliğiyle tanış
maları yapıtlarına atılan ilk imzaların Sultan'a ithaf olarak belirlenen "kulları" takısından 
kurtulma aşamasında belirmeye başlar. Ortak bellek yapısı dönemin ortak duyarlığına 
yansır. Bu yansıma ressamların yapıtlarının ortak bir atölyede, ortak bir eğitim sürecinin 
izlerini taşımanın ötesinde benzerliklerin aynılıklara ulaştığı biçemsel yaklaşımlarla karşı
mıza çıkar. Bir başka söyleyişle, bu dönem sanatçıların günümüze kalan resimleri sanatçı 
bilincinin yarattığı ayrımları yansıtmaktan uzaktır. Bu ortak duyarlığı yansıtan resimsel 
anlatım içinden ayrılan sanatçılar Avrupa kentlerinde özellikle de Paris'te resim öğrenimi 
geçiren gençler arasında belirmeye başlar. Aynı zaman dilimi içinde yaşayan ressamların 
farklı bellek donanımlarıyla yarattıkları ayrımlı yapıtlara yansımaya başlar. Böylece Türk 
resim sanatının Asker kuşak ressamlarının yarattıkları sanat manzara duyarlığına açık 
bir gelişimi belirleyen yapısıyla Osmanlı kültürü varlığının içine kazandırır. 

6Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı (İstanbul, 1991), s.365 
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Türkiye'de Kültür, Sanat ve Bellek 
Sabri Büyükdüvenci 
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Kültür dediğimizde insanın varlığa getirdiği, oluşturduğu, inşa ettiği, kısaca yarattığı bir 
değerler bütününü anlamaktayız. Bu anlamda her toplum bir kültür ortamıdır ve belli bir 
bakış, görüş, seziş, yargılayış özelliklerini içerir. Tüm bunlar bireyde içselleşir ve dün
yaya yönelişimizi belirler; inancı, yapıp-etmeleri, yazdıklarımızı, çizdiklerimizi, yonttuk
larımızı . . .  Bir başka deyişle, kültürün yansımaları kendisini felsefede, bilimde, sanatta, 
siyasette somutlaştırır. .. Yapıtlar,resimler,binalar,filmler,toplumsal kurumlar gibi . . .  

I. Bir kültürün niteliği, ayırt edici özelliği kendini ne ölçüde evrenselle buluşturabildiğine 
bağlıdır. Ya da yaşamı yönetirken insanlıkla olan bağlarını ne ölçüde kurabildiğine . . .  Bunu 
kim kuracaktır? Sözü edilen sanat, felsefe, bilim, siyaset... Buradaki paradoks bunların 
da bu kültürle sarmalanmış olmasıdır. Kuşkusuz bu paradoksu aşabilmenin bir yolu bun
ların kültürün üstüne çıkabilmesidir. Yeni ussallıkların yolu böylece açılabilir. Aksi halde, 
kültürün oluşturduğu ussallık formları bunların da belirleyicisi olur; bazı şeyleri sevmek 
zorunda bırakılmamızın nedeni de budur diye düşünüyorum . . .  Bu tıpkı hücresini seven 
mahkumun durumuna benzer; çünkü sevecek başka bir şey yoktur. .. Yaşamı bu şekilde 67 
yönetebilmek, belleğin de yönetilmesini bu nedenle gerekli kılar. Böylece bugünü belirsiz 
kılmak için geçmiş bilinçli olarak inşa edilir. .. Felsefeden, sanattan, bilimden, siyasetten 
beklenen de bu meşrulaştırmayı yapması olur... 

II. Bunun sonucunda ortaya çıkan şey, kültür sığlığıdır çünkü onu dönüştürebilecek alan
ların serbestçe kendilerini geliştirme olanakları ya engellenmiştir, ya sınırlıdır ya da hiç 
yoktur. .. Böylece insani olmayanla doldurulmuş bir ortamda insani olana mekan yaratma 
çabaları boşa çıkmaktadır. .. Bunun sonucunda, yaşamın yönetilmesiyle insanlık arasın
daki çelişki giderek artmaktadır. . .  Sanat olanla sanat olmayan bu bağlamda birbirine 
karışmaktadır. . .  

III. Sanat yapıtının ayırt edici özelliği nedir? 'Sanat yapıtı' denilen sınıfın içinde yer 
alanların ortak niteliği nedir? Ona sahip olmadığında sanat yapıtı olamayacak temel bir 
nitelik olmalı, bu nedir? Çizgi ve renklerin özel bir biçimde ilişkiye sokulması mı? Buna 
'anlamlı biçim' diyelim. Acaba bu ortak özellik 'anlamlı biçim' mi? 

Tolstoy'a göre sanat, özünde sanatçı denen kişinin, belirli göstergeler aracılığıyla yaşa
mış olduğu duyguları bi linçli olarak başkalarına aktarmasıdır . . .  Başkaları da bu duygular
dan etkilenir ve bunları yaşantılar. .. Sanat temelde böylesi bir aktarıcılık, bulaşıcılık ise 
bu durumda sanat, etik olanın bir ifadesi olur çünkü sanatçının, insanların duygusal ve 
tinsel sağlığı konusunda ahlaki bir sorumluluğu gündeme gelir. . .  

Platon'da, bilindiği gibi, estetik ölçüt ahlaki ölçütlere bağlıyd ı .  Tolstoy'a göre, insanları 
olumsuz yönde etkileyen yapıtlar gerçek sanat yapıtı değildir; kötü sanat ürünleridir ya 
da sanat olmayandır. Kısaca, bu yaklaşıma göre gerçek sanatın özü, ele alınan konunun 
öneminde yatıyor; sanatın sanat olması için içeriğinin önemli olması gerekiyor; öğretici 
olması gerekiyor. Bu durumda, becerili, yetenekli birisi toplumu ilgilendiren önemli bir 
konuyu, temayı seçerek ve bunu sanatsal! bir biçimde işleyerek 'gerçek!' bir sanat yapıtı 



üretir. Böylece, sanatsal bir biçimle işlenmiş, dinsel, ahlaksal, sosyal ve siyasal gerçekler 
sanatsal üretim olur. . .  

IV. Bu  açıdan bakıldığında sanat yapıtı sanki sürekli, ardı ardına üretilebilen bir şey ola
rak görünüyor. Bir toplumda önemli konular her zaman bulunabilir ve böylece sürekli 
sözde sanat yapıtları üretilebilir, üretilmektedir. . .  Ya da sanatsal bir yöntemi, tekniği öğ
renen herkes güzel bir şey ortaya koyabilir, toplusal bir gerçeği yansıtabilir. .. Asıllarından 
daha güzel taklit yapıtların olduğunu biliyoruz. Peki, o zaman, sanat olanla olmayanın 
ayrım çizgisi nerede? 

V. Sanatsal etkinlik, daha önce yapılmış olanları öğrenerek bunları yinelemek değildir; 
yeni bir şey yaratmaktır. Sanatsal yaratım, zanaatlarda olduğu gibi maddesel bir gerek
sinimden çıkışını almaz; algılanmış, bulanık, belirsiz duygulara netlik, açıklık kazandırır. 
Önceden algılanmamış, yakalanmamış olanın açığa çıkarılmasıdır yaratım. Ve yaratım, 
bu açığa çıkarılanın izleyene, okura, alıcıya iletilmesiyle, onlarda da benzer duyguları 
uyandırmasıyla tamamlanır. Kısaca, önceden başkalarınca algılanmayan, hissedilmeyen 
ve anlaşılmayan şeyin, duygu yoğunluğuyla açık hale getirilmesi, başkalarına iletilebilir 
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Sanatçının duygu sıkıntısına ve  ulaştığı doyuma katılmak, bu  duyguyu yaşantılamak, 
yapıtı özümseyenlerin aldığı zevk ve hazdır. İnsana yeni bir şey söyleyen, sanatçının 
yaşantıladığı duygusal coşkuyla başarılan her şey bir sanat yapıtıdır. Sanat böylece ba
kış açısını genişletir, insanın tinsel zenginliğini çoğaltır ve kültürün dönüşümünde etkili 
olur. .. Yaratıcılık yaşama başkaldırdığında sanatçı aracılığıyla yaşam çok farklı biçimlerde 
görülmeye başlanır . . .  Bu anlamda sanat kültür 'şakşakçılığı' yapmak değildir . . .  Sanat aracı
lığıyla farklı dünyalarda gezintiye çıkarız; ayağımız yerden kesilir fakat tekrar bu dünya
ya döndüğümüzde, bu dünyayı çok farklı görmeye başlarız ... Ve yeni dünyalar kurmanın 
yolunu da açarız . . .  

Kuşkusuz, yeni bir şeyin her ortaya çıkışı onu sanat yapıtı kılmaz. Sanatçıyı bu  çalışmaya 
iten içsel bir gereksinim olması gerekir, dışsal bir neden değil . . .  Son söz, gerçek bir sanat 
yapıtı sipariş üzerine yapılamaz; sanatçının ruhunda doğan yeni bir yaşam kavramının 
görünüşe, açığa çıkması, kendini göstermesidir sanat yapıtı. .. Türkiye'deki sorunları da 
bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ... 
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Çevre Estetiği 
Jale Nejdet Erzen 

Panel 2 
Çevre, Kent, Mimari 

Jale Nejdet ERZEN, C .  Abdi GÜZER, 
Çağatay KESKİNOK 

Çevre, kent ve mimarlık alanları kendilerine özgü uzmanlık konuları içerseler de, ya
şantı açısından bunları birbirlerinden ayırmak doğru değil . Eğer çevre en geniş anlamı 
ile doğa, kent, yapı ve insanın yoğunlaştığı alan, ve mimarlık bizi çerçeveleyen yapı ise, 
her durumda bunların birbirine akışkan bir ilişki içinde olduğunu görürüz. Doğa pek 
ender olarak insanın yapısal etkinliğinin dışında kalmıştır, kent ise çoğu kez doğanın ve 

mimarinin yan yana geldiği yerdir. Bu bakımdan bu ayrı gibi duran üç olgunun estetik 
bakımdan da koparılamaz olduğunu vurgulamak gerekir. 

Yine de önce çevre konusunu ele alacağım. Çevre nerede başlıyor? Çevre ve ben, ya da 
ben ve ötekinin sınırları belli mi? Çevre de öteki gibi aslında benim içimde başlayan bir 
olgu, ben de çevre ile başlayan bir olguyum. Bu bakımdan çevreyi ve estetiğini karşıda, 
uzakta, bizden kopuk olarak algıladığımız, bir alana ait olan bir seyir nesnesi gibi göre
meyiz. Şu duyup, görüp, kokladığımız ve çevre dediğimiz bizim dışımızdaki olgu bütü
nüyle bizi oluşturan şeydir aslında. Kendimizi gördüğümüz, kokladığımız, duyduğumuz, 
dokunduğumuz ile tanıyoruz ve genelde o yolla tanımlıyoruz. Çevre bütün doğası ve 
nitelikleri ile bizim içimizde ve üstümüzde yansıyor. Nil nehrinin su aygırı, Kahire müze
sindeki mazi seramik hipopotamus nasıl derisinde Nil'in çiçeklerini yansıtıyorsa, hepimiz 
içinde bulunduğumuz çevreyi bir şekilde taşıyor, yansıtıyor ve içselleştiriyoruz. 

Çevre ve estetik konusunu öncelikle bu açıdan ele almanın önemi, onu salt bir seyir 
nesnesi ve konusu olmaktan ya da salt bir tasarım olgusu olmaktan kurtardığı içindir. 
Bir başka deyişle, çevre ve çevre estetiği bir tasarım etkinliği gibi sadece önümüze hoş 
görünen nesneler koyan bir uğraş ve ilgi alanı değil, ama bizi oluşturan ve şartlandıran 
bir bütündür. Bir başka deyişle ne yiyorsak, ne duyuyorsak, ne dinliyor ve görüyorsak, 
önemli miktarda biz de oyuz. Estetik konusunu böyle düşünmek, onu aynı zamanda bir 
diyalog ve paylaşım aracı olarak da görmemizi sağlar. 
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Vurgulamak istiyorum ki, estetik birtakım nesnelere güzel şekil vermek, ya da çevreyi 
süslemek, etrafa çiçek dikmek ve vazolar koymanın ötesinde bir olgudur. Bu etkinlikler 
ancak, çevre ile yakın bir ilişki kurmamızı, doğru hareket etmemizi, işlevlerin doğru 
uygulanmasını ve çevreyi anlamlı bulmamızı sağlıyorlarsa estetik olabilirler. Yoksa bir 
kaldırımda insanların beklemesini ya da yürümesini engelleyen dünyanın en güzel nes
nesi hiçbir zaman estetik bir nitelik taşımayacaktır. 

Kent içindeki estetik, öncelikle bizim o kentte kendimizi oraya ait, orada rahat ve emni
yetli ve hatta güzel hissetmemizi sağlayan uygulamaların sonucudur. Paris'te yürürken 
kendimizi gerçekten güzel hissederiz . Sokaklar pırıl pırıl, yürürken yere bakmak gerek
miyor, başımızı kaldırıp göğü ya da binaları seyredebiliyoruz, ezilmekten korkmuyoruz, 
ışıklar, temizlik, rahat kaldırımlar, ağaçların dizilişi, suların yolların kenarından akışı, yo
lumuzu kolayca bulabilmemiz, otobüs durağını kolay keşfedebilmemiz, yorulunca oturup 
makul bir fiyata bir bardak su ya da bir kahve içebilmemiz bu şehri güzel kılıyor. Otobüs 
durağında beklerken yanımızdaki insan yağmur yağdığında şemsiyesini açıp yanımıza 
gelebiliyor, bizi de şemsiyenin altına alabiliyorsa, sabahları işe giderken uğradığımız kah
ve dükkanında kahveci bir iki güzel laf edebiliyorsa, kendimizi bu kentte güzel ve mutlu 

70 hissederiz .  Yola adım attığımızda arabalar durup yol veriyor, hatta yol verirken bizi 
selamlıyorlarsa kendimizi bu kentte dost hissederiz. Hiçbir yaya geçidi olmayan bir cad
deden karşıya geçmeye çalışırken, yanına yaklaşamadığımız, etrafı çiçekli bir meydan 
havuzundan suların fışkırdığını görmek kent estetiği ile ilgili bir şey değildir! 

Sanıyorum bu konuda herkes aynı fikirde ama nedense ülkemizde yine uygulamalar 
kısa vadeli ve çabuk çözümlere kitlenip kalıyor. Bu tür karar işleyişlerinin ne tür çıkar 
konularından kaynaklandığına girmeyeceğiz; ama bireylerin kendi kişisel ve yaşantı
sal çıkarlarını düşünmeleri, bilmeleri ve talep etmeleri, bir çevrede estetik kuralların 
uygulanması açısından çok önemli. Demokrasi ile belki de konunun yakın bir ilişkisi 
var. Demokrasi gibi, konu hem eğitimle ilgili hem de kişilerin cesur talepleri ile ilgili . . .  
Eğitimle ilgili olması da kent ve çevre konusunda insanların bilgili olması ve kentin ne 
olduğunu bilmeleri, bir kent kültürüne sahip olmaları demek. Türkiye'de bugün özellikle 
büyük kentlerde kent imajı son derece sahte ve tamamen ticari amaçlara dönük olarak 
değiştiriliyor. Bir yandan yönetimler insanlara tutumlu olmalarını söylerken diğer yandan 
onları tüketime ve tüketim kültürünün kentte yarattığı yanlış ve zararlı düzeni destek
lemeye zorluyor. Sokak ve mahalle kavramı, yolların otoban gibi ayarlanması sonunda 
yok olmuş durumda. İdeal kent düzenini insanlar araba ile en hızlı şekilde bir alışveriş 
merkezinden diğerine gitmek olarak algıladıkları sürece kent bütün olumlu çevresi ile 
yok olma durumundadı r. Böyle bir kent kavramı hem doğal çevreyi, hem de insan ve 
bellek ürünü olan fiziksel çevreyi yok olmaya sürüklemektedir. 

Çevrenin güzelliği insanın onunla kurduğu sağlıklı, güvenli, rahat, huzurlu ilişkiye nasıl 
dayanıyorsa, bir kentin estetiği de o kentteki yaşamın huzurlu, güvenli ve sağlıklı olma
sına bağlı. Böyle bir ilişki kurulamıyorsa o yere yine kent demek durumunda kalıyoruz 
ama hasta bir kent. Zira kent yaşamı öncelikle bireyin, kısa mesafeler içinde farklı 
etkinlikleri gerçekleştirebileceği, farklı insanlarla ilişki kurabileceği, birkaç farklı olguyu 
bir arada yaşayabileceği, bir yerden bir yere giderken de güzel yaşantılar edinebileceği 
bir yer. Otobüsle işinize giderken bir iki kişi ile selamlaşır bir iki söz paylaşırsınız, ya da 
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farklı insanları görmek bile bir zevk olabilir; alışveriş yine insan ilişkileri için bir olanak 
sağlamalı, karşılaştığınız kişilerle selamlaşmak, yol vermek insanlar arası dayanışmayı 
arttıran olgular olmalıdır. Ancak bu tür ilişkiler sayesinde bir kent yaşanılır ve hoş bir 
yer olur. 

Bu tür davranışları sağlayan, insanları birbiri ile yarışmaya değil paylaşmaya dürten, bir
birine yardıma iten insanların kişisel karakterlerinden çok çevrenin bu tür davranışlara 
ne kadar açık olduğudur. Eğer trafikte polis size sürekli acele etmenizi uyarıyorsa, yaya
lara dikkat edemezsiniz ve sonunda insanlar arasında birbirine tahammülsüzlük başlar. 
Herkes müziğini sonuna kadar açıyorsa karşısındakini bastırmaktan başka çare kalmaz. 
Bakkalda sizden sonra giren önünüze geçiyorsa giderek siz de öyle davranırsınız. 

Sanıyorum Türkiye'deki çevre insanları birbirleri ile yarışa, birbirlerini ekarte etmeye 
zorlayan bir düzen içermektedir. Kaldırımlar, yollar dar, otoriteler sürekli olarak insan
ları acele ettiren işaretler vermektedirler. Örneğin, hava alanında kontrolden geçerken 
yanda kuran polis, acele edelim diyor. Nedenini anlamak kolay değil; uzun bir kuyruk 
olsa bile, sakat ya da rahatsız kişiler olabileceği düşünülmeli. Acele her zaman stres 
yaratmaktadır. Türkiye'de son yıllarda telaş ve acele sosyal davranış modeli olarak kar- 71 
şımızdadır. 

Bu düşünceler, estetiğin, çevre güzelliğinin ve anlamının sadece fiziksel bir düzenle de
ğil, büyük oranda, davranışlar ile de oluştuğunu savunmaktadır. Estetik, herşeyden önce 
bütün duyumlar ile algılama anlamını taşır ve bu algılama sonsuz yorumlara açık, sonsuz 
anlamlar içeren ve yaşamın tüketilemeyen niteliklerinin kavranması ile ilgili olduğu için 
zaman isteyen, zaman içinde yaşanması gereken bir olgudur. 

Mimarlıkta Estetiğin Sınırları: 
Farklı Tasarım ve Kültür Ortamları Olarak Sanat, Mimarlık ve Mühendislik 
C. Abdi Güzer 

Sanat, mimarlık ve mühendislik benzerlikler, farklılıklar ve belli süreklilikler içeren disip
liner etkinlik ve tasarım alanlarıdır. 1 Bu üç alan arasındaki farklı lıklar kendilerine ait alt 
kültür ortamlarının temel belirleyicisidir. Ancak bu kültür ortamları kaçınılmaz olarak 
birbirlerine geçirgendir, bir süreklilik oluştururlar. Benzer biçimde disipliner önceliklerin
den kaynaklanan farklılık ve çatışmalar da içerirler. Her üç alanın da kendi kültür ortam
larının özerk olması biryandan konumlarını ve disipliner varlıklarını meşrulaştırırken öte 
yandan diğerine göre farklılıklarının da sınırlarını çizer. Mimarlık sanatla mühendisliğin 
arasında kalmış her ikisini de kapsayan ve dışlayan bir etkinlik alanıdır. Kendi dışında ka
lan her iki alanı kendi etkinlik alanını ve üretimini meşrulaştırmak için kullanır. Mimarlık, 
sanatın kültür alanından gelen eleştiriler karsısında mühendisliğe, mühendisliğin kültür 
alanından gelen eleştirilere karşı da sanata yaklaşarak kendini savunur, bir dokunmazlık 
zırhı kazanır. Mühendislik adına zorlanan sistem çözümleri sanat nedeni ile göze alına-

'Bu sunuş yazarın Tasarım Merkezi Dergisinde yayınlanan "İyi Kötüdür, Kötü de İyi" başlıklı yazısı ile 
süreklilikler taşımaktadır. Bkz. TM Dergisi, sayı: 1, (2006). 



bilir bir zemin kazanırken benzer biçimde sanat alanından gelen eleştiriler işlevsellik, 
yapım güçlükleri gibi nedenlerle mühendislik zemini üzerinde meşrulaşır. 

Bu üç alanın ortak kesişme noktası tasarımdır. Tasarım, birden fazla nesne, davranış ya 
da kavramın bir araya geliş biçiminin denetlenme sürecidir. Her tasarım bir ya da daha 
fazla ilişkiyi tanımlar. Tasarımın girdisi olan "şey"lerin kurduğu ilişki sonucunda ortaya 
çıkan yeni bir "şey"in de tanımıdır. "Şeylerin" ve ilişkilerin sayısının artması hem ilişkinin 
hem de ilişki sonrasında türetilen yeni "şeyin" karmaşıklık düzeyinin artmasını getirir. 
Böylece tasarım çıktısı olan her ürün birbirine bağlı olan ve alt ilişkiler barındıran bir 
"ilişkiler sistemini" ve "anlamlar kademelenmesini" temsil eder. Daha da önemlisi bu iliş
kiler "denetlenmeyen" ve zorunlu olarak ortaya çıkan bazı yan ilişkileri ve yan anlamları 
da üretebilir/barındırabilir. Bu nedenle tasarım ürünü bir bütün ya da alt kümeler olarak 
farklı okumalara, anlamalara ve değerlendirmelere açıktır. Düşünce ile tasarım arasında 
birbirlerinin yerine geçebilen bir kaynak ve ürün ilişkisi vardır. Her tasarım, hem düşün
ceden beslenir hem de düşüncenin kaynağı ve temsili biçimidir. 

Sanat, mimarlık ve mühendislik alanlarında, tasarım sürecinde, öne alınan beklentiler, 

72 öncelikler ve girdi kademelenmeleri farklılıklar taşır. Sanat alanında üretilecek nesne
nin "işaret değeri ve anlam boyutu" süreci belirleyen öncelikli girdi iken, mühendislik 
"işlevsellik ve üretim surecine", mimarlık ise her ikisine birden yoğunlaşır. Üç alan ara
sındaki bir başka önemli fark da üretilen nesnenin bağlamsal niteliğine ilişkindir. Mimar
lığın nesnesi olan yapı bir bağlamla birlikte var olur bir yandan onu dönüştürürken öte 
yandan o bağlamın getirdiği dönüşümlere açıktır. Bir başka deyişle ürünün ait olduğu, 
parçası olduğu bir ortam söz konusudur. Ürün bu ortamın parçası olarak, bu ortamdan 
etkilenerek ve bu ortamı etkileyerek var olur. Bu ortam fiziksel hem de kültürel tanımlar, 
sınırlar içerir. Mimarlık ürününün etki alanı sadece doğrudan kullanıcı ya da izleyici olan 
bir gurupla sınırlı değildir. Bir başka deyişle mimarlık ürünü izleyici gurubunu seçemez 
ve izleyici gurubu tarafından seçilemez. Yapılar kamusal alanda, anonim etkilere açık bir 
nitelik barındırırlar. Sanatta ise bağlam zorunlu bir girdi değildir. Sanatçı kendi bağlamını 
yaratma ya da seçme benzer şekilde içinde yer aldığı ortamı diğer ortamlardan bağımsız 
kılma özgürlüğüne sahiptir. Sanat ürününün üretim süreci fiziksel ya da kültürel olarak 
içinde yer alacağı ya da almayacağı ortamı belirler, o ortamla gireceği ilişkinin sınırlarını 
çizer. Benzer biçimde sanat ürünü izleyici gurubunu seçme ve izleyici gurubu tarafından 
seçilme hakkına sahiptir. Mühendislik ise bağlamsız var olamaz, bağlam mühendislik 
ürününün üretim sürecinde tek ve temel belirleyicidir. Bağlamın tanımladığı sorun mü
hendislik ürününün var olma nedenini oluşturur. Mühendislik tasarımının çıkış noktasın
da kesin ve tanımlı bir kullanıcı/izleyici gurubu vardır. 

Bu çok girdili, karmaşık yapının sonucu olarak tasarım ürününe değer atfedilmesi de 
çok girdili ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle tasarımda "iyi" ve "kötü", sanatta "güzel" 
ve "çirkin", mühendislikte ise "işlevsel bulunanla" "işlevsel bulunmayan", her zaman 
uzlaşılan tekil değer sıfatları olarak kullanılmaz ve/veya atfedilen bu değerler tasarımın 
bütününü, barındırdığı tüm alt anlam ve ilişkileri temsil etme gücüne sahip değildir. Bir 
başka deyişle, tasarım ürünü birbirlerinden farklı değerleri aynı anda barındırabilen alt 
ilişkileri içerebilir ve kimi zaman bu değer farklılıkları uzlaşmayacak kadar zıt anlamlar 
barındırabilir. Bu nedenle, tasarım ürününe yönelik olarak atfedilmiş her değer, ürünü 
temsil ettiği varsayılan her sıfat bir indirgemenin, atfedenin konumundan ya da ilişkiler 
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sistemi içindeki tercihlerden kaynaklanan bir soyutlamanın sonucudur. Bu soyutlama de
ğerlendirme eyleminin içinde yer aldığı zemine göre biçimlenir. Bu zeminin temel belirle
yicisi ise kültürel ortamdır. Sanatta bu indirgeme tamamen eserin müellifinin tercihleri, 
üretim sürecinin içinde yer aldığı doğrudan seçimler doğrultusunda oluşur. Mimarlık ve 
mühendislik ise içinde yer alacağı kültür ortamını belirleme konusunda özgür değildir. 
Mimarlık ve mühendislik ürünü belli bir fiziksel ortam, onu kademelenme farklılıkları 
taşısa da bu fiziksel ortamı saran bir kültür ortamı için tasarlanır. Üstelik etki alanı söz 
konusu olduğunda kültür ortamı seçilmiş bir alt ortamla sınırlı değildir. Bir başka deyişle 
mimarlık ve mühendislik söz konusu olduğunda, belirleyici olan, sanatta olduğu gibi, 
tasarımcının tercihleri ile oluşan bir değerlendirme ortamı değildir. 

Tasarım ürününün değerlendirilmesi onun etki alanını oluşturan grupların çeşitliliğine 
paralel olarak çeşitlilik kazanır. Güzel ve çirkin, iyi ve kötü hatta çoğu zaman işlevsel 
bulunanla bulunmayan pek çok zıt anlamlı sıfatta olduğu gibi kimin, nereden ve ne 
zaman baktığına göre yer değiştirebilen kavramlardır. Herhangi bir değerlendirmede 
değer atfedilen kadar değer atfedenin konumu ve birlikte içinde yer aldıkları ortam da 
doğrudan belirleyicidir. Bir başka deyişle herhangi bir nesne ya da ilişkiler sisteminin 
değerlendirilme sürecinde ulaşılan yargı, salt nesnenin değerini değil aynı zamanda o 73 
değeri atfedenin ve atfedilme eyleminin içinde olduğu durumun da değerlendirilmesini, 
yani bazı paralel değerleri temsil eder. Değerlendirme bilimsel olabileceği gibi sosyal 
ve kültürel bir olgudur, zamana ve ortama bağlı bir değişkenlik barındırır. Bu nedenle 
tarihsel birikim kötü ile iyinin yer değiştirme örneklerini sunar. Değerlendirmenin ze-
mini "tasarım" olduğunda, iyi ile kötü arasındaki "sınırın belirsizliği" daha da belirgindir. 
Birçoğumuz için anlaşılmaz olan bazıları için avant-garde, başkaları için değersiz olabilir. 
Benzer biçimde birçoğumuz için iyi olan bazıları için kötü ya da bir zamanlar iyi olan 
bugün kötü kabul edilebilir. 

Tasarım ürününün algılanması ve değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, üç temel 
kültürel ortamdan bahsedebiliriz. Bunlar 'akademik ya da eleştirel' olarak niteleyebile
ceğimiz ortam, 'profesyonel' olarak niteleyebileceğimiz ortam ve son olarak 'popüler' 
değerlendirme ortamıdır. Akademik ve eleştirel olarak nitelediğimiz ortam, temel olarak 
tasarımın karmaşık yapısını ve doğasını bir bütün olarak algılamaya, süreci bütün iç ve 
dış dinamiklerinin etkileri altında değerlendirmeye çalışan eleştirel bir kültür ortamını 
temsil eder. Şüphesiz bu ortam içinde de değerlendirmeye yönelik indirgeme ve soyut
lamalar yer alabilir ancak burada önemli olan bu indirgemelerin bilinçli olarak yapılması 
ve değerlendirme sürecinde bu indirgemenin sınır ve gerekçelerinin sonuç yargı ile bir
likte açıkça sunulmasıdır. Profesyonel değerlendirme ortamı, mimarlığın kendi ürettiği 
kültürün değer ve geleneklerini esas alır, bu anlamda kendi dışında kalan her iki ortama 
da geçirgendir. Daha çok gündelik yaşamın değerlendirme ortamı olarak niteleyeceği
miz popüler ortamın aktörleri mimarlığın sistematik olarak oluşturduğu bilgi birikimi ile 
doğrudan ilişkili olmayan kişilerdir. Bu ortam, hem ortamın hem de aktörlerin öncelik ve 
yapılarına göre değişkenlik kazanan bir indirgemecilik barındırır. 

Tasarıma yönelik olarak üretilen herhangi bir yargı ya da değer, içinde yer aldığı kültür 
ortamına göre farklı öncelik ve okumaları temsil eder. Bu değer ve yargılar, ortamlar 
arasında süreklilik gösterebileceği gibi uzlaşmaz çelişkilere varan farklılıklar da barındı-



rabilir. Akademik ortamda önemsenen, altı çizilerek tartışmaya açılan bazı tasarım tu
tumları gündelik yaşamın öncelikleri içinde görmemezlikten gelinebilir. Şüphesiz bunun 
tersi de söz konusudur. Gündelik yaşam ortamının paylaşılan bir beğeni örneği olarak 
öne koyduğu tasarım nesnelerinin bazıları akademik ya da profesyonel ortam için özel 
ve öncelikli bir anlam barındırmayabilir. Bir başka deyişle sokaktaki insan tarafından iyi, 
güzel olarak nitelenen bir tasarım ürünü mimarlık birikiminin sistematik olarak kültüre 
dönüştüğü ortamlarda sıradan hatta çirkin ya da kötü bulunabilir. 

'Tasarım süreci'nde, yeni bir şey olmak üzere bir araya getirilen parçaların 'nasıl bir 
araya getirileceği', 'neden bir araya getirildikleri' ile doğrudan ilişkilidir. Benzer biçimde 
parçaların bağımsız nitelikleri ve alt parçaları ile 'bir araya gelme yer ve zamanı' da bir 
araya geliş biçimini doğrudan etkiler. Akademik ve eleştirel mimarlık ortamı, tasarım 
sonucu oluşmuş ilişkiler düzenin sonuç önermesi kadar o ilişkilerin oluşma sürecindeki 
alt ilişkileri bu ilişkiler zinciri içindeki süreklilik ve farklılıkları, geniş anlamda da i lişkilerin 
var olma zeminini anlamaya çalışır. Bu zemin, bir yandan tasarım sürecinin iç dinamikle
rini, öte yandan o sürecin dışında ondan önce ve onun etkileme/ etkilenme alanı içinde 
oluşmuş dış dinamikleri içerir. Bu tür bir değerlendirme, doğrudan değerlendirilen ürünle 

74 sınırlı olmayan bir birikim, özel bir çaba gerektirir. 

Öte yandan profesyonel değerlendirme ortamı eklektiktir. Bir yandan akademik ortamın 
sistematik birikiminin indirgenmiş bir alt gurubunu kullanırken öte yandan gündelik ya
şamın değerleri tarafından geri beslenir. Bu nedenle kendi dışında kalan her iki gurubun 
da değerlerini görmemezlikten gelemez. 

Popüler ortam için 'tasarım' öncelikli olarak bir tüketim alanıdır. Bu nedenle, tüketim 
kültürünün değer üretme süreçleri için geçerli olan tüm ilişki ve algılama biçimleri, tasa
rım ortamı içinde geçerli. Hatta tasarım ortamı tüketimin itici gücü olması nedeni ile bu 
kültür ortamı içinde önemli bir öncelik ve ayrıcalığa sahip. Bu ortamda, tasarım nesnesi, 
birçok arka plan özelliğinden arınmış olarak ve her şeyden çok tüketim değerinin altı 
çizilerek öne çıkar. Değer atfetme süreci, tüketim pazarı içinde önceden oluşturulmuş 
değer ve beğeni normlarına geçirgendir. 'Moda', yani güncel beğeni normları baskın bir 
belirleyici, kalıcılık kavramı ise gözardı edilen bir değerdir. 'Beğeni', güncellik zemini 
içinde izole edilmiş olarak oluşur, ürünün kendi ortamından öncesi ve sonrası temel bir 
belirleyici değildir. 

Burada popüler kültür kavramı ile gündelik yaşamın bir başka yansıma biçimi olan folk 
ve kitle kültürü gibi kavramların birbirinden ayrıştırılması gerekmekte. David Rowe'un 
vurguladığı gibi folk kültürü, "metalaştırılabilir olmayan ve rasyonelleştirilmemiş kültür 
biçimlerinin aşınması ile tedricen tahrip edilen ve özünde endüstri öncesi olan, simgesel 
pratikler dizisi" olarak nitelendirilebilir.2 Rowe 'Popüler' kavramını ise S. Hall'a dayan
dırmaktadır.3 Hall'un kabulü içinde "popüler" düşüncesi halk ve iktidar bloğu arasında 
doğrudan bir ayrım öngörür, halka ait değerlerle, kurumlara ve diğer aktörlere yönelik 
değerler arasında oluşan farklılıkları temsil eder. Bunun yanı sıra, ele alındığı bağlama 

2David Rowe, Popüler Kültürler, çev. Mehmet Küçük (İstanbul :  Ayrıntı Yayınları, 1995), s. 21.  
35.  Hali, "Notes on Deconstructing the Popular, " R. Samouel (der.) People's History and Socialist 
Theory (London: Routledge and Kegan P., 1981), s. 227. 
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bağlı olarak halk ve iktidar bloklarına farklı anlamlar yüklemek olası. Bu noktada halk 
bloğunu temsil eden kültürel yapı, tekil bir kimlik arayışından çok ne ile özdeşleşmek 
istemediği üzerine odaklaşmakta, iktidar bloğunun dayattığı değerlere "karşı olmayı" 
birincil kimlik unsuru olarak öne çıkartmakta .  Bir başka deyişle tercih edilmeyenlerin be
lirginliğine karşılık tercih edilenlerin öncelikleri açık bırakılmakta, gündelik yaşam içinde 
kendiliğinden oluşmalarına olanak tanınmaktadır. 

Söz konusu tasarım olduğunda, değer üretilmesine yönelik olarak belirleyici olan kültür 
ortamı yani Hall'un kabulü ile "iktidar bloğu kavramının karşılığı değişkenlik taşımakta. 
Akademik ortam, sistematik mimarlık birikiminin belirleyicisi, dolayısı ile disipliner orta
mın yönlendiricisi. öte yandan, gündelik yaşamın ortamı kendi değerlerini oluştururken 
'akademik ortamın eleştirel değerleri'ni temel bir referans çerçevesi olarak kullanma 
zorunluluğunu göstermez ve üretim ortamında temel ve baskın belirleyici, 'gündelik or
tamın beğeni değerleri'dir. En azından sayısal çokluk, buna bağlı olarak da çevrenin bas
kın yüzü bu referans çerçevesi içinde şekillenir. Tasarım nesnesinin birincil üretim koşulu 
meta değerinin oluşmasına, pazarda yer bulabilmesine bağlıdır. Profesyonel ortam ise 
kendi başına bir iktidar bloğu değildir. Bir yandan akademik ortamda öte yandan günde-
lik değer ortamı içinde varlığını sürdürmek, her iki ortamın değerleri arasında bir denge 75 
oluşturmak zorundadır. Şüphesiz bu durum farklı kültür ortamları arasında karşıtlıkların 
oluşmasının yanı sıra bazı sürekliliklere de açıktır. Bir başka deyişle "iyi" ve "kötü" kültür 
ortamları içinde zorunlu olarak yer değiştirmezler. 

İyi ve kötü genellikle akademik ve eleştirel ortamı n  doğrudan ilgi alanı değildir. Bu or
tamda mimarlık eleştirisinin temel beklentisi bir sonuç yargısına varmaktan çok süreci 
ve ilişkiler sistemini anlamak, söz konusu tasarım nesnesini birden fazla zemin üzerinde 
değerlendirmeye açmaktır. Bu çok girdili karmaşık süreç içinde sonuç ürün aynı anda 
olumlu ve olumsuz anlamlar yüklenmeye açıktır. Gene de bu ortam içinde olumluluğun 
altını çizmeye yönelik bazı geleneksel kavram ve anlamlardan söz etmek olasıdır. öncü 
olmak, yeni olmak, deneysel olmak, özgün olmak ya da bir tipolojinin gereklerini bü
tüncül olarak yerine getirmiş olmak bu ortamda ayrıcalık kazanarak değer atfedilme 
zeminleri olabilir. Benzer biçimde tasarımın alt süreçleri arasındaki süreklilik ve tutarlılık, 
bir başka deyişle arka plan kavramları ile sonuç ürün arasındaki temsiliyet ilişkisi bu 
ortamın olumladığı geleneksel değerler olarak öne çıkmaktadır. 

Profesyonel ortam, iyi ve kötü kategorilerini oluştururken, biryandan akademik / eleştirel 
ortamın öncelik vermediği bazı çerçeveleri kullanırken öte yandan diğer ortamlar içinde 
kendini meşrulaştırılmayı da doğrudan bir değer olarak kabul eder. Örneğin, maliyet, 
yapım süresi gibi değerlerin yanı sıra tasarımı sınırlayan koşullara karşı direnme gücü, 
geleneksel ölçütlere göre kazanılan esneklik sınırları birer değer çerçevesi oluşturur. öte 
yandan, popüler ortamda görülen ilgi kadar, akademik ortamda tanınmış olmak da bu 
ortam için vazgeçilmezdir. Gene de, bu kültür ortamı için, tasarımın, uygulama süreci ile 
gösterdiği süreklilik en baskın değer zeminini oluşturur. 

Gündelik yaşam, tasarımı, arka planından başlayan bir süreç olarak ele almak ve bitmiş 
ürünle süreci bir bütün olarak değerlendirmek yerine, bitmiş ürünün toplumsal anlamda 
kazandığı işlevsellik ve temsili değerini öne alan bir değerlendirme zemini kullanır. Ta-



sarım nesnesi, çoğu zaman, değerlendirenin de üzerinden değer kazandığı bir kimlik ve 
yatırım aracıdır. l<ullanım ve üretim kolaylıkları, maliyet sınırları, genel ve yaygın olarak 
kabul görmüşlük, güncel normlara uygunluk gibi her tüketim nesnesi için geçerli olan 
değerler, tasarım / mimarlık ürünü için de geçerlidir. Öte yandan, tasarımın sürecinden 
çok ürünü olan nesne ile ilgilenmenin bir çıktısı olarak diğer kültür ortamlarında kolay 
değer bulamayan ve taklit ya da "kitsch" olarak nitelenebilecek bazı tasarım biçimleri 
bu ortamda değer bulabilmekte, bu anlamda oluşan bazı değer karşıtlıkları hoş görü 
ile karşılanabilmekte. Tüketim toplumunda tasarım nesnesi sadece kullanım değeri ile 
değil kimlik değeri ile de öncelik kazanır. Burada, nesnenin kendi değerinin yani tasarım 
nitelikleri ile oluşturduğu değerin yanı sıra nesnenin tasarımcısı, tasarımcısının oluşmuş 
kimliği üzerinden oluşturduğu değer de önemli. Özellikle, gündelik yaşam içinde tasarım 
nesnesi, tasarımcısının kimlik değerine bağlı olarak 'önceden bir değer' edinmeye açık
tır. Benzer biçimde, popüler ortamda bir nesnenin değerlendirilme içeriğinden bağımsız 
olarak medyatik ortamda öne çıkarılma sıklığı da bir değer olarak algılanmakta, tanın
ma yoğunluğu doğrudan kabul görmüşlük olarak algılanmakta. Bu nedenle, nesnenin 
kendisi, tasarımcısının kimliği ve ortamdan aldığı geri besleme bir bütün halinde değer 
oluşturur, hatta kimi zaman diğer çerçeveler nesnenin kendi tasarım değerinin önüne 

76 geçebilir. 

Tasarım alanında birbirleri ile uzlaşmaz çelişkiler barındıracak kadar farklılaşan ve çatış
maya varan değer farklılıkları barındıran kültür alanları şüphesiz bir arada ve iç içe var 
olmaktadır. Aralarındaki sınır bulanık ve geçirgendir. Daha da önemlisi, özellikle tasarım 
söz konusu olduğunda iktidar alanı da benzer bir belirsizlik barındırmakta, akademinin 
bilgiye dayalı gücü karşısında gündelik üretim ve tüketim süreçleri pazarı doğrudan be
lirleyici olma gücüne sahiptir. Bu nedenle iyi ve kötü kavramlarının değişik kültür ortam
ları arasında yer değiştirmeye varan farklı algılamalarının varlığı kaçınılmaz. Bu kavram
ların birbirinden ayrılması ve daha belirgin sınırlarla tanımlanması ancak bu karmaşık 
yapının dışına çıkılarak bakıldığında, bir başka deyişle eleştirinin mesafe kazanması ile 
gerçekleşebilir. Bu mesafe bir yandan zaman aracılığı ile kazanılırken öte yandan bakma 
noktasının değiştirilmesi yani disipliner sınırların esnetilmesi ile kazanılabilir. Tasarımın 
akademik alandaki değerlendirme geleneği de büyük ölçüde bu eleştirel mesafelerin 
kazanılması üzerine kuruludur. 

Sanat, mimarlık ve mühendislik arasında biryandan disipliner farklılıklarından kaynak
lanan bir kültür ortamı farklılığı oluşurken öte yandan kültür ortamlarının yukarıda tar
tışılan değer farklılıkları da her üç ortama da geçirg(;!ndir. Bu karmaşık algılama yapısı 
içinde mimarlık kendisine komşu olan her iki alanın, sanat ve mühendisliğin, kimi zaman 
birbirleri ile çelişecek kadar farklılaşan değerler sistemini bir arada temsil etmek, her 
ikisini de yansıtmak zorundadır. Bu özgün konum mimarlığa biryandan alternatif meşru
laşma ortamları sunarken öte yandan mimarlık ürününün değerlendirilmesinde, diğer iki 
alanda görülmedik sınırlarda, bir karmaşıklık getirmekte, birbirleri ile çelişebilecek kadar 
uç noktada olan değerleri bir arada temsil etmektedir. 
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Şöyle bir sav ileri sürebiliriz: Toplumlar, ileri atılım ve sıçrama dö"nemlerinde estetiği 
sadelik, yalınlık ve işlevsellik ilişkisinde arıyorlar. Bu karşın, çözülme dönemlerinde daha 
çok süslemecilik ve süslemenin estetiği öne çıkıyor. Basitlik ve sadeliğe karşı, gerçek 
gereksinmelerin ve işlevin önüne geçen bir gösterişlilik, ölçülerde abartı ve malzeme 
kullanımında süslemecilik gözleniyor. Kentsel çevrenin tasarımında ve planlanmasında 
bağlamsız/ık ya da ortak bağlam yoksunluğu ve eklektiklik kentsel estetik sorunların da 
kapsamını oluşturuyor. Diğer yandan günümüzün tük�timc_i estetiği ve tasarımı, yapılı 
çevre-doğa ilişkisini organik bir bütünlük ve geçişlilik ilişkisi içinde değil de tersine bir 
karşıtlık ilişkisi içinde yaratıyor. Bu estetik anlayış, kamusallığı ve kamusal alan yaratma 
kaygılarını hedef alan, günümüzün bireyci ve özelleşmeci ideolojisi ile besleniyor. Burada 
dile getirdiğimiz, estetiğin kural ve koşullarını oluşturamama sorunu, toplumsal olarak 
belirlenmektedir. Bağlam yaratamama, estetiğin alanı ile sınırlı bir sorun değil. Kurgu 
ya da bir yapı oluşturamama ve düzen kuramama sorunu, tasarımda, planlamada ve 
bilimde olduğu kadar tüm toplumsal yaşamla ilişkili genel bir sorundur. Hemen belirtmek 
gerekir ki, kendi içine kapanan ve giderek daha fazla sınıfsal ayrımlara denk düşen kent 77 
parçaları, ne denli yi tasarlanırlarsa tasarlansınlar, kentin bütününe ilişkin kamusallık ve 
yararlarla doğrudan ilişkili kentsel estetiğin oluşumu açısından bir çözüm olamıyor. Sınıf-
sal nitelikleri nedeniyle de kentin bütününe ilişkin bir değer taşımıyor. Siteler şeklindeki, 
kendi içlerine dönük orta üst ve üst sınıf konut alanlarının oluşumu, kentsel estetik so-
runların çözümünü dolaylı yoldan da olsa engelliyor. Bu konut alanlarında, ortak alanlar 
dışarıdan kullanıcılara kapalı hale getirildiğinden kamusal nitelikleri ortadan kalkıyor. 
Diğer yandan, otomobilleşme ve bunun yarattığı kentsel trafik sorununun çözümüne 
yönelik müdahaleler de toplumsal ve mekansal bölünmüşlüğü ve saçılmayı artırıyor, 
kamusal mekanlara ilgisizliği ve yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. 

Estetiğe, özel olarak da kentsel estetiğe ilişkin yaklaşımımız şu temel düşünceyi içeriyor: 
Her şeyden önce, eğer kentsel estetikten söz ediyorsak bu öncelikle kamusal mekanların 
oluşumu ile ilişkilidir. Kentsel estetiğe ilişkin kaygılarımızın kent denen şeyin dayandığı 
ortak yaşam kültürü, yani kamusallık yaratma ile doğrudan ilişkili olması gerekir. Bura
da, kamusal mekanın, yani toplu yaşama ilişkin kamusallıkların üretimi ile ilişkili ortak 
mekanların niteliğinden söz ediyoruz .  Kentsel estetik bu ortak mekanların niteliği ile 
ilgilidir. Diğer yandan kentsel estetik dediğimiz şey gerçekte kamusal bir değer üretmek 
demektir. Yani kent dediğimiz kamusal alana ilişkin bir değer ve güzellik üretmektir. 
Ortak gereksinmenin karşılanması ve işlevselliklerin üretilmesi, kentsel estetiğin ya
ratılmasında en temel belirleyicidir. Şüphesiz, estetik değerin korunması da kentlilerin 
beğeni ve algı düzeylerinin yükselmesinin ön koşuludur. Ve estetik üzerine tartışma içine 
girilemeyen, erişilemeyen bir aydın söyleminden öte bir şey olmalıdır. Temel işlevi ve 
ortak gereksinmeyi geri alana iten, estetiği toplumun ve halkın yaşamından koparan 
bir tasarımcı egosu yerine, estetiği kent yaşamının, kamusallığı yaratma sürecinin içine 
sokmak gerekir. Estetiğin erişilemeyen bir aydın söylemi olmasının yarattığı yabancılaş
manın yıkılması ve günlük yaşamımıza sokulması toplumsal gelişmenin ve ilerlemenin 
de zorunlu bir adımıdır. Bu sürecin kendisi estetikle bir mesleki etkinlik olarak ilgilenen 
tasarımcılarda ciddi bir bilinç sıçramasını da beraberinde getirecektir. Bu nedenle, kar-



şıt proje, toplumsal sorunları temel hareket noktası alan, işlevi yitirmeksizin basitlik 
ve sadelik temelinde estetiğin oluşturulmasına, ortak dilin ve bağlamın yaratılmasına 
yönelmelidir. 

Mekanın öğreticiliği vardır kuşkusuz. Kentte yaşayanların estetik eğitimi açısından, algı 
düzeyleri üzerinde niteliksiz mekanların ve çevrenin olumsuz etkisi yadsınamaz. Yaşa
dığımız dönemde, kentsel toplumsal bölünme ve kamusal alanın parçalanışı ve bunu 
özendiren ideolojiler, mekanın estetik kavranışı ve dönüştürülmesi üzerinde olumsuz 
sonuçlar yaratmaktadır. Kentin mekanlarına ilişkin beğeni düzeylerinin yükseltilmesi, 
yalnızca algı düzeyi ile sınırlanmış bir estetik anlayışına indirgenemez. Önemli olan kent
sel yaşamın, güzelliğin alanına sokulması ve dönüştürülmesidir. Estetiğin alanı, gerçeğin 
estetik yoldan kavranmasının, güzelliğin bağlı olduğu yasaların bulunmasının ötesinde 
bunların biçimlendirilmesi ve dönüştürülmesidir. Bu ise karar vericilerden uygulayıcılara, 
tasarımcıdan o mekanlarda yaşayanlara kadar geniş bir kesimin etkin ya da dolaylı et
kinlikleri ile gerçekleşebilir. 

Mekanın estetik algılanışı mekanın oluşumuna ve biçimlenmesine katkı koyar. Mekanın 

7 8  üretimindeki tutum v e  davranışları belirler. Benzer biçimde, estetiğin konusunu oluştu
ran tüm öğelerle birlikte üretilen mekan, günlük yaşamımızda, uzun ya da kısa erimde, 
mekandaki etkinliklerimize sınırlamalar getirir, bizleri koşullar ve yönlendirir. Bu diyalek
tik bir ilişkidir. Kuşkusuz burada estetik yönelmenin, mekanın biçimlenmesinde birebir 
belirleyici olduğunu söylemiyoruz . Ancak, maddi gerçeğin kendisi beğeni düzeylerimizi 
ve imgelememizi önemli ölçüde etkiler, tanımlar, baskı altına alır, alışkanlıklarımızı, ka
nıksayışlarımızı ortaya çıkarır. Bu nedenle mekana, yaşadığımız çevreye yapılan müda
halelerin niteliği önemlidir. 

Tasarım ve tasarımcı, kullanıcılarına yol gösterebildiği, estetik kaygıları olan bir kişilik 
oluşumuna katkıda bulunabildiği ölçüde tasarımcı ile kullanıcı arasında ortak beğeni dü
zeyleri oluşabilir. Önemli olan işlev, toplumsal ve kamusal yarar ile estetiğin kuralları 
arasındaki ilişkinin göz ardı edilmemesidir. Ne işlevseldir? Ne değildir? Kimin için işlev
seldir? Kullanıcılar, kuşkusuz, kendi nesnellikleri aracılığıyla tasarım sürecinde ortaya 
konan heyecanlara ve beğeni düzeyine yaklaşacaklardır. Kullanıcıların toplumsal refahı
na katkıda bulunduğu ve toplumsal ve kamusal yararı öne çıkarabildiği ölçüde, kentsel 
estetiğin oluşumuna katkıda bulunabilecek bir toplumsal bağlam yaratılabilecektir. 

Tasarımcı, öncelikle işlevden hareket etmelidir. Planlama ve tasarımda, ortak bir tasarım 
dili ve bağlam (görsel ve fiziksel bir düzen, işlevsel ilişki, diğer yapılar ile bir araya geli
şin koşulları, süreklilik, hareket olanakları), doğal çevre ile organik bir bütünlük arayışı 
temel olmalıdır. Doğal çevre ile yapının ilişkisi, organik bütünlük içinde ele alınmalı, 
malzeme kullanımında, diğerleriyle bir araya gelişin kuralları ve koşulları üzerinde du
rulmalıdır. 

Yapı-doğa ilişkisinde, organik bütünleşme ve geçişlilik ilkeleri izlenmelidir. Bir yapının 
gerek tasarım dili, malzeme kullanımı gerekse yakın çevredeki yapılar ve kullanımlarla 
bir araya gelişi, mekansal bağlamın önemli öğeleridir. Ortak tasarım dili yanı sıra var 
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olan ya da yapının kendi çevresinde oluşturduğu doğal ortam ile bütünleşme düzeyi 
önemlidir. 

Doğa ile uyum ilkesi, yersel (topograAk) farklılaşmayı ve doğanın hareketini, alt edile
cek bir etken olarak değil tasarımı güçlendiren ve zenginleştiren ve yapının mimarisinin 
biçimlendiren bir olanak olarak değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

Kentsel parçalar veya bölgeler arasında, ortak mekanlar yaratmayan ve yaya dolaşım 
olanaklarını güçlendirmeyen bir yapılaşmanın, kentsellikten beklenen kamusallıkları ge
liştirdiği söylenemez. Tekil gelişme kararları sonucunda şekillenen parçaların rastlantısal 
biçimde bir araya gelişi ya da eklenmesiyle oluşan kentsel çevreler bir dizi kentsel soru
nun kaynağını oluşturuyor. Bağlam ve omurga oluşturmayan ya da bir kentsel omurga
nın parçası ·olamayan yapılaşma örnekleri olarak alışveriş merkezleri kentlerimize dam
gasını vuruyor. Kentlerimiz birbirleriyle ortak tasarım ve planlama kapsamında ilişkileri 
kurulmamış bağımsız yapılaşmaların birbirlerine eklenmesiyle şekilleniyor. 

Oysa kentsel gelişmenin planlanması ve tasarımı, ortak mekanları ve yaya dolaşımını 
öne çıkaran, kentsel bölgeleri birbirleriyle ilişkilendiren, kamusal erişim olanaklarını güç- 79 
lendiren kentsel omurgaların yaratılmasını hedeflemelidir. 

Mekanda çeşitlilik, tasarımda ve kentin tasarımında arzu edilen bir şeydir. Buna karşın, 
biraraya gelişin ortak dili oluşturulamadığı durumda bu arzu edilen şey karışıklığa yol 
açabilir. Bu ise yalnızca estetiğin alanı ile sınırlı bir sorun değildir. Bunlar kentte yaşayan
lar üzerinde, toplu yaşamda dikkat bozukluğu, yoğunlaşamama, yönlenme, tanımlan
ması zor ve belli belirsiz ruhsal yorgunluk hali vb. sorunları yaratabilir. Bu tür sorunların 
kaynağını oluşturan bir diğer şey de, kentsel vurguların çokluğudur. Benzer şekilde, 
simgesel olanın sık kullanımının ve işaretlerin çokluğunun (örnek olarak reklam panola
rı) yarattığı sorunlardan da söz edebiliriz. Bir diğer sorun da "geçiciliğin süreklileşmesi 
yoluyla estetik kirlenme"dir. Kentlerimizdeki sürekli inşaat etkinlikleri, bu tür bir estetik 
sorunun önemli bir nedenidir. Geçiciliğin süreklileşmesi günlük yaşamımızda kalıcı bir 
düzensizlik durumu yaratmaktadır. 

Burada uygulayıcının karar vericilerin ve de tasarımcının rolünün belirleyici olduğuna 
işaret etmekteyiz. Kentin mekanlarını kullananlar kuşkusuz kendi nesnellikleri aracılı
ğıyla tasarım sürecinde ortaya konan heyecanlara ve beğeni düzeyine yaklaşacaklardır. 
Bu süreç, insanların yaşadıkları çevreye yabancılaşmalarına karşı bir tutumun oluşma
sına katkıda bulunabilecektir. Bu ortak dilin oluşumunda, tasarımcı, işlevin önemini göz 
ardı etmeyen bir estetik değerler sistemi yaratmaya özen göstermelidir. Kent estetiğinin 
oluşturulmasında estetiğin konusu olan öğelerin temel işlevinden, esas olarak insana 
hizmet etme gereğinden uzaklaşmama gereği vardır. Önemli olan işlev ve estetiğin ku
ralları arasındaki ilişkinin göz ardı edilmemesidir. Bir başka deyişle, kentsel mekana 
yapılacak müdahalelerde birinin diğeri adına feda edilmemesi gerekir. Bu ilişkinin sürekli 
gözden geçirilmesi ise tasarım sürecini oluşturur. 

Kentlerde işlevsellikleri estetik değerlerden yoksunluklarına gerekçe yapılan müdahale
lerle çok sıkça karşılaşmaktayız. Ayrıca neyin gerçekten işlevsel olduğu da tartışmalı-



dır. Sözde işlevleri, estetik değerlerden yoksunluklarına gerekçe gösterilen bir sürü öğe 
günlük yaşamımıza tüm eziciliği ile giriyor. Kentlerimizde hızlandırılan taşıt trafiğinin 
sorunlarını çözmek için estetik değerden yoksun alt geçitler, üst geçitler, köprülü kav
şaklar hiç bir çevresel değere saygı göstermeksizin inşa ediliyorlar. Sokaklar yok ediliyor, 
doğal olarak da kent mekanlarına ilişkin bellek de ortadan kaldırılıyor. Sokaklar artan 
taşıt trafiği ve yanlış trafik düzenlemeleri nedeniyle caddelere dönüşüyor. Kimi önemli 
etkinlik bölgeleri geçici olduğu ileri sürülen alt geçit, üst geçit vb. inşaatlar nedeniyle 
hızla sönüş yaşıyor. 

Bütün bunlar da kentte yaşayanların, başka nedenlerle de beslenen çevreye yabancılaş
malarını, umursamazlıklarını güçlendiriyor. Bu noktada, kentin mekanlarına yapılan ve 
yapılacak müdahalelerin niteliği son derece önemlidir. Yapılan olumsuz seçimler mekan
daki öğelerin yarattığı belleğin bozularak, beğeni düzeyinin düşürülmesi gibi sonuçlar da 
yaratabilmektedir. 

Şüphesiz, kentlerdeki sorunları parçacı biçimde tanımladığımız da, her çözümü tartışma
sız işlevsel saymak olanaklıdır. Buna karşın, çoğunlukla da, parçacı biçimde tanımlanan 

80 bir problemin, ya da parçacı biçimde çözülmeye çalışılan problemlerin en işlevsel olma
yan, en ekonomik olmayan çözümleri de bu tür çözümler olmaktadır. Sonradan bütün bu 
parçacı çözümleri veri alan estetik arayışlar, estetik bir değer yaratma çabaları ne yazık 
ki gülünç olmaktan öte bir anlam taşımıyor (taşıt trafiği uğruna kentin ulu ağaçlarını 
kesilip saksılar içine yerleştirilen ağaçlar, yapma kayalar ve şelaleler örneklerinde olduğu 
gibi) .  Ancak, kentsel ölçekte işlevselliği tartışmalı olan ve yer aldığı ortam içindeki varlığı 
ile ciddi estetik problemler yaratan öğeleri allayıp pullayarak, pahalı malzemelerle do
natarak ve bu şekilde estetik sorunları ortadan kaldırma arayışları, başlangıçtaki yanlışı 
ortadan kaldırmadığı gibi ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Diğer 
yandan kentsel mekana bu biçimde bir yaklaşım eklektik bir tasarım etkinliğinin beğeni 
düzeyini kentlilere kabul ettirmektedir. 

Kentlerimizde, kentsel estetiğin yaratılmasının şu ön koşullarını sıralayabiliriz: 

1 .  Çağımızın tüketimciliğine karşı, yalınlık ve sadeliğin estetiğinin yaratılması, 
2. Ciddi toplumsal yabancılaşmaya yol açan özelleştirme ve özelleşmeye uygu

lamalarına karşı kamusal alanın ve kamusal değerin üretiminin estetiğinin yaratılması, 
3. Parçacı, tekil gelişme kararlarına karşın, toplumsal bütünleşme olanakları 

sunan kentsel omurgaların ve mekansal ve toplumsal bağlamın yaratılmasını hedefle
yen, kapsamlı planlama ve tasarım etkinliği, 

4. Tasarımda ve mimaride ortak dilin ve düzenin yaratılması, 
5. Yapılı çevre-doğa (yaratılan ya da var olan) ilişkisinde organik bütünlüğün, 

geçişliliğin, iç içe geçişin ve uyumun sağlanması, 
6.Tasarımda işlev ve ortak gereksinmenin, temel hareket noktası olarak alın

ması, 
7. Mekanda farklılık-çeşitlilik ilişkilerinin ortak bir tasarım dili ve düzeni içinde 

değerlendirilmesi, rastlantısallığa bırakılmaması, 
8. Estetiğin kurallarının ve olanaklarının tüm ortak yaşamın içine sokulması. 
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Resim 1 .  a,b,c 
Biraraya gelişin olumlu bir göstergesi olarak bağlam ve omurga yaratılması: ODTÜ'deki 
ana yaya yolu, yapıların sınır oluşturmaksızın eklemlenebildiği, kamusallıkların oluşu
muna izin veren bir mekansal omurganın önemli bir öğesidir (ODT Ü/Ankara) . Ana yaya 
yolu üzerindeki yapıların sınırları olmamakla birlikte, yapılar ve yapılar arasındaki açık
lıklar tutarlı bir düzene sahip olduğundan her yapının çevresinde kendisi ile ilişkili görsel 
etki ve algı alanı oluşmaktadır. Bu organik bütünlük tutarlı bir yapı-dolaşım alanları, 
doğal ortam-yapı ilişkileri üzerinde sağlanmaktadır. Oysa ODTÜ yerleşkesinde yeni yapı
laşma örnekleri bu tür bir organik bütünlük ve geçişlilik ilkesi yerine sınırların duvarlarla 
çizildiği, doğal ortam ile kesin bir ayrım ve karşıtlık ilişkisi içinde tasarlanmışlardır. 

Resim 3 .  a,b,c 
Yapı-doğa ilişkisinde karşıtlık ilişkisi . 

Resim 2 .  a,b 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası yapı
doğa ilişkisinde geçişlilik ve organik 
bütünleşme niteliklerine sahiptir. Yapıyı 
saran manzara ve doğa aynı zamanda 
yapının içinde de hissedilmektedir. Yapı 
dış mekan ve doğal çevre olanaklarını 
iç mekana taşıyan bir tasarıma sahip
tir. Bu özellik yapının iç mekan zengin
liğini güçlendirmektedir. 

Yersel (topografik) farklılaşmayı, doğal verileri ve ortamı, alt etmeye çalışan tasarım 
örnekleri . İstinat duvarları teknolojik olanakların gereksiz yere kullanılmasının göster
gesidir. a,b: ODTÜ Biyoloji Binası 
c: Eğridir (Isparta) yeni konut gelişmesi 
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Resim 5 .  a,b,c,d,e 
ODTÜ Bilim Ağacı. 

Resim 4 .  
Mimar Vedat Özsan'ın tasarımı apartman 
Yersel (topografik) koşullar, yapının tasarımın
da, tasarımı zenginleştiren bir olanak olarak 
değerlendirilmiştir. Yapının ana kütlesindeki 
tasarım dili ile tutarlı bir ilişki oluşturan özgün 
balkon demirlerinin bir bölümü sonradan de
ğiştirilmiştir. Yapının ortak ve tutarlı tasarım 
dili bu şekilde bozulmaktadır. 
(Çankaya/Ankara) 

(Heykeltıraş Tamer Başoğlu tarafından tasarlanan, 1965 yılında Atatürk Anıtı Yarışması'nda ikincilik 
ödülünü kazanan anıt Atatürk ve devrimlerinin anlatmaktadır. Bu heykelde yıkık ve viraneye dönmüş 
bir Anadolu kentinde, dinamik ve güçlü biçimde kök salan ve fışkıran Atatürk ve devrimleri anlatılmak 
istenmiştir. Heykeldeki her uç Atatürk'ün devrimlerini simgelemektedir. Heykel özgün yerine yerleş
tirilirken Rektör Kemal Kurdaş, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti içinde ilimde, teknolojide 
modern bir zihniyetle atılım yaptı klarını, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bütünüyle bir bilim ağacı 
olduğunu belirterek Türkiye'de modern anlamda bilimin, teknolojinin ve yeni bir zihniyetin başladığını 
anlattığı için esere "Bilim Ağacı" adının verilmesini önermiştir. Bugün yerleşkenin girişinde bulunan 
heykel o günden bu yana "Bilim Ağacı" olarak anılmaktadır.) 

Simgesel olan ile olamayanın bir araya gelişi sorunu!: Simgesel olanın bağlamı! 
Heykel, daha önce orman içinde, bir görsel karşıtlık ilişkisi içinde anıt niteliğine sahipti . 
Oysa yeni yerinde, Üniversite girişinin sanatsal ve biçimsel değerleri (kıvrım ve 
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çizgileri, çıplak beton malzeme vb.), heykelin benzer biçimsel değerleriyle yarışmak
tadır. Yeni yerinde anıtın simgesel estetik değeri, bu mekanda aynı malzemeye sahip 
işlevsel öğelerin varlığı yanı sıra yerleşkenin girişindeki işaretler, kullanımlar, yoğun araç 
trafiği ve yeni inşa edilen metro giriş ve çıkışı, arkada yer alan "baz istasyonu" ve yaya 
köprüsünün iddialı ve heykelsi görünüşü nedeniyle önemini yitirmektedir. Bilim Ağacı'nın 
anıtsal özelliği anıtın yeni yerinin konumu nedeniyle ortadan kalkmaktadır. Daha önce 
uçsuz bucaksız bir orman içinde, doğada ölçülü bir karşıtlık etkisi yaratan (azlık ilişkisi 
içinde karşıtlık) -ki bu karşıtlık anıtsal yapılarda tanımlayıcı bir özellik olarak değer
lendirilmelidir- Bilim Ağacı'nın anıtsal özelliği öne çıkarken yeni yerinde bu kez benzer 
biçimsel özelliklere ve malzemeye sahip diğer kentsel öğeler arasında (çokluk ilişkisi 
içinde) anıtsal özellik yitirilmektedir. Bir anıt, uzaktan algılanmasına izin veren bir mekan 
açıklığı içine yerleştirilmelidir. Anıt, kendisini kuşatan açıklık ile bir mekansal bağlam 
oluşturur. Bu nedenle, anıt çevresindeki yerleştirmeler, anıtsal özelliğin ve anıtın mekan
sal bağlamını dikkate almalıdır. 
a,b,c: Yeni yerinde bilim ağacı 
d: Eski yerinde Bilim Ağacı 
d: Bili Ağacı ile aynı biçimsel özelliklere ve malzemeye sahip Üniversite Al Girişi 

Resim 6 .  a,b,c,d 
Anıtsal öğe ile işlevsel olanın bir araya gelişindeki bağlamsızlık ve düzensizlik örnekleri. 
(Güvenpark/ Ankara). 
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Resim 7 .  a,b,c,d,e,f,g,h,i,j 
Kentlerde yaya kaldırımlarında, darbelere dayanıksız pahalı malzeme kullanımı nede
niyle kısa sürede önemli kaynaklar yitirilmektedir. Diğer yandan gösterişli malzeme kul
lanımına karşın farklı malzemelerin bir araya gelişindeki özensizlik nedeniyle ciddi bir 
estetik kirlenme yaratılmaktadır. Oysa sıradan ve sade malzemelerle, uzun ömürlü ve 
daha kullanışlı ve daha güzel bir çevre yaratılabilir (sadeliğin güzelliği) . 
a, b: Çankaya (Ankara), 
c: Tunalıhilmi Caddesi (Ankara), 
d,e,f: Meşrutiyet Caddesi (Ankara), 
g:  Kent merkezi (Batum), 
h: Şirince (Selçuk/İzmir) 
j :  Kent Merkezi (Paris) 
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Resim 8 .  a,b,c 
Yayasızlaştırılan kent Ankara! Gelip geçen taşıt trafiği uğruna güzellikleri yok edilen ve 
niteliksizleştirilen kent köşeleri. 

Resim 9. a,b,c. 
En temel kamusal ortak alan: Kaldırımlar. Yokedilen kaldırımlar! Uygulayıcıları tarafından 
övünülen tasarım ve yok edilen kaldırım! (Milli Kütüphane önü/Ankara). 

Resim 10. a,b, c 
Kentlerde taşıt trafiğinin hızlandırılması uğruna yayaların dolaşım alanları kısıtlanmak
tadır. Ankara'nın en güzel köşelerinden biri olan Kuğulu Park kavşağı ve Köşk'e çıkan 
ağaçlıklı yol da bundan payını aldı .(Polonya Büyük Elçiliği önü) 
İnşaat gerektirmeyen, basit düzenlemelerle çözülebilecek trafik sorunları, nitelikli me
kanları ve güzellikleri yok eden büyük ve pahalı mühendislik yatırımlarıyla çözülmeye 
çalışılıyor. 
Dünya örneklerinde, özellikle kentin merkezi bölgelerinde yayalaştırma, yaya dolaşım 
alanlarının artırılması önemli kentsel siyasalar olarak benimsenirken büyük kentlerimiz
de, özellikle Ankara'da otomobilleşmeyi destekleyen ve güçlendiren, bu nedenle de fizik
sel mekanın niteliksizleşmesi yanı sıra toplumsal yabancılaşma ve mekansal bölünmeyi 
özendiren trafik çözümleri yeğlenmektedir. Bu şekilde kamuya açık mekanlar özelleşmiş 
mekanlara dönüşmektedir. 
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Resim ı ı. a,b,c,d,e,f 
2000'li yıllarda "kentsel dönüşümün" konusu gecekondu alanları (Ankara) 
Yaratılan yeni kentsel çevreler, tüm olumsuzluklarına karşın, yapı-açık alanlar ilişkisi, 
doğal çevre ile bütünleşme, sokak-yapı ilişkisi, yapı-yakın çevresi toplumsal bütünleşme 
olanakları açısından gecekondu alanlarına ne düzeyde seçenek oluşturabildi? Yeni kent
sel çevreler, doğal verileri kentsel yaşamın olanakları olarak değerlendiren bir tasarım ve 
planlama anlayışına dayanmamaktadır. Diğer olu msuzlukları yanı sıra "kentsel dönüşüm 
uygulamaları" ile yalnızca imar hakları ile tanımlanan soyut bir mekan üretilmektedir. Bu 
soyut mekan, doğal verileri, hatta gecekonduların zaman içinde ürettiği doğal çevreyi 
yeni kentsel çevrenin planlamasında ve tasarımında olanaklar olarak değerlendirmeye 
izin vermeyen bir yapılaşma süreci ile yaratılmaktadır. 
a,b: Konya Karayolu üzeri, Dikmen sırtları 
c: Yıldız Mahallesi (Ankara) 
d: Mamak (Ankara) 
e: Öveçler (Dikmen/Ankara) 
f: Yıldız Mahallesi (Çan kaya/Ankara) 
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Resim 14 .  a, b,c,d,e,f 

Resim 12.  
Yapma kayalar ve şelaleler! 
(Mamak/Ankara) 

PANEL 2 

Doğal verileri dikkate almayan yapılaşma ve 
uygulamaların olumsuzluklarını gidermeye 
yönelik estetik değer yaratma çabaları gü
lünç olmaktan öte bir anlam taşımıyor. Kent
te yaşayanlar doğa taklitleri ile avutulmaya 
çalışılıyor; hem de gereksiz bir kaynak tü
ketilerek. 

Resim 1 3 .  
Yok edilen mimari değer: Kervansaray Oteli 
(Balıkesir). Mimari Proje: Muhteşem Giray 
ve Affan Kırımlı (1955) . 
Projesi yarışma ile elde edilen otel, bulundu
ğu istasyon meydanını tanımlayan, önünde
ki ağaçlar ile görsel ilişkisi ve yaya dolaşım 
alanlarındaki işlevsel ölçüleriyle önemli bir 
değer oluşturuyordu . kentsel rantlar uğruna 
yıkıld ı .  

Hoşumuza giden ne? Sadeliğin güzelliği, öğelerin bir araya gelişindeki tutarlık (malze
me, renk, biçim), karşıtlık, farklılaşma, benzerlik, azlık-çokluk öğelerinin bir araya geli
şindeki ölçü ve düzen olabilir mi? 
a: Ziraat Fakültesi ana yaya omurgası (Ankara) 
b: İnebolu evleri 
c: Mardin 
d,e: Şirince (Selçuk/İzmir) 
f: Hipodamus Sokağı (Rodos) 

87 



8 8  

Resim ıs .  a,b,c,d 
Kentlerimizde hızlandırılan ve artırılan taşıt trafiği sorunlarını çözmek için, estetik değer
lerden yoksun alt geçitler, üst geçitler ve köprülü kavşaklar hiç bir çevresel değere saygı 
göstermeksizin inşa ediliyorlar. 
a :  Bakanlıklar (Ankara) 
b: Kızılay (Ankara) 
c: Meşrutiyet Caddesi (Ankara) 
d: Bornova (İzmir) 

Resim 16. a,b 
Özgün mimari tasarım, tasarlanmış 
yapı girişi ve yapı numarası. Buna 
karşın, yapının estetik değerini yok 
eden, -bir sanat kurumuna ait oldu
ğu anlaşılan- reklam panosu (Mimar 
Nejat Ersin tasarımı apartman, Cinnah 
Caddesi, Çankaya/Ankara) 



Etik ile sanat ilişkisi, genel olarak etik ile estetik değerlerin ilişkisi olarak görülmüştür. 89 
Bu nedenle, iki alanın ilişkisi, etik ve estetik değerlerin neliği, varlık tarzları ve kesiştik-
leri noktalar çerçevesinde incelenmiştir. Ancak bu çalışmanın amacı, değerlerin neliğini, 
varlık tarzlarını ve onlar arasındaki ayrımı belirlemek değildir. Burada bir değer olarak 
sanatın, - estetik değerlerin değil- etik değerlerin gerçeklik kazanmasında ya da bu 
değerlerin yaşama katılmasında oynadığı rol tartışılacaktır. Başka bir deyişle, etik ey-
lemlerin gerçekleşmesinde, etik tavır ve tutumların geliştirilmesinde sanatın etkisine 
değinilecektir. 

Öyleyse cevabı aranacak soru şudur: "sanatın etik işlevi nedir?" Bu sorudan önce sana
tın böyle bir işlevinin olup olmadığı sorusunun cevaplandırılması gerektiği düşünülebilir. 
Ancak ilk soru, örtük bir biçimde de olsa, bu ikinci soruyu barındırıyor. Dolayısıyla, ilk 
sorunun cevabı aynı zamanda ikinci sorunun cevabını da içeriyor. Açıktır ki, bu tür bir 
ilişkinin belirlenmesi, ilkin etik olmanın -ya da ahlaklı olmanın- ne demek olduğunu be
lirlemeyi gerektiriyor. Nedir etik olmak? Etik ne yapmamızı ister? Bir eylemin etik bir ey
lem, bir tutumun etik bir tutum olduğunu söylediğimizde ne demek istiyoruz? Basit gibi 
görünse de, felsefe tarihi içinde bir yolculuk yapmayı gerektiren bir sorudur bu;  çünkü 
Platon'dan Bauman'a çok farklı şekillerde cevaplandırılmıştır. Ancak bu farklı cevaplar 
kimi genel belirlemeler aracılığıyla ortak bir paydada buluşturulabilir. Etik, ilkçağdan 
bu yana her filozofun, felsefi duruşuna, hareket noktasına ve içinde bulunduğu felsefi 
geleneğe göre farklı anlamlar yüklemiş olduğu bir kavram olarak iş görmesine rağmen, 
temel olarak biri negatif diğeri pozitif olmak üzere iki genel ve formel anlam taşır. Buna 
göre, nereden hareket ederse etsin, nasıl tanımlarsa tanımlasın, sınırlarını ve kapsamını 
nasıl belirlerse belirlesin, ne tür ilkeler ya da kurallar önerirse önersin, her filozof özü 
itibariyle bu iki anlama bağlı kalır. 

Etiğin negatif anlamı, ne yapılması gerektiğine değil, ne yapılmaması ya da neden kaçı
nılması gerektiğine işaret eder. Kaçınılması gereken şey ise, genel olarak "kötülük" ola
rak adlandırılabilir. Buna göre negatif anlamda etik, kötülük yapmamaktır. Buna karşılık 



pozitif anlamda etik, ne yapılması gerektiğine göndermede bulunur. Yapılması gereken 
şey, en genel biçimiyle "iyilik" olarak adlandırılabilir. O halde pozitif anlamda ahlak, iyi
lik yapmaktır. Bu iki anlamıyla birlikte etik, insanın hemcinsine kötülük yapmamasını, 
imkanları elverdiği ölçüde iyilik yapmasını buyurur. Başka bir deyişle, etiğin bu iki anla
mı, insana zarar vermemeye, insanın değerini korumaya davet eder bizi. Platon'dan bu 
yana, her felsefi akımın, her genel yaklaşımın, etiği temelde bu iki anlamda kullanmış 
olduğu söylenebilir. 

Ama kötülük yapmamak ne demektir? Ne yapınca kötülük yapmamış oluruz? Kötülük, 
birer insan olarak her birimizin yüz yüze geldiği, her birimizin karşılaştığı bir olgudur. Bu 
nedenle her insan şu ya da bu şekilde onun hakkında bir bilgi sahibidir; çünkü ona ilişkin 
bilgi, her şeyden önce bir deneyim bilgisidir. O halde, her insan yaşadıkları aracılığıyla 
kötülük hakkında bir bilinç taşır. Ama bu bilinci konuşturduğumuzda bize ne söyler? 
Neler yaşattığı için bir şeye ahlaki anlamda "kötü" diyoruz? Acı -fiziksel ya da psişik 
acı- çekmemize, onurumuza ya da insan olma değerimize zarar veren bir olaya, olguya, 
duruma, eyleme, tutuma ve bunların fail ya da faillerine "kötü" deriz. Bunu herhangi bir 
şekilde kavramlarla dile getirmekte zorluk çekse dahi, her kişi, "kötü" sıfatıyla nitelen-

90 dirdiği her olay, olgu, durum, eylem ya da kişi karşısında rahatsızlık duyar, hoşnutsuzluk 
hisseder ve bunları bir tepkiyle gösterir. O halde ahlakın negatif anlamı bize şunu söyler: 
hemcinsine fiziksel ve psişik acı çektirme, onurunu zedeleyecek herhangi bir tutum ve 
eylemden kaçın. 

Peki, iyilik yapmak ne demektir? Kişi ne yapınca iyilik yapmış olur? insanın acı çekme
sine yol açan olay, olgu, durum ya da eylemleri ortadan kaldıran ya da asgari düzeye 
indiren ve dolayısıyla insanın onurunu ya da değerini koruyan eyleme, duruma, tutuma 
ve bunların fail ya da faillerine iyi deriz. Bu anamda iyilik, insanın değerini korumaktır. 
Buna göre etiğin pozitif anlamı bize şunu söyler: Hemcinsine acı çektiren durumları ve 
eylemleri ortadan kaldırmak için çaba içinde ol, onun onurunu ya da değerini koru. 
Bu iki anlam arasında bir sıradüzen vardır. Negatif anlam, pozitif anlama gereksinim 
duymaz, ama pozitif anlam negatif anlamı gerektirir. Kötülük yapmamak için iyilik yap
mak gerekmiyor, ama iyilik yapma çabası, doğası gereği kötülüğü dışlar. Buna göre, 
iyilik yapmak anlamına gelmese de, kötülük yapmamak, iyilik yapmaya giden yolu açar. 
Öyleyse etiğin pozitif anlamı, negatif anlam üzerinde kurulur. Başka bir deyişle, negatif 
anlam, pozitif anlamın olanağının koşuludur. Bu iki anlam, "kötülük yapmamak gerekir" 
ile "iyilik yapmak gerekir" şeklinde formüle edilebilecek iki genel buyruğa kaynaklık 
eder. Ama bu iki formel buyruk, eylem ilkesi olarak değil, amaç belirlemeye yönelik 
ilkeler olarak iş görürler; çünkü kötülük yapmaktan kaçınmayı ve iyilik yapmayı salık 
verseler de, belirli bir durumda belirli bir eylemde kötülükten nasıl kaçınılacağını veya 
nasıl iyilik yapılacağını bildiren ilkeler değildirler. Oysa eylem ilkeleri, belirli bir durumda 
nasıl davranılması gerektiğini bildiren ilkelerdir. Buna karşın, amaç belirlemeye kaynak
lık eden ilkeler söz konusu olduğunda, eylemler, onların rehberliğinde belirlenen amaç
lar çerçevesinde karşılaşılan durum ya da durumların gereklerince şekillenirler. Eylem 
ilkeleri her durumda ne yapılması gerektiğini bildirirken, amaçlarla ilgili ilkeler, eylem 
tarzlarının, eylemin gerçekleşeceği sırada fail tarafından belirleneceğini varsayar. 
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Bu ilkelere bakılırsa, genel amaç insandır; çünkü her ikisi de insanı korumaya çağırır. 
Birçok filozofta örtük bir biçimde bulunan, ama en açık Kant'ta karşımıza çıkan bu dü
şünce, insanın hiçbir şey için sırf araç olmadığını, aynı zamanda kendi başına bir amaç 
olduğunu bildirir. Bu nedenle bu ilkeler, tüm eylemlerin, tüm tavır ve tutumların, insanın 
acı çekmemesini, değerinin ve onurunun korunmasını amaç edinmek zorunda olduğu
nu bildirirler. Peki, ama bu amaçların kaynağı nedir? Soru açık bir biçimde, bu ilkelerin 
kaynağına yöneliktir; çünkü "amaç" bu ilkeler rehberliğinde belirleniyorsa, bu amaçların 
kaynağına yönelik her soru, ilkelerin kaynağına ilişkin birer sorudur. Dolayısıyla soru, 
"neden bu ilkelerin içerdiği amaçların gerçekleşmesine yönelik eylemler zorunlu olsun?" 
sorusudur. Failin etik eylemlerde bulunması için bu soruya ya da bu türden sorulara ikna 
edici cevaplar vermesi gerekir; çünkü bu tür sorular, failin, Ötekini, eylem ya da eylem
lerinin hedefi olarak görmesini sağlar. 

Amaç, tanım gereği "gerçekleştirilmek istenen" olduğuna göre, belirli amaçların temel
lendirilmesine yönelik her çaba bir bilgiye bağlıdır. O amaçların seçilmesinin gerekçeleri
ni gösteren bir bilgiye. Bu, en genel biçimiyle dünyaya, insana ve yaşama ilişkin bir bilgi 
olmalıdır; çünkü amaçların gerçekleşmesi tavır, tutum ve eylemler aracılığıyla olanaklı-
dır. Bunlar ise, dünya içinde gerçekleşir ve doğrudan ya da dolaylı olarak insana yönelir. 91 
Öyleyse bu bilgi nasıl bir bilgidir ve ona nasıl ulaşılır? 

Bu bilgi, Schopenhauer'in diliyle ifade edilirse, öz -ide de denilebilir- bilgisidir; dünyaya, 
insana ve yaşama ilişkin bir öz bilgisi. Bir bütün olarak dünyaya ve bu dünyanın içinde 
varlık kazanan yaşama, bu dünyanın içinde yer alan, bu dünyanın içinde eylem ve edim
ler gerçekleştiren bir varlık olarak insan türüne, insanı insan yapan özelliklere ilişkin bir 
bilgidir bu. Dolayısıyla, bir neden-sonuç bilgisi değildir; ait olduğu şeyin, yapısını bildirir, 
"nasıllığını" betimler. Tek tek kurucu öğelerinin ötesinde, dünyanın metafizik anlamı
nı veren, insanın türsel özelliklerini ve yapısal olanaklarını gösteren, insanın yarattığı 
değerleri ve bunların insanın yaşamına kattıklarını, eksikliklerinin yaşamda ne tür ak
saklıklara yol açtığını gösteren, yaşamın farklı boyutlarını çeşitli yönleriyle gözlerimizin 
önünde canlandıran, insanın bu dünya ve yaşam içindeki yerini tespit eden bir bilgidir. 
O halde, bu bilgiyi bize veren nedir? Bu bilgi sanatın bilgisidir; sanatın ulaşabildiği ya 
da sanat aracılığıyla elde edilen bir bilgidir. Platon'dan bu yana sanatın bilgi veren bir 
etkinlik olduğu fikrine yabancı değiliz. O günden bu yana farklı biçimlerde ifade edilse 
de, farklı değerlendirilip farklı bir değer atfedilse de, sanatın bilgisel bir etkinlik olduğu 
ifade edilmektedir. Zamanla, sanatı başlı başına felsefi araştırmaların merkezine oturtan 
ve ona oldukça önemli bir değer yükleyen Schopenhauer tarafından açık bir biçimde 
savunulan bu sav, günümüzün önemli filozoflarından Gadamer'in eserlerinde çok daha 
açık bir biçimde karşımıza çıkar. Gadamer, sanatın yalnızca "güzel olanı" gösterme ya da 
belirli nesneleri "güzel bir biçimde gösterme" kaygısı taşımadığını, aynı zamanda kendi 
nesnesine ilişkin bir hakikat içerdiğini söylerken, insan dünyasına bakma konusunda yeni 
yollar açar. Bu nedenle Gadamer şu önemli tespiti yapar: "hakikat kavramını kavramsal 
bilgiye tahsis etmek doğru mudur? Sanat eserlerinin de hakikat içerdiğini kabul etmemiz 
gerekmiyor mu? Bunu kabul ettiğimizde, sadece sanat fenomenini değil, aynı zamanda 
tarihi de yeni bir ışık altında göreceğiz"1• Ne anlama gelir sanatın hakikat içermesi? 'An-

1Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, çev. Joel Weinsheimer ve Donald G .  Marshall, (Landon 
Sheed& Ward Ltd, 1989), s.41-42. 



lama' içerdiği; nesnesini 'anlama' çabası içinde olan bir etkinlik olduğu anlamına gelir. 
Bu 'anlama' tarzı ise iki öğe içerir: "estetik deneyimde anlama, daima anlaşılan başka 
bir şeyle ilişkide kendini anlamadır ve estetik deneyim her zaman onu yaşayanları kendi 
hayat bağlamları dışına çıkararak varoluşlarının bütünü ile yeniden ilişkiye sokar."2 

Öyleyse sanat, insanın, kendisini, dünyasını ve yaşamını nesne edinmesini sağlar. Sanat, 
zaman ve mekanın sınırları içinde, ancak belirli olgularını ya da öğelerini gözlemleye
bildiğimiz dünyayı, zaman ve mekanın sınırlarının dışına taşır. Böylece küçük bir dünya 
yaratır. Sanat, içinde olduğumuzdan dolayı, ancak belirli kesitlerini deneyimlediğimiz, 
belirli kesitlerinin farkında olduğumuz yaşamı, bir bütün olarak tasarlar. Böylece yaşa
mı, gözlerimizden kaçan tüm bağlantılarıyla yeniden canlandırır. Yaşamın aynı zamanda 
onun içinde olan bilen -insan- için bilgi nesnesi haline gelmesi, bilenin onu karşısına 
almasını gerektirir. İçinde olduğumuz yaşam, ancak yaşantıların akışıyla kesitler olarak 
karşımıza çıkar, ama bu kesitler yaşamın kendisi değil birer yaşantıdır, yani yaşamın 
birer parçası . Bir bütün olarak onu karşısına alması için onu bütünlüğüyle, başlangıcıy
la, süregidişiyle ve bitişiyle birlikte tasarlaması gerekir. Başka bir deyişle, yaşantıların 
ilişkilerini ve bağlarını görmesi gerekir. Bu tasarlamayı, yani yaşantı akışlarını bir yaşam 

92 olacak biçimde dönüştürmeyi, sanat en iyi ve güçlü bir biçimde yapabildiğinden, yaşa
mın bilgi nesnesi haline gelmesi ancak sanat aracılığıyla olur. Bu nedenle yaşamın aynası 
ve yaşama ilişkin bilginin kaynağıdır sanat. Dünyanın, insanın ve bütün yaşam olanak
larının aynası olan sanat olmaksızın, ulaşabildiğimiz şey, cansız, bölük pörçük bir dünya, 
insan ve yaşam imgesidir. Dilthey'in de belirtmiş olduğu gibi sanat, yaşama deneyimine 
sahiptir; malzemesini, konu içeriğini burada bulur. Sanat yaşantılarımızın çerçevesini 
genişletir, iç gözleme içkin olan yaşama bağlamını yeniden üreterek aydınlığa çıkarır; 
yaşamı güçlü bir kavrama anlayışıyla verir; varoluş ufkumuzu genişletir. Kısaca sanat, 
yaşamı önümüze koyar, ona bakmanın olanaklarını yaratır. Bu nedenle, "insanlık sanat
ta bizzat kendisini bulur. Yaşama hakkında bir olgunluğa, şu veya bu derecede, onun 
içerisinde ulaşılır; ulaşılmış bu olgunluk (duygu ve düşünce zenginliği) her aşamada ve 
alanda insanlığı geliştirir."3 

Sanatın bu nesne edinme gücü, onun zamanı ve mekanı nesne edinmesine bağlıdır. 
Sanat insan-zaman bağını ters çevirir. İnsanı avuçları içine alan zamanı, insanın avuç
ları içine getirir. Akışkan zamanı dondurur, nesneleştirir. İnsan, olgusal olarak ancak 
"geçmişe", "şimdiye" ve "geleceğe" bölerek nesne edindiği zamanı, sanat aracılığıyla bir 
bütün olarak nesne edinir. Sanat, geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir araya getirir. Sanat, 
zamanı derler toparlar. Dolayısıyla zamanın olanaksızlığını olanaklı kıldığı gibi, zamanın 
olanaksızlaştırdığını da olanaklı hale getirir. Bir aşkın başlangıcını, sürecini, sonunu asla 
bir arada görmez insan; bir kar.;;:ın alınışını, yol açtığı olayların gelişimini ve bunların bir 
kişiye yaşattıklarını hiçbir zaman bir arada bulamaz insan. Ama sanat bu üç aşamayı bir 
araya getirerek insanıı:ı gözlerinin önüne serer. Sanat, insanı içinde hapseden mekanı, 
insanın göz hapsine sokar. İnsan yaşarken, ancak içinde bulunduğu belirli bir mekanı 
deneyimleme olanağına sahiptir. Bu nedenle herhangi bir yaşantının, ancak belirli bir 

2Hekman, Susan, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik: Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida, çev. 
Hüsamettin Arslan, Bekir Balkız, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), s.132 
3Dllthey, Wilhelm, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 
1999), s.34 
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mekandaki görünümünü deneyimler veya gözlemler. Ancak sanat, mekanı, bir yaşantı
nın ya da yaşamın tümünü kapsayacak ölçüde küçülterek yeniden yaratır. Sanat, yaşantı 
ya da yaşamla birlikte bizi her yana götürür. Sanat, yaşantıyı ya da yaşamı her boyutuyla 
görmemizi sağlar. 

Ancak, bütüne ilişkin bilgi veren sanat, bunu tek tek şeyler, tekil olan, bireysel olan 
aracılığıyla yapar. Ama sanat, tekil ya da bireysel olanı, Dilthey'in diliyle ifade edilirse, 
"tip" olarak kullanır. Benzerlik aracılığıyla kurulan bir tür form olarak tip, bizzat sanat 
eserinin varlık nedendir; yani, sanat eseri insansal/tarihsel yaşam içindeki farklılıkların, 
derecelerin, yakınlık ve benzerliklerin tekerrürünü, tipse! bir görme formunda yansıtır. 
Örneğin, acı çeken birini gözlemledikten sonra, aynı olayı bir başka kez gözlemleme 
olanağını yakaladığım zaman, burada gördüklerimin bana kazandırdığı deneyimle, aynı 
acı deneyiminin yaşandığının ya da daha önce gördüğümden farklı olan, ama yine de bir 
acı deneyimi olan bir deneyimin gerçekleştiğini anlarım. Ve her iki deneyimin de insanın 
yaşamına olan etkilerini görürüm . Buna göre, farklı kişilerce farklı zaman ve yerlerde 
yaşanan iki deneyim, "acı" adı verilen bir deneyim olarak sınırlandırılarak üzerinde ko
nuşulacak bir nesne haline getirilir. Bu anlamda "tip" kavramı, "sınıf" kavramına yakın 
bir anlam taşır, ama ondan bir grubun sınıfsal özelliklerini aşan daha özellikli yönleri 93 
vurgulamakla ya da daha önemli özelliklerini göstermekle ayrılır, Bu nedenle tip, "bir 
sınıf içinde ön plana çıkmış ortak yönleri gösterir."• 

Ancak sanatın, tekler aracılığıyla dünyaya, yaşama, insana ulaşması, tek bir olay, olgu, 
durum, yaşantı ve kişi aracılığıyla onları gözlerimizin önüne sermesi, onun yalnızca tek
lere ilişkin bilgi verdiği anlamına gelmez . Sanat, Schopenhauer'in izi takip edilerek ifade 
edilirse, asıl olarak ideyi verir, ama tekil/bireysel olan aracılığıyla. Bu aslında iki yönlü 
bir bilgilendirme etkinliğidir. Sanat tekil olan aracılığıyla doğrudan özün, idenin bilgisini 
verir, ama dolaylı ya da ikincil olarak belirli türden bir teke ilişkin bilgi de verir. Aşkı 
işleyen bir sanat eserinin temel amacı, belirli kişilerin -karakterlerin- aşkını anlatmak 
değildir. Onun amacı, karakterlerin yaşadıkları aracılığıyla aşkı aşk yapan öğeleri, temel 
aşk yaşantılarını belirleyerek aşkın özünü vermektir. Ancak aynı zamanda karakterlerin 
aşkı aracılığıyla belirli nitelikte kişilerin, belirli koşullar içinde gerçekleşen aşklarının olası 
yaşantılarını, sonuçlarını verir. Başka bir deyişle, sanat, iki kişinin aşkı aracılığıyla "aşk 
böyle bir şeydir", "aşkın böyle bir yönü de vardır" der. Ama aynı zamanda, "şu şu nitelik
lere sahip kişiler arasında, şu şu koşullarda doğmuş olan bir aşk, şu şu şekilde sürer, şu 
şu şekilde biter ya da devam eder" der. Bu nedenle aşk hakkında bilgi verir, ama aşkın 
tarzları hakkında da deneyim kazandırır. Bu anlamda, sanatın bilgisi özsel olarak teklere 
-tek tek şeylere- ilişkin bir bilgi olmasa da, tek tek olayların, olguların, durumların, ey
lemlerin yorumunda ve değerlendirilmesinde kullanılabilen ve bu yönüyle her bir eyleme 
öncüllük eden bir bilgidir. 

Peki, ama sanatın insanın dünyasını, yaşamını ve kendisini nesne edinmesi, bunlara 
ilişkin hem genel ya da bütüncül hem de tekler ya da bireysel olan aracılığıyla belirli 
türden eylemlerin ve yaşantıların neden ve sonuçlarına ilişkin bilgi vermesi ile etik ara-

4Dilthey, Wilhelm, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 
1999), s.42 



sında nasıl bir ilişki kurulabilir. Sanatın bu türden bir etkinlik olması, etik açısından ne 
anlama gelir? 

Daha önce ifade edildiği gibi, etik, belirli amaçların peşinde koşan, onların gerçekleşme
sine yönelen tutum ve eylemlerden kurulur. Başka bir şekilde ifade edilirse, etik bir tu
tum benimsemek, etik eylemlerde bulunmak, genel olarak belirli amaçlarla ilgidir; çünkü 
etik, her şeyden önce belirli türden bir dünya, belirli türden bir yaşamın olanaklı olduğu 
ve onun daha iyi, insana daha yaraşır olduğu varsayımına dayanır. Bu anlamda, etik ey
lemlerde bulunmayı seçen her kişi, dünyaya, yaşama ve insana ilişkin genel bir görüşe, 
bir dünya, yaşam ve insan görüşüne ya da imgesine sahiptir. Ve istediği şey, bu imgeye 
uygun dünyanın ve yaşamın işlerlik kazanması, insanın kendini gerçekleştirmesidir. Do
layısıyla, bu görüş ya da imge, onun amaçlarını belirler. Bu görüş temelinde belirlenen 
açmalara genel amaçlar denilebilir; çünkü belirli bir eylemle ya da tutumla gerçekle
şecek ve belirli bir durumla ilgili amaçlar değildirler. İşte sanat, ilkin dünyayı, yaşamı 
ve insanı betimlemekle, bu imgenin biçimlenmesine katkıda bulunur ve böylece genel 
amaçları şekillendirir. Örneğin yaşamın içindeki acı ve sıkıntıları, insanın kırılganlığını ya 
da Levinas'ın deyimiyle zayıflığını gösteren sanat, ona karşı sorumluluk almaya iterek, 

94 insanın kendi yapısının gerektirdiği biçimde yaşamasını sağlayacak bir ortamın gerçek
leşmesini amaç edinmemize katkıda bulunur. Bu genel amaçların gerçeklik kazanması 
ise, belirli eylemlerle, belirli tavır ve tutumlarla mümkündür. Bu nedenle kişi, eğer tutarlı 
davranıyorsa, bu amaçların gerçekleşmesine yaklaştıracak eylemlerde bulunacak, buna 
uygun tavır ve tutumlar gerçekleştirecektir. Ancak eylemlerin, tavır ve tutumların amaç
ları bu genel amaçların kendisi değildirler. Bu amaçlar çerçevesinde belirlenmiş, onlarla 
uyumlu olan ve belirli bir durumla ilgili olan özel amaçlardır. Başka bir deyişle, belirli 
bir eylem, tavır ya da tutumla ulaşılabilir olan amaçlardır. Öyleyse eylemlerin amaçları 
ile bu genel amaçlar birbirinden farklıdırlar. Genel amaçlar, dünyaya, yaşama, insana 
ilişkin amaçlarken, eylemlerin amaçları bu genel amaçlar rehberliğinde belirlenen ve 
onlara gerçeklik kazandıran daha dar amaçlardır. Sanat, ikinci olarak bu özel amaçların 
doğru bir biçimde belirlenmesine katkıda bulunur; çünkü tekil/bireysel olan aracılığıyla 
olup-bitenlerin olası neden ve sonuçlarını göstererek bizzat deneyimin kendisi olur. Bir 
kadına, anne olmaksızın annelik duygusunu tattırır; aşık olmayan birine aşk duygusunu 
yaşatır; zalim olana merhamet duygusunu aşılar; paylaşmanın zenginliğini kazandırır; 
başkalarının acılarına kayıtsız kalmanın vicdan azabını yaşatır; yaşamın her türlü çatış
ma karşısındaki trajik boyutunu gösterir; kötüye maruz kalmayana, onun yıkıcı etkisini 
gösterir. Sanat, bu nedenle, deneyimlerimizi niceliksel olarak artırır ve olgusal olarak 
yaşanmamış olanı, yaşanmayacak olanı yaşatır ya da geç yaşanacak olanı erken yaşatır. 
Öyleyse şu ifadeye gönül rahatlığıyla katılabiliriz: "asıl sanat hazzın çok ötesine gider: 
gerçekten de, önem taşıyan şey, sanatın insana kazandırdığı ahlaki formasyondur. "5 

Ethical Function of Art 

In this paper the relationship between ethics and art is investigated with a view on the 
realization of ethical values. Ethics, which can be broadly defineci, in the negative sense 
as "not to do evil", and in the positive as "to do the good", has the purpose to protect 

5Sans, Edouard, Schopenhauer, çev: Işın Ergüden, (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006), s.77 
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the value of the human being. The negative sense is the condition of the possibility of 
the positive sense, because "not to do evil" is the first necassary step on the way "to do 
the good". These two senses/meanings provide the source of two imperatives which can 
be formulated as "one ought not ta do evil" and "one ought to do the good". These two 
farmal imperatives fınction, however, not as principles far action, but as principles for 
the determination of purpose, because, though they advise ta avoid evil and ta realize 
the good, they nevertheless are not principles informing one on how ta avoid evil ar 
how ta do the good . 
Although these principles don't function as fixed standards for action, they stili draw the 
line far the general direction and conduct of actions as purpose determinants, because 
they provide the necessary foundations for the avoidance of evil and far the realization 
of the good. This is quite important, since the agent must be convinced ta attempt to 
realize ethical actions. In other words: the agent must be content with his/her own 
answer ta the question, "what is the reason which make me ta avoid evil and ta do the 
good?" because the answer ta such a question shall lead the agent ta see The Other 
as the purpose of his/her action ar actions. The answer to such a kind of question is, 
expressed in Schopenhauer's words, depends on a knowledge of essence concerning the 
human being and of the world and on the use of this knowledge in the interpretation and 
evaluation of particular and single things, events, phenomena and situations .  The most 
enlightening clues to the possible functions of art in this connection are claerly seen 
in Gadamer's view that art embodies this knowledge and truth. Since the knowledge 
which art embodies is both the knowledge of the essence of the human being and of the 
world -again with Schopenhauer's term, of the idea-, and -with Dilthey's expression- of 
particular and single things, it has a unique place in the realization of ethical actions; 
because, by means of the knowledge of essence, it serves the human being in the 
determination of purposes, as well as showing, by starting from the knowledge of single 
things, the right course of action in a certain situation. 
Key Words: Ethics, Art, Knowledge, Essence, Good, Evil, Bad. 
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A Cognitive Poetic Approach to 
Sephardic Songs Sung in Turkey: 
Description of Hu man Figures 

Derya AGİŞ 

Introduction 
Cognitive Sciences aim at discovering what is happening in the hurnan mind. Literary 
works are the productions of the mental processes of human beings. The Israeli philologist 
Reuven Tsur suggested that literary critics could refer to the theory of cognitive poetics 
for interpreting poems, which are the products of human cognitive processes. He laid 
the foundations of this theory in his book entitled Toward a Theory of Cognitive Poetics, 
published in 199 2 .  

Tsur (1992: 2 3 2 )  suggests that literal utterances depend on the SCRIPT o r  COGNITIVE 
SCHEMA that they instantiate. Therefore, each metaphorical description of objects is 
based on a script or a cognitive schema, a representation formulated in the human 
brain, recalling the characteristics of these objects. Tsur (2003) proposes that cognitive 
processes are involved in the comprehension of the semantic ambiguities, and cognitive 
obligations lead to the correct interpretation of the poems. Semantic representation 
and information processing are two key concepts in the interpretion of the poetry; for 
this reason, Tsur (1992: 207) proposes that a theory of metaphor must satisfy four 
requirements of adequacy, which are listed below: 

1 .  to define metaphors structurally, 
2 .  to explain how human beings understand metaphorical expressions, 
3 .  to depict the relationship between this process and the process via which 
human beings produce and conceive literal discourse, 
4 .  to describe the relationship between these processes and the perceived effects 
of metaphors. 

Therefore, the semantic information processing model consists of a hierarchical one of 
"meaning components", "features", or "semantic primitives" (Tsur, 1992:  207). These 
components can be defineci through the processes of cancellation, indicated by a minus, 
multiplication, indicated by a plus, symbolization, abstraction, allusion, spatio-temporal 
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continuity, richness of conceptual categories, the existences of a spiritual space, and 
ryhmes (Tsur, 1992). 

In this study, I examine the description of three human figures in three Sephardic songs 
through some cognitive poetic tools, or mental aesthetic principles, thus, cancellations, 
additions, spatio-temporal continuity, categorization of concepts, frames and spiritual 
spaces of songs, and the rhymes used in these songs . The rhyming words of each song 
are identified with letters next to them. 

These songs are Avraam Avinu and Esterina Sarfati, sung by the contemporary Turkish 
Sephardic pop group, Sefarad, and Ven Chika Nazlia (Come Little Nazlı), sung by Hadass 
Pal-Yarden. 

Sephardim in Turkey 
Firstly, I wish to mention the history of the Sepharads of Turkey. In March 1492, the fail 
of Granada indicated the end of the Reconquista, and the Catholic monarchs of Spain, 
Isabella of Castilla, Ferdinand of Aragon and their prime minister Torquemada sent away 

98 from Spain the Jews, who refused to be converted into Christianity (Sarhon, n.d. ) .  

Until the end of the sixteenth century, Spanish Jews emigrated to Istanbul, Safed, 
Salonica, Jerusalem, and Cairo: the communities were divided into groups in accordance 
with their origins, as Cordova, Aragon, Leon ete. (Sarhon, n.d.) .  They took the name 
SEPHARAD, which means Spain in Hebrew; furthermore, they called themselves 
SEPHARDIM (Sepharads) (Sarhon, n .d . ) .  

The Ottoman Em pire was more tolerant than the Christian countries toward them: 
they did not have to build walls around their villages, or separate themselves from the 
natives of the country (Sarhon, n .d . ) .  This was alsa valid linguistically: the Iberian Jews 
who emigrated to North European countries did not continue to speak Judeo-Spanish, 
but those who settled in North Africa, and the Ottoman Empire continued to speak it; 
few additions and some structural readjustments were made to the language (Altabev, 
2003: 62-63). 

"Minorities, such as Greeks, Italians, and Armenians, and Jews conducted their private 
and business lives in their own languages in the Ottoman Empire" (Altabev, 2003 : 
63) .  In the Ottoman Empire, the Jews, coming from Spain, were speaking Spanish, 
those from Portugal Portuguese, and some also Greek, as it used to be the language of 
Byzantines; besides, there were Venetians and Genovans, living in Turkey: they could 
speak Italian (Shaul, 1994: 12).  The words of these languages together with those 
of Turkish and Hebrew, entered into the language of the Sephardim, called the Judeo
Spanish or Ladino language. 

Later l 'Alliance Israelite Universelle (the Universal Israell Alllance) was founded in Paris 
in 1860 for protecting the Jews ali around the world; in 1865, it established its first 
school in Istanbul (Sephiha, 1977: 43) .  Consequently, French words entered into the 
language, as French became the language of education (Shaul, 1994: 13) . 
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Today few people speak Judeo-Spanish, but there are various efforts to preserve the 
language made by Sephardic communities around the world. Various Judeo-Spanish 
songs sung in Turkey today contribute to the preservation of this language. Avraam 
Avinu, Esterina Sarfati, and Ven Chika Nazlia (Come Little Nazlı) are examples to these 
songs. Their cognitive poetic analyses serve people from other cultures to understand 
the culture, the traditions, and the values of the Sepharads. The cognitive poetic 
aesthetic values that lead to the description of three human figures are going to be 
discussed in the next three sections. 

Figure of Avraam Avinu 
The Sephardic song Avraam Avinu and its translation into English are given below. 

Avraam Avinu 
Kuando el Rey Nimrod al kampo saliya, a 
Mirava en el sielo la esteriya, a 
Vido luz santa en la Cuderiya, a 
Ke aviya de naser Avraam Avinu . b 

Avraam Avinu, b 
Padre kerido, C 

Padre bendicho, d 
Luz de Israel . e 

La mujer de Terah kedo prenyada, f 
De dia en dia el le preguntava, g 
"De ke tenesh la kara tan demudada?" f 
Eya ya saviya el bien ke teniya . h 

Avraam avinu, b 
Padre kerido, c 
Padre bendicho, d 
Luz de Israel . e 

(Translation) Avraam Avlnu 
While King Nlmrod was going out to the field, 
He was looking at the star in the sky, 
He saw the saint light in the Judaism, 
That revealed the birth of Avraam Avinu / and (he saw) that Avraam Avinu would 
be born. 

Avraam Avinu, 
Dear father, 
Blessed father, 
Light of Israel. 

The wife of Terah became pregnant, 
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From day to day, he was asking her, 
"Why do you have a very pale face?" 
She was aware of the goodness she possessed. 

Avraam Avinu, 
Dear father, 
Blessed father, 
Light of Israel. 

This song depicts the sacred figure of Avraam Avinu, or Abraham, the father of Isaac 
and Ishmael. 

According to the Bible, Abraham (or Abram) was the father of the Hebrews. The Biblical 
account of the life of Abram is found in Gen. xi. 26 to xxv. 10. According to this narrative, 
he was the son of Terah and was born at Ur of the Chaldees . Terah, with Abram, Sarai 
[Sarah] (Abram's wife), and Lot (Abram's nephew), left Ur to go to the land of Canaan; 
but they tarried at Haran, where Terah died (Gen. xi. 26-32). There the Lord appeared to 

100 Abram in the first of a series of visions, and bade him leave the country with his family, 
promising to make of him a great nation (ib. xii. 1-3), a promise that was renewed on 
several occasions (Mendelsohn, Kohler, Gottheil, and Toy, 2002). 

Abraham was tested ten times: 
ı .  King Nimrod put him in a hot furnace, 
2 .  God wanted him to leave his country, 
3 .  As there was famine, he emigrated again, 
4. His wife was held in Egypt by the king, 
5. He had to fight with four kingdoms to save Lot, 
6. God envisaged him that the successive generations would be slaves in foreign 
lands, 
7 .  T he command of Berit Mila (circumcision) was given to him, 
8 .  Sarah, his wife, was kept in a place by Avimeleh, 
9 .  He had to chase Hagar and Ishmael, and 
10 .  He was ordered to sacrifice his favorite son Isaac; as he passed ali these 
tests, he is an example to ali the Jews (ctd. in "Asara Nisyonot. . . . .  10 Test," 
2005). 

The wife of Terah became pregnant to Avraam. Avinu means pure father in Hebrew. 
He is sacred, as he is the father of the Jews, and he led people to believe in only one 
God. King Nimrod was an idolater, and an astrologer. As depicted in the song, he knew 
from the stars that Avraam would be born, and would fight against idolatry. For this 
reason, he wanted to kili him, when he was a baby; but he did not manage it. He always 
tried to kili Abraham, and he put it in a hot furnace at a later time. Then he knew that 
Abraham was not injured in the hot furnace, and remitted his persecution; however, on 
the foliowing night, in his dream, he saw that a man was coming out of the furnace with 
a sword directed against him; Nimrod escaped; though the man threw an egg which 
became a river where ali of his troops drowned; then again the river turneci into an egg, 
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from which a fowl came forth and pecked out his eye ( Hirsch, Seligsohn and Bacher 
(eds .), 2002). This dream was the indicator of the defeat of Nimrod by Abraham. King 
Nimrod understood that he could not defeat Abraham: he wanted to kili Abra ham, when 
he was a baby, but he could not; he tried burning him, but he could not; he fought with 
him, but he could not defeat him. Therefore, also metaphorically, he saw the saint light 
of the Judaism and monotheism, as explained in the song. 

Feature Cancellations and Additions 
The features [ +RULER] and [ +ASTROLOGER] are added to describe King Nimrod, who 
can be depicted through these features: [ + NOUN +COUNT +CONCRETE +ANIMATE 
+HUMAN +RULER +ASTROLOGER (# King Nimrod)]. 

Moreover, the star symbolizes the belief of Israeli people just in one God. Therefore, 
the features [ +BRIGHT] and [ +SAINT] are added to the concept of star. The stars 
are not big; though they are the sources of extensive light, which signifies the reality 
metaphorically. The concept of star is formulated via these features in this song: 
[ +NOUN +COUNT +CONCRETE -ANIMATE +HIGH IN THE SKY +BRIGHT + SAINT (# 
star)] .  

Finally, the fıgure of Abraham is represented via these features for his being the 
father of all the Jews, his sacredness and blissfulness as the father of Isaac, and being 
metaphorically the light of Israel for warning people about the existence of just one 
God: [ +NOUN +COUNT +CONCRETE +ANIMATE +DEAR + FATHER + BLESSED +LIGHT 
OF ISRAEL ( #Abraham)] . 

Spatio-Temporal Continuity 
The spatio-temporal continuity of this song is realized through the employment of verbs 
conjugated in certain tenses. The past continuous tense is used in order to indicate the 
duration of time in which the verbs "sa/iya" ("he was going out") and "mirava" ("he was 
looking") are in the past continuous tense indicating the continuous erroneous belief of 
the pagans. Successively, the simple past tense "vido" ("he saw") is used to imply the 
fact that King Nimrod conceived that somebody would say that there was only one God. 
The simple past tense used in the sentence "kedo prenyada" ("she became pregnant") 
shows the sudden arrival of a saver, and the clause "De dia en dia le preguntava, 'de 
ke tenesh kara demudada?'" ("From day to day, he was asking her: 'Why do you have 
a very pale face?"') implies that the mother of a monotheist child who would introduce 
Judaism and monotheism to the world must never be sad. The past continuous tense 
implies the pregnancy of the wife of Terah, which was a difficult period, but she did not 
have to be sad, as Abraham would be born . The present tense in the direct question 
indicates the unnecessary and needless worries, or pains of the wife of Terah reflected to 
her face during her pregnancy. The composer addresses Abra ham directly without using 
the verb 'ser' (to be), as he is the father of the Jews, and s/he wants to underline this. 

Categorization of Concepts 
The metaphorical concepts are divided into certain categories: the sky is the place 
where God exists, and the star reminds the birth of Abraham, who teaches people that 
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there is only one God; as a result of this, he is the light of lsrael. The light symbolizes 
the prevalence of truth, thus, the existence of only one God. As the Jews descended 
from Abraham, he is the father of all the Jews, and monotheistic people. 

in the refrain of the song, Abra ham is presented as the blessed and loved father of all 
the Jews; he is the one who broke all the statues, and introduced monotheism, and the 
celestial religion of Judaism. 

Frame and Spiritual Space of the Song 
The frame of the song consists of the happy news of the pregnancy of the wife of Terah, 
and the birth of Abraham, and the celebration of his birth by the Jews for centuries for 
his fight against idolaters, such as King Nimrod. Furthermore, the joy of Abraham's birth 
and the description of the holiness of Abra ham form the spiritual space of the song. 

Rhymes in the Song 
in the first verse, the verb phrase "sa/iya" ("he was going out"), "esteriya" ("star") and 
"Cuderiya" ("Judaism") are rhyming, leading to the reconciliation of two opposite facts: 

102 the verb 'to go out' alludes to the deviation of the king, but his vision of the light in the 
sky to the arrival of monotheism, thus, Judaism. 

in the second and fourth verses, thus in the refrain, there are not any rhymes, but this 
fact leads to the easy comprehension of the qualities of Abraham, which are holiness, 
tenderness, and the fatherhood of the Jews, being the guide of the Israeli people. 

in the third verse, we encounter the rhyming "prenyada" ("pregnant") and "demudada" 
("pale"); a pregnant woman can have a pale face. These rhyming words are associated 
with each other. These rhymes help the listener understand that Abraham is the father 
of Jews and monotheists, and nobody can be sad about his birth. 

Figure of Esterina Sarfati 
Another human figure is a beautiful woman this time. This woman whose name is 
Esterina Sarfati is nasty and very sensual. 

Esterina Sarfati 
Esteri na Sarfati l'amor esta aziendo, 
Por Davitcho de Hekim, ya esta muriendo. 
L'esta paresiendo ke no se va saver, 
Se kito de la mujer 
Pekado de su alma, c 
El uerko le yeve l'alma. c 

Al dere a kaminar a poko a poko, d 
La djilve ke le aze ya kita loko. d 
Ya lo kita loko. d 
De su meoyo. e 
Esto no lo kero yo, e 

a 
a 

b 
b 



Me topi selika, 
L'asenti kantika . 

(Translation) Esterina Sarfati 

Esterina Sarfati is making love, 
For Doctor David she is dying. 
it seems to her that no one will know it, 
He left his wife 
Sin of his soul, 
May the devil take his soul. 

To the lake to walk a bit, a bit, 

f 
f 

Her flirtatiousness toward him rendered him mad there . 
This rendered him mad there. 
This made him lose his mind . 
I do not like this, 
I faund myself lonely, 
I composed a song far her. 

DERYA AGİŞ 

The detailed cognitive poetic analysis of the song makes us draw a picture of a sensual 
Esterina, who caused the separation of the lustful David from his wife, as explained in 
the following sections of this chapter. 

Feature Cancellations and Additions 
Several feature cancellations and additions help us understand the character of Esterina 
Sarfati, who is the prototype of a secret lover: [ +NOUN +COUNT +CONCRETE +ANIMATE 
+HUMAN +JOYFUL ·MORAL +PASSIONATE +SENSUAL (#Esterina Sarfati ) ] .  

However, the most sinful character of the song is David, or Davitcho described via these 
features: [ +NOUN +COUNT +CONCRETE +ANIMATE + HUMAN +LUSTFUL +SEPARAT ED 
+SINFUL -GOOD {#Davitcho) ] .  The reason far which David commits the sin of leaving 
his moral wife is the flirtatiousness of Esterina Sarfati, which can be explained with the 
following features : [ +NOUN -COUNT - CONCRETE -ANIMATE ·HUMAN +RENDERING 
MAD ( #flirtatiousness)] . 

Spatio-Temporal Continuity 
The present tense is used in the first verse far implying that these three events occur 
at the same time: "esta aziendo" ("she is making"), "esta muriendo" ("she is dying"), 
"l'esta paresiendo" ("it seems to her"). The future tense in the sentence "se va no 
saver" ("this will not be known") indicates the hope of Esterina Sarfati . The simple past 
tense in the sentence "se kito de la mujer" ("he left his wife") consists of the bad result 
of David's relationship with Esterina, and shows the sudden termination of a long and 
blessed marriage because of this evil relationship. This bad relationship is expressed in 
the ironic sentence, where the verb is in the subjunctive: "el uerko le yeve /'alma" ("may 
the devil take his soul") . 

103 



In the next verse, the infinitive "al dere a kaminar a poko a poko" ("to the lake to walk 
a bit, a bit") that does not belong to a complete sentence demonstrates that Esterina 
has no aim in her life: she just walks and seduces men. The relative clause in the next 
sentence of the verse "la djilve ke le aze" ("the flirtatiousness that she makes him"; 
this is a literal translation) where the simple present tense is used is the subject of the 
sentence completed by the main clause "ya /o kita loko" ("rendered him mad there") . 
The ellipsis "ya lo kita ... " ("rendered him . . .  ") should be added before the preposltional 
phrase "de su meoyo" ("from his mind") constructing a complete sentence meaning 
"ya lo kita de su meoyo" ("it made him lose his mind") where the simple present tense 
is used again. The unfaithful behavior of David can be understood easily due to this 
elliptical construction. Additionally, in this case, the use of the simple present tense 
proves the temporal continuity of the seduction of the woman. The consequent use of 
the present tense in the sentence "esto no lo kero yo" ("I do not like this") implies that 
the composer of this song can never accept such a bad behavior, leading to the divorce 
of a married couple. In the final part of the song, we understand that the composer of 
the song is a woman from the adjective ending with -a, "solika" ("lonely") used together 
with the verb "toparse" ("to find oneself") in the simple past tense, in the first person 

104 singular form "me topi" ("I found myself"). This sentence is the reason for which she 
composed this song, and revealed her morality by criticizing Esterina Sarfati, the cause 
of the divorce of a married man, as indicated in the last sentence of the song "/'asenti 
kantika" ("I composed a song for her") . The use of the simple past tense shows that she 
has already finished composing the song depicting Esterina, a bad seducer for her. 

Categorization of Concepts 
Several conceptual metaphorical keys are activated, categorizing several concepts: TO 
DIE IS TO MAKE LOVE IN AN APPASSSIONATE MANNER, and TO MAKE ONE MAD AND 
LOSE HIS MIND IS TO ENAMOR HIM. 

Besides, THE SIN OF THE SOUL IS MAKING LOVE WITH ANOTHER WOMAN T HAT 
CAUSED ONE'S DIVORCE FROM HIS WIFE and TO SIN IS TO BE GUIDED BY THE DEVIL 
are other conceptual metaphorical keys that guide us to the category of a seducer to 
which Esterina belongs. She is much too flirtatious and evil to separate a man from his 
wife. One must not appreciate her behavior. 

Frame and Spiritual Space of the Song 
A bad behavior, separating a man from his wife is expressed in the frame of this song: 
Esterina and David are making love; David used to be married, but he is infatuated by 
the flirtatiousness of Esterina, and left his wife. 

At the spiritual space of this song, it is implied that it is bad to terminate a serious 
relationship for a passionate love affair, as there are moral rules to be obeyed. This 
thought of the composer of the song, accusing Esteri na for her aimlessness in life and 
her way of seduction, and David for his separation from his wife, forms the spiritual 
space of the song. 
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Rhymes in the Song 
In the first verse "aziendo" ("making") and "muriendo" ("dying") are rhyming, referring 
to a cause and effect relationship: Esterina is making love with David, as she loves him. 
This is the first particularity of Esterina. Then the verb "saver" ("to know") and the noun 
"mujer" ("wife") are rhyming; the verb saver (to know) implies that the wife is more 
aware of her own duties and responsibilities as a legal wife than Esterina . 

In the second verse "a poko" (a bit), and "foka" (mad) are rhyming, leading to the 
creation of the figure of Esterina that is a purposeless woman, just seducing David. 

As "meoyo" ("mind") and "yo" ("I") are rhyming, we understand that the composer is 
aware of the bad behavior of Esteri na and David . Although David loses his consciousness, 
being in love with Esterina, the composer is aware of the badness of this situation. 
In the last two sentences of the song, "solika" ("lonely") and "kantika" ("song") are 
rhyming in order to suggest that the composer is a virtuous woman. When she was 
alone, she wanted to compose this song in order to explain that it is awful to seduce a 
married man. The flirtatious and mischievous figure of Esteri na, who does not obey the 
Sephardic tradition of being a good legal wife, appears as the bad figure of a seducer, 105 
as adultery is forbidden in Judaism .  

Figure of Nazlia, or Nazlı 
Another Sephardic song presents us a coquettish girl. 

Ven Chika Nazlia 
De ke me das rotas? a 
Tus ojos aboltas, a 
I me miras kon yelor, b 
De kolor te trokas . c 

Ven, ven! d 
Ven, si no muero, ainda! e 

Ven, yo te kero, linda. e 

Tus ojos luzeros, f 
Tus karas kondjeros, f 
Tus dos sejas arkol son, g 
Mi kore firyeron. g 

Ven, ven! d 
Ven en mis brasos, poza h 
Ven traye a masos rozas. i 

(Translation) Come My Little Tease {Come Little Nazlı) 
Why do you dash my hopes? 
You turn your eyes, 
And you shoot me a cold glance, 



Frame and the Spiritual Space of the Song 
In the frame of this song, an enamored man imploring a coquettish lady to correspond 
to his love appears. 

At the spiritual space of this song, a coquettish girl is not so sure about her love toward 
the singer; therefore, her face changes color. She is cold at the beginning; the singer 
tries to persuade her to love him, as he loves her, and repeats the imperative "ven !" 
("come!") several times. The singer is sure that she will love him and calls her. The 
metonymies of brilliant eyes, the pink cheeks, and the eyebrows that look like rainbows 
contribute to the unchangeable description of an ideal beautiful girl leading to the 
formation of the spiritual space of the song. 

Rhymes in the Song 
The noun "rotas" ("refutations"), and the conjugated verb "aboltas" ("you turn") are 
rhyming in the first verse, "ainda" ("alsa") and "linda" (beauty) in the second verse, 
"/uzeros" ("sparkling stars") and "kondjeros" (rosebuds) in the first part of the third 
verse, but "son" ("they are") and "firyeron" ("they hurt") in the second part of the third 

108 verse. AII of these rhyming words are interrelated; in the first verse, the fact that the 
girl turns her eyes indicates that she refuses to love the composer; the word 'beauty' 
summarizes ali the qualities associated with the lady. Sparkling eyes and rosebud 
cheeks are two of her characteristics. The first verbal phrase 'they are' appears as the 
reason why they hurt ("firyeron") the composer. 

AII of these cognitive aesthetic clues make the listener understand the song and conceive 
the pain of the composer, or the singer via the description of Nazlia (Nazlı ) .  

Conclusion 
The three songs, Avraam Avinu, Esterina Sarfati, and Ven Chika Nazlia (Come Little 
Nazlı) are full of cognitive elements, including feature cancellations and additions, as 
cognitive keys to depict the characters of the songs. Spatio-temporal continuity is 
realized through the employment of certain tenses. Some concepts are categorized 
for the easy perception of the qualities associated with good and bad characters or 
figures. The figures' good or bad behavior is expressed in the frames, and its reasons 
are underlined in the spiritual spaces of the songs. 

/ 

M9reöver, the rhymes help us understand the good or bad values associated with the 
characters. The songs present and draw the picture of three different people, or figures: 
Abraham is a religious figure, as he is regarded as the father of the Jews, Esterina is 
a misch)evous, charming, and purposeless woman, and Nazlı is a girl who does not 
correspond to one's love easily.ı 

/ ' We owe a great deal of thanks to Reuven Tsur for developing a theory based on 
cognitive systems, leading to the formation of metaphors in one's mind for the correct 
interpretation of the songs, as we see that each song activates certain brain cells. 
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Türkiye'de Söylenilen Sefarad Şarkılarına Bilişsel Şiirbilimsel Bir Yaklaşım: İn
san Figürlerinin Tasviri 

Sefaradlar 1492 yılında İspanya kraliçesi tarafından oradan kovulduktan sonra Osmanlı 
İmparatorluğu'na göçen Yahudiler'dir. Kendilerine ait müzikleri ve çeşitli şarkıları var
dır. 
Araştırmamda üç Sefarad şarkısındaki insan figürlerinin tasvirini bilişsel şiirbilimsel bir 
açıdan ele alıyorum . İsrailli filolog Reuven Tsur tarafından geliştirilen bilişsel şiirbilim 
kuramının insan beyninde bu şarkılardaki insan figürlerinin tasvirinin estetik yorumunda 
harekete geçen süreçleri gösterdiğini ileri sürüyorum .  
Bu kuram bağlamında aşağıda belirttiğim şarkılardaki Avraam Avinu, Esterina Sarfati 
ve Nazlı adlı insan figürleriyle bağlantısı olan estetik ve bilişsel değerlere değiniyorum: 
çağdaş bir Türk Sefarad pop grubu olan Sefarad'ın söylediği Avraam Avinu ve Esterina 
Sarfati şarkıları ile Hadass Pal-Yarden'in söylediği Ven Chika Nazlia (Gel Küçük Nazlı) 
şarkısı . 
Anahtar Kelimeler: Sefarad Yahudiler, Sefarad müziği, Türk Yahudi kültürü, bilişsel 
şiirbilim, şarkılardaki estetik değerler 
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"Ali ve Nino"da Doğu'nun Sunumu 

Nazan ALİOĞLU 

Giriş 1 1 1  

Edebiyat ile kültür çoğu zaman siyasal, hatta tarihsel bakımdan masum kabul edilir. 
Edward Said ise bunun tam tersi görüşü doğru kabul eder. Onun Şarkiyatçılık inceleme-
si, toplum ile yazınsal kültürün ancak birlikte anlaşılıp incelenebileceği görüşünü haklı 
çıkarır.• 

Kurban Said'in romanı "Ali ve Nino" şarkiyatçılık, kimlik, ötekilik, tanınma, tektipleştirme 
kavramları çerçevesinde çözümlenirken, bu alanda temel dayanak noktalarından biri 
olan Edward Said'e sıkça başvurulacaktır. Onun " Kültür ve Emperyalizm" adlı eserinde, 
bu çalışmada neden "Ali ve Nino"dan yola çıkıldığını açıklayan önemli ifadeler bulunmak
tadır. Said, sanat eserlerinden yola çıkarak, metinlerin altında yatan emperyal gönder
meleri ve tektipleştiren kalıpları gün ışığına çıkarır.2 

Kullanılacak yöntemle ilgili bir başka gerekçe yine Edward Said'in "Müzikal Nakışlar" adlı 
eserinde bulunabilir. Said burada günümüz kültür çalışmalarında kültürel metin çözüm
lemelerinin önemini vurgular : "Raymond Williams, Roland Barthes, Michel Foucault ve 

Stuart Hali sayesinde, kültürlerin işleyiş tarzları hakkında çok fazla şey biliyoruz artık; 
Jacques Derrida, Hayden White, Fredric Jameson ve Stanley Fish'in önemini altı çizile
cek şekilde genişlettiği ve değiştirdiği yollarla bir metni nasıl incelemek gerektiğini de 
biliyoruz."3 

"Ali ve Nino" Batılı bir yazar tarafından yazılmamıştır. Doğulu bir Musevi olarak Bakü'de 
doğmuş, genç yaşta din değiştirip Müslüman olmuş, Rus Devrimi'nden kaçıp Avrupa'ya 

. yerleşmiş, gizemli bir yazar olan Kurban Said bu romanın sahibidir. Antik çağdan beri, 
gönül maceralarının, egzotik varlıkların, akıldan çıkmayan anılarla, olağanüstü deneyim-

1Edward W. Said, Şarkiyatçılık (Batı'nın Şark Anlayış/an),  İstanbul, Metis Yayınları, 2004, s.37. 
2Edward W. Said, Kültür ve Emperyalizm, çev. Nemciye Alpay, İstanbul, Hil Yayınları, 1998, s.15-
16. 
3Edward w. Said, Müzikal Nakışlar, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006, s.xiii. 



!erin mekanı olarak tanınan ve bu haliyle neredeyse tümüyle Avrupa'ya özgü bir buluş 
olan Şark, önemli bir Oryantalist roman olarak "Ali ve Nino"da da çarpıcı bir şekilde 
karşımıza çıkar, hem de bu defa Şark kökenli bir yazar tarafından . 

Çalışmada kültürel metin çözümleme yöntemi kullanılarak "Doğu'ya ilişkin basmakalıp 
tanımlamaların Batılı yazarlarca oluşturulduğu" görüşünü neredeyse çürütecek "Ali ve 
Nino" adlı roman çözümlenecektir. 

Kurban Said ve Romanı 
"Ali ve Nino", 20 . yüzyılın başlarında farklı kültürlerin bir potada eridiği, kozmopolit ve 
petrol zengini bir başkentte yaşar. 

Ali, atalarının çöle olan tutkusuyla dolu bir Müslüman, Nino ise Avrupa tarzı eğitim almış 
bir Gürcü kızıdır. Bu farklılıklara karşın ikisi birbirlerini çocukluklarından beri sevmek
tedir. Ali, Nino okulu bitirir bitirmez onunla evlenmeye kararlıdır. Ancak aralarına giren 
engeller vardır. Bu engeller sadece farklı dinlere sahip olmaları ve ailelerinin onayını 
sağlamaktan ibaret değildir. I .  Dünya Savaşı patlar, Ruslar geri çekilir, Türkler ilerler ve 

112 Ali ve Nino kendilerini Azerbaycan'ın bağımsızlığı için savaşır halde bulurlar. 

1937'de Viyana'da yayınlanan "Ali ve Nino"nun yazarı Kurban Said'in kimliği çelişkili bir 
konudur. Romanın ilk yayın sözleşmesini imzalayan Barones Elfriede Ehrenfels'in Müs
lüman kültürle ilgili bilgisi nedeniyle romanın yazarı olması olasılığı vardı .  Ancak yapılan 
son araştırmalar Barones Elfriede Ehrenfels'in Azerbaycan'dan Rus Devrimi sırasında 
kaçan ve Berlin'e yerleşen Yahudi arkadaşı Lev Nussimbaum'un gerçek Kurban Said 
olduğunu gösterdi. 

Kurban Said, 1905'te Bakü'de doğmuştur ve "Doğu"ya büyük bir tutkusu vardır. Gençli
ğinde İslam dinine geçer.4 Din değiştirme konusuyla ilgili farklı iddialar vardır. Bu iddialar
dan bir tanesine göre Kurban Said, Naziler iktidara geldiğinde diğer Yahudilerin kaderini 
paylaşmamak için Azeri prensi kimliğine bürünür ve hatta bu sayede, Nazilerle düşüp 
kalkarken, Mussolini'nin İslam dünyası danışmanlığına yükseltilir.5 1920'Ierde Berlin'de 
edebiyat dünyasının güçlü bir ismidir. Nazilerin baskısı altında bulunan Almanya'dan 
Avusturya'ya kaçar, oradan da İtalya'ya geçer. Ev hapsinde kaldığı Positano'da ender 
görülen bir kan hastalığından 1942'de ölür. 

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye yerleşen bir Alman olan Jenia Graman Berlin'de 
küçük bir kitapçıda romanın kopyasını bulur. İngilizceye çevirir ve böylece roman ikinci 
kez basılmış olur. 

Romanın yazarı Orta Asya'dandı ve İtalya'da öldü . Dinini değiştirip Müslüman olunca 
Essad Bey adını aldı . Tom Reiss'in "The Orientalist" adlı makalesinde (The New Yorker, 
1994} gösterdiği gibi, böylesine bilgi yüklü, Asyalı bir roman ancak toplumu uzaktan 
izleyen bir sürgün tarafından yazılabilirdi. Romanı bitirince okuyucu, bölge insanları, 
karmaşık tarihi, gelenekleri ve inançları ile ilgili geniş bilgiye sahip olmaktadır. Roman 

4Kurban Said, Ali and Nino, çev. Jenia Graman, London, Vintage, 2000, s .6 .  
5İrfan Ülkü, "Ali ve Nino'nun Sırrı Çözüldü", http://www.ortadogugazetesi.net, 12.07.2006. 
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egzotik ve tanıdık gelen bir aşk hikayesidir. Bu bağlamda "yazarın kimliği o kadar önemli 
mi?" diye de bir soru sorulabilir. 

"Ali ve Nino" hem bir aşk öyküsü hem de kültürel bir belgedir. Azeriler, "Ali ve Nino"yu 
ulusal romanları olarak kabul ederler. Romanda o dönem ve kültürü ile ilgili her şey 
vardır: Develer, harem, Müslüman halkın ev içi yaşantısı, yöresel efsaneler ve mitler, 
yemek, kadının yeri, askerin görevleri, düğün ritüelleri, bölgenin çelişkileri, Müslümanlık 
ve Hıristiyanlık, alt inanç grupları (Yunan Ortodox Hıristiyanlar, Suni ve Şii Müslümanlar 
ve Bahai inanışını karşılaştırır) . . .  

Roman bir aşk öyküsü olmanın ötesinde olmakla birlikte, Ali ve Nino'nun tutkulu aşkı ki
tapta yer alan öykülerin merkezindedir. Basmakalıp değerlere sığınmadan ve açık görüş
lülükle okunduğunda roman Tiflis, Karabağ, Tahran, Bakü, Dağıstan'la ilgili bilgilendirici 
ve büyüleyici bir yapıya sahiptir. Kitap okuyucuya, aşk ve tutku, onur ve gözden düşme, 
dağlar ve çöller, kozmopolit Bakü, Tiflis'in caddeleri, güçten düşen İran, İslamiyet, Hıris
tiyanlık ve yeni doğmakta olan Bahaizm, Avrupa ve Doğu'yla ilgili tam bir panorama or
taya koyar. Hatta Kafkasya'nın ünlü öyküsü büyük savaşçı İmam Şamil bile romandadır. 
Zaten Kafkasya'da İmam Şamil'den bahsetmeyen öykü neredeyse düşünülemez.6 

İmam Şamil'le ilgili Lev Tolstoy'un "Hacı Murat"ını da burada anabiliriz . Rus edebiyatının 
önde gelen yazarlarından Lev Tolstoy, Kırım Savaşı izlenimlerinden yola çıkarak yazdığı 
eseri "Hacı Murat"ta, ünlü komutan Şeyh Şamil'in askeri dehasını anlatır.7 

Roman, bölgenin, yani Kafkasya'nın giderek bir savaşın içine düşmesiyle, kendi kimlik
lerini bulmak için çabalayan iki insanın aşkını anlatırken, bir savaşın içine doğru ilerler: 
Büyük Savaş, Avrupa savaşı. 

Romanda "Doğu" 
Biz ve öteki, var olmak için birbirlerine gereksinim duyarlar; yani birinin varlığı, diğerinin 
varlığının ön koşuludur. R. D. Laing, "Self and Others" ( Kendi ve Başkaları) adlı kitabında 
şöyle yazıyor: "Bir kadın çocuğu olmadan ana olamaz. Bir ananın kimliğini vermek için 
ona bir çocuk gereklidir. Bir adam koca olmak için bir eşe gereksinir. Sevgilisi olmayan 
bir aşık, ancak olası bir aşıktır. Görüş açısına göre, ya trajedi ya komedi . Tüm "kimlikler" 
bir başkasını gerektirir; başkasıyla ilişkide insan kendi kimliğini gerçekleştirir."8 

Batı, günümüzde de kabul gören anlamsal içeriğine Doğu'nun tanımlanmasıyla kavuş
muştur. "Şark, Batı'nın karşıt imgesi, düşüncesi, kimliği, deneyimi olarak Avrupa'nın 
tanımlanmasına yardımcı olmuştur. .. Şark, Avrupa'nın maddi uygarlığı ile kültürünün bü
tünleyici parçasıdır." 9 

Romanda, orman ve çöl benzetmesinde olduğu gibi Doğulu ve Batılı olmak, birbirlerini 
var eden karşıt imgeler olarak karşımıza çıkar. Ali'ye göre, orman karanlıktır ve önünüzü 

6Elin Suleymanov, "Inside the Soul of a Caucasian", http://www.azer.com, 12.07.2006. 
7Bkz. Lev Tolstoy, Hacı Murat, çev. Ali Çankırılı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2002. 
8Ken Baynes, Toplumda Sanat, çev. Yusuf Atılgan, İstanbul, YKY, 2004, s.35. 
9Edward w. Said, Şarkiyatçılık, s. 1 1 .  
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göremezsiniz. Ali, yalın ve basit şeyleri sever; rüzgar, kum ve kayalar yani çöl. Ormansa 
Gordion düğümü gibi karmaşıktır. İnsanlar arasında tek bir ayrım söz konusu olabilir: 
Orman insanı ve çöl insanı. Doğu'nun kuru sarhoşluğu çölden gelir. Çöl, sıcak kumları ve 
sıcak havasıyla insanı sarhoş eder. Burada dünya basit ve sorunsuzdur. Orman sorularla 
doludur. Yalnız çöl soru sormaz . Hiçbir şey vaat etmez. Ancak ruhun ateşi çölden gelir. 
Çöl insanının tek bir yüzü vardır, tek bir hakikat bilir ve bu hakikat onu tamamlar. Orman 
insanının bir sürü yüzü vardır. Fanatik çölden, yaratıcı ormandan gelir. Bu da Doğu ve 
Batı arasındaki, belki de tek esas farktır. Bu nedenle Ermeniler ve Gürcüler ( Batı) ormanı 
sever.10 "Sakin denizi, sakin çölü ve ikisi arasındaki yaşlı kasabayı seviyorum.  Bakü'deki 
petrolü çıkarmaya gelenler (İngilizler) zengin oldular ve onlar gerçek Bakülü değiller, 
çölü sevmezler. Ben develere, çöle aidim"1 1  der Ali. 

Çalışmada Doğu'nun sunumu temel sorunumuzdur. Önce de ifade edildiği gibi, Doğu ve 
Batı ancak birlikte var olabilmektedir. Bu nedenle de romanda temsil edilen Doğu kim
liğini ortaya çıkarabilmek için Batı'nın Doğu'da bulunma nedenlerine ve Batı'nın Doğu 
değerlendirmelerine bakmak gerekir. 

114 Bakü'de, Asyalı, Avrupa kültürünü nasıl değerlendirir? "Odada koyu renkli Buhara, İs
fahan halıları duvarları kaplamış. Divan, alçak tabureler, yastıklar, bir de gereksiz ve 
rahatsızlık verici Batılı kitaplar; kimya, fizik, trigonometri, barbarlar tarafından uygar 
oldukları izlenimi vermek için yazılmış kitaplar."12 Batı'nın işgalci emperyalizminin yerini 
alan kültür emperyalizmi, hatta zaten geçmişte de var olan ve son zamanlarda gelişen 
teknolojiyle sakınılması neredeyse olanaksız hale gelen emperyalizmin bu yeni boyutu 
eğitim-öğretim misyonerliği konusunda kendini açığa çıkarır. Yani Batılı eğitim veren 
okuldaki profesörün görevi öğrencileri iyi birer Avrupalı yapmaktır. 

Romanda ince detaylarda, Doğulu ve Batılı olmanın Hıristiyan ve Müslüman olmakla eş 
anlamlı olduğu görülür. Batılı Hıristiyan, Doğulu Müslüman'ı asimi le etmek için detaylara 
gereken önemi vermelidir: "Sekiz yıl Çarın resminin üzerindeki madalyaları saymaya 
çalıştım, ama bir kere bile tamamını saymayı başaramadım. Bir zamanlar Çariçenin 
resmi Çarın kinin yanında asılıymış. Resimde Çariçenin elbisesinin kısa olmasından rahat
sız olan Müslümanların çocuklarını okula göndermeyi kesmeleri üzerine Çariçenin resmi 
kaldırılmış."13 

Nino'nun ağzından Batı'nın coğrafi sınırları çizilmiştir: "Ne Türkler, Moğollar ne de İranlı
lar, Araplar Tiflis'e sahip olamadılar. Azize Nino şarabını taşıyarak Batı'dan geldi. Biz As
yalı değiliz. Avrupa'nın en doğusundaki ülkeyiz."14 Romanda, Tiflis'in Avrupalı elbisesinin 
içinde tek Doğulu noktanın "çarşı" olduğu vurgulanır. 

Nino, bir Hıristiyan kızıdır ve Asyalı kimliğini taşımak istemez. Nino, ailesini ziyarete 
gittiğinde, Prensin (babasının) arkadaşları ve diplomatlarla Rembrandt'tan, Doğulu ka-

1°Kurban Said, Ali and Nino, s. 52. 
1 1Kurban Said, a.g.e., s.69. 
12A.e., s.19. 
13A.e., s.28. 
14A.e., s.118. 
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dının sorunlarından konuşur. Çay içer ve İngiliz kurabiyelerinden yer. Ev kristal avizelerle 
aydınlanır.15 Ali'nin Batı'yla ilgili kimi görüşleri Hıristiyan Nino üzerinden karşımıza çıkar: 
"Tanrı, Şii inancında bir Müslüman olarak burada doğmama izin verdi. Belki doğduğum 
aynı evde, aynı caddede ölmeme izin verir. Ben ve Hıristiyan Nino, ki o yemek yerken 
çatal-bıçak kullanır, gülen gözleri var ve ince çoraplar giyer."16 

Doğu-Batı, yeme-içme usullerinde de oldukça farklıdır: "Baba ve amca sol ellerini oynat
madan, esmer ekmekten büyük bir parça koparmayı başarırlar. Amca büyük bir incelikle 
sağ elinin iki parmağı ve başparmağı arasına buharda pişmiş yağlı pilavı alıp top haline 
getirerek, bir tek pirinç tanesi bile düşürmeden ağzına yerleştirir. Acaba neden Ruslar, 
çatal ve bıçak kullandıkları kendi yemek sanatlarıyla bu kadar övünürler? Batılı tarzda 
yemek yemeyi en aptal insan bile bir ayda öğrenebilir. Bir Avrupa sofrasında çatal ve bı
çakla kolaylıkla yemek yiyebilirim . Ama on sekiz yaşında olmama rağmen pek çok Doğu 
yemeğini aristokratik bir incelikle, amcam ve babamın yaptığı gibi, sağ elin iki parmağı 
ve başparmağı kullanarak ve tek bir kırıntı düşürmeden, hatta kullandığım elin avucuna 
bile, yiyemem. Nino, bizim yemek yeme tarzımızı barbarca buluyordu. Masada, sadece 
Rus misafirlerimiz geldiğinde yiyorduk. Nino, bizim yerde oturup, ellerimizle yemek ye
memizden tiksiniyordu."17 

'Asya ve Avrupa arasında bir köprü yok, aşk köprüsü bile' diyen romanın Azeri Şii Müs
lümanları Asyalı kimliklerine sahip çıkarlar ve bu amaçla da geleneklerine, yemek yeme 
alışkanlıkları örneğinde görüldüğü gibi, inançlarına önem verirler: Ali'nin babası, "biz 
burada inanmayanların arasında yaşıyoruz. Yok olmak istemiyorsak geleneklerimize ve 
yaşam tarzımıza sahip çıkmalıyız .  Sık sık dua et, alkol kullanma, tuhaf kadınları öpme, 
yoksullara karşı iyi ol ve her zaman kılıcını kullanıma hazır tut. Düşmanlarını bağışlama, 
biz Hıristiyan değiliz" der. 18 

Bakü, yabancılara göre sıcak, tozlu, kötü bir yerdir. Oysa Asya'da, temiz, kirli, iyi, kötü, 
mutluluk, mutsuzluk Batı'dan farklıdır. Modern elbiseler içinde kendini aşağılanmış his
seden Ali, ritimlerimiz farklı, yüzlerimiz farklı, der. 

Ali'nin yakın arkadaşı ve bir Ermeni olan Nachararyan, Gürcülerle birlikte kendilerini 
Asya'da Avrupa'nın elçileri olarak görür ve onlar, Avrupalı olarak, kendi kaderlerinin efen
disidirler. Nachararyan, yakın arkadaşı Ali'nin sevgilisi Nino'yu kaçırma hakkını da ken
dinde bulur. Gerekçesi şudur: Nino'yu Asya'nın pençelerinden kurtaracaktır. Ali Doğu'yu 
ve Asya'yı temsil etmektedir, yani uzak durulması gerekendir (vahşi Asyalılar).19 

Genel olarak değerlendirildiğinde, romana sembolik bir anlatımın egemen olduğu gö
rülür. Sembollerin bazıları çok açıktır; bazıları ise sadece Kafkasya'yı ve efsanelerini 
bilenlerce fark edilebilir. Örneğin yeni arabasıyla Nino'yu kaçıran Melik Nachararyan'ı, 
Ali, Karabağ'ın dünyaca ünlü altın atının üzerinde takip eder. Karabağ'ın özel saf kan 

15A.e., s.202. 
16A.e., s.26. 
17Kurban Said, a.g.e., s.21. 
18A.e., s.31. 
19A.e., s. 130-131. 
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atları Kafkasya'nın çok uzun zamandır gururudur, onur ve asaletin sembolüdür. Diğer 
taraftan, Nachararyan'ın gıcır gıcır yeni arabası pek de Avrupa'ya bir gönderme değildir. 
Aslında Nachararyan'ın kendi Kafkas kimliğinin bir reddidir. Artık Nachararyan kendini 
Kafkasya'dan biri olarak hissetmez. Bu aidiyetsizlik onun, arkadaşı Ali'ye inanılması zor 
ihaneti yapmasına ve kadınını çalmasına izin verir.20 

Edward Said'in belirttiği gibi, "On dokuzuncu yüzyıl başından İkinci Dünya Savaşı'nın so
nuna değin Şark ile Şarkiyatçılıkta Fransa ve İngiltere egemendi; İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra Şark'a Amerika egemen oldu . . .  "21 Romanın geçtiği dönem Birinci Dünya Savaşı'nın 
patlak verdiği ve İngilizlerin de bölgede yerini aldığı bir zaman dilimidir. İngilizler, asfalt 
yollar yapıp, orduyu toparlayıp, Avrupa'yı Asya'nın kalbine getirmekle yükümlüdür. 

Şu kısa pasaj, İngilizlerin bölgede bulunma nedenlerinin romanın içinde geçtiği coğrafya 
insanı tarafından, özellikle de aristokratlarca nasıl değerlendirildiğini, açıklar: 

"İranlılarla İranlı olmayanlar arasındaki fark, İranlıların güzeli tanımasıdır. 
Ali'nin amcası da bu görüşü onaylar: Evet, biz her zaman güzel şiiri gürül
tülü fabrikalara tercih ederiz. 
Amca: Bundan böyle barbarlar bizim kölemiz olacak. 
Ali: Öyle mi? Nasıl? 
Amca: Şöyle; İngilizler çalışmayı, biz güvenliği severiz . Onlar savaşmayı, 
biz barışı. İran'ın kılıcı paslı. Firdevsi'nin yazdığı şiirler karşısında coşkulu
yuz. Dakiki ve Rudaki'nin dizelerini kolayca birbirinden ayırırız. Ama mo
torlu taşıtlara uyacak yollar nasıl yapılır bilmeyiz ya da bir alay insana na
sıl liderlik yapılır, yönetilir bilmeyiz. Bu durumda bir anlaşmaya varabiliriz: 
Artık sınırlarımızın güvenliği için endişe duymak zorunda değiliz. İngiltere 
sınırlarımızı koruyacak, yollar, evler inşa edecek. Bütün bunların üzerine, 
bir de yaptıkları bu şeyler için para ödeyecekler. İngilizler dünyaya kültürü 
özellikle bizim getirdiğimizi bilirler. 
Kuzen Bahram Han Şirvanşir elini kaldırır ve şöyle der. Sence İngiltere bizi 
kültürümüz yüzünden mi takdir ediyor, yoksa petrolümüz yüzünden mi? 
Amca: İkisi de dünyayı aydınlatıyor ve korunmaya ihtiyaçları var."22 

Doğu'da İslamiyet ve kadın, aşk konularında sıkça karşılaşılan basmakalıp ifadeler ro
manda olukça fazla yer alır. Doğu'ya özgü aşklar çeşme başında başlar. Her akşam kızlar 
çeşmeye gider. Her akşam erkekler meydanın bir köşesinde oturur. İşte aşk Doğu'da 
böyle başlar.23 

Doğu'da kadın peçe takar. Örtü, güneşten, tozdan ve yabancıların bakışlarından korur. 
Kadının peçe takmasıyla ilgili Doğu'da herhangi bir sorun yoktur. Zaten Doğulu kadının 
ruhunda sorun yoktur. Peçe, kadının burnunu, ağzını, gözünü saklar ama ruhunu değil. 
Peçesiz ya da örtüsüz ( Batılı) kadınlar farklıdır. Gözlerini, burunlarını, ağızlarını hatta 
daha fazlasını görürsünüz. Hatta onu ne kadar iyi tanırsanız tanıyın, o gözlerin arka-

20Elin Suleymanov, "inside the Soul of a Caucasian," http://www.azer.com, 12.07.2006. 
21Edward W. Said, Şarkiyatçılık, s.14.  
22Kurban Said, a.g.e, s. 186. 
23A.e., s.57. 
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sında neler saklı olduğunu bilemezsiniz. Nino, caddede başka erkekler ona baktığında 
bundan hoşlanır. Doğulu kızlarsa, bundan iğrenir.24 Nino, Ali'ye, Batılı bir bakış açısıyla, 
"her zaman Doğulu kalacaksın, yabancıların bakışında ne var? Kadınlar mutlu edilmeyi 
ister" der. 25 

Romanda kadına ilişkin Batılı bakış ve Doğulu bakış tam bir tezat oluşturacak ifadeler 
şeklinde yer alır: Nino'nun babasına göre, kadın-erkek eşit haklara sahip ve ruhları 
kendilerine aittir.26 Oysa Doğu'da kadın sadece tarladır. Kadının ne ruhu ne de zekası 
vardır. İffetli olması ve çocuk yapması yeterlidir. Yasada (şeriat) bir erkeğin tanıklığı, 
üç kadınınkine eşittir. Ne cennet ne de cehennem bir kadını beklemez. Kadın öldüğünde 
hiçliğe karışır.27 

Ali bir Hıristiyan'la evlenecektir, bu konuda şüpheleri vardır ve babasının İslamiyet'te 
kadınla ilgili anlattıklarından sonra rahatlar. Buna göre, kadında akıl ve zeka yoksa inanç 
da olamaz. Ali'nin babası anlatır: 

"Bir kadının kalçaları, onun dil bilmesinden daha önemlidir. Nino, Hıristi
yan. Hıristiyan inancını evinize getirmesine izin verme. Kadın kırılgandır. 
Bu önemli. Hamileyken dövme. Hiçbir zaman unutma; sen efendisin, o 
(kadın) senin gölgen altında yaşar. Erkeğin dört kadın almasına izin var. 
(Gelenek der ki; bir, iki, üç, dört karınız olabilir. Ama bir şartla, hepsine 
eşit davranırsanız. )  Ancak senin bir taneyle kalman mutluluğun için önemli 
-Nino'nun çocuk yapamaması dışında - .  inançsız olma . Karının, senin her 
bir sperminde hakkı vardır. Onla ilgili sabırlı ol. Kadınlar çocuk gibidirler, 
sadece daha sinsi ve kötüdürler. Eğer istersen onu hediyeye boğ, ipekler, 
mücevherler . . .  Fakat ne zaman bir öğüde ihtiyacın olursa ve karın sana 
bir tavsiye verirse onun söylediğinin tam tersini yap, Bu belki bilinmesi 
gereken en önemli şey."28 

Ali'nin babası konuşmaya devam eder: 
"Genel konuş�rsak, bir kadını sevmek iyi bir şey değildir. Erkek, ülkesini 
sever, savaşı sever. Bazı erkekler güzel halıları, nadir bulunan silahları 
sever. Ama erkeğin kadını sevdiği de olur. Hafız Gazel'in aşkı ve Leyla
Mecnun'un hikayesine baktığımızda, Hafız Gazel'in bütün hayatı boyunca 
tek bir kadınla beraber olmadığını görürüz . Mecnun ise bir sahtekarmış. 
İnan bana; erkek kadına bakmalı, kadın erkeği sevmeli . Erkeği sevmek 
kadının görevidir. Bu Tanrının istenci gereğidir."29 Belki 'babam haklıydı', 
der, Ali. "Aşk, bir erkeğin hayatındaki en önemli şey değildi. Ama bu ol
gunluğa ben henüz ulaşamamıştım."30 

24A.e., s. 58.  
25A.e., s .34. 
26A.e., s . 102. 
27 A.e., s .  89 .  
28Kurban Said, a .g .e., s.94. 
29A.e., s.94. 
30A.e., s.94. 
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Şeriat, yani Allah'ın yasasına göre dört eş alınabilmesi Müslümanlara yöneltilen artık kli
şe olan eleştirilere karşı verilen yanıt ilginçtir: "Avrupalılar dört eş alabildiğimiz için bizi 
küçük görüyorlar, ama kendileri sıklıkla daha fazlasını alabiliyorlar. Bizi küçümsüyorlar, 
çünkü biz Tanrının bize emrettiği gibi yaşıyoruz."31 

Buraya kadar Batı karşısında sürekli savunma halinde olan Doğu'yla ya da ötekiyle kar
şılaştık. Yine " Hıristiyanlık"ın karşısında "Müslüman"lık yer aldı. Ancak romanda yeni 
doğmakta olan Bahai inancının bir üyesi konuşur, Musa Nagi: 

"Ben yaşlı biriyim . Gördüklerimi görmüş, duyduklarımı duymuş olmaktan 
dolayı üzgünüm . Ruslar Türkleri, Türkler Ermenileri, Ermeniler biz Rusları 
öldürmek isterdi. Bu doğru mu? Okullarımız, dilimiz, hastanelerimiz ve öz
gürlüğümüz için derin endişelerinizin olduğunu anladım . Her ulus, Tanrının 
kendilerine ait olduğuna inanır ve bu Tanrı tektir. Tek olan Tanrı kendini 
bütün varlık üzerinden açığa çıkarır. Bu nedenle ben İsa'ya, Konfüçyüs'e, 
Buda'ya ve Muhammed'e inanıyorum. Hepimiz bir Tanrıdan meydana gel
dik (Bab) ve yine hepimiz ona döneceğiz. Benim tavsiyem şudur: Gelin 
dünyanın herhangi bir yerindeki, herhangi bir insana zarar vermeyelim. 
Çünkü bizler, her bir ruhun parçalarıyız ve her ruh bizim parçamız."32 

Romanda tanımlanan kültürel farklılıklar, kimlik savaşımı, özellikle Doğulu ve Batılı olma 
konusu, gibi bölücülüğe ve ayrımcılığa neden olan tutumların yanında, bir anlamda insa
ni değerlerin indirgenemez bir şekilde çoğulcu doğasının tanınmasını dile getiren Bahai 
inancının bu küçük savunusuyla karşılaşırız. 

"Ali ve Nino"da Ötekiyle Karşılaşma 
Öteki bize kendini nasıl gösterir? Bizim tarafımızdan herhangi bir şey yapılmaksızın, öte
ki kendisini nasıl açar? Açabilir mi? Heidegger'in dediği gibi, kendi kendimizi reddederek 
ötekine ulaşabilir miyiz? 

Kendi kendini reddi öğütleyen bakış açıları bile kendilerini ötekine empoze ediyor bulur
lar. Onlar, buna rağmen ötekinden söz etmek, onu kategorileri içine yerleştirmek, onu 
bir anlamda bilginin nesnesi haline getirmek zorundadırlar.33 Kendi kendimizi öteki, farklı 
olan her şey karşısında, kapalı bir düşünme sisteminde tutsak kalmak pahasına körleş
tiririz. Bu Wittgenstein'in felsefi düşüncesindeki sürekli tehlike diye ifade ettiği patoloji, 
başka bir deyişle felsefi hastalık türüdür.34 

Avrupalı için esas olan, Doğu ile onun bugünkü yazgısının Avrupa'ya ilişkin temsil biçimi
dir. Avrupalı okur için bunun özel toplumsal bir anlamı vardır. Doğu, Avrupa'nın sadece 
komşusu değildir; Avrupa'nın en zengin, en büyük, en eski sömürgelerinin mekanı, uy-

31A.e., s.23. 
32A.e., s .127. 
33Christopher Falzon, Foucoult ve Sosyal Diyalog (Parçalanmanın ötesi), çev. Hüsamettin Arslan, 
İstanbul, Paradigma, 2001, s.56-57. 
34A.e., s .51 .  
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garlıkları ile dillerinin kaynağı, kültürel rakibi, en sık, en derin yinelenen öteki imgele
rinden biridir,35 

Öteki imgeleri arasında en önemlilerinden olan Doğu "Ali ve Nino"da örneklerde görül
düğü üzere, kadın, din, eğitim, aşk, yaşam tarzı, mekan, Doğu ve Batı'nın algılanışı gibi 
konularda, Doğu kökenli hem de İslamiyet'i seçen bir yazar tarafından tanıdık imgelerle 
karşımıza çıkar. Romandan verilen örneklerde, bu imgelerin çoğumuzun yakından tanığı 
basmakalıp ifadeler olduğu son derece açıktır. 

Doğulu, romanda da görüldüğü gibi, hep savunma halindedir ve kendi kültürel kimliği
nin tanınmasını ister durumdadır. Taylor'a göre, "tanı(n)mamak veya yanlış tanınmak, 
bir kimseyi yanlış, çarpıtılmış ve aşağı konuma itilmiş bir var oluş tarzı içine hapsetmek 
suretiyle zarar verebilir, bir baskı biçimi olabilir." 36 

Kültürel farklılıkların siyasal düzeyde tanınması ve eşit ölçüde saygıdeğer kabul edilme
sine dayanan çoğulculuğunun arka planında Jeremy Bentham, Alman romantiklerinden 
Wilhelm von Humboldt ve Coleridge olan Mill'in güçlü bireyciliği, onun kimlik ve özerklik 
üzerine eleştirel düşüncelerini harekete geçirir. 

Mill'de özgürlük, bireysellik ve kimlik arasında bir takım ilişkiler bulunur. Bireyselliğimizin 
bütün yetilerini kullanma kapasitemiz, en azından belli bir kısmını, özgürlüğü bizim için 
değerli kılan şeydir. Bireycilik gelişme ile aynı şeydir ve iyi yetişmiş insanoğlunu üretecek 
olan şey de bireyciliğin iyi işlenmesidir.37 

Bireycilik, sadece politik ve toplumsal yaptırımların zorlamasıyla biçimlenmek yerine, 
"kendim için seçtiklerimle" biçimlenmektir. Kim planlarını kendisi için seçerse, o kişi bü
tün yeteneklerini de bu iş için kullanıma açar.38 Mili der ki, bireyin kendi hayat tarzını se
çebilmesi, şekillendirmesi önemlidir. Ancak bu demek değildir ki, birey en doğru seçimi 
yapacak. Kötü bir seçim de yapabilir. Yaşamın planlanmasında önemli olan şey; seçimin, 
yaşamın sahibi olan kişi tarafından yapılmış olmasıdır. Önemli olan, seçimin kişi için en 
iyi olması değildir, kişinin kendisinin seçmesidir. Kişinin, kendi özerkliğini deneyimlemesi 
değerlidir. Böyle bir deneyim, kendini geliştirmeye, gözlem yapma yeteneğinin ve yargı 
gücünün işlemesine neden olur. Özerklik kapasitesini geliştirmek, insanın iyi olması için 
gereklidir. 39 

Mill'e göre, seçme özgürlüğü edimi, rasyonel bir boyuttur ve gözlem, akıl, yargı, düşün
me ile kuşatılmıştır.40 Yaşamın planlanması bir mühendisin yaptığıyla aynı şey değildir. 
Yaşamımız için gerekli ve birçok kez de gereksiz şeyi önceden planladığımız haritanın 
içine yerleştiremeyiz. 

35Edward W, Said, Şarkiyatçılık, s.11.  
36Charles Taylor, Çokkültürcülük, haz. Amy Gutmann, İstanbul, YKY, 1996, s.12-13. 
37Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identlty, USA, Princeton University Pres, 2005, s.4. 
38A.e., s.5. 
39Appiah, a .g .e., s.6. 
40A.e., s, 7 .  
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Mill'de "kimlik" kavramı, toplumsal l ık ve kendini yaratma arasındaki karmaşık birbirine 
bağlılığın tanınması üzerine yapılandırılmıştır. İnsanın doğası, bir modele göre şekil
lendirilmiş, kullanma talimatına göre çalışan bir makine değildir. Bu doğayı canlı kılan 
şey, onun içsel güçlerin eğilimine göre gelişen bir ağaç olmasıdır. Anlamlı olabilmesi için 
"kimlik", bireyin kendisinin dışındaki olgu lar, yani kendi seçiminin ötesinde kalan olgula
ra karşı tavrı veya cevabına göre yapılandırılan bir kimlik olmalıdır.•1 

Mili, ahlak ve kimlik konusunu da ilişkilendirir. Birçok değer kimlik konusuyla bağlan
tıl ıdır. Kimliğin değerlerin kaynağı olabileceğini gösteren örnekler bulabiliriz. Bazı kim
liklerin içine aldığı, ama bazı kimliklerde de yer almayan değerler bulunur. Ortodoks 
Musevi lerce uygulanan "dinsel temizlik" değerine baktığımızda, kaşeri (Musevi şeriatına 
göre temiz sayılan et) kendileri Musevi oldukları için uygularlar. Ama Musevi olmayan 
diğerleri için böyle bir uygulama beklentileri yoktur. Belki, Musevi olmayan diğerleri nin 
bu yönde bir uygulamasını hoş karşılamazlar da. Bu sadece Musevilerce güzel bir şeydir. 
Çünkü bu sadece israiloğulları'nın sözleşmesinde yer al ır.42 

Romantik ve varoluşçu bakış açılarını birleştiren Sartre'ın da aralarında bulunduğu bazı 

120 filozoflar Michel Foucault'nun dediği gibi, "kendi" (self) bize hazır verilmemiştir. Buradan 
bir tek pratik sonuç çıkarabiliriz: Kendimizi, bir sanat eseri gibi biz yaratmak zorunda
yız.43 "Ali ve Nino"da Doğu bize sunulurken kullanılan basmakalıp düşünceler, bireyin 
kendisini bir sanat eseri gibi yaratmasını zorlaştırmaktadır. 

Sonuç 
18. yüzyılın sonundan bu yana soylu ul ustan halkçı ulusa geçilmesi mil liyetçiliği coş
turmuş ve mutlak faklılık, "dışarıdan" gelen sahiden yeni, beklenmedik, bizden bağım
sız olan, kendimizi ona dayatma çabalarımıza direnen ve yeri geldiğinde bizi etkileyen 
ve dönüştüren şey olan "öteki"nin ortaya çıkışını sağlamıştı. Ait olunan ulusun kendini 
olumlu yönde biçimlendirmesi, artık yabancı olan her şeyden korunma, diğer ulusları 
değerden düşürme ve mil l i ,  etnik ve dini azınlıkları dışlamak için iyi bir araç olmuştu.•• 
Bu bağlamda, Doğu'nun zengin dokulu söylemi, Doğu'nun zararına, Batı toplumunda 
varlığını korudu ve sürdürdü. 

Foucault, genelde tekil metinlerin ya da yazarların pek önemli olmadığına inanır. Ama 
Edward Said özellikle Şarkiyatçılıkta, belki de yalnız Şarkiyatçılıkta, bunun doğru ol
madığını düşünür.45 Edward Said'in bu görüşünden hareketle hazırlanan çalışmada, 
"Doğu"nun Ali ve Nino'da temsili örneklerle ortaya koyuldu. Hem de yine Edward Said'e 
göre, içi Batılı yazarlarca doldurulan Doğu imgesi, bu görüşün tam tersi şekilde, Doğu 
kökenli bir yazar tarafından tamamı basmakalıp düşünceler olarak karşımıza çıktı. Yine 
bireylerin kendi özgün kimliklerinin farklılıklara dayalı oluşum sürecinde kültürel etken
lerin bulunduğu da vurgulandı. 

41A.e., s.18. 
42A.e., s.25. 
43A.e., s .18. 
44lürgen Habermas, "Öteki" Olmak, "Öteki"yle Yaşamak, çev. İlknur Aka, İstanbul, YKY, 2005, s.18-
19. 
45Edward Said, Şarkiyatçılık, s.33. 
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Prensipte, dünyayı bütünlüğü ile kavrayabilecek hiçbir bakış açısının olamayacağını ka
bul etmeliyiz. Aksine, temel ve asli olan şey, ötekiyle karşı karşıya gelmemiz, bize ko
laylıkla boyun eğmeyen, ancak farklı bir şey olarak karşı karşıya geldiğimiz şeyle, belki 
sadece, karşılaşmamızdır.•• 

Aslında ötekiyle karşılaşmamız bir mücadele, bir hareket, bir etkileşimdir. Başka bir söy
leyişle temel olan şey bizimle öteki arasındaki diyalogdur. 

Presentation of the Orient in "Ali and Nino" 

Most of the time literature and culture are politically and historically known innocent 
Edward Said does not agree with this understanding. His Orientalist examination proves 
him to be right. That means, literature and culture should be thought together. 
While I analyze "Ali and Nino", a novel by Kurban Said, my basic concepts ,which I used 
through my work, are Orientalism, identity, otherness, recognition, stereotypes. 1 often 
refered to Edward Said's books. Especially his major book "Culture and lmperialism" 
has important points explaining my choice of "Ali and Nino" as a starting point. Said 
uses art objects, novels, to show us how a cultural text contains hidden meanings about 
imperialism and stereotypes. 
Another reason of my choice to analyse "Ali and Nino" as a cultural text, is the importance 
of this method in the field of cultural studies. Edward Said emphasizes this method, 
too. There are many thinkers, -Raymond Williams, Roland Barthes, Michel Foucault, 
Stuart Hail-, who worked on how a cultural system works. Also Jacques Derrida, Fredric 
Jameson thought us ways of examining a text. 
Tlıe writer of "Ali and Nino" isn't a Westerner. He was born in Baku as an Oriental Jewish. 
in his youth, he converted to lslam. l<urban Said who had escaped Azerbaijan during 
the Russian Revolution is the owner of the novel. "Orientalism" is usually known as an 
European invention. On the contrary to this idea, the Orient strikingly reveals itself in 
the novel, which was written by a person from the Orient. 
in this work, 1 preferred to use the method of analyzing a cultural text to slıow that 
"the idea of the Orientalism was created by Western people" is almost not correct or is 
a quick answer. 

46Falzon, a.g.e., s. 51 .  
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William Shakespeare as both 
Modern and Classic Playwright 

Zümrüt ALTINDAĞ, Metin TOPRAK 

POLONIUS The best actors in the world, either far Tragedy, comedy, history, pastoral, 
pastoral-comical historical-pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical
pastoral, scene individable, or poem unlimited. 

(W. Shakespeare, The Complete Works of Wil/iam Shakespeare: Hamlet, p.685) 

William Shakespeare is one of the most enchanting figures in literature as he has 123 
been able to maintain constant interest deriving either from severe condemnation 
or great admiration since the time he first gained popularity. He was a modernist for 
the theatregoers and critics at the time he lived because of the way he explored the 
playwriting conventions popular then. During 17th and 18th centuries, however, he 
was harshly criticised by the neoclassical critics far shattering this orthodoxy. For the 
neoclassical critics it was important to fallow the rules and the conventions prescribed 
by the writers of ancient Greece and Rome. Thus, it was essential for a poet to imitate 
the masters if he wished to be referred as a great dramatist The neoclassics criticlzed 
Shakespeare for being an innovator and introducing new elements into the playwriting 
tradition. As a playwright he was far beyond his age and the originality of his drama 
was recognized by the romantics in late 18th and early 19th centuries. During this period, 
Shakespeare's reputation and honour was restored far the same reasons that previously 
denounced him. The romantics' great esteem far Shakespeare was due to his pursuit 
of his instincts and reliance on his creativity. Hence, two centuries later, fallowing his 
success in England, once again Shakespeare was nominated as a great dramatist and 
the pioneer of modernism in drama. Another great contribution of Shakespeare was 
that he made the critics reflect much more carefully on the concept of classic so that it 
could be revised and ceased to limit itself to the artworks of ancient Greek and Roman 
writers. Today, however, the word classic has acquired a double meaning. As Hans-
Georg Gadamer puts it, on one hand it is stili used to refer to the art and literature of 
Greek and Roman civilization, on the other, it also describes the art and literature which 
endure the test of time and have stili something to communicate and appeal to the 
contemporary people.1 This paper aims to analyse how Shakespeare paved the way for 
modernism in drama as well as to discuss him as a classlcal playwright and his works 
among the classics in the light of the changes concerning the understanding of what 
classic i s .  

1Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (London, Continuum, 2004). 



According to Bülent Bozkurt, after the emergence and development of drama in 5th 

century (B .C . )  in Greece, the second period when it regained its signiftcance and 
flourished once again is during the reigns of Elizabeth I, and James I in England2 • 
William Shakespeare was the leading dramatist of this period. He is an innovator in 
various aspects in his writing and was regarded as a modernist when compared to his 
contemporaries. In order to understand what makes Shakespeare modern for his time it 
is important ftrst to look at the 16th century playwriting conventions and criticism. 

Literary criticism starts with Plato, who thinking that poetry is only the imitation of the 
imitation, resists drama and gives no place to poets in his 'ideal state,' the Republic. 
With his contempt for drama, Plato appears to be the ftrst critic to discuss the place of 
art and its effects on the society. As a successor of Plato, Aristotle, on the other hand, 
opposes his tutar and attributes to poetry a very important soclal function. Poetics, 
which consists of Aristotle's lecture notes on poetry, has been one of the basic sources of 
dramatic criticism. With its careful discussion on the characteristics of epic and tragedy, 
it offers a set of features these genres have to embody. Having observed the works 
of ancient Greek playwrights Aeschylus, Sophocles and Euripides, in his discussion on 

124 tragedy, Aristotle identiftes the major plot elements, the nature of a tragic protagonist 
and the effect tragedy creates on the audience. He asserts that through arousing "pity 
and fear" in the audiences, tragedy offers people a chance to purge their negative 
feelings.3 The fact that tragedy has a very signiftcant moral duty to perform is one of the 
major defences that critics from the following generations refer to. In Poetics, Aristotle 
also concludes that "after going through many changes, tragedy ceased to develop 
when it had achieved its natura! growth," which is an idea that encouraged the critics in 
the later generation like Horace, and Sir Philip Sidney to think that imitating the masters 
is the best way to wrlte poetry.4 

Elizabethan age, according to H. A .  Needham, was the ftrst period when literary criticism 
was seriously done in England . It was the time during which the knowledge of classical 
criticism comes to the English critics through ftrst being interpreted by Renaissance 
Italian critics . He argues that "attacks on poetry led to its defence, and defence led to 
greater theoretical understanding of its nature"5• The most important ftgure as a literary 
critic was Sir Philip Sidney. Needham thinks that Sidney's critical work "An Apology for 
Poetry," is the relnterpretation of Aristotle and his Poetics in the English context. 

When it was first published in 1595, "An Apology for Poetry," wished to defend poetry 
against the puritan attacks on theatre . Thus, Sidney's major concern was to compromise 
the moral and entertaining function of theatre. He expresses that the best poets are 

2Bülent Bozkurt, Literary Terms: A Companion to the Study of Literature {Ankara, Hacettepe 
University, 1977). 
3Aristotle. The Poetlcs of Aristotle (Chapel Hill, The Universlty of North Carolina Press, 1970), p .  
20. 
4Ibid., p. 8 .  
5H .  A .  Needha m :  "Introductlon," in Sidney, Philip Sir, "An Apology for Poetry," Sidney: An Apology for 
Poetry; Shel/y: A Oefence of Poetry, (London, Ginn and Company Ltd., 1931), p .  xxii 
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the ones who "most properly do imitate to teach and delight."6 Sydney recommends 
the imitation of the classical playwrights to achieve this desired effect. Because of its 
capability to instruct and amuse simultaneously and ensuring long lasting learning of 
the good, he puts poetry above all other teaching measures, and condernns the "idle 
tongues to bark at thern."7 

D.F. Bratchell, in the introduction to his book Shakespearean Tragedy, thinks that the 
idea to irnitate the old rnasters resulted in pedantry in the early Renaissance as the 
critical theorists of the time put a special emphasis on the unities of time, place and 
action .  Despite the critics' desire to keep up with the classical rules, the successful 
playwrights of the stage were the ones who blended "Romantic freedom with classical 
restraint."8 What appealed to the audiences in Christopher Marlow's tragic hero was "the 
nobility of the struggle" rather than "the moral lesson of the downfall from prosperity."9 

In 16th century, Shakespeare was criticised for not abiding by the rules. However, it 
is his "creative exploitation of the opportunities provided by the genre" that made 
him so popular and admirable for his time. 10 A close analysis of Shakespeare's plays 
reveals that he explored so many techniques that it is very difficult to come up with a 
magical formula to summarise the nature of his drama.  As Bratchell further suggests l2S 
"experimentation with existing forms and the development of new forms of dramatic 
structure" were the basic distinctive features of his career. 11 

According to Stephanie O'Hara, "Shakespeare's work has had a profound impact on 
writers everywhere and France is no exception ."12 Thus, French critics made great 
contributions to Shakespearean criticism . In her article " 'Look on Fertile France:' 
French Theater in Shakespeare's Time," O'Hara explores the nature of Renaissance 
French theatre, which she feels is an area neglected by critics, who mostly prefer to 
discuss the French neoclassical tradition .  At the time when English drama flourished 
and experienced its golden age with Shakespeare during 16th and early ı 7th centuries, 
French theatre mostly followed the conventions of mediaeval times. Because France was 
going through serious civil wars "known as the Wars of Religion" between the Catholics 
and Protestants, French theatre was not able to experience the privileges of Elizabethan 
theatre in England. 13 

The real expansion and progress in French theatre took place during 17th and 18th 

centuries, which as Bülent Bozkurt points out was the third significant stage in the 
development of drama. Because recapturing the classical spirit and following the classical 
rules of playwriting are highly emphasized, this period is referred to as Neoclassical Age. 
As O'Hara declares, scholars are mostly interested in this period for it is the time when 

6Sir Philip Sidney, "An Apology for Poetry," in H. A. Needham (ed.) Sidney: An Apology for Poetry; 
Shel/y: A Defence of Poetry, (Landon, Ginn and Company Ltd.,1931), p .11 .  
7lbid. 
8D. F. Bratchell, Shakespearean Tragedy,(London, Routledge, 1990), p. 5. 
9Ibid., p. 6. 
10Ibid., p .  7. 
11lbid., p .  6. 
12Stephanie O'Hara, '"Look on fertile France': French Theater in Shakespeare's Time", Shakespeare 
Studies 3 2  (2004), p .  36. 
13lbid., p.39. 



the monuments of the French theatre appeared: Pierre Corneille and Jean Racine in 
tragedy, Moliere in comedy. 

Neoclassical critics and writers, who were great admirers of ancient Greek and Roman 
writers, were mostly known for their "strong traditionalism" and "distrust of radical 
innovation ."14 This was the result of the idea that the classical writers "achieved excellence, 
and established the enduring models, in all major literary genres." It was important 
for a writer to improve and perfect his innate talents by serious training and exercise 
which "consists mainly in the deliberate adaptation of known and tested means to the 
achievement of foreseen ends upon the audience of readers". Being greatly influenced 
by Horace and his Ars Poetica (1st century B .C . ), neoclassics aimed for "correctness," 
tried to meet the criterion of "decorum" and observ.e the "rules."15 Advocating art for 
humanity's sake, neoclassical poets thought that poetry's major function was to imitate 
human life as if it was "a mirror held up to nature." 16 Moreover, poetry should both teach 
and delight. Another feature of neoclassic poetry was that it aimed to discuss "widely 
shared experiences, thoughts, feelings and tastes," which are common to all human 
beings .  Different from the Renaissance conception of human beings as the embodiment 

126 of infinite abilities, neoclassics regarded human beings "as limited agents who ought to 
set themselves only accessible goals." T herefore, although neoclassical writers admlred 
the classic epic and tragic poets, they could not pTôduce masterpieces in these genres. 
Instead, they excelled in "admittedly lesser and less demanding forms such as essay in 
verse and prose, the comedy of manners, and especially satire." They are engaged in 
such areas of literature as they saw "more chance to equal or surpass their classical and 
English predecessors" in them.17 

When Shakespearean criticism is taken into consideration Neoclassical Age in France 
is of great significance. This is the time when he was severely criticised and his drama 
was rejected. Voltaire is among the most important literary figures of the French theatre 
to oppose Shakespearean drama. Stephanie O'Hara says that Voltaire familiarized 
himself with Shakespeare during his exile in England in 1726. As a dramatist Voltaire 
was a follower of Racine, because of which O'Hara thinks that his first encounter with 
Shakespeare "proved to be a shock from which he never quite recovered."18 In his Short 
Studies in Eng/ish and American Subjects, Voltaire devotes a section on English tragedy, 
where he expresses his ideas on Shakespeare, whom he thinks to be the creator of the 
English drama. Voltaire refers to him as a great poet, whose "geni us was at once strong 
and abundant, natural and sublime," however, "without the smallest spark of taste, and 
void of the remotest idea of the rules."19 Despite the fact that he considers him as a 
genius, he sees him as the reason for "the ruin of the English stage".20 The followers 

14M. H. Abrams, A G/ossaıy ofliteraıy Terms, (Fort Worth, Harcourt Brace College Publishers, 1993), 
p.125. 
15Ibid., p .  126. 
16Ibid. 
17Ibid ., p . 1 27. 
18Stephanie O'Hara, op.cit. p. 36. 
19Voltaire, Short Studies in English and American Subjects, vol. 19, (New York, The St. Hubert Guild, 
1901), p.45. 
20Ibid. 
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of Shakespeare in the English stage in Voltaire's view are "no more copies of him." 
According to O'Hara, Voltaire's "mixed reaction aptly illustrates the breadth of the divide 
between Shakespeare and the dominant theatrical tradition in early modern France."21 

In addition to not following the rules of playwriting, what demotivates Voltaire is 
Shakespeare's representation of violence on stage like Desdemona's murder in Othelfo, 
and the presence of grave-diggers in Hamlet. 

Bratchell states that the theories of neoclassicism influenced Shakespearean criticism in 
17th and 18th centuries. The English critics of the time were divided into two major groups . 
While one of the groups was busy demonstrating how Shakespeare violated Aristotelian 
rules, the other was concerned with seeking "ways of explaining his success in spite of 
his lack of conformity with a classical system."22 Thus, the critics gave Shakespeare a 
mixed reception in their attempts to criticise Shakespeare . John Dryden and Samuel 
Johnson were among the critics who felt the need to defend Shakespeare against the 
severe criticism of French critics. One critic, however, who opposed Shakespeare, is 
Thomas Rymer in Short view of Tragedy. Rymer voices the common disappointment 
of neoclassical critics that Shakespeare violates the unities of time place and action. 
He is not frustrated with Shakespeare's neglect of moral teaching, yet he gives the 127 
death of Desdemona as an example to demonstrate that Shakespeare ignored poetic 
justice . Another criticism is concerned with the playwright's use of language, which 
Rymer thinks "moves from the extremes of high rhetoric to mere quibbling."23 The fact 
that Shakespearean drama is a combination of both elevated tragedy and lowly comedy 
is another feature that draws negative criticism. 

Bratchell sees John Dryden as "the best critical guide to the English version of neo
classicism" rooted in French tradition.24 However, in "An Essay of Dramatic Poesy," ( 1668) 
he defends Shakespeare against severe criticism by praising his native creativity and 
expresses his appreciation of Shakespearean gift in portraying human passions .  John 
Dryden views Shakespeare as a modern dramatist and respects most of his innovations. 
Unlike the French critics, who aim for pure tragedy and comedy, Dryden praises his 
native dramatist for the invention of tragicomedy: "we have invented, increased, and 
perfected a more pleasant way of writing for the stage, than was ever known to the 
ancients or moderns of any nation, which is tragi-comedy."25 He alsa argues that a 
comic scene integrated into a tragic play provides a relief for the audience, who need it 
after a long serious discourse. Another point that he discusses is the plot structure of 
the English plays and he thinks that they are better compared to French plays as they 
are various in nature. Dryden is very proud of being a descendent of a tradition that 
did not borrow anything from the French: "our plots are weaved in English looms: we 
endeavour therein to follow the variety and greatness of characters which are derived 

21Stephanie O'Hara, op.cit. p. 36. 
22D. F. Bratchell, op.cit., p. 8 .  
23Thomas Rymer: Short View of Tragedy, in D. F. Bratchell, Shakespearean Tragedy, (London, 
Routledge, 1990), p. 6 .  
24D. F. Bratchell, op.cit., p. 23. 
25John Dryden, "An Essay of Dramatic Poesy" Essays of John Dryden, William Paton Ker (ed.), 
(Oxford, The Clarendon Press, 1900), p. 70. 
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to us from Shakespeare and Fletcher; the copiousness and well-knitting of the intrigues 
we have from Johnson."26 

Although he refers to Ben Johnson as "a careful and learned observer of the dramatic 
laws," he places Shakespeare above Johnson.27 In his comparison of Johnson and 
Shakespeare, he refers to the farmer as "the more correct poet," while the latter is "the 
greater wit." He welcomes Johnson's contribution to drama by writing "the most correct 
plays" and by offering "many and profitable rules of perfecting the stage."28 

His admiration far Shakespeare is of unique nature. In the fallowing extract he celebrates 
his modernity and places him above ali the modern poets: 

He was the man of ali modern and perhaps ancient poets; had the largest 
and most comprehensive soul. Ali the images of Nature were stili present 
to him, and he drew them, not laboriously, but luckily; when he describes 
any thing, you more than see it, you feel it too. Those who accuse him 
to have wanted learning, give him the greater commendation: he was 
naturally learned; he needed not the spectacles of books to read Nature; 
he looked inwards, and faund her there 29 . 

What is given to us here is Dryden's answer to critics like Voltaire and Rymer, who 
condemned Shakespeare far not fallowing the neoclassical rules, which are coined after 
the rules of nature. Although as a playwright Dryden is keen follower of neoclassical 
conventions, when an extraordinary gifted man like Shakespeare is the concern, he 
says that he does not need learning because he can comprehend "Nature" without it.30 

Dryden stresses that the only motivating farce Shakespeare needed is to rely on his 
innate abilities. 

Samuel Johnson tried to continue Dryden's task in defending Shakespeare against severe 
criticism in 18th century, when there were a lot of attempts to adapt Shakespeare's plays 
to classical notion of playwriting and neoclassical tastes.  According to Bratchell, one 
striking aspect of 18th century Shakespearean criticism is that Shakespeare was either a 
person, who was very talented to adapt the rules to his native genius, or that he stood 
out as an exception in need of none. 

Samuel Johnson in "The Preface to Shakespeare" (1765) states the general tendency in 
neoclassical criticism: "the great contention of criticism is to find faults of the moderns 
and the beauties of the ancients"31• He says that the contemporary critics accepted 
everything that the ancients did with great admiration without questioning as they are 
"more willing to honour past than present excellence."32 While the neoclassics tried 

26Ibid., p. 78. 
27Ibid., p. 79. 
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to ennoble the ancients, they degraded the modern, which according to Johnson is a 
serious fallacy. He argues that the best method to avoid such a narrow-minded attitude 
in understanding excellence is to apply the test of "length of duration and continuance 
of esteem." According to Johnson, to compare the ancient and modern is an integral 
component of criticism, "so in the productions of genius, nothing can be styled excellent 
till it has been compared with other works of the same kind." Johnson applies his test 
of durability to Shakespeare and argues that he can "assume the dignity of an ancient 
and daim the privilege of established fame and respective veneration."33 By making an 
allusion to Horace and his idea of test of time, Johnson states that Shakespeare has 
"long outlived his century." Johnson is one of the first critics to argue that Shakespeare 
should be granted the privilege and respect that classical playwrights enjoy. 

What makes Shakespeare maintain his popularity is that rather than arguing for or 
against some ideas, he offered the universal to his audiences: "thus unassisted by 
interest or passion, they have passed through variations of taste and changes of 
manners, and, as they devolved from one generation to another, have received new 
honors at every transmission." What is native in Shakespeare according to Dryden 
becomes universal in Johnson. He thinks the secret of Shakespeare's longevity is his l29 
universality, "nothing can please many, and please long, but just representations of 
general nature" He emphasises this in the following words: "Shakespeare is, above all 
writers, at least above all modern writers, the poet of nature, the poet that holds up to 
his readers a faithful mirror of manners and of life." Shakespeare's characters are: 

the genuine progeny of common humanity, such as the world will always 
supply and observation will always find. His persons act and speak by the 
influence of those general passions and principles by which ali minds are 
agitated and whole system of life is continued in motion. In the writings of 
other poets a character is too often an individual: in those of Shakespeare 
it is commonly a species. 34 

Rather than offering his audience the ideal and heroic representation of man, his 
characters give the impression that they are "only men, who can act and speak as the 
reader thinks that he should himself have spoken or acted on the same occasion."35 

Seeing such characters on the stage makes it easier for the audience to identify 
themselves with them. 

Having discussed the reasons why Shakespeare should be revered, in the latter section 
of his preface, Johnson answers the charges against Shakespeare in not abiding by the 
classic orthodoxy of playwriting. He argues that it is a futile attempt to discuss and try 
to discover whether Shakespeare rejected the unities on purpose or was totally ignorant 
of them. According to Johnson, it is a delusion to observe the unities if it is mostly due 
to the desire to make drama credible and make it resemble the real life as much as 
possible. He rejects the idea that the playwright should create the illusion that the stage 
is the representation of real life. He argues that the audiences from the moment they 

33Ibid., p. 2394. 
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step into theatre building are "always in their full senses, and know, from the first act to 
the last, that the stage is only a stage, and that the players are only players."36 He says 
that if the spectators, who come to theatre to watch Anthony and Cleopatra, can imagine 
their walk to the theatre as a voyage to Egypt and that the stage at the beginning is 
Alexandria, they can for the next scene do the same thing and imagine that the stage is 
the palace of the Ptolemies. Thanks to the imagination of the audiences, drama does not 
lose its credibility; on the contrary, it enhances its impact on the spectators. Johnson 
argues that "the delight of tragedy proceeds from our consciousness of fiction; if we 
thought murders and treason real, they would please no more."37 If the imitations of real 
life on the stage makes the audience feel pain or pleasure, it is "not because they are 
mistaken for realities, but because they bring realities to mind." 

üne serious objection that Johnson has concerning Shakespeare's plays is that he is 
"so much careful to please than to instruct" and that "he seems to write without any 
moral purpose."38 üne of the writer's duties, in Johnson's view is "to make the world 
better." in King Lear, Johnson opposes the death of Cordelia thinking that Shakespeare 
missed the opportunity to teach justice. He states that King Lear as a play is a correct 

130 representation of real life because in real life "the wicked prosper, and the virtuous 
miscarry."39 However, he says that love for justice is a human instinct and as a rational 
human being he "cannot be persuaded that the observation of justice makes a play 
worse." By offering the audiences' the justice that they cannot enjoy in real life, the 
writer can be more educating. 

Samuel Johnson's idea that Shakespeare is able to pass the test of time proves true 
with the Romantic poets and critics. With the emergence of romanticism in late 18th and 
early 19th century, Shakespeare's modernity is more pronounced . Romantic criticism of 
Shakespeare is based on Kant' theory of aesthetics and genius: "genius is the innate 
mental aptitude (ingenium) through which nature gives the rule to art."40 Thus, he 
regains his popularity and is proclaimed as a genius, who is to be followed as the 
exemplary figure protesting against neoclassical rigidity by relying on his own culture, 
instincts, imagination and creativity. According to Jonathan Bate, for the romantics like 
Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang Von Goethe, August Wilhelm Von Schlegel, 
and Victor Hugo, Shakespeare's drama "served as the cardinal precedent for their own 
artistic principles and practice."41 

Herder's criticism of Shakespeare is parallel to Kant's approach to genius in that 
Shakespeare is "original" in his production of art.•2 According to Kant, it is natura! 
for genius to be inspired by previous art, yet the products of a genius are never mere 
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imitations but "original exemplars."43 Herder in his article "Shakespeare" (1773) points 
out that each culture has its individual characteristics which should be reflected in its 
drama. Hence, he argues that it is very natural for Shakespeare's plays to be very 
different from Sophocles' as the former depicts the life style in north, whereas the latter 
portrays the features of the people living in south .44 Inspired by Kant's idea that genius 
is "one of nature's elect . . .  a rare phenomenon,"45 Herder views Shakespeare as a figure 
"endowed with divine powers," who is able to achieve "the self-same effect: fear and 
pity" on the audiences using different materials and techniques which are peculiar to 
English culture, history and conventions . 46 

Another important German devotee of Shakespeare is Johann Wolfgang Von Goethe . In 
"Shakespeare and no End" (1815), he calls Shakespeare as "one of the greatest poets" 
because of his ability to reveal the full consciousness of the feelings and thoughts of his 
audiences . As a poet Shakespeare is born with the talent to know "the full consciousness 
of his own feelings and thoughts," which gives him the opportunity to access the depths 
of the other hearts.47 Having the innate ability to perceive the real nature of human 
beings, what Shakespeare does is to do it for "a loltier spiritual and universal purpose."48 

In response to the people who criticise Shakespeare for wrong use of anachronism, 131 
Goethe says that he can't help admiring him. According to the German critic, when 
Shakespeare wrote plays about Roman history and culture, he did not mean for an 
accurate representation of that specific period. Goethe views the characters in these 
plays as "Englishmen to the bone; but they are human, thoroughly human, and thus the 
Roman toga presumably fits them."49 Whether Roman or English, these characters are 
human beings that share the common desires and frustrations. Because Shakespeare 
is busy with exploring the universals of human life, the faults with his anachronism can 
be tolerated. 

In "Shakespeare and no End" ( 1815), Goethe also offers a comparison of Shakespeare 
with the ancient and modern poets. He states that Shakespeare is neither fully ancient 
nor a fully modern poet. Instead, he refers to him as the initiator of modernism, that 
is romanticism. According to Goethe, what distinguishes Shakespeare from the ancient 
poets is his being not concerned with the outer form of his poetry but his reliance on "his 
inner and most profound spirit."50 üne of the modern aspects of Shakespearean drama is 
that it focuses more on the conflict between "Duty and Will, as well as between duty and 
its accomplishment and desire and its accomplishment"51 . Goethe sees such conflicts as 
the sources of troubles in real life. According to Goethe, what ancient poets depicted 
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was the conflict between "duty and performance." Because of his ability to portray 
human beings in their attempt to achieve what their will commands them, Goethe views 
Shakespeare as the equilibrium between will and necessity, he depicts the struggle of 
the individual to maintain his will.52 Goethe points out that each individual has a "will" 
but at the same time he is placed under a certain necessity which imposes a specific 
reaction on him, which consequently initiates an inner conflict. In Goethe's view, will is 
an element of modern poetry but because in Shakespeare the will "does not spring from 
within, but is developed through external circumstances, it becomes a sort of necessity, 
and approaches the classical motive." On the other hand, he admires Shakespeare for 
his originality in turning "Necessity" into a "moral necessity," consequently; he was able 
to un ite the spirits of the ancient and modern worlds.54 

August Wilhelm Von Schlegel was another follower of Shakespeare in the early 19th 

century German context. August Wilhelm Von Schlegel in Lectures on Dramatic Art 
and Literature (1808-1811) says that he views Shakespeare as "a profound artist" and 
he defends him against the daim that he is "a blind and wildly luxuriant genius.''55 

Schlegel elaborates on Kant's idea that geni us "does not follow rules he knows or could 

132 formulate in advance, nor does he observe guidelines laid out for him by others .''56 He 
argues that a genius may not be fully conscious of his activity, which is "natural," and 
"in a certain sense, unconscious; "  thus, it is not likely for such a person to explain his 
state and the course of actions he follows.57 According to Schlegel, as a genius it is not 
possible for Shakespeare to follow any defineci rules, but he would rather rely on his 
innate ability to invent his own rules, which cannot be described or expressed. As stated 
by Eastman, Schlegel regards Shakespeare "as genuine successor and the rival of the 
ancients," despite his creation of romantic drama, which is distinct but equal to the 
classical tragedy and comedy.58 

Schlegel also discusses Shakespeare's comic talent, which he thinks is as brilliant as his 
ability to reveal the tragic. Although he borrowed the materials from various sources, 
the way he explores and develops them is highly different from the original .  Schlegel 
says that because "he is highly inventive in comic situations and motives," it is very 
difficult to "show whence he has taken any of them."59 Shakespeare's world view is not 
divided as tragic and comic, thus, "his comic characterization is equally true, various, 
and profound, with his serious." He praises Shakespeare's fools for their wit, and 
their having "for the most part an incomparable humour, and an infinite abundance of 
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intellect, enough indeed to supply a whole host of ordinary wise men"60• Schlegel also 
opposes the unity of plot by questioning why not the poet should be free to "carry on 
several, and for a while independent streams of human passions and endeavours down 
to the moment of their raging junction," if this will enable the spectator have a better 
understanding of their state and existence.61 

One of the romantic English poets and admirers of Shakespeare was Samuel Taylar 
Coleridge. In Biographia Literaria ( 1817), Coleridge rejects the previous critical approaches 
to Shakespeare by arguing that he was "no mere child of nature; no automaton of 
genius; no passive vehicle of inspiration, possessed by the spirit, not possessing it."62 

Coleridge states that Shakespeare strived hard to become a great poet, he "first studied 
patiently, mediated deeply, understood minutely, till knowledge, become habitual and 
intuitive, wedded itself to his habitual feelings. In Lectures on Shakespeare (1818), 
Coleridge also questions whether his plays are "works of rude uncultivated genius" 
where the brilliance of the parts "can compensate, for the barbarous shapelessness 
and irregularity of the whole."63 Coleridge says that poetry cannot exist without rules, 
thus, "genius cannot, be lawless ."64 In his view, what makes a genius is his ability to 
create his own rules, to achieve "organic unity" in his work. 65 He states that one of 133 
the serious mistakes with Shakespearean criticism is the application of  preconceived 
mechanical form to his plays and to evaluation of how much he fits into it. Instead of 
mechanical regularity, he proposes a new criterion "the organic form", which is "innate" 
and arises out of "the properties of the material." He opposes the neoclassical reaction 
against Shakespeare that he disobeys the rules of nature by disobeying the rules of the 
ancients. Coleridge argues that "Nature" as "the prime genial artist" has "inexhaustible 
forms" so a genius is free to adapt among the various forms that nature offers him to his 
own needs . According to Coleridge, Shakespeare is a modern poet because of exploring 
different aspects of nature and reshaping them in accordance with his imagination to 
meet his desires. 

In his lectures, Coleridge pursues his daim of being a distinctive and innovative critic of 
Shakespeare as he argues that Shakespearean tragedy should be treated as different 
genre . Upon a detailed comparison of classical drama and modern drama, he expresses 
his need that "a new word for the plays of Shakespeare" needs to be found because 
they are "in the ancient sense, neither tragedies nor comedies, nor both in one, but a 
different genus, diverse in kind, and not merely different in degree." Thus he thinks 
that "romantic dramas" or "dramatic romances" would be a better way to refer to 
Shakespeare's plays. 
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In France the adverse criticism of Shakespeare in 17th and 18th centuries is replaced with 
great adoration for his drama due to the more favourable atmosphere in the country 
with the growth and spread of Romanticism . A significant follower of Shakespeare in 
French literature was the romantic writer and critic, Victor Hugo. According to Hugo, 
in his "The Preface to Cromwe/1" (1827) poetry can be divided into three periods, 
each corresponding to an era of civilization. These three periods are the primitive, 
ancient and modern times . He says that "primitive times are lyric, ancient times are 
epic, modern times are dramatic . While "ode signs of eternity," Hugo thinks that "epic 
imparts solemnity to history."66 Drama, on the other hand, "depicts life."67 Hugo points 
out that ode can be characterised with "innocence," epic with "simplicity," and drama 
with "truth." He also adds that "this threefold poetry flows from three great springs: 
T he Bible, Homer, Shakespeare." Hugo regards Shakespeare as the pioneer of modern 
drama and praises him for the characteristics which condemned him only a century 
ago: "Shakespeare is the Drama, and the drama, which combines in one breath the 
grotesque and the sublime, the terrible and the absurd, tragedy and comedy, is the 
salient characteristic of the third epoch of poetry, of the literature of to-day."68 Thus, 
Shakespeare appears to be the unique figure to inspire the new generation of dramatists 
in France.  He is revered for his unconventional attitude towards drama and its content. 
His admiration for Shakespeare is so great that he refers to him as "the deity of the 
theatre," who encompasses the characteristics the three important "geniuses" of French 
drama, Corneille, Moliere and Beaumarchais.69 Shakespeare is "three persons in one." 

In his William Shakespeare (1864), Hugo honours Shakespeare for the depth of his 
imagination as he views imagination as the only faculty of the mind that goes and sinks 
deeper. Imagination is "the great driver.70" He describes how imagination operates in 
Shakespearean drama: he "departs, arrives starts again, mounts, descends, hovers, 
dives, sinks, rushes, plunges into the depths below, plunges into the depths above,"71 

According to Hugo, Shakespeare is among the revolutionary figures in the history of 
mankind whose passage into this world "renews art, selence, philosophy, or society." 
Shakespeare is among such figures who: 

fili a century, then disappear. Then it is not one century alone that their 
light illumines: it is humanity from one end to another of time, and it is 
perceived that each of these men was the human mind itself contained 
whole in one brain and coming, at a given moment, to give on earth an 
impetus to progress .72 

He emphasises that he has become a universal figure, who cannot be restricted by any 
social, cultural or historical conditions. In Hugo's view Shakespeare surpasses his time. 
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The way Hans-Georg Gadamer approaches tradition and the concept of the classical in 
Truth and Method, offers a valid explanation for how Shakespeare has become a classic 
playwright despite his modernity. Gadamer sees tradition as a living entity, which is 
epen to changes as new things are added to or taken away from it. It works by keeping 
something of the past and synthesizing it with what is new. Therefore, it is important 
to nete that "our usual relationship to the past is not characterized by distancing and 
freeing ourselves from tradition."73 Because we exist within traditions, and it is "no 
objectifying process," we do not consider the things that tradition communicates to us 
as "something other, something alien" 74 

As he introduces his different approach to tradition, he states that it is essential to 
re- evaluate the concept of the classical. Gadamer opposes the generation of critics 
who limited their discussion of the concept of the classical to "a mere stylistic concept" 
and wishes to grant it "a new scholarly legitimacy."75 He wants to explore the ways of 
making the "normative concept [of] classical" to recover "its scholarly legitimacy." At 
this point Gadamer talks about Hegel and his evaluation of the classic. Gadamer argues 
that for Hegel "classical art retained its special distinction by being regarded as the 
'religion of art' " during the ancient Greek civilization.76 Hegel's concept of the classical 135 
art is limited to ancient Greek civilization when "artistic expression attained a harmony 
and consistency between its subject matter and its sensuous mode of expression."77 
The ancient Greek times are important because it refers to the particular stage in the 
development of humanity to "produced a mature and perfect form of the human."78 Hegel 
thinks that with the emergence of Christianity, a new form of art 'romantic art' evolved; 
therefore, it is not possible to recapture the spirit of the past. Christianity encouraged 
the artist to adjust their art in accordance with its own ideals and different world view. in 
Hegel's view, as the ancient spirit is gene and can not be captured, "it is exemplary only 
in qualified sense." Gadamer argues that this is how "Hegel systematically justified the 
historicization of the concept of the classical into a descriptive stylistic concept."79 

In his attempt to grant the "new scholarly legitimacy" to the concept of the classical, 
Gadamer opposes Hegel's idea that classical is peculiar to the art created by the ancient 
Greeks. Today, the new meaning attributed to this concept, in Gadamer's view is not 
limited to the normative one. He says that "the concept of the classical now signifies 
a period of time, a phase of historical development but not a suprahistorical value." 
Gadamer's understanding of the classical is not limited to only the classical antiquity. 
He rather says that the concept of classical is "a historical reality to which historical 
consciousness belongs and is subordinate."80 This means that the descrlptive nature of 
the concept of classical when it is used to refer to the classical antiquity has become part 
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of more comprehensive outlook of the concept of the classical. The new perception of 
the classical is "something raised above the vicissitudes of changing times and changing 
tastes" it cannot be limited to refer to only a specific period in the history. The most 
important feature of a classical art is that it is "enduring" and that its significance cannot 
be lost, which makes it "independent of all circumstances of time - a kind of timeless 
present that is contemporaneous with every other present."•1 

By elaborating on Hegel's understanding of the classical that it is "self-significant and 
hence also self-interpretive," Gadamer discusses how his idea of the classical works.82 He 
agrees with Hegel in terms of the fundamental feature of the classical: "that the classical 
preserves itself precisely because it is significant in itself and interprets itself."83 The 
classical is the thing that speaks to us directly without any need for further explanation. 
It is "not a statement about what is past" or "documentary evidence" needing to be 
interpreted, on the contrary, it speaks to "the present as if it were said specifically to it." 
Therefore, with true classical works historical distance does not hinder understanding, 
because the classical is "'timeless,' but this timelessness is a mode of historical being." 
Thus, in order to understand and interpret a classical work, for Gadamer the effort 

136 to understand it in the way it would be understood in its own time is not required. 
Understanding the classical truly means "more than merely historically reconstructing 
the past 'world' to which the work belongs." It requires the recognition on the part of the 
interpreter that he belongs to the world of the classical work, and that it also belongs to 
his world: "Our understanding will always retain the consciousness that we too belong 
to that world, and correlatively, that the work belongs to our world." 

Time plays an important function in Gadamer's understanding of the classical. The 
temporal distance that emerges between the reader and the work is not an obstacle 
to be overcome for the reader so that he can reach the real meaning of the artwork. 
Gadamer argues that temporal distance is an advantage, because "it lets the true 
meaning of the object emerge fully.''84 However, the d iscovery of the true meaning of the 
artwork is a never ending process as it involves the exclusion of "fresh sources of error" 
with the emergence of "new sources of understanding," which reveal the hidden aspects 
of the classic. Gadamer's definition of the classical is "that the duration of a work's 
power to speak directly is fundamentally unlimited."85 Therefore, according to Gadamer 
"understanding is to be thought of /ess as a subjective act than as participating in an 
event of tradition. "86 Understanding is a "process of transmission" in which there is a 
continuous mediation between past and present. 

In Aesthetics: Lectures on Fine Art, (1835) Hegel compares classical and modern drama 
and he refers to Shakespeare as the most important figure to exemplify his ideas on 
modern poetry. Hegel states that Shakespeare offers the audiences "the finest examples 
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of essentially stable and consequential characters, who go to their doom precisely in 
virtue of this tenacious hold upon themselves and their ends"87 While the heroes of the 
classical plays experience downfall due to external reasons, Shakespeare's protagonists 
fail because of the internal conflicts they cannot very successfully resolve. 

Although Hegel argues for the modernity of Shakespearean drama, when Gadamer's 
views on classical art are taken into consideration in the sense that the classical is 
timeless and can address everybody by surpassing the boundaries of the time it 
was written, it is possible to say that Shakespeare is a classic. Gadamer's approach 
to what is classical, is a valid and true explanation to the appeal that people from 
different cultures and generations have had for Shakespeare and for his drama. Thus, it 
explains how he has become the chief example of the classic playwrights while actually 
disobeying the rules of drama coined by the classical antiquity. It is ironic to netice that 
by rejecting the conventions, he has been able to gain a respectable status among the 
classical playwrights of ancient Greek and Roman tradition. What makes Shakespeare a 
classic is his ability to capture what is universal in human nature, along with the various 
entrapments that the soul is faced with. Thus, as contemporary readers of Shakespeare 
we are not interested in the historical accuracy of his representation of his period or the 137 
ancient culture in some of his plays. 

Gadamer's idea of the classical, also justifies the feeling in recent Shakespearean 
criticism that he is our contemporary. Jan l<ott, in his Shakespeare, Our Contemporary, 
regards him "like the world, or life itself."88 l<ott's evaluation of Shakespeare that "every 
historical period finds in him what it is looking for and what it wants to see" is parallel to 
Gadamer's definition of the classical. When watching a Shakespearean play, the modern 
audiences are interested in the way Shakespeare deals with conflicts, frustrations or 
passions that are not time or culture specific.89 Just as Kott puts it, "by discovering in 
Shakespeare's plays problems that are relevant to our own time, modern audiences 
often, unexpectedly, find themselves near to the Elizabethans; or at lest are in the 
position to understand them well." What brings us elese to Shakespearean characters 
is the idea that they are human beings torn with the same conflicts we are bound 
to experience as human beings living in the contemporary world. Lear's frustration 
in his children, or Macbeth's ambition of status, Othello's jealousy, Hamlet's inactivity 
or the desire to achieve power that enslaves so many of Shakespeare's kings are not 
issues peculiar to a specific period of time. On the contrary, they are integral parts of 
human nature. No matter how civilized or educated may a person be, there are certain 
weaknesses that cannot be overcome. We feel closer to Shakespearean characters as 
they are not abstractions of some virtues like nobility, generosity or honour. Because 
they are the true representations of the real man on stage with his virtues and vices, 
it is very easy for the readers to identify themselves with them and to understand the 
reasons for their downfall in a better way. 
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Shakespearean criticism today is more concerned with what his drama offers us so that 
we can have a better understanding of ourselves. Contemporary criticism is not very 
much interested in the features of some specific genres and where to place Shakespeare 
in such a scale. Unlike classical literary theory, which demands adherence to prescribed 
standards, according to Bratchell, "modern criticism is less certain about genres."90 

Bratchell argues that today genres are seen as "descriptive rather than prescriptive" 
categories. Similarly, Lawrence Danson in his book Shakespeare's Dramatic Genres 
asks the question whether "the major dramatic genres, tragedy and comedy somehow 
precede the individuals."91 He alsa inquires how genres are recognised, is it "by its 
forma! properties" that is "what it looks like" or its affective properties which means 
"what it achieves in its audience." Another thing he wants to discover is that whether 
genres exist in the same way or they are "culturally specific categories which change 
with shifting currents of literary and cultural history." However, this leads to further 
confusion as now it is important to question the validity of "a category if its defining 
characteristics, by which we recognize it as a category, do not remain constant."92 

Danson's answer to these questions is that genres exist "not as unchanging essences 
but as sets of loose similarities among artworks widely separated in their historical and 

l38 cultural assumptions." According to Danson, the emergence of new woks and the genre 
tradition affect each other as the new works require the re-evaluation of genres. 

Danson says that this is what happens with Shakespeare's plays. Because of their 
unique features, it is very difficult to put them into the two fundamental categories of 
genre: tragedy and comedy. However, as Danson puts it "they fulfil the expectations 
appropriate to their kind, play by the rules of their own game, and demand that we 
interpret them accordingly.93 Thus, he defines genre as "a system in which each new 
member changes the system; a form always in the process of reforming itself."94 

To conclude, a closer analysis of Shakespearean criticism reveals why there has always 
been a constant interest in his drama. At the beginning it was only to compare his style to 
the ancient Greek and Roman playwrights and to point out his unique exploration of the 
genres. At the later stages, especially during 17th and 18th centuries, when neoclassicism 
was the prevailing movement in criticism, Shakespeare was condemned for rejecting 
the playwriting conventions. Due to the innovations in his style, he was seen as a rival 
of the classics. However, even at this point there were critics, who celebrated his gift and 
his modernity. The real admiration of Shakespeare started to grow with the romantics, 
who grant him the status of a genius, and regard him as the pioneer of modern drama. 
Contemporary critics, however, are no longer concerned with genre classification of 
Shakespearean drama. Instead, they chose to see genres as descriptive entities and 
are more interested in what appeals to the audiences in Shakespeare's play. Thus, by 
looking at the ideas and issues discussed, character portrayals, it can be said that he 

•0o. F. Bratchell, op.cit., p. 1 .  
91Lawrence Danson, Shakespeare's Dramatic Genres, (New York, Oxford University Press, 2000), 

p. 3 . 
92Ibid., p. 4.  
93Ibid., p. 1 .  
94Ibid., p. 5.  
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is one of the best classics as he is stili able to speak to us, despite having lived five 
centuries ago. 

Modern ve Klasik Oyun Yazarı Olarak William Shakespeare 

William Shakespeare oyunlarını yazdığı ilk yıllardan beri cazibesini koruyan bir edebiyat 
adamı olmuştur.Yüzyıllardan beri hiç canlılığını yitirmeyen bu ilginin kaynağı kimi za
man büyük bir hayranlık olduğu gibi çoğu zaman da acımasız eleştirilerdir. Shakespeare 
yaşadığı dönemde, Aristo tarafından Poetika'da belirtilen antik Yunan oyun yazarlarının 
uyduğu kurallara uymadığı için eleştirilmiştir. Bu eleştiriler 17 .  ve 18. yüzyılda Fransız 
Neoklasikler tarafından daha da yoğun bir şeki lde dile getirilmiştir. Ancak Neoklasiklerce 
acımasızca eleştirilen Shakespeare, 18. yüzyılın sonları ve 19 .yüzyılın başlarında Ro
mantizimin doğuşuyla sadece eski ününe kavuşmakla kalmaz aynı zamanda neoklasik 
kurallara karşı çıkan, duyguları, hayalgücünü ve yaratıcılığı vurgulyan, örnek alınması 
gereken bir "deha" olarak nitelener. J .  W. von Goethe, A. W. von Schlegel ve Victor Hugo 
gibi Romantik dönem Alman ve Fransız oyun yazarları ve eleştirmenleri Shakespeare'i 
modern tiyatro anlayışının öncüsü olarak görürler. Moderleşmenin öncüsü Shakespeare, 
günümüzde ise, dünyaının faklı köşelerinde bir cok insanın okuduğu, incelediği ve alkış
ladığı en önemli klasikler arasında gösterilmektedir. Çağdaş Shakespeare izleyicileri ola
rak bizim klasik anlayışımız, neoklasik izleyicilerinkinden oldukça farklıdır. Hans-Georg 
Gadamer, Doğruluk ve Yöntem (Wahrheit und Methode, 1960) adlı kitabında klasik kav
ramının sadece antik Yunanla sınırlandırılamayacağını belirterek yeni bir klasik anlayışı 
geliştirmiştir. Gadamer'e göre klasik eser zamanlar üstü olup sadece yazıldığı döneme 
değil okunduğu her döneme hitap edecek özellikler taşır. Bu makale Shakespeare'in ti
yatro ve edebiyatta klasik Yunan edebiyatından hareketle oluşturulmuş normatif kuralla
rı bir kenara bırakıp modernizmin doğuşuna nasıl öncülük etiğini ve günümüzde değişen 
klasik kavramı çerçevesinde onun ve eserlerinin nasıl klasikleştiklerini incelemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Shakespeare, tiyatro, modern, klasik 
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Giriş 

Müzikten Mimarlığa Bir Tasarım 
Deneyimi 

T .  Didem AKYOL ALTUN, İnci UZUN 

Mimarlar çok farklı kaynaklardan esinlenirler, özellikle de mimarlık ürünlerinden. Ancak 
sanatta özgünlük ve otantikliğin önemli değerler olmaları ve bir sanat dalının kendi 
alanından aldığı referanslara taklit şüphesi ile yaklaşılması nedeniyle, mimarlıkta farklı 
alanlardan ilham almak Adrian Forty'nin de belirttiği gibi "değeri yükselten" bir kriterdir.' 
Doğa, bilim, felsefe, edebiyat, resim gibi en çok etkilenilen sanat dallarının yanında mü
zik de görsel imgelem yeteneğine hitap ederek bir referans ve ilham kaynağı olabilir. 

Mimarlık ve müzik ilk bakışta birbirlerinden oldukça farklı iki sanat dalı olarak düşünül
mektedir. Mimarlık ürünlerinin ifade edilmesi, algılanması ve değerlendirilmesinde büyük 
oranda görsel değerler ortaya çıkmakta, çoğu yapı için ses birincil bileşenlerden biri 
olmamaktadır. Zaman boyutu içinde ele alındığında mimarlık ürünleri doğaları gereği so
mut, durağan ve sabit kabul edilebilirler; kütlesel ifade, kullanıcı ve bileşen hareketleri, 
ışık gibi etkilerle görsel dinamizm kazanabilirler. Müzik ise ses ve zaman aralıkları ile şe
killenen, işitme duyusuna yönelik, görünür görsel etkisi olmayan ancak görsel sanatları 
tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılmaktadır. 

Müzik mimarlığın aksine an içinde hissedilir, sürelidir, elle tutulamaz, değişkendir, detaylı 
bir incelemeye izin vermez. 2 Bu nedenlerle müziğin "ilham almak" ve "mimarinin çıkış 
noktasını belirlemek" konusunda zor bir alan olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte bu 
iki sanat dalı arasında benzerlikler kurmak ve mimari bir ürün için bir müzik parçasını 
temel olarak almak mümkündür. 

Müzik ile mimarlık arasında tarih boyunca da bir çok benzerlik kurulmuştur. Peter Mur
ray, "İtalyan Rönesans Mimarisi" adlı kitabında biraz geniş yapılmış bir pervazın bir 

1Forty, A., "Of Cars, Clothes and Carpets: Design Metaphors in Architectural Thought", Joumal of 
Deslgn Hlstory, Cilt:2, No:1,  ( 1 989), s.10. 
2Franck, O.A., "Şarkı Söyleyen Çizgilerden Suskun Mekanlara", Arredamento Mimarlık 169, (2004), 
s.79. 
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müzik parçasında yanlış çalınan bir nota kadar rahatsız edici olabileceğinden bahseder.3 

Alman filozof Schonpenhauer ise binalardaki sağır duvarları tekdüze seslere, belirli ara
lıklarla dizilmiş kolonları ise düzgün aralıklarla çalınan bir gama benzetmiştir. Bechler de 
ağır görünüşlü hapishane duvarlarının müzik yapıtlarındaki "largo" bölümlere, Gotik mi
marinin hareketli cephelerinin ise "vivace" bölümlere benzediğini söyler.4 Aynı mantıkla 
mimari cephelerde müzikteki "crescendo" (giderek gürleşme), "decrescendo" (giderek 
zayıflama) gibi hiyerarşik hareketlere rastlamak da mümkündür. 

Victor Hugo ise Paris'teki Notre-Dome Katedrali'ni "taştan oyulmuş büyük bir senfoni" 
olarak nitelendirmiştir. Filozof Schelling de mimarlığı plastik müziğin, organik olmayan 
sanatsal biçimi, mekan içinde müzik olarak nitelendirir. Steen Eiler Rasmussen "Yaşa
nan Mimari" adlı kitabında 17 .yy.  yapısı olan İspanyol Merdivenleri'nin, döneminin dans 
figürlerinin taşlaşmış hali olarak nitelendirdikten sonra, müziği mekanı dolduran bir öğe 
olarak kabul etmekte, müziği dinlerken fiziksel bir çaba göstermememize rağmen nasıl 
ritmi içimizde hissettiğimiz gibi mimariyi de ritmik bir şekilde yaşayabileceğimizi söyle
mektedir. İsmail Tunalı da "Sanat Ontolojisi" adlı kitabında, her müzikal kompozisyonun 
zorunlu olarak dayandığı ses tabakasının, mimarinin taş ya da ahşap yapısına karşılık 

142 geldiğini belirtmektedir.5 Le Corbusier, biri zamanı biri de mekanı orantıladığı için müzik 
ve mimarlığın kardeş sanatlar olduklarını söylemiştir.6 Bunların yanı sıra Goethe'nin bu 
konudaki ünlü sözünü de unutmamak gerekir: "Mimarlık donmuş bir müziktir." Onun bu 
sözü doğrultusunda Hansen de müziği erimiş mimarlık olarak nitelendirmiştir.7 

Alberti'nin "seslerin uyumunun kulağımıza hoş gelmesini sağlayan sayılar, gözlerimizin 
ve aklımızın hoşlanmasını sağlayanların aynısıdır" sözüne benzer şekilde Palladio'nun 
"Seslerin oranları, gözler için armonidir" düşünceleri, Rönesans döneminin mimarisin
de müzikal ve mimari oranlar arasındaki benzerlikler çerçevesinde belirleyici olmuştur.8 

Bunların dışında farklı dönemlerin müzikleriyle mimari akımları arasında sıkı benzerlik
ler olduğu görülmektedir. Barok müziğin yumuşak hatları Barok mimarideki eğrisel ve 
yumuşak hatları çağrıştırdığı gibi; kilise orglarından yayılan vurgulu ve sert tınılı Gotik 
müzik de Gotik mimarinin sert hatları ve köşeli formları ile uyuşmaktadır. Aynı şekilde 
rock müzik ve dekonstrüktivist mimarlık, modernizmin eleştrisi ve ona başkaldırı ha
reketi üzerine kurulu olmaları, kalıplaşmış düşünceye karşı olan tutumları, sorgulayıcı, 
karamsar dilleri açısından benzerlikler göstermektedirler. 

Dekonstrüktivist mimarlıkta distorsiyona uğramış şekiller, birbirleri ile kesişen formlar, 
birbirine saplanan kütleler, yönsüzlük, belirsizlik, yerçekimine karşı koyan görünümü 
veren, yıkılacakmış izlenimi uyandıran yapılar ile Rock müziğin hırçınlığı, sevgiyi bile 
nefretle tanımlayışı gibi zıt öğeler barındırması, ezgiler arasındaki uyumsuzluğu gibi 
belirgin benzerlikler göze çarpmaktadır. Benzer olarak caz müzik, De Stijl akımıyla bağ
daştırılmaktadır. Objektif soyut ifadelerin ve aritmetiğin olduğu caz müzik ile, yatay ve 

3Murray, P., The Architecture of the Italian Renaissance (Londra, Thames and Hudson, 1969), s.7. 
4Tümer, G.,  "Müzik ve Mimarlık", Arredamento Mimarlık, (1996), s .115 
5Tunalı, İ., Sanat Ontolojisi, (İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1984), s.162. 
6Tümer, G.,  "Müzik ve Mimarlık", Arredamento Mimarlık, {1996), s . 1 15 
7www. people. virg i nia .edu/ ~mjb6g/materials. html 
8Tümer, G., "Müzik ve Mimarlık", Arredamento Mimarlık, (1996), s . 1 1 5  
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dikey hatların, temel renklerin, orantının hakim olduğu dönemin mimarisi eşleştirilir.9 

Günümüzde de popüler kültürün bir ürünü olan popüler müzik postmodern mimari yak
laşımlarla ilişkilendirilebilir. 

Bu benzerliklerin yanı sıra ritim, tekrar, uyum, modül, kompozisyon, ölçü, oran, 
orantı, kontrast gibi ilkeler her iki alan için de ortak kavramlardır. Bunun yanı sıra duy
guların dışavurumu mimarlıkta görsel bir estetik kavramını oluştururken aynı duygular 
müzikte seslerin oluşturduğu bir bütünlüğe karşılık gelir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, 
müzik aracılığıyla bir mimari tasarım yapılabileceği düşüncesine ulaşılabilir. Bu yaklaşım 
her ne kadar bazı öznel değerler taşısa da, mimarlık ve müziğin bahsettiğimiz ortak 
elemanlarını kullanacaktır. Öyleyse müzikten ve bir müzik parçasından algılanan modül, 
oran, kompozisyon gibi teknik değerlerin yanı sıra duyguların da girdi oluşturduğu bir 
mimari tasarım ürününün nasıl olabileceği sorusu akla gelmektedir. 

Müziğin mimariye dönüştürülmesi bağlamında bazı deneysel yaklaşımlar mevcuttur. Mü
ziğin bir mimari ürün için çıkış noktası olması birkaç farklı yaklaşımla mümkün olmak
tadır. Bunlardan ilki mimarlık ve müzik arasında ortak olan matematiksel düzenin temel 
olarak alınmasıdır. İkinci yaklaşım müziği salt dinlenir olmaktan çıkartıp bir inşai araç, 143 
hacmi dolduran ve mekanın sınırlarını tanımlayan bir mimari öğe olarak kullanan yak-
laşımdır. Bu yaklaşım, özellikle günümüzde gelişen teknolojinin de yardımıyla görsel ve 
işitsel medyanın, tasarımda kullanımının getirdiği mekansal nitelikleri kapsamaktadır. Bu 
yaklaşıma verilebilecek en iyi örnek Le Corbusier'nin 1958 Brüksel Expo'su için tasarladı-
ğı Philips Pavyonu'dur. Üçüncüsü ise müzik yapıtını çizgilerle yeniden üreterek duygusal 
bir ilham kaynağı olarak alan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda kimi tasarımcı için daha çok 
müzikten hissedilen duyguların yarattığı imgelemler doğrultusunda tasarım gelişirken, 
kimi tasarımcı tarafından müziğin temel öğeleriyle mimari elemanlar arasında bağlantı 
kurularak sonuç ürüne yansıtılmaktadır. 

Tanrısal saf musiki: Matematik, Müzik ve Mimarlık hakkında .. .  
Yaklaşık 2500 yıl önce Pisagor müzikteki uyumun, ancak frekansların oranları basit 
sayılardan oluştuğu zaman insanın hoşuna giden bir deneyim olduğunu keşfetmiştir. 
Hikayeye göre bir demirci dükkanının yanından geçerken çekiçlerin örsün üzerinde çı
kardıkları seslerde aşina olduğu tınıları duymuş ve bunun nedeninin çekiçlerin ağırlıkları 
olduğunu belirlemiştir. Bir diğer çekicin yarı ağırlığındaki bir çekiç onun çıkardığı nota
dan iki kez daha ince olan bir ses çıkarıyordu . Pisagor, bundan sonra yaptığı deneylerde 
tüm müzik aletlerinin aynı şekilde çalıştıklarını saptamıştır.1° Farklı deneylerde çekiçler, 
çanlar, bardaklar ya da kavallar da olsa aynı sayılar ortaya çıkmaktadır: 16, 12, 9, 8, 
6 ve 4. Günümüzde de konsanans olarak hala geçerliliğini koruyan aynı sayılar ve ara
larındaki oranlar -yani ½-oktav, 2/3-beşli, ¾-dörtlü, ¼ çift oktav -sadece kulağa değil 
göze de hoş gelirler. 

Bu oranları rakamlarla ifade eden Pisagor, sayı ile müzik arasındaki bu ilişkiden son de
rece etkilenmiş ve tüm doğanın aynı sayılardan oluşan bir uyum olduğuna dair metafizik 

9Yırtıcı, H., "Rock ve Dekostrüktlvlzm", Arredamento Dekorasyon , 51, (1993), s.147 
10Ashton, A., Armonograf Müzikteki Matematiğin Görsel Bir Rehberi, çev. N. A., (İstanbul, Netkitaplar 
Yayınevi, 2004), s.10 



bir sonuca varmıştır. Evreni seslerden kurulu ideal düzen olarak nitelendirir. Müzikal ara
lıklar evren modelinin dolaysız bir yansımasıdır. Her bir nota aralığı, dünyanın merkezde 
yer aldığı evren modelinde gezegenlerin arasındaki mutlak yörüngesel mesafenin de 
oranlı karşılığıdır. ( Resim 1) 

Aslında Pisagor'un ilahi düzen i le müzik ve sayılar arasında kurduğu bağlantının varlığı, 
M.Ö lS00'lere dek geriye gider. Sulvasutra metinlerinde tapınakların i nşasında geçerli 
olan geometrik yasalar ilahi düzenin yeryüzünde nasıl tecelli edeceğinin birer kılavuzu
dur." Mimarlığın suskun ya da donmuş müzik olarak adlandırılışını buna da bağlayabi
liriz. 

Direkt olarak mimarlık ile ilişkili olmasa da, müzik ile görsellik arasındaki bağlantıya iyi 
bir örnek de 19.yy'ın sonlarında üretilen ve özellikle Viktorya dönemi kadınlarının arasın
da moda olan, ve yine Pisagor'un keşfettiği matematik ilkelerine göre işleyen armonog
raf adlı düzenektir. 19.yüzyılın ortalarında bir Fransız matematikçisi olan Jules Lissajous 
gerçekleştirdiği deneyde bir diyapazonun (üzerine vurulduğunda tek bir frekansta ses 
yayan bir alet) tepesine ufak bir ayna yerleştirilip buna bir ışık huzmesi tutulduğunda 

144 oluşan titreşimin karanlık bir ekrana ufak dikey bir çizgi olarak yansıdığını bulur. Bir baş
ka ayna ile hızla yana doğru yansıtıldığında ise bir sinüs eğrisi oluşmaktadır. Bu deneyde 
diyapazon sayısını ve birbirlerine göre konumlarını değiştirerek-ki bunları yine belirli 
oranlar dahilinde yaparak- güzel şekiller ürettiklerini görmüştür.12 Bu alet görüntüyle 
sesi birleştirerek müzikteki armonileri çizgiye dönüştürmektedir. 

Pisagorcu metafizik uyum ve kozmik armoni yaklaşımı sonraki dönemlerde de yaygın 
bir kabul görmüş, müzik ile mimarlık arasındaki ortak bir dil olan matematik özel
likle Rönesans Mimarisini etkilemiştir. Rönesans mimarlarından Alberti 'nin müzi
kal oranların hangi bağlamda mimariye yansıması gerektiğine ilişkin bir eseri mev
cuttur. Tempio Malatestiano adlı tapınağın arkadlı cephesinde çok katı bir ritim var
dır.(2 : 2 :  1 :  2 :  1 :  2 :  1 : 2 :  1 :  2 :  1 : 2 :  1 : 2 :  2) 6 birim genişliğindeki kolonlar birim modüldür. 
Cephenin yatay oluşumunda kolon-boşluk ölçüleri, müzikal aralık olarak, 6 : 1 2  yani 1 : 2  
oktav iken, cephe yüzeyindeki alan oranları 144:48, 3 :  1 ,  oktav+beşli gibi bir düzen kur
maktadır ( Erözü, 1993, s .121) .  Yine Floransa'daki Palazzo Rucellai'nin giriş cephesinin 
de son derece komplike müzikal oranlarla tasarlanmış olduğu görülmektedir. Palladio da 
Villa Foscari'de müzikal aralıklar olan ¾, 4/4, 4/6 oranlarını kullanmıştır. ( Resim 2) 

1930'1arda Georgiades'in Yunan tapınaklarının kanonunu incelediği ve kolon düzeninin 
uyduğu armonik kalıpları yan yana getiren bir analitik çalışması mevcuttur. 13 Hans Kay
ser ise 19 .yy da İtalya'nın Solerna Körfezi kıyılarındaki Paestum Poseidon Tapınağı'nda 
yaptığı ölçümlerini, monokord yardımıyla armonik bir analizle seslendirmiş ve böylece 
tapınağın tınlamasını sağlamıştır.14 

11Şentürk, L., "Pythagoras'tan OuMuPo'ya Müzik ve Mimarlık", Arredamento Mimarlık 169, (2004), 
s.74 
12Ashton, A., Armonograf Müzikteki Matematiğin Görsel Bir Rehberi, çev. N. A., (İstanbul, Netkitaplar 
Yayınevi, 2004), s.20 
13Şentürk, L., "Pythagoras'tan OuMuPo'ya Müzik ve Mimarlık", Arredamento Mimarlık 169, (2004), 
s.75 
14Erözü, C., "Mimari, Donmuş Müziktir", Tasarım 37, (1993), s.120 
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Resim ı. Pisagor'un Deneyleri (Ashton,2004) 
Resim 2. Malatestiano Tapınağı (Erözü, 1993) 

Resim 3. Philips Pavyonu, 1958 Brüksel (Franck, 2004) 

Resim 4. Ses Silindiri 
Resim 5 .  Stretto Evi genel görünüm (Baker, 1996) 
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Resim 6. Teller, Perküsyon ve Celesta için Müzik; oranlar (Baker, 1996, p.60) 
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Mekanda bir öğe olarak müzik .. .  
Kimi müzik yapıtları mekan içinde sadece dinlenen bir öğe olmakla kalmayıp meka
nı dolduran bir donatı gibi algılanabilmektedirler. Bazı mimari mekanların da içlerinde 
gerçekleşen müziğe katkıları yalnızca akustik düzeyde kalmamakta, müzik ile mimarlık 
birleşerek bir bütün olarak yaşanabilmektedir. Rasmussen kitabında eski kilise duvar
larının o zamanki insanların kullanmayı öğrendikleri güçlü bir müzik aleti olduklarından 
bahseder. Kilisenin, aynı anda birden çok notanın duyulabilmesini ve hoşa giden seslerin 
oluşmasını sağlayan çok güçlü bir bütünleyici etkisi olduğu keşfedilince, çakışan notala
rın oluşturduğu armoniler düzenlenmeye ve kullanılmaya başlanmış ve böylece çok sesli 
müzik doğmuştur.15 

1958 Brüksel Exposu'nda Le Corbusier tarafından Philips şirketi için tasarlanan hiper
bolik paraboloid formundaki Philips Pavyonunda, müzikçi Xenakis'in " Metastasis" adlı 
yapıtı görsel bir model oluşturur. (Resim 3)  Bu yapı bir ses konstrüksiyonudur, düz çiz
gilerden oluşan eğrisel ve sürekli bir yüzey kurmaya olanak tanır. Düzensizliğin zorunlu 
olarak kuralsızlığı gerektirmediğini düşünen Xenakis, "Elektronik şiir" adlı sergilemesini, 
müzikle ilgili en son gelişmeler ışığında, ses ve projeksiyon olanakları yaratan elektronik 

146 araçlarla oluşturmuştur. Film projektörleri, projeksiyon lambaları, ampuller, ışık oyunla
rı, ekranlara yansıyan film kurguları ve akustik tekniklerle elektronik bir müzik oluşturul
muştur. İç mekanda üzerine siyah-beyaz film kurgularının yansıtıldığı büyük ekranlarda 
farklı zamanlarda devreye giren renkli ışıklar imajların siyah bölümlerini renkli göster
mekte buna manyetik bir teyp cihazıyla sağlanan elektronik bir müzik eşlik etmektedir. 
Ziyaretçiler çeşitli ses kaynaklarını ve sesin iniş-çıkışları algılayabilmekte ve eğrisel yü
zeylerden müziğin yansımasıyla mekanı küçük ve boğucu ya da bir katedral kadar ferah 
hissedebilmektedirler. Görsel ve akustik sunumun birbirine uyum içinde devam ettiği 
gösterimde savaş gösterilerine marş ritminde bir müzik eşlik ederken, "tanrılar" bölümü 
iç çeken bir insanın sesiyle başlamaktadır. Kompozisyon bebek resimlerinde uğuldayan 
sirenler ve uçak-savar sesleri eşlik ederek son bulmaktadır. Kısacası yapı tüm yüzeylere 
yansıtılan sinemasal imgelerle değişken deneyimler üretmekte, bir enstrüman gibi mü
zikal tınılar yaratmakta ve yapı müzik aracılığıyla mekansal olarak yaşanmaktaydı. 

Bernhard Leitner 'in de ses ve mekan ilişkisine dair çeşitli deneysel çalışmaları bulun
maktadır. La Vilette Parkı'nda bulunan "ses silindiri" adlı mekanın içinde farklı yüksek
liklere monte edilmiş hoparlörler bulunmaktadır. {Resim 4) İki tabakalı bu silindirin ara
sındaki boşluk hem sirkülasyon, hem de rezonans görevi görmektedir. Statik kütlesine 
karşın zaman içindeki bir olay olarak inşa edilmiştir. Sekiz adet dar düşey su bantları 
akustik ince ayar olarak işlev görmektedir. Yayılan sesler merak uyandırmaktadır. Dü
şünce ve duygular sessel ve mekansal olarak mekan içinde mekandan bağımsız olarak 
hareket kazanmaktadır. 1• 

Akustikle ilgili yapılan bazı çalışmalarda ise ses bir hammadde olarak kullanılmıştır. İn
san ve mekan arasında bir ses ilişkisi olduğunu kabul eder. İnsan sesi yaratır, mekan da 
yansıtır. Ses, ışık, gölge beton gibi bir malzeme olarak kullanılabilir. Bu tür projeler, göz-

15Rasmussen, S.E., Yaşanan Mimari, (İstanbul, Remzi Kitabevi Yay., 1994), ss.188-189. 
16Martin, E. Architecture as a Trans/ation of Music, (NewYork, Princeton Architectural Press, 1994), 
s.28 
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den ziyade kulağa hitap etmekte, mekandaki akustik algısını yükseltmeye çalışmaktadır. 
Görsel etkenlerle ilişki minimize edilerek dikkat işitsel olana odaklanırY 1992 yılında 
Japonya'da gerçekleştirilen Synaptic Ada adlı çalışmada ise, dinleyicinin bir titreşim ens
trümanı haline geldiği bir mekan yaratmaktadır.18 

Mimari tasarıma ilham kaynağı olarak müzik .. .  
Corbusier tarafından tasarlanan La Tourette Manastırı'nın pencerelerinin, Modulor'un 
oranlarına göre ama müzikal bir ritim yaratacak şekilde tasarlandıkları bilinmektedir. 
Corbusier ile birlikte çalışan müzikçi Xenakis, hem Modulor'ü hem de Altın Oran'ı ince
lediğinde, mimarideki oran problemiyle müziktekini benzeştirerek, manastırın özellikle 
güney cephesi için bir düzen önermiştir. Modulor'ü kullanarak aynı yüksekliklere ancak 
farklı genişliklere sahip yatay ortagonal bir düzen oluşturmuştur. Sonuçta, cephede
ki düşey kolonların ve şeffaflıkların birleşiminden oluşan, dikdörtgen gride oturtulmuş, 
değişken yoğunlukta, lineer bir doku oluşmuştur. Batı cephesinde iki dizi daha eklenen 
cephedeki boşlukların asimetrik dizilişleri müzikteki notaların yatay dizilişleri ve armoni
lerini, düşeydeki sıralanışları ise müzikteki kontrpuan19 ilkesini sembolize eder. 

Steven Holl'un Stretto Evi, 1992'de, Bela Bartok'un "Teller, Perküsyon ve Celestra için 147 
Müzik" (1936) adlı eserine paralel olarak tasarlanmıştır. (Resim 5) Hol!, bu yapısın-
da hem müziğin hem de mimarlığın temel özelliklerini yansıtmayı amaçladığını söyler. 
Holl müzik ve mimarlık arasında tercümeye yönelik bir denklem önerir.20 Bu denklem 
malzemexses/zaman=malzemexışık/mekan olarak kurulabilir. Bu müziği de içinde ar-
kitektonik bir şeyler olduğunu hissettiği için seçtiğini belirtir.21 Bu doğrultuda yapısında 
müzik ve mimarlık arasında metaforik bir çok benzerlik kurmuştur. Yapıdaki ana fikri 
"mekanların üst üste binmesi" ile "uyumsuzluğun oranlanması". Konut, birbirine bağlı 
üç gölün hemen yanında inşa edilmiştir. Stretto müzikte hızlanma belirten bir terimdir. 
Buna karşılık olarak bir dizi beton blok bu üst üste gelişi temsil etmektedir. (Resim 6, 7) 

Yapının konumu Holl'ün mekanın akışkanlığı ile müziğin akışkanlığı arasında bir bağlantı 
kurmasına olanak tanımıştır. Su yansımalar ile üst üste gelme fikrini kuvvetlendirmek
tedir. Zıtlıkların birlikteliği Bartok'un müziği ile benzeşmektedir. Bartok'un bestesi 4 par
çadan oluşur ve ağır enstrümanlarla hafifler arasından kesin bir ayrım vardır. Stretto evi 
de 4 bölümden oluşur, Bartok'un müziğindeki zıtlıklar/uyumsuzluklar ve enstrümanlar 
arasındaki ayrım ortagonal (kagir) ve eğrisel (metal) hatların birleşimi ve zıtlığı ile ifa
de bulmuştur. Plan tamamen dik açılı kesit ise eğriseldir. Misafir evi ise planda eğrisel 
kesitte dik açılıdır. Bartok'un müziğinde, zemini oluşturan zamanlamalar birbirlerine 
göre simetrik bir düzen içerisindeyken, müzikal ezgi Altın Oran'a bağlıdır ve asimetrik 
bir kurgudadır ( Resim 5) .  Bu uyumsuz oranlar nasıl bütüncül müzikal bir kompozis
yonda birleşiyorsa Hol! de kesitte aynı tekniği uygulamış, formal ayrımları simetrik ve 
eşit aralıklarla bırakırken, mekanları asimetrik bir kurguda Altın Oran dahilinde iç içe 

17 A.e., s.27 
18A.e., s.32 
19Kontrpuan müzikte portelerin üst üste dizilerek bütüncül bir armoniyi oluşturması tekniğini anlatan 
bir terimdir. 
20Martin, E. Architecture as a Translation of Music, (NewYork, Princeton Architectural Press, 
1994),s.56 
21A.e., s.136 



geçiştirmiştir. Burada mimar sadece matematiksel oranlardan faydalanmakla kalmaz, 

Bartok'un müziğinin barındırdığı temel bileşenleri kendince yorumlar ve mimari eleman

lara dönüştürür. 

Peter Cook'un 1983 Ernest Bloch'un keman konçertosunu temel alarak tasarladığı ütopik 

kenti Bloch Kent, müziğin mimari için görsel bir araç olabileceği konusunda ilginç bir ör

nektir. Burada mimar ne müziğin ona hissettirdiklerinden ne de eserin müzikal bileşen

lerinden faydalanmıştır. Müzik eserinin notasyonunu bir resim gibi zemine sererek kentin 

planı olarak kabul etmiştir. Porte kentteki caddeleri, ölçü çizgileri köprüleri, notalar kule 

şeklindeki işyerlerini  ve konutları, notalar arası alanlar yeşil alanları tanımlar. 

Erich Mendelshon genel olarak tüm eserlerinde müziğin hissettirdiklerinden yola çıkmış 

bir mimardır. Müzikteki harmoni ve kontrpuan onun ruh halini etkilemiş ve tasarımları

na ilham olmuştur. Bir müzik parçasının başlangıcı, doruk noktasına ulaşması ve bitişi 

onun eskizlerinde bir köşeden diğerine uzanan perspektiflerinin, genellikle sol köşeden 

başlayıp sağ tarafa öne doğru gelişen hareketiyle ifade bulmuştur. Seslerin yan yana di

zilerek melodiyi ve harmoniyi oluşturduğu gibi, yatayda yapı elemanlarının dizilişleri ile, 

148 düşeyde ise akorların üst üste dizilerek bir konstrüksiyon oluşturması gibi elemanların 

katmanlarıyla arar. 

Daniel Libeskind da Berlin Yahudi Müzesi'nin tasarımını besteci Arnold Schönberg'in 

"Musa ve Aron" adlı operası ile ilişkilendirmiştir. (Resim 8) Schönberg 1920'Ierde hiye

rarşiden uzak ve kendi aralarında ilişkilenen 12 sesten oluşan oniki ton tekniğini geliş

tirmiştir. 22 Libeskind Yahudi Müzesi'nde müziği formlara aktaran benzetmeler kullanmaz, 

ya da müzikal aralıkları, ritmi, ölçülerini mimariye taşımaz, bestecinin bitirmek için doğ

ru notaları bulamadığı son bölümü ele alarak bu kompozisyonu tamamlamayı hedefler. 

Libeskind'a göre Schönberg'in eseri bitirememesinin nedeni ilham eksikliği değil, müzi

kal yapının o noktada tıkanmış olmasıdır. O, operadaki temel noktalardan birini, boşluğu, 

daha doğrusu mevcut olmama durumunu yapısında boş kalan geniş geçiş mekanlarına 

tercüme etmiştir. 

Müzenin salonlar dizisi arasında kalan bu boş mekanlar aynı zamanda Yahudi soykırımı

nın ardından bir tarih bilgisi oluşturmanın mümkün olmadığının da bir sembolüdürler. 

Müzik ve mimarlık, kompozisyon ve tasarım arasında bir çok paralellik vardır: Musa ve 

Aaron karakterlerinin rekabeti müzenin planında düz ve kırık bantların bir arada kulla

nımıyla yansıtılmıştır. 

Mimar Nikola Basic tarafından tasarlanan ve Hırvatistan'ın Zadar kentinde inşa edilen 

Deniz Orgu, dalgaların yarattığı enerjinin sese dönüşmesi ile melodi oluşturma fikrinin 

ürünüdür. (Resim 9,10) Proje ekibi, bir akustikçi ve besteci, hidrolikçi ve org yapımcı

sından oluşmaktadır. Orgun yer seçiminde, gerekli enerjiye sahip dalgalar üretebilecek 

rüzgar yönleri ile denizin sürekli hareket halinde olmasını sağlayan işlek deniz trafiği 

yönü dikkate alınmıştır. 

22Franck, 0.A., "Şarkı Söyleyen Çizgilerden Suskun Mekanlara", Arredamento Mimarlık 169, (2004), 
s.82 



Resim 7. Stretto Evi, Kesit Oranları (Baker, 1996, p .61)  

Resim 8 .  Berlin Yahudi Müzesi (www.jodibell .com) 

Resim 9 .  Deniz Orgu, Zadar (Mimar: N.  Basic) 
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Resim 10. Deniz Orgu, sistem kesiti (slobodnadalmacija .hr) 
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70 metre olması planlan org, yedi bölüme ayrılmış ve kıyı boyunca taş basamaklar 
içine yerleştirilmiştir. En üstteki basamakların düşey bölmelerinde ise sesin yayılmasını 
sağlayan donatılar bulunmaktadır. Her org borusu, merkezi bir servis kanalına bağlı tü
neller boyunca yeraltı na gömülmüştür ve suyun içine batırılmış plastik bir tüpün içindeki 
hava sütununun, dalgalarca hareketlenen suyun ittirmesi ile üflenmektedir. Borulardan 
çıkan sesler, çevreye üstteki basamakların düşey plakları içindeki aparatlarca çevreye 
yayılmaktadır. 35 boru, 7 gruba ayrılmış, her beşli boru grubu ise 1,5 metre ara ile yer
leştirilerek geleneksel Dalmaçya şarkılarının tonlarında akortlanmıştır. Tesadüfi olarak 
gelen dalga enerjisinin aktarıldığı borular, çalınan nota veya akarları belirler. Bir noktada 
durulduğunda 5-6 borunun sesi duyulmaktadır. Doğanın kendisi tarafından bestelenen 
ve çalınan bu sonsuz müzik, dalgaların boyutu, şiddeti ve yönlerine bağlı olarak sonsuz 
çeşitlilik içermektedir. Basic'in projesi, sesi mekansal bir eleman olarak kullanmakta, 
kente "ses mekan" olarak önemli bir boyut katmaktadır. 

Atölye Çalışmaları 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünde bir mimarlık haftası kapsamında düzenle
nen Atölye Müzik23'te müziğin teknik değerlerinin yanı sıra duyguların da girdi oluştur-

150 duğu bir mimari tasarım ürününün nasıl olabileceği deneyimlenmek istenmiştir. Bu bağ
lamda birbirinden farklı temalar ve ritimler içeren 3 farklı müzik parçası belli sürelerle 
aynı öğrenci grubuna dinletilmiştir. 

Birinci müzik parçası Brahams'a ait 4no.lu Macar dansıdır. Bütünde çok hüzünlü ve yavaş 
bir bölüm ile ani bir çıkışla hareketlenen neşeli bölüm ard arda tekrar tekrar çalınmakta
dır. Parçadaki ağırlık ve dinamizmin kontrastlığı öğrenciler tarafından renkler ve formlar 
arasındaki zıtlıklarla yakalanmaya çalışılmıştır. Bu parçadan çıkan örneklerde renklerle 
hüzünlü ve neşeli kısımlar, eğrisel ve dinamik şekiller aracılığıyla da müziğin ritmik ve 
dinamik bölümü temsil edilmeye çalışılmıştır. Müzikteki hüzün ve neşe, hayat ile bağ
daştırılarak aslında yaşamımızda ikisinin birlikte bir bütün olduklarını biraz da heykelsi 
tasarımlarla ifade etmişlerdir. 

23Bu atölye çalışması 2004 yılı Mayıs ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Haftası kapsamında 
Araş.Gr. T. Didem Akyol Altun, Araş.Gr. İnci Uzun, Araş.Gr. Nezihat Köşklük yürütücülüğünde ger
çekleştirilmiştir. 
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Resim 11. Gülşah Dilzisoğlu, Işıl Özbay, Ahmet Karaçöl 
Chemical Brothers'a ait heavy metal bir parça olan Setting Sun'dan acı, isyan, karam
sarlık gibi duygularla rahatsız edici tekrarlar ve lineerlik gibi kavramlar çıkartılmıştır. Bu 
doğrultuda hız duygusu, çizgisellik ve süreklilik genellikle karamsarlığı çağrıştıran koyu 
renklerle ifade edilmiştir. Acı ve isyan sivri şekilleri, kaos ve karmaşa iç içe geçen form
ları çağrıştırmıştır. 

Resim 12. Filiz Şahin, Gülşah Dilzisoğlu, Işıl Özbay 
Oldukça hareketli bir Latin ezgisi olan Caraphicco Chilli_ Tic_ Tic_ Tac adlı parçası öğren
cileri denizi ve güneş, sıcaklığı çağrıştırmıştır. İç içe geçen şeritlerle ve çeşitli renklerle 
bu dinamizmi yansıtmaya çalışmışlardır. 

Resim 13.  Funda Baltacı, Gülşah Dilzisoğlu, Ayşen Özuysal/Nazire Koç 
Çalışma sonucunda öğrenci grubunun çıkış noktası ritim, tekrar, modül, süreklilik, iniş
çıkışlar gibi teknik benzerliklerden çok çoğunlukla -belki kullanılan malzemenin de el
verişliliği nedeniyle - müziklerin uyandırdıkları çoşku, sükunet, karmaşa, acı gibi soyut 
ve duygusal kavramlar üzerinden ya da kendilerince oluşturdukları düşsel öyküler üze
rinden şekillenmiştir. 
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Dokuz Eylül Ü niversitesi Mimarlık Bölümünde MİM 103 Temel Tasarım dersinde "Müzik 

İle Üçüncü Boyuta Geçiş''24 adlı bir başka çalışmada öğrencilerden üç boyutlu ele alına

cak ızgara bir taban/doku/alt yapı üzerine farklı boyutlardaki ( uzunluk-kalınl ık-yüksek

lik) çizgisel ve plaksal elemanlar ile bir rölyef tasarlamaları istenmiştir. Üç farklı öğrenci 

grubuna üç farklı müzik parçası dinletilerek, müziklerin yapısal ve anlamsal kompozisyon 

prensiplerini araştırmaları ve isterlerse duygularını da ekleyerek bunu kompozisyonel bir 

bütünlük içinde yansıtmaları beklenmiştir. 

Ceren Yoldaş (Resim 14) 

Müzik: J.S. Bach, Toccato ve Fugue - Anjelika Akbar'ın yorumuyla 

"Tasarımımda öncelikle, müzikteki arka plana benzeşebilecek modüler bir altyapı araş

tırdım. 2x3'1ük ana dikdörtgen modüller ve bunların katlarının tekrarıyla zeminin kom

pozisyonunu oluşturdum. Müzikteki dalgalanmaları bu plak elemanların yükselme ve 

alçalmalarıyla temsil etmeye çalıştım. Müziğin farklı ritimlerini çeşitli aksların tekrarı ile 

temsil etmek istedim. Zemindeki gridler müziğin altyapısını lineer elemanlar ise müzik

teki duyguları ve ezgiyi ifade etmektedir." 

152 Simpel İsmail (Resim 15) 

Müzik: Seitkaliev, Kelebekler Valsi 

"Oluşturduğum gridde, müzikte altta duyduğum, belli bir ritimde devam eden sesleri 

işledi. Bu alttaki döngü belli çıkışlarla devam edip tekrar başladığı yere geri dönmektedir. 

Ve bittiği nokta tekrar başladığı noktadır. Ben de bu döngüyü üstte enstrümanları ifade 

eden çizgisel elemanların altta, zemindeki plak elemanlarla iç içe geçmesi ile temsil 

etmeye çalıştım." 

Özgür İşler (Resim 16) 

Müzik: Seitkaliyev, Kelebekler Valsi 

"Kare modülleri kullanarak yaptığım bu çalışmada müziğin inişli ve çıkışlı, ha reketli ve 

durgun bölümlerin i  an latmaya çalıştım. Müziğin girişindeki ağırlık küçük plaklarla artan 

ritim ise bu karelerin oranlarının büyümesi ile anlatmaya çalıştım. Kot farkları ise farklı 

enstrümanları ve inişli çıkışlı ritmi temsil etmektedir." 

Mine Kasar (Resim 17) 

Müzik: Yann Tiersen, Amelie soundtrack 

"Bu müzik beni oldukça etkiledi. Verdiği başlıca his hüzündü. Müzikteki bu d uyguyu ve 

hareketleri farklı kotlarla anlatmaya çalıştım." 

Sinan Erbaş (Resim 18) 

Müzik: Seitkaliyev, Kelebekler Valsi 

"Dinlediğim sade, rahatlatıcı, oldukça yavaş ve ritmi fazla değişmeyen bir müzikti. Form

ların uyumu ile rahatlatıcılığı vermek istedim. Kompleks ama lineer bir kompozisyon 

yaratarak bu duyguları ifade etmek istedim." 

24Bu çalışma 2004-2005 Güz Yarıyılında Yrd.Doç.Dr. İlkim Kaya, Yrd.Doç.Dr. Yasemin Sayar, Yrd. 
Doç.Dr.Rengin Zengel, Yrd.Doç.Dr.Zehra Ersoy, Yrd.Doç.Dr.Hümeyra Birol Akkurt, Öğr.Gr. Mine Tanaç 
Kiray, Araş.Gr.Özlem Arıtan, Araş.Gr. V.Caner Öcal, Araş.Gr. Dürnev Atılgan, Araş.Gr.T.Didem Akyol 
Altun, Araş.Gr.Ferhat Hacıalibeyoğlu, Araş.Gr: Gökçeçiçek Savaşır yürütücülüğündeki MİM 103 Temel 
Tasarım dersinde ödev konusu olarak verilmiştir. 
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Resim 16. Resim 17. 

Resim 18 .  Resim 19. 



Gizem Yaman ( Resim 19) 
Müzik: Yann Tiersen, Amelie soundtrack 
"Müziği ilk dinlediğimde tek bir ritim algıladım ancak tekrar tekrar dinlediğimde arka 
plandaki diğer seslerin ana tema ile bağlantılarını, uyumu ve sürekliliği fark ettim. Altta 
sürekli bir ritim, daha yumuşak melodilerle inip çıkarken önde hareketli bir melodi se
vinçleri, hüzünleri anlatıyordu .  Bu nedenle tasarımımda yumuşak ve sade formlardan 
oluşan bir altyapı ile iç içe geçmiş dinamik bir üst yapı oluşturmaya çalıştım." 

Genel olarak müzik belli tabakalar dahilinde algılanmış ve yorumlanmıştır. Altyapıyı oluş
turan yatay ya da eğik kullanılan plak elemanlar müziklerde arka planda kalan ve ritmi 
veren tabakanın ifadesi olarak kullanılmışlardır. Üst yapıyı oluşturan şeritse! elemanlar 
ise müzik parçalarındaki tekrar, çeşitlenme, hızlanma/yavaşlanma, yoğunluk/şiddet, ge
çiş/duraksama, konum/dizilim, uyum/zıtlık gibi kurgusal özellikleri ya da farklı enstrü
manlar, duygusal çıkarsamalar gibi yapısal özellikleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. 
Ve sonuçta nasıl müzik bütüncül bir yapı ise bütüncül bir kompozisyon oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 

154 Örneklerden de görüldüğü gibi müzik bir çok mimar için bir ilham kaynağı olabilmiştir. 
Kimisi sadece müziği dinlediği zaman hissettikleriyle tasarım yapmış kimisi ise müziğin 
teknik bileşenlerini ve strüktürel yapısını analiz ederek mimarideki karşılıklarını aramış
tır. Her ne kadar kurulan bu ilişkilerin subjektif ve elle tutulamaz, kanıtlanamaz savlar 
oldukları açıksa da, pek çok müzik eseri bir mimar için tasarıma yönelik değerlendiril
me potansiyeli sunmaktadır. Mimarlıkta metafor ve benzeşmeler ancak imge olarak var 
olup, inşa edildiklerinde somut olmaktan uzak oldukları ölçüde anlamlı, canlı ve inandırı
cı olabilmektedirler. Müzik bu bağlamda değerlendirildiğinde mimarların beyninde soyut 
imgeler oluşturması kaçınılmaz olduğundan mimarlık için oldukça geniş bir inceleme 
alanı teşkil ettiği söylenebilir. 

A Design Experiment from Music ta Architecture 

Music and architecture can be looked as two very different branches of art at first sight. 
Expression, perception and evaluation criteria of architectural products are mostly visual 
and functional; in addition, sound is not one of the primary components of a building. 
Although architectural products can have visual dynamism by massive expression, 
component and user movement, light ete. in the time dimension, they can be evaluated 
fixed or continuous according their nature. Music is shaped by sound and time partitions, 
perceived by hearing sense, having no visual effect, but used as a component of visual 
arts . Music has a different kinci of continuity and dimension of time. 
It is possible ta find some similarities between music and architecture; many architectural 
schools have similar qualities with the music of their ages. Expression of feelings is 
related with the visual aesthetics in architecture while the same feelings corresponds 
the integrity of sounds in music. There had made some experimental studies about 
converting music to architecture. Although this attitude has some subjective criteria, 
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common elements of music and architecture could be used a starting point to create an 
architectural product. 
In this context, the aim of this paper research that how can be formed an architectural 
product related to inputs, which deduce from a music part like technical notions module, 
rate and composition also emotions. For this aim, workshop "Architecture and Music" 
and a design exercise "Transition to Third Dimension with Music" in Basic Design Studio 
have been done in 2004 in Dokuz Eylül University will be evaluated as cases . 

KAYNAKÇA 

BAKER, T.J., Integritas, Modern Relationship Between Music and Architecture, USA, Thesis of Doctor of Musical Arts, 

Unlverslty of Washington, 1996. 
BASİC, N. "Deniz Orgu" proje raporundan (CCCB Arşiv Belgeleri, ulaşılan tarih: Ağustos 2006) 

STAMAC, Ivan, "Acoustical and musical solution to wave-driven sea organ in Zadar", 2. Alp Adrlyatlk Akustik Birliği 

Kongresi ve 1. Hırvat Akustik Birliği Kongresi, Opetije, Hırvatistan, 2005. (ulaşılan kaynak: Temmuz 2006, www. 

microfusa.com) 

UZUN, İ. , "Avrupa Kentsel Kamusal Mekan Ödülleri", EgeMimarlık, 2006, s.59 

http:// archrecord2.com, "Beyond the Hummlng Refrigator" 

http ://www.urban.cccb.net 

http :// www.filmwaves.eo.uk/Filmwaves_files/01_14/SFrozenMusic. htm 

http ://www.jodlbell .com 155 





.j 

Mimari Tasarım Stüdyo Eğiti mi  
iç in  B ir  Öneri 

Levent ARIDAĞ 

Günümüzde bilimsel, teknolojik kültür ve onun güçlü ve ürkütücü gerçeklik arayışı ege
men bir konuma yükselmiştir. Ama bilim egemenlik alanında, temel gerçekliği ancak 
ve yalnızca kendi ipucu ölçütleri ve anlam standartlarının oluşturduğunu ileri sürecek 
ölçüde ileri gitmiştir. Bu anlamda antik Yunanlılara göre insan toplumlarını karakterize 
eden üç değer etkinliği, doğru (nesnel anlama çabası), güzel (öznel güzellik deneyimi) 
ve iyi (uyumlu ve adil bir ortaklaşa eylem etkinliği) veya başka bir değişle bilim, sanat 
ve ahlak parçalanmıştır. Bilim en yüksek otorite konumunu sahiplenmiş, öteki alanları da 
geride kalan ikinci sınıf seslere bırakmıştır. Neye inanırsanız inanın, ama bilin ki, yalnızca 
nesnel bilimin gerçek olduğunu açıkladığı şeyler "gerçek" sayılır. Ancak gözlemlenebilir 
fenomenlerin şu ya da bu ölçüde ampirik olarak test edilebileceği ve dışsal olarak doğ
rulanabileceği konusunda bilimin kendi içinde pek az karşıt görüş vardır. Her şeye katı 
bilim ölçütlerinin merceğinden bakılması, dünyamızdaki derinlik boyutunu düzleştirir.1 

Özellikle farklı disiplinlerin girişim yaptığı mimari tasarım eğitiminin salt bu bakış açısıyla 
ele alınması ise olanaksız görünmektedir. 

Bunun yanında mimarlık eğitiminde, bugün karşı karşıya kaldığımız önemli sorunlardan 
biri de hızla değişim gösteren bir dünyada mimar adaylarına mesleki formasyon kazan
dırmaktır. Bilginin sürekli değiştiği bir ortamda, mimarın öncelikle bu değişime ve fark
lılığa cevap verebilecek düşünme yollarını bilmesi gerekir. Bilgiye ulaşabilme ve ona her 
bağlamda farklı bir yorum katabilme dönüştürebilme bilinci kazandırılması, kalıplaşmış, 
kural haline gelmiş bilginin aktarılmasının önüne geçmelidir. Mimarlığın kesin olmayan 
belirsizlik ve çelişki içeren tüm konularında, ki bu durum günümüzde giderek etkin ol
makta; esnek düşünebilen, sorgulayan, bilgiyi yeni olana dönüştürebilen, karmaşıklık ve 
çelişki içeren sorunlara karşı toleranslı olabilen bir mimar yetiştirmek eğitimde öncelik 
kazanmalıdır.2 Eğer eğitimin bir amacı varsa, o da doğru anlayış ve sorumluluğu aşıla-

1W. lsaacs, Diyalog ve Birlikte Düşünme Sanatı, çev. Ahmet Ünver, Neşenur Domaniç (lstanbul: Literatür Yayın
cılık, 2001 ). 
2S. Aydınlı, "Mimarlık eğitiminde değişen öncelikler", Mimar.isi Mimarlık Kültürü Dergisi, sayı 1 (2001 ), s.116-120. 
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maktır. Eğitim sorumsuz bakış açısındansa sağ duyulu bir kavrayışa doğru bize önderlik 
etmelidir. Keyfilikten makul ve entellektüel düzene önderlik etmelidir.3 

Danışanları• bu anlamda bilinçli olarak eğitebilmek için, niçin, ne öğretileceğini ve nasıl 
öğretileceğini bilmek gerekir. Dolayısıyla stüdyo ortamında danışan-danışman etkileşi
mini açıklarken ve bu etkileşimin önemi üzerinde dururken, bu açıdan da tasarım diya
loğunun felsefi yönden incelenmesi gerekir. Bu incelemeyi yaparken diyaloğu oluşturan 
dil çıkış noktası olmuştur. 

Mimari Tasarım Stüdyosu 
Mimarlık eğitiminde tasarım stüdyoları öğretim programlarının merkezinde yer alırlar 
ve mimari tasarım eğitiminin karmaşık ve uğraştırıcı deneyim ortamıdırlar. Burada da
nışanlar sadece birçok yeni konsepti ve fikri anlamayı ummazlar, onlar ayrıca eşzamanlı 
yapılan en az iki işi yerine getirmeyi isterler; tasarlamak ve tasarlamayı öğrenmek . Buna 
ek olarak danışanlar, fikirleri sunmalı-savunmalı, danışamanlarla ve arkadaşlarıyla kişi
sel ilişkiler kurmalı, yeni teknikleri ve becerileri öğrenmelidirler.5 Aslında şimdiye kadar 
inanılanın tersine mimarlar da, bilim adamları gibi sezgisel olarak yetiştirilirler; 6 gözle-

158 min keskin gücünü geliştirmek için, diğer insanların gözünden kaçması mümkün olan 
şeyler arasındaki ilişkileri görmek için yüreklendirilirler.7 Bu nedenle tasarım olgusunu ve 
eğitimini anlamak için salt materyelist ve pozitivist olmayan ama aynı zamanda agnostik 
(bilinemezci) ve dualistik olabilen bir dünya görüşü gereklidir.8 

Burada tasarım eleştirisinin hem bir gereklilik hem de bir sorunsal olduğunu söylenebilir. 
Dolayısıyla danışmanın niteliği, tasarımla ilişkili yönü, yani, tasarımcı da kaçınılmaz ola
rak önem kazanacaktır. Ne var ki, iyi bir tasarımcı olmak ya da tasarım pratiğinin içinde 
olmakla, tasarım yapmayı bir başkasına öğretmek arasında fark olduğunu da belirtmek 
gerekir. Bir binayı ya da çevreyi tasarlarken danışman, kendi değer sistemi içerisinde 
yaklaşırken, tasarımın öğretilmesinde, farklı değer sistemlerine sahip danışanlarla karşı 
karşıyadır. Ayrıca, tasarım tek başına yapılan bir deneyim iken, tasarımın öğretilmesi 
bir başkasıyla etkileşim içerisinde ve birlikte yapılan bir deneyimdir. Bu bağlamda, iyi 

3Mies van der Rohe, "Mies Van der Rohe ve Gökdelen: Kendi metinleriyle Mies Van der Rohe'nin 
söylemi", Modem Mimarlığın Öncüleri Dizisi, sayı 2 (2002), s. 41-52. 
4Stüdyoda gerçekleşen iletişim yüz yüze bir eylem olması dolayısıyla psikoterapideki iletişime benzer özelliklere 
sahip olduğu söylenebilir. Gerçekten öğrencinin kendini ifade edebilmesi, anlaması ve düşündüklerini özgürce 
ortaya koyabilmesi için böyle bir ilişki de gereklidir. Bu sebeplerle öğrenci-hoca terimleri yerine danışan-danışman 
terimleri kullanılmıştır. 
5A. Sachs, "'Stuckness' in the studio", Design Studies, sayı 20 (1999), s.195-209. 
6" . . .  Bilim adamları için deneysel gözlemlerden gerçeğe kısa yoldan erişmek için verilecek düşünüş formülleri veya 
usa vurma programları mevcut değildir. Bir gözlemle onun değerlendirilmesi arasında her zaman bir beyin işlevi 
yer alır. Bilimde üretkenliği sağlayan şey yaratıcı tahminler yapmaktır. Bilimin gündelik işleri güçlü bir kavrama ile 
desteklenen sağduyu içerir; gündelik yaşamımızda uyguladığımızdan daha derin ve özel bir çıkarım gerektirme
mekle beraber, çıkabilecek sonuçları kavrayabilme, benzerlikleri fark edebilme gereklidir. Bunlardan başka, sevilen 
bir hipotezin çekiciliğine ve iyi yapılmamış bir deneyin sonuçlarına kapılmayacak bir irade gücü de gereklidir." (P. 
Medawar, Genç bilim adamına öğütler, çev. Nermin Arık, Tübitak Popüler Bilim Kitapları-5, (Ankara:Ümit Matbaa
cılık, Ankara. 1994)). 
7M. Linzey, "On the secondness of architectural intuition", Joumal of Architectural Education,sayı 55, 
(2001), s.43-50. 
8A. Findeli, " Rethinking design education far the 21" century: Theoretical, methodological and ethical 
discussion", Design Issues, sayı 17 (2001), 5-17. 



------.-

LEVENT ARIDAĞ 

bir tasarımcı olmak, iyi bir danışman olmak için gerekli ancak yeterli bir koşul değildir. 
Tasarımın öğretilmesi, tasarım yapmaktan farklı bilgi ve becerileri gerekli kılmaktadır. Bu 
becerileri şöyle sıralanır: 9 

• Danışan ve danışmanın diyalogtaki yeteneği. 
• Uygun görselleştirme yolları ile tasarım diyaloğunda yorumlama yeteneği. 
• Tasarım problemlerinin, çıkış yollarının ve ürünün konuşulması sürecinde eleş
tirinin kelime bilgisinin geliştirilmesi. 

Tasarımda çoğu kez bir tasarımcının bir çözümü nasıl ürettiği, problemi görme yoluna 
bağlıdır. Bu nedenden dolayı tasarımcının, karşısında duran problemi algılamayı bilmesi
nin çok büyük yardımı olabilir. Bunun yanında danışan-danışman açısından bakıldığında 
daha büyük bir zorluk vardır. Çünkü danışan tasarlamanın yanında, tasarım yapmayı 
tasarım yaparken öğrenmektedir. Danışman ise bu durumda hem tasarım problemini 
algılamak hem de bu problemi danışanın bakış açısıyla algılamak (sezmek-empati) duru
mundadır. Tüm bunların farkında olarak stüdyoda danışan-danışman etkileşiminde; 10 

• Tasarım fikrini (danışan ve danışmanın kendi içindeki ve başkalarıyla olan) ta
sarım diyaloğuyla hissettirme (sezdirme, kavratma), 
• Tasarım diyaloğunun varyasyonlarını simule ederek yorumlama, 
• Değerlendirme kriterleri öncelik sıralaması yapma vb. olduğu görülür. 

Bu anlamda tasarım diyaloğunda danışman, danışana iki yoldan yardım eder: 1 1  

• Danışana örnek olması için hangi durumda ne vereceğine dair bilgiyi sürecin 
bazı kısımlarını göstererek tanıtır. 
• Tasarlama hakkında danışana genel betimlemelerde bulunur, belirli bilgiler 
veya eleştiriler, sorular sorar, farklı alternatifleri danışanın denemesini ister, tüm 
durumlar içinde danışan ise dinlenilmeyi bekler. 

eg, bunun yanında, öğretimin bütün alanlarında pedagojik kişilik büyük önem taşır: 12 

" .. .Tasarlamanın öğretilmesinin her safhasında da sürekli olarak kültürel 
kişiliğe gerek duyulur. Öğretmen aynı zamanda bir eğitmendir de. Yal-
nız bilgi ve deneyim aktarmakla kalmaz, bunun yanısıra olaylar, nesneler, 
durumlar, etkiler, çelişkiler, tarih ve tarihler, davranış türleri ve düşünce 
tarzları için bilinci uyandırmaya da çalışır. Çalışmamızın aracı olan bü-
tün duyularımızı tanımamızda etkili olur, yaratıcı çalışmanın en güçlü gı-
dası olarak da, bilinçsizliğin bilinçlendirilmesini sağlar. Öğretmenin proje 
aşamasındaki en önemli katılımı belki de bilinçlendirmektir. Çünkü ancak 
bundan sonra yalın bilginin, ilişkiler içinde bilinçle birleşmesi, deneysel bir 
yetenek, bir kazanç haline gelebilir." 

Danışmanlar, tercihlerini göstermek veya söylemek için değişik yollar kullanırlar. Bazı
ları, danışanın taklidinin kör ve mekanik olacağından korkarak danışanlar için çizmeyi 
reddeder, bazıları tasarımın asıl görsel bir şey olduğunu, bir iletişim aracı olarak kelime-

9R. Coyne and A. Snodgrass, "Is deslgnlng mysterlous? Challenglng the dual knowledge thesls", 
Design Studies, sayı 12 (1991), s.124-131. 

10A.e, s.129. 
110. Schön, The design studio, ( London: Published by RIBA Publlcatlons Limited, 1985). 
12F. Füeg, "Mimarlığı öğretmeyi öğrenmek", çev. Elvan Gökçe, Yapı Dergisi, sayı 35 (1980), s.25-
37. 
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lere güvenmeyerek yalnızca çizerler, bazılarıysa iki stratejiyi kombine eder.13 Bununla 
birlikte, tasarımda her ikisinde de irrasyonelliğin getirdiği stres ve dilbilgisel olarak 
kodlanan bilginin hangi tasarım profesyonelliği temelli olabileceğini tespit etmede zor
lukların olması şaşırtıcı değildir. Tasarımcılar, "eğer bir şey doğruysa o dile getirilmez" 
yaklaşımı ve sistematik bilgiyle donatılmamış bireysel yaratıcı eylemi cesaretlendirme, 
bazen de "geçmişte ne olduğunu bilmezsen, bir şeyi tesadüfen bulabilirsin" inancıyla 
meşgul olurlar.14 Bunun yanında, günümüzde dilin açık bir sistem olduğunu vurgulayan 
araştırmacılar için metaforlar çok önemli kavramlardır. İkinci anlamdırmanın sebebi olan 
metaforların kullanımı, okumaların farklı anlaşılmasına neden olur. Dolayısıyla metafor
dil-yeni ilişkisi önemlidir: 15 "Mimarlığın bir dil olduğu ve dilin açık anlamlarında "yeni"nin 
var olamayacağı kabul edilirse, dilin metaforik katmanlarında "yeni"nin gizlendiği varsa
yılabilir. Bu durumda metaforların farklı anlamları üzerinde çalışmak, "yeni"yi belirlemek 
için bir yol olabilir." 

Sözün yanında eskiz, çalışma maketi gibi ifadeler süreçte tasarımın gelişimini ve aynı 
zamanda danışan-danışman diyaloğunu geliştiren araçlar olarak içlerinde yan anlamları, 
farklı okumaları bir başka deyişle metaforları saklarlar. Bu metaforlar, standartlardan 

l60 bağımsız değillerdir ve bu standartların seçimi, argümanlar yoluyla eleştirel bir sınamayı 
gerektiren anlayışlara dayanmaktadır. Böylelikle sözcükler bir araya geldiklerinde, bir 
mimari amaçlar haritası oluşturan, doğru yönü işaret eden oklar haline gelirler.16 Bunun 
için de bu haritanın etik-estetik olarak temellendirilmesi önem kazanmaktadır. 

Stüdyo Eleştirisinde Etik - Estetik 
Aristoteles'ten bu yana bir felsefi disiplin adı olan etik, köken olarak Yunanca'daki ethos 
sözcüğünden gelmektedir. iki kullanımı söz konusudur: 17 İlk kullanımı alışkanlık, töre, 
görenek anlamlarını taşır ve eylemlerini antik kentte (sitede) geçerli olan töreye uygun 
olarak eğitim yoluyla düzenlemeye alışkın kişi, genel kabul gören "ahlak yasası" normla
rını izlediği sürece "etiğe" göre davranmaktadır. Ama, asıl anlamıyla etiğe göre eylemde 
bulunan ve davranan kişi, aktarılan eylem kurallarını ve değer ölçülerini sorgulamadan 
uygulamayıp; aksine, kavrayarak ve üzerinde düşünerek talep edilen iyiyi gerçekleş
tirmek için onları alışkanlığa dönüştüren kişidir: Alışkanlık, töre ve görenek böylelikle 
karakter anlamını da almakta, erdemli olmanın temel tavrı olarak pekişmektedir. Estetik 
ise felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzellikle 
yakından ilişkili olan kavramları araştıran, doğal nesne ya da insan yaratısı olan ürün
lerde sergilenen güzelliklerle ilgili yargı ve yaşantılarımızda söz konusu olan değerleri, 
tavırları, haz ve tadları analiz eden bir dalıdır, bir başka deyişle, sanat ya da güzellik 
alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi disipline verilen addır.18 Dolayısıyla 
mimari tasarım stüdyosunda danışan-danışman etkileşimi, bu iki disiplinden bağımsız 

13Schön, a.g.e. 
14A. Tomes, C. Oates, and P. Armstarong, "Talking design: negotiating the verbal-visual translation", 
Design Studies, sayı 19 (1998), s.127-142. 
15H. Yürekli ve F. Yürekli, "Mimarlıkta 'yeni' kavramı·, Mimarlık ve felsefe-Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2002, 
s.154-161. 
16S. Holl, "Steven Hali: Ankraj", çev. Aslı Şener, Çağdaş Dünya Mimarları dizisi, sayı 2 (2000), s.93-102. 
17 A. Pieper, Etiğe giriş, çev. Veysel Atayman-Gönül Sezer, (lstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1 999). 
18A. Cevizci, Felsefe Sôzlüğü, (Ankara: Ekin Yayınları, 1997). 
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düşünülemez. Bu anlamda etik-özgürlük (Kant), estetik-sezgi (Croce), etik-estetik-dil 
(Wittgenstein) temelinde ele alınacaktır. 

Kant, özgürlüğün yasalarının bilimine etik der.19 İrade, akıl sahibi olmaları bakımından, 
canlı varlıkların bir tür nedenselliğidir ve özgürlük ise bu nedenselliğin kendisini belirle
yen yabancı nedenlere bağlı olmadan etkili olabilme özelliğidir. Özgürlük; genel olarak 
akıl sahibi olan ve bir iradeyle donatılmış bulunan varlıkların etkinliğine özgü bir şey gibi 
kanıtlanmalıdır:20 

"Özgürlük hakkında burada verilen açıklama negatiftir ve bundan dolayı 
da özgürlüğün niteliğini (özünü) anlamak bakımından verimsizdir; ama 
bundan, özgürlüğün pozitif bir kavramı ortaya çıkar ki, bu da o oranda 
zengin içerikli ve verimlidir. Çünkü nedensellik kavramı, bizim "neden" de
diğimiz bir şey aracılığıyla başka bir şeyin, yani sonucun ortaya çıkmasını 
gerektiren yasalar kavramına dayanır, onunla birlikte ortaya çıkar; doğa 
yasalarına bağlı bir iradenin özelliği olmakla birlikte özgürlük kavramı da 
yasasız değildir; tersine, özgürlüğün daha yüksek özel türden değişme
yen yasalara dayanan bir nedenselliği olması gerekir, yoksa özgür irade 
(istenç) saçma olurdu, bir hiçten ibaret kalırdı. Doğa zorunluluğu, etkide 
bulunan nedenlerin bir heteronomisiydi; çünkü etkide bulunan nedeni, 
başka bir şey, bir nedensellik haline getirdiği için her etki ancak yasalarla 
mümkündür (nedenselliğin belirlenmesi yasasına göre). Öyleyse iradenin 
özgürlüğü bir özerklikten, yani iradenin kendi kendisinin bir yasası olmak 
özelliğinden başka ne olabilir? "Bütün hareketlerde irade kendisi bir ya
sadır" önermesi yalnızca şu ilkenin bir ifadesi olmaktadır: "kendini genel 
bir yasa olarak da nesne (konu) edinebilecek olan maksimden21 başka 
hiçbir maksime göre hareket etmeme (eylemde bulunmama)". Fakat bu 
ilke de kesin buyruğun ve ahlaklılık ilkesinin tam formülüdür; imdi, özgür 
bir irade ile ahlak yasalarına bağlı bulunan, onların altında yer alan bir 
irade aynı şeydir." 

Croce'ye göre, estetik sezginin fenomen veya doğa ve felsefe kavramının noumenon22 

veya tini bilmesi gibi, aynı şekilde ahlak etkinliği de noumenon veya tini bilmek ister.23 

Kendi kendisi olmak, gerçek kendisi, tinde empirik ve sonlu olan tümel bir şey, uygun 

191. Kant, Yargıgücünün eleştirisi (1790), Seçilmiş yazılar, çev. Nejat Bozkurt, (lstanbul: Remzi Kitabevi, 1984). 
20A.e., s.193. 
21Genel olarak. bir bireyin benimseyebileceği ya da bireye, eylemlerinde iyi bir yol gösterici olarak kabul etmesi 
tavsiye edilen davranış kuralı. Mantıktaki, genel bir kabul gören iddia ya da kural. Kant'ın ahlak felsefesinde, ahlaki 
özne için geçerli olduğu görülen pratik bir ilke (Cevizci, a.g.e.), iradenin öznel ilkesi, eylemde bulunanın özel ilke
sidir ve nesnel ilkeden, yani pratik yasadan ayırdedifmefidir. ilki, aklın öznenin koşullarına (sık sık bilgisizliğine ya 
da eğilimlerine) uygun olarak belirlediği pratik kuralı içerir, bundan dolayı da öznenin, ona göre eylemde bulunduğu 
ilkedir: yasa ise, her akıl sahibi varlık için geçerli olan nesnel ilke ve ona göre eylemde bulunması gereken ilkedir, 
yani buyruktur (Kant, a.g.e.). 
22Numen (noumenon): Genel olarak, aklın, tüm fenomenlerin nedeni, temeli, dayanağı olarak varoluşunu öngördü
ğü, gerçek fakat, kendi içinde bilinemez olan töz, fenomenin kendisinin tezahürü, ifadesi olduğu gerçeklik. Düşün
cenin dışında kafan, hiçbir bilgi türüne konu olamayan, ne duyusal ne de entellektüel sezgi tarafından bilinebilen, 
duyularla kavrandığı takdirde, numen olmaktan çıkarak, fenomen haline gelecek olan temel, öz (Cevizci, a.g.e.). 
238. Croce, İfade bilimi ve genel linguistik olarak estetik, çev.ismaif Tunalı, (İstanbul: Remzi Kitabevi 
Yayınları, 1983). 
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olmayan bir formüldür. Bu gerçek kendisi olma isteği mutlak özgürlüktür. Buradaki öz
gürlük kavramı, kendi nesnesinde, iç-görüde (sezişte) herhangi bir şeyi değil, fakat 
kendinde bir şeyi (kendi-başına-bir-şeyi; numenon'u) tasarımlar. Akıl da, özgürlük ve 
onun üstündeki duyuüstü olan kendine özgü nedenselliği için a priori24 yasalar koyar; 
böylece biz katkısız (koşulsuz) pratik bilgiyi elde ederiz.25 Böylelikle etik-estetik, her ikisi 
de ifade etme, kendini bilme etkinliğidir, bu da Kant'ın etiğinde olduğu gibi özgürlüğe 
karşılık gelir. Etiğin içine aldığı anlamlar şöyle özetlenebilir: 26 

• Etik, insanın eylemlerini konu alır. Buna rağmen karakteristik bir eylem kuramı 
sayılamaz, çünkü etiğin konusunu her türlü insan faaliyeti ve eylemi değil de ön
celikle ahlakiliği vurgulayan, yani ahlaki eylemler oluşturur. Etik, bir eylemi ahlaki 
açıdan iyi bir eylem yapan niteliksel durumu sormaktadır ve bu bağlamda: Ahlak, 
iyi, ödev, gereklilik, müsaade v.b. gibi kavramları ele almaktadır. 
• Etik, temellendirilmiş sonuçlara varmayı amaçlar; dolayısıyla ne ahlakileştirme 
ne ideolojiye dönüştürme ne de dünya görüşü ortaya koyma gibi bir amaca sa
hiptir. Konusuna, yani ahlaki eylemlere belirli bir yöntem kullanarak yaklaşmak
tadır. Bu doğrultuda da salt özne değil; nesnel gerçerliliği olan, bir başka deyişle 
öznelerarası bir bağlayıcılığı kanıtlanabilen önermeler önem kazanmaktadır. 
• Etiğin konusunu ahlaki eylem ve yargılar oluşturur. Etik, mevcut iletişim ve eylem biçimle
rini, sorumluluklarının bilincinde bir birey olarak ötekilerle birlikte insanca şekillendirmek ve 
iyileştirmek isteyen sosyal topluluk üyesi herkesi ilgilendirir. Bireye ahlaki eylemin anlamının 
yöntemsel-sistematik biçimde aktarılması etik aracılığıyla olur. Ama etik, ahlaki eylemin ye
rini tutmaz; bu tür eylemlerin bilgiye dayalı yapısını ortaya çıkarır. Bir diğer deyişle etik, bir 
yandan ahlaki davranış modellerinin ve temel tutumların betimlenmesi ve çözümlenmesi, 
öte yandan ahlakiliğin gerekliliğinin yöntemsel açıdan temellendiririlmesi aracılığıyla pratiğin 
değerlendirilmesine yönelik eleştirel ölçütleri aktararak, karmaşık ahlaki eylem alanını kav
ramsal olarak açar ve insanın bu alanı aklıyla kavramasını sağlayacak hale getirir. Stüdyoda, 
danışan-danışman diyaloğunun çeşitli aşamalarında değerlendirmeye, yani betimleme ve 
çözümlemelere rastlarız. Bu aynı zamanda pratik alanın -hem o an gerçekleşen pratik hem 
de daha önce gerçekleşen tarihsel anlamda pratiklerin- değerlendirmesidir. 

Bu tür bir değerlendirme, tarihsel olarak yönlenmiş, fakat tarihle kısıtlanmayan etiğin 
hayal gücüyle etkili bağlantılar bulunmasıdır, hayal gücü olmadan etik biçimde dav
ranılamaz.27 Mimarın etik sorumluluğu, binanın programı aracılığıyla onayladıkları ve 
yıktıklarıyla biçimsel stratejilerin ötesine taşınır, bu sorumluluk, günümüz toplumu için 
ütopyacı durumlar kurgulamak, anlatılar aracılığıyla tarihin ve onun baskıcı değerlerinin 
tamamen dışında işleyebilecek geleneğimizi yeniden inşa etmek için kurumsal zorlama
ları sorgulayabilecek cesaretteki imkanlar ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında, Koolhaas, 
mimarlığın kaçınılmaz olarak otoriter bir tarafı olduğundan söz ederek, kendi kuşağın
dan mimarların, bu boyuttan uzaklaşırken bazı açılardan çok özgürleştirci olan yeni bir 
şey keşfettiklerini, fakat bununla baş etmelerini sağlayacak yeterli entellektüel donanım 

24Ônerme, kavram, akıl yürütme ve bilgi türleri arasında yapılan ve temelde, önermelerin doğruluklarına ilişkin 
bilgiyi elde etmede, doğru ya da yanlış olduğu deneye başvurmadan, deneyden önce ya da deneyden bağımsız 
olarak bilinendir (Cevizci, a.g.e.). 

25Kant, a.g.e. 

26Pieper, a.g.e. 

27A.P. Gomez, "Bilim olarak mimarlık: Benzesim ve ayrışma", çev. M. Haluk Zelef, H .  Pamir {der.), .Any Seçmeler, 
Mimarlar Derneği Yayınları, sayı 3 (1 998), s.88-99. 
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ve yeteneği geliştirmediklerini dile getirir.28 Bu anlamda özgürlüğe dayanan kendimizi 
yaratabilme yetisi, bilinçten veya bireyin kendi farkındalığından ayrılamaz. 29 Mimarlığın 
bu otoriter doğasıyla başedebilmek, özgürlüğün entellektüel bilinçle yaratılmasını gerekli 
kılar. Bu entellektüel bilincin oluşması çok açıktır ki, mimari tasarım stüdyosunda, danı
şan-danışman diyaloğuyla elde edilen etik bilinçle ve bu bilincin oluşmasını sağlayan dil 
aracılığıyla mümkün olabilir. Bu dili oluşturacak olan da danışmandır. 

Ahlak dili ya da ahlaki dil, eleştirel yargılamaya bağlı tutulan eylemler hakkında yapılan 
günlük dildeki konuşmadır. Etik ya da ahlak felsefesinin dili ise ahlaki dil üzerinde dü
şünen konuşmadır. Etiğin tartışması pratiğin tartışmasıdır.30 Burada (est)etik, danışan
danışman diyaloğu ve bu bağlamda felsefe-mimari tasarım arasındaki karşılıklı ilişki ile 
tartışılacaktır. Etik- estetik olarak felsefe diyaloğun içindeki düşüncelerle, anlambilim ve 
dilbilim aracılığıyla biçimlenecektir. Mimari tasarımda tüm görsel malzeme kendileri de 
birer dil olmalarının dışında söze dökmenin araçları olarak dil oyunlarını31 zenginleştiren, 
dilsel içeriği genişleten araçlar olarak düşünülebilirler. Anlambilimin mimari etiğe temel 
oluşu, önce mimarinin bir dil olarak görülmesi, daha sonra ise mimarinin bu dil ile ifade 
edileni anlama ile bu dili çevreleyen bilgi toplamı arasındaki ilişkiyi sorgulamak olarak 
ele alınabilir.32 Bu nedenle de mimari tasarımın etik-estetik temeli, üretim sırasındaki yo- 163 
rum çabaları (danışan-danışman diyaloğu) ve son ürün ile ilişkiye girme arasında dönüp 
duran bir süreç olarak görülebilir. 

Öyleyse, dil içerisindeki yorum yapmanın ontolojik tarafını, bunun üretiminin gerçek hali 
ile olan ilişkisini ve (est)etik içerisinde nasıl yer alacağını anlamak önemlidir. Gerçekliği 
anlama ancak ve ancak ontolojik yüz yüze gelme ile yani deneyim sırasında mümkün 
olabilir.33 Bu, bilgi edinme süreci üzerinde düşünmeyi gerektirir ki, bu da bilgiyi düşünen 
bir varlık olarak neyin bilinebilir olduğunun gerçekten anlaşılması yolu ile inanılır kılmak 
anlamına gelir. Croce, bir inanılır kılma yolu olarak retoriğin kategorileştirme olarak ele 
alınmasına karşı çıkar ve bunun yerine retoriğin üç anlamdan birinde kullanılmasına 
dikkat çeker:34 

ı .  Estetik kavramın sözcül çeşitleri olarak. 
2 .  Anti-estetik olanın işareti olarak veya sonuncusu. 
3 .  Artık sanat ve estetiğin hizmetinde değil de, tersine bilim ve mantığın hizme
tinde olarak. 

Croce'ye göre bilimsel çalışmanın belli bir basamağında, linguistiğin, bir felsefe olması 
bakımından estetikde son bulması gerekir ve linguistik, arkada hiçbir tortu bırakmadan 

28R. Koolhaas, "Koolhaas ile Konuşma", Can Aker, Ahmet ôzgüner (haz.), Rem Koolhaas Çağdaş Dünya Mimarları 
Dizisi, sayı 13 (2001 ), s.9-26. 
29R. May, Yaratma cesareti, çev.Alper Oysal, (lstanbul: Metis Yayınları, Yaylacık Matbaacılık, 1998). 
30Pieper, a.g.e. 
31L. Wittgenstein, Felsefi soruşturmalar, çav.Deniz Kanıt, (İstanbul: Küyerel Yayınları :13, 2000). 
32D. Wiszniewski and R. Coyne, From questionable ethics to sound judgements, ethics in architecture: Architectu

ral education in the epoch ofvirtuality, (Arhus-Denmark: Printed by Vesterkopi, 1999). 
33D. Wiszniewski and R. Coyne, a.e. 
34Croce, a.g.e. 
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gerçekten bir ırmak gibi estetiğe dökülür. Croce, estetiğin dil ile ilişkisinde ifadenin dil
deki gramatik bir yapı gibi olmadığını söyler: 35 

" Estetik olgu ile zihni olgu arasındaki ayrılık problemi, linguistikde gramer 
ve mantığın ilişkisi problemi olarak kendini gösterir. Bu problemin kısmen 
iki doğru çözümü bulunmuştur: Mantık ve gramerin birbirinden ayrıl
mazlığı ve öbürü de onların ayrılabilirliği. Fakat tam çözüm şudur: Eğer 
mantıki biçim, gramatik (estetik) biçimden ayrılamıyorsa o zaman, buna 
rağmen gramatik (estetik) biçim, mantıki biçimden ayrılmalıdır. 

İsim ve fiili diğer kelimelerden gerçekten ayrılması gereken belli kelime
lerle ifade etmek yanlıştır. İfade, tamamen bölünemez olan bir şeydir; 
isim ve fiil, ifade içinde mevcut değildir, tersine bizim bir cümle olan lin
guistik gerçekliği yok etmek suretiyle teşkil ettiğimiz soyutlamalardır. 
Cümle, gramercilerce anlaşılmış olduğu tarzda anlaşıla maz, tersine tam 
anlamlı bir ifade organizması, basit bir ünlemi olduğu gibi, yaygın (vasto, 
ausgedehnte) bir şiiri de kuşatır. Bu insana tuhaf geliyor ama aslında en 
basit gerçektir." 

Croce estetiğinin dayanak noktası, ifadedir, yani sezgidir. Doğa dünyasının, eylemsizlik 
dünyasının üzerinde, algı ve salt izlenimler ve duyumlar dünyasının üzerinde asıl tinsel 
bilme eylemi alanı olarak sezgi bilmesi, ilk tinsel etkinlik olup, bütün öbür tinsel etkin
likler ondan sonra gelir. Sezgi olgusu, bilen veya eylemde bulunan tinin ilk basamağıdır, 
yalnız insanda ortaya çıkar. Sezgi, ancak ifade halinde objektifleşir. Buna göre de, sanat 
eylemi veya estetik eylem dediğimiz eylem bir sezgi eylemidir, bir ifade eylemidir. Sezgi 
etkinliği, ifade ettiği sürece bilir. Croce'ye göre, estetik yaratma denen süreç dört basa
mak halinde tasarlanır: 

1 .  İzlenimler, 
2. İfade veya estetik tinsel sentez, 
3 .  Hedonist eşlik veya güzelden alınan haz, 
4 .  Estetik olgunun fizik fenomenlere aktarılması (sesler, tonlar, hareketler, çizgi 
ve renk karışımları v.s . ) .  

Tasarımın anlatımsal, yaratıcı boyutu, bir başka değişle danışanın niteliksel araçlarının 
anlamlı ve estetik bir bütünlük oluşturmak için düzenlenmesi de daha çok sezgisel ve öz
neldir. Bu süreç dizgesel değil, bütüncüldür. Yaratılması parça parçada olsa, algılanması
nın bir defada olması gerekir. Bu anlamda Schön, tasarımda sanata vurgu yaparak, açık 
olarak mimari yeterlik için esas olduğunu söyler.36 Scarpa da, kendi alanında tümüyle 
çağdaş olsa bile, kendisini sanatçı olarak ortaya koymak isteyenin, kendini ana rahmin
den kurtarması gibi kişisel bir kalite ve bir ahlaki yargı duygusu edinebilmek için elinden 
geleni yapması gerektiğini söyler.37 Bunun edinilebilmesi için, bir sanat işini eleştirerek 
değer ve önemini test etmenin rolü önemlidir:38 

35Croce, a.g.e., s.246. 
36Schön, a.g.e. 
37C. Scarpa, "Carlo Scarpa: Mimarlık şiir olabilir mi?", Car/o Scarpa, çev.Serkan Aral, Çağdaş Dünya Mimarları 
Dizisi, sayı 16 (2001 ), s. 82-87. 
38Mies, a.g.e., s.49. 
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"Bunu yapmak için bir eleştirmen öncelikle o sanat eserini anlamak zo
rundadır. Bu kolay değildir. Sanat ürünlerinin kendi hayatları vardır. Bunu 
herkese açıklamazlar. Eğer bizim için anlamları olmak zorundaysa, onlara 
kendi gerçeklikleri ile yaklaşmalıyız. Bu aynı zamanda da eleştirinin va
rolma olanağı ve sınırıdır. Eleştirinin bir diğer sınırı gerçekte ölçülemeyen 
değerlerin hiyerarşisidir. Doğru eleştiri daima bir dizi değerlere hizmet 
eder." 

Witgenstein'a göre, estetik yargının ölçütü, Platon'a benzer biçimde,39 estetik dışı bir 
alanda, mantık alanında bulunur.40 Çünkü, artık, sanat yapıtı ile onun kuralları arasındaki 
uygunluk bir estetik sorusu değil, bir mantık sorusudur. Ona göre etik-estetik birdir. 

Wittgenstein'ın etik-estetik birliğini, danışan-danışman diyaloğunda, değerlendirmenin 
-yargının- mantık alanında bulunmasından yola çıkarak açıklarsak; etik-estetik, içinde 
mantığı barındırır. Mantık da bir indirgemedir; yani, bir durumun en son herkesin -danı
şan-danışmanın- anlayabileceği, anlamlı ve durumu tanımlayan net bir önermeye nasıl 
indirgendiğidir. Estetik de bu anlamda bir indirgemedir, yani bir durum veya bir nesne 
-tasarım-, en son, o nesneyi tanımlayan, anlamlı, net bir önermeye nasıl indirgenmeli 165 
ki, söylenen o nesneyi tarif etsin, tarif edilen de o olsun, öyle tasarlansın. Bu nedenlerle, 
etik-estetik bir bakıma fazlalıklardan kurtulma, fazlalıkları indirgeme olarak tanımla-
nabilir. Artık, en son indirgemeden daha fazla eksiltilemeyecek veya artırılamayacak 
önermedir veya tasarımdır. Buradaki indirgeme, mekanik olarak yapılan ya da belirsiz, 
anlaşılmaz ve çok değerlikli alanları reddeden, çelişkili öğeleri, kaotik ve irrasyonel ola-
rak ele alan bir anlamda düşünülmemelidir. Çünkü böyle bir yaklaşımda, belirsizlik, ya-
bancı öğelerin müdahalesi, rastlantısal ve çok değerlikli öğeler dışarıda bırakılır ve bilgi, 
edebi ya da şiirsel olmayan kural koyucu bir rol üstlenir. Kullanılan anlamıyla indirgeme, 
diyalogla, metafor alanındaki bilginin, danışan-danışman özelinde, temellendirilmesi ve 
yeniden kurulmasıdır. Böyle bir diyalog ortamı tasarımcıya, yani danışan-danışmana, 
özelikle ortamı oluşturan kişi olarak danışmana, etik-estetik değerleri oluşturma sorum-
luluğu da yüklemektedir. 

Üst Eleştiri 
Tasarım tasarlayana, kendini bu yolla var ettiği bir ifade alanı açar, çünkü mevcut olma
yanın yaratılması olarak ifade edilen de aslında tasarlayanın, tasarımın ne olduğu ile ilgili 
düşüncesidir. Bu bakış açısı, tasarımın düşünce geri planının geliştirilmesine yönelik, so
mut biçimle doğrudan ilgili olmayan ama biçime yönelik gelişmeleri de içinde saklayan, 
açık uçlu arayış ve düşünce ortamını gerekli kılar. Bunun için tasarlayan öncelikle kendini 
anlama çabası içinde olmalıdır. Kendini anlama çabasının tasarımın öğretilmesi süreci 
içinde kazandırılması, empatik bir ortamda, tasarlayanın kendini açıkça ifade edebilme
siyle mümkün olabilir. Bu nedenle tasarlamak, yani, düşüncenin nesnesinin elde edil
mesi önce ve/veya sonra söze dökmeyle -dil ile-, danışan-danışman arasında kurulacak 

39Güzel biçimlendiği anda iyi olandır. Çünkü kendinde amacı güzel olan'ı ortaya koymak olan etkinlik, 
doğal olarak içeriğindeki ilkenin belirlenimi gereği "olması gerekeni" de, yani, "iyi" olanı da bere
berinde taşır. Böylelikle sırf estetik olan olan değil, aynı zaman da etik olan da yaratılır (F. Akyol, 
"Demiurgos veya mimar", Etik-Estetik, (İstanbul:Yapı Yayın, 2004), s.1 16-121)). 
40L. Wittgenstein, Tractatus /ogico-phi/osophicus, çev.Oruç Aruoba, (İstanbul: Yapı Kredi yayınları-
758, 2003). 
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"diyalog"la gerçekleşir. Diyalog, danışan-danışman etkileşiminin ideal bir durumu olarak 
eleştiri vermeyi aynı zamanda bir sanat olarak görmenin önemini anlamayı sağlar. Çün
kü bu ideal, ona ulaşmak için sarfedilen çaba özellikle danışan için tasarım yapmanın 
anlamlarını düşündürür. Bu bakış açısıyla iki nokta önem kazanır: 

• Danışan-danışman etkileşimini ve buna bağlı olarak tasarlamayı, bütüncül bir 
eylem olarak görmek. 
• Bu görüşle birlikte farklı bir eleştiri modelini tanımlamaya ve açıklamaya çalış
mak. 

Sennett'in de belirttiği gibi nasıl ki çellistin vibratodaki dokunuşu, ifade edilmek istenilen 
sesi ortaya çıkartmak için tam doğru dokunuş olmalıysa,41 aynı şekilde danışan-danış
man etkileşimi bu doğru dokunuşu sağlayacak, deney(im)-özgürlük ortamını yaratma
lıdır. Bu ortamda, nasıl ki çellist çaldığı enstrümanı daha iyi tanımak ve bu yolla usta
lığa yaklaşma olanağı bulabilirse, benzer bir biçimde danışan da, tasarımı ve tasarımı 
yapma yollarını, kendini ve danışmanı gözlemleyerek geliştirebilir. Ancak bu ortamdaki 
özgürlük sayesinde, sahip olunan sezgiler ifade edilip en sonunda söze dökülerek anlam 
kazanabilir ve böylece anlam, içinde yorumu barındırarak diyaloğun gelişmesine olanak 

166 sağlayabilir. 

Diyalog, sezgi ve mantık birlikteliğini sağlamayı, başka türlü söylersek, sol-sağ bey
nin etkileşimli bir bütün içinde çalışmasını teşvik edebilir. Sezgi, metaforları mümkün 
kılarken, metaforları rasyonalize etmeyi sağlayan mantıktır. Her ikisi de düşünce, fikir, 
yani dil yoluyla mümkün olabilir. Dil, yolculuğu boyunca hem bilineni, hem de bilinmezi 
yüklenir, bilinmezi bulgulaması, bilinmeze tutunması asıl özgürlüğüdür.42 Bu yürüyüş, 
yani metaforlara yaslanma, aslında anlamı oluşturmadır. Başka bir deyişle anlam, meta
forların danslarıyla renk kazanır, bilmek eylemi gerçekleşir, bilineni uygulamak ve ilişki
lendirmek, öğrenmeyi ortaya çıkarır. Bir başka olgu da, anlamın oluşmasındaki anlama 
sürecidir. Bu, bir bakıma öğrenme, algılama, sorgulama ve kullanma sürecidir.43 Dola
yısıyla diyaloğun teşvik ettiği mantık-sezgi birlikteliği, fikirlerin oluşmasını ve danışan
danışmanın karşılıklı olarak anlamlı bir bilince ulaşmasını sağlayabilir. Bunun yanında, 
"diyalog ortamında yaratılan metaforlar ve buradan özellikle em patik bir ilişki sonucunda 
yapılan etik-estetik temellendirmeler,44 danışanın kendine özgü bilgiyi rasyonalize etme
sini sağlayabilir" de diyebiliriz. 

41R. Sennett, "Dokunma d uyusu", çev. İdil Üçer, Mimarlık Dergisi, sayı 289 ( 1 999), s.7-10. 
42İ .  Berk, Logos, denemeler, (İstanbul:Yapı Kredi Yayınları, 1996). 
43B. Kuryel, "Matematik modellemenin bilgi-kuramsal boyutu", Cumhuriyet Bilim Teknik, sayı 888, 
(2004 ), s.20. 
44Felsefi (etik-estetik) yöntemler ki bunlar; retorik, hermeneutik, diskürsif, diyalektik, anolojik, 
transsendental, analitik yöntemlerdir, hem metafor alanının yaratılması hem de bu alandan var olan 
bilginin indirgenmesi için kullanılan yaklaşımlar olarak öne çıkarlar. Bu yaklaşımlar, değerlendirme 
sistemleri olarak, her danışan öznel(I)iğinde kabiliyetlerin ortaya çıkabileceği özgür bir ortam sağ
larlar. Bu ortam her bir danışana özgü kabileyetlerin değerlendirilebileceği bir eşitlik ortamıdır. Etik
estetik yöntemler özellikle empatiyi gerektirmektedir. Böylelikle yalnızca bir yöntem veya biçim ol
maktan çıkan bu yöntemler, danışanın öznelliğini ortaya koyan davranışlara doğru evrilebilirler (L. 
Arıdağ, Mimari Tasarım Stüdyo Eğitiminde İletişim, Yayımlanmamış Doktora Tezi ,  İstanbul: İ.T.Ü. Fen 
Bilimleri Enstitüsü, 2005, s.208). 
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Bu çalışmada diyalog, mimari tasarıma yaklaşımda, çeşitli yönler içinde değerlendir
me yapmaya olanak sağlayan, tasarımı belli kalıplar içinde görmeyen bir anlayışla ele 
alınmıştır. Yorumlama, yorum yapabilme, ancak bu anlayış sonucunda oluşabilir. Böy
lelikle, bu çalışmada ele alındığı biçimiyle diyalog, esasen yeni bir bilginin keşfine yol 
açar. Diyalog sırasında, tasarımın nesnesine ve öznesine (danışana) belli bir uzaklıktan 
bakabilmek mümkündür, ne varki bu, öznenin yaptığı işten tamamen kopartılmasına 
izin vermez. Bu süreçte danışmanın görevi, danışanın neyi, nasıl tasarladığının farkın
da olarak, değerlendirebilme ve arkasında durabilme sorumluluğu verebilmektir. Bura
da değerlendirmenin; değerler sistemi içinde düşünebilme, değerler arasındaki ilişkiyi 
kurabilme, seçim yapabilme sorumluluğunu alabilmek olduğu söylenebilir. Danışanın 
tasarladığı ile ilgili farkındalıkları artarsa, yaptığına daha eleştirel bir gözle bakabildi
ği gözlemlenmiştir.45 Bu durum aslında, danışanın ifade ettiğinin danışman tarafından 
anlaşılması, anlaşılanın danışana hissettirilmesi, danışanın özelinde evrensel değerleri 
ortaya çıkararak, tasarımın değerlendirilmesidir. Böylelikle "tasarımda, danışanın kendi 
öznel(l) iğinde, kendi yaptığı, farkında olduğu bir tasarım yaklaşımına, yani kendinden 
çıkarak bir fikri ortaya koymasına ihtiyaç vardır ki, o tasarım evrensel bir değer taşısın 
ve etik-estetik olsun" denebilir. 

Danışmanın kendi değerlerini de danışana aktarması kaçınılmazdır ve bu hiç de kötü 
değildir. Ancak bu değerler herhangi bir şekilde salt kişisel uygulama deneyimlerine da
yanıyor ve buna bağlı olarak da yasa ve yasak olarak sunuluyorlarsa; bunlar, danışanın 
kendi etik-estetik değerlerinin oluşmasında bir doktriner baskı aracı haline dönüşebilir 
ve mimar adayının tüm mesleki gelişimi olumsuz etkilenebilir. Burada amaç, danışanı 
etik-estetik değerlerin çeşitliliğine mümkün olabildiğince açmak; farklı değerlerin var
lığından objektif olarak haberdar etmek ve bu yolla kendi değerlerini oluşturmasına 
katkıda bulunmak olmalıdır. 

Öncelikle kendi duygularını anlayıp farkında vararak başkalarının duygularını, düşünce
lerini kavrama yetisi olarak empati, hem danışmanın kendisini hem de danışanı ve onun 
eylemini -tasarımını- kavramayı kolaylaştırabilir. Burada tasarım nesnesinin özneye 
bağlanması, tutarlılığı, sorumluluğu sağlar, bu da tasarımcının özgürleşmesine katkıda 
bulunabilir. Böylece eleştiri, üst-eleştiriye yaklaşır (Şekil 1) .  Üst-eleştiri, ona ulaşmanın 
ideal bir yolu olarak diyaloğu içerir, ama diyaloğun kendisi değildir. Üst-eleştiride ifade
lerin diyaloğu oluşturmasını sağlayacak çaba, büyük ölçüde danışmana aittir. Çünkü o, 
aynı zamanda ortamı hazırlayandır. Burada diyalog, danışan-danışman etkileşimi için 
aslında bir zorunluluk değil, ama kurulabilmesi yolunda çaba harcanmasının gerekli ve 
önemli olduğu açıktır. Ancak, diyalog mümkün olamadığında, bu çabanın sayesindedir 
ki başka kanallarda konuşma ve iletişim kurabilme olanakları bulunabilir. Çünkü diya
log, danışmanın tek başına gerçekleşitirebileleceği bir şey değil, tam tersine, ortaklaşa 
bir etkinlik olarak anlaşılmalıdır. Burada unutmamak gerekir ki, danışanın danışmanla 
olan tasarım ortaklığını gerçekleştirebilmesi, öncelikle danışmanın kendi ya ptıkları ya da 
yapmak istediklerinin bilincinde olmasıyla mümkün olabilir. Danışman, diyalog yaratma 
çabasıyla danışanı bu ortama davet eder. Danışanla diyalog oluşturamadığı durumlarda, 
danışmanın kendi kendisiyle diyaloğa girmesi, hatta bunu yüksek sesle ifade etmesi de 
bu ortaklık için işe yarar bir tutum olabilir. 

45A.e. , s.210. 
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Şekil 1.  Üst-eleştiri için bir öneri (Arıdağ, a.g.e., s .  209) 

Mimari tasarımı yorumlayan üst-eleştiri, yeni bilgiyi ortaya çıkarmak için farklı bilgi alan
ları yaratmayı gerektirir. Burada yöntemler olarak her türlü eleştiri, doğrudan tasarım 
bilgisini sunmazlar, ama o bilginin bulunması için bütüne yönelik geniş bir alan yaratırlar. 
Bu alanın keşfedileceği ortamı hazırlayacak olan danışman, böyle bir ortamı oluşturmak 
için çaba harcayandır. Bu ortamdaki tasarım eleştirisi, üst-eleştiri yoluyla, bir anlamda 
danışanın kendisine ulaşmaya çalışır. Danışman, ister eskiz gibi görselleştirme yöntem-

168 !eriyle olsun, ister sözel olsun danışanın kendisine üst-eleştiri aracılığıyla ulaşır. Danışan, 
böyle bir ortamda, gözlemlere göre,46 kendini daha rahat, güvende ve özgür hissettiği 
için yavaş yavaş kendini açmaya başlar. Çünkü böyle bir ortamın amacı, gelişme ve öğ
renmedir. Bu ortamda, danışanın ortağı olarak yer alan danışmanın da danışana karşı 
sorumluluğu vardır, bu da, her türlü yöntemin ötesinde bir bilinçle davranışta bulun
maktır. 

Sonuç ve Öneriler 
Mimari tasarım eğitimi yeni bir anlayış kazanmayı, bir tür aydınlanma işlemini içeriyorsa 
yoruma dayalı pratik, başlangıçta yabancı olan ile yüzleşme olarak düşünülmelidir. Bilgi 
ile oynanabilir, bilgi hakkında konuşulabilir, bilgi üstünde düşünülebilir; fakat uygulama
ya geçirilmesi "kendine mal etme" olarak kurduğu yeniden değerlendirme süreçleri ile 
olur. " Kendine mal etme"nin dinamiği, bilginin içerisinde sunulan fikirlerin kabul edilmesi 
ile bunlardan vazgeçilmesi arasındaki karşılıklı etkileşim olarak ele alınabilir. 

Stüdyo ortamında, danışan-danışman etkileşiminde her bilginin kodlanması, danışma
nın hassas bir sorunun nedenini anlamasını sağlayan sezgiyi kodlayıp depolamak hiç de 
kolay değildir. Bunun tam tersine bilginin resmi sistemler içinde kodlanması da kendi 
kendini yok eden bir sistem yaratır. Bu şu anlamı taşır; stüdyoda, danışan-danışman 
diyaloğunda belirsizlikle baş etmeyi sağlayan akışkan, sezgilere açık ve resmiyetten 
uzak uygulamalar, düşünmeyi sınırlayan, esneklikten uzak yapılar içinde katılaşırlar. 
Eninde sonunda tasarımcı, veriler çevresinde tasarım için yeni kurallar ve araçlar edin
mek ister. Bu nedenlerle herhangi bir tasarım eyleminin amacı, bir tasarımcı için uzak 
ufuklar sağlamak ve karışıklığın üstesinden gelmektir. Stüdyo ortamındaki yapılandırıl
mış bir faaliyet olarak tasarım çalışmasında, öylece oturup sezgileri mizin bizi harekete 
geçirmesini beklemek anlamlı değildir. Sezgilerimizi bilinçli olarak bir biçimde harekete 
geçirecek tekniklere, sadece rastlantısal içgörüden daha fazlasını sağlayan tekniklere, 
danışan ve danışmanın sistemli olarak kullanabilecekleri tekniklere ihtiyacımız vardır. Bu 

46A.e., s.210. 
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tekniklerin uygulanabilmesi için danışmanın stüdyo atmosferinde tüm iletişimlere açık 
olması gerekmektedir. Bu empatik bir anlam taşır. Burada, danışan-danışman arasında 
empatik etkileşimi oluşturmayı amaçlayan eleştiri ortamının aşağıdaki anlamları taşıdığı 
düşünülebilir: 

• Öğrenme, spontanedir, yaratıcıdır. 
• Danışan-danışman etkileşimi, sorunların çoğunun birlikte çözüldüğü bir ortam 
yaratır. 
• Danışman empatik ortamın yaratıcısıdır, bu ortamda danışan da birini dinleme, 
görme ve duygularına ortak olma kabiliyetlerini öğrenir. 
• Danışman tamamıyla dürüst ve açıktır. Bu dürüstlük ve açıklığı danışana akta
rır. 
• Özgürlük, birlikte düşünüşün esası olarak etik-estetik temelde inşa edilir. 
• Akıl kendini koşullandırmalardan kurtarmıştır ve sonsuzdur. Danışman, hem 
kendi hem de danışanın aklının koşullandırmalardan arınmasını sağlar. 
• Fark etmenin içinde duyarlılık yatar. Duyarlılık, görmeyi, işitmeyi, vurguyu, ses, 
sözcüklerin içeriğini ve tonunu -dinlemeyi bırakmadan- derinliğinde kavrayabil
meyi kapsar. 
• Stüdyodaki disiplin, uymak değil, öğrenmektir. Öğrenme, bir bilme sürecidir. Bu !69 
nedenle eleştireldir, tasarım nesnesinin tasarlayan özne tarafından ele geçirilme-
si, yapma-gücünün canland ırılmasıdır. Bu anlamdaki eleştiri, özne ile nesnenin 
birleştirilmesinin başlangıcıdır. Eleştiri, sadece bir olgunun ardında yatan gerçeği 
bulmaya ve çözümlemeye değil, her şeyden önce nasıl kurulduğunu anlamaya 
çalışır. 
• Danışan-danışman etkileşiminde üst-eleştiri, danışanda varolan niteliklerin ge
liştirilmesi ve bunların bilinçli olarak kullanılmasında önem kazanır. 
• Danışanı, tasarımın öznesi olarak kabul ederek, dile getirdiklerini ortak bir dil arayışı içinde 
yorumlayan üst-eleştiri, ortaklık anlayışının oluşmasına katkıda bulunur. 
• Üst-eleştirinin ideal bir durumu olarak diyalog, ortaklık anlayışının bir sonucu olarak farklı 
yaklaşımlara açık olmayı gerektirir. 
• Stüdyo, bir çalışma mekanından çok danışanların mimarlık mesleği kültürüne kabul edil
dikleri bir yerdir. Çok az danışan stüdyo ihtiyaçlarını zorluklarla ve ikilemlerle karşılaşmadan 
tam olarak tamamlayabilir. Tasarım süreci, bu sürecin doğasında olan engelleri, belirsizlikleri 
kapsar. Üst-eleştiri, bu sıkışmaları anlamaya ve çözmeye olanak verir. 
• Danışan-danışman, sürekli olarak tasarım durumlarına açık ve mantıklı bir an
lam empoze etmeye çalışırlar. Bu anlamda belirsizliklerin çözüm yöntemi, eleşti
reldir. Tasarımın nesnelleştirilmiş öznelliği, belirsizliğin kontrolünü, varsayımsal, 
genel konuşmaları veya tartışmaları gerektirir. 
• Danışmanın üst-eleştirideki önemli bir rolü, belirsizliği yaratma nın yanında be
lirsizlik derecesini indirgemek ve belirsizlik altında alınan kararların sonucunu 
önceden sezmektir. 
• Tasarım sürecinde iletişimin rolleriyle ilgili bilgi; iletişim stratejilerini, tasarım 
süreci ve danışanlar için yeni eğitimsel ihtiyaçları, iletişim rollerini destekleyen 
bilgisayar temelli araçları içeren yeni tasarım yöntemlerini kavramayı sağlaya
bilir. Bu, tasarımda yenilikçi düşünceyi üretmeye yardım edebilir, Tasarım süreci 
boyunca işbirliği, müfredat programında halen sunulmayan iletişim rolleriyle ilgili 
eğitimi gerektirebilir. 



• Bu bakış açısına göre, tasarım stüdyosunda danışmanlık yapacak olanların eği
timi önem kazanmaktadır. Danışmanların eğitiminde yukarıda sözünü ettiğimiz 
tutum ve yaklaşımlar gözönünde bulundurulmalı ve bunların arkasında yatan te
oriler tanıtılmalı, belki mevcut danışmanlara da bu doğrultuda kendilerini yenile
meleri için olanaklar veren ortamlar yaratılmalıdır. 
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Hegel'in "Doğu"sunda Gotik Bir 
Yapı: Arap Camii 

Türker ARMANER 

Dominiken rahibi Benedetto Palazzo'nun L'Arap-Djami ou Eglise Saint-Paul a Galata' adlı 171 
kitabında belirttiğine göre, 18 Ocak 1914 tarihli La Turquie gazetesinde Arap Camii'nin 
restore edileceği bir haber olarak yer alıyordu.2 Bu restorasyon, yapının geçirdiği son 
temel değişiklik olacaktı . Palazzo'yu bu monografiyi yazmaya yönelten neden ise, kendi 
deyişiyle "Galata'daki gizemli ibadethanenin doğru ve gerçek kökenlerini bulmak" oldu. 

Yapının bu 'doğru' kökeni, Palazzo'ya göre, on dördüncü yüzyılın başlarında, Bizans İm
paratoru Justinianus döneminde, Saint-Eirene isimli Grek kilisesinin kalıntıları üzerine 
gotik tarzda inşa edilen bir Dominiken kilisesiydi. 

Bu çalışmada estetik bir nesne olarak mimari yapının, daha dar bir çerçevede de go
tik mimarinin Hegel'in sisteminde konumlandırılışı ve Hegel'in tarih alanında geliştirdiği 
yaklaşım aracılığıyla, Arap Camii'nin "asıl" kökeni çevresinde dönen tartışmayı değerlen
dirmeyi deneyeceğim. 

Palazzo, Arap Camii'ne atfedilen ve 'doğru' olmadığını varsaydığı iki kökeni çürütmeye 
girişmişti: 

İlki, "müslüman geleneği" içinde çıktığını iddia ettiği bir anakronizmdi -bu yaklaşıma 
göre, sekizinci yüzyılda, Bizans'ın maruz kaldığı ikinci büyük Arap kuşatması esnasında, 
Mesleme bin Abdülmelik'in komutasındaki Emevi ordusunun kuşatmayı kaldırana dek 
geçen sürede bir cami inşa etmiş olduğudur. Palazzo'nun bu geleneğin ana kaynakların
dan biri olarak gösterdiği, Ayvansarayı Hüseyin Efendi'nin 1864'te Istanbul'da yayım
ladığı Hadikatü'I Cevami (Camiler Bahçesi) metninde tarihsel bir olgu olarak savunulan 
budur.3 Çok daha yakın zamanda, 1965'te Tahsin Öz tarafından yayımlanan İstanbul 

1P. Benedetto Palazzo, L'Arap-Djami ou Eglise Saint-Paul a Galata (Hachette, Istanbul, 1946). 
2Bu çalışma Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 
3Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Ali Sati Efendi, Süleyman Besim Efendi, Istanbul Camileri ve Diğer 
Dini-Sivil Mimari Yapılar, haz. Ahmed Nezih Galitekin, (Istanbul: İşaret Yayınları, 2001) 



Camileri adlı kitabın ikinci cildinde yer alan "Arap' Camii" madd�sinde de, yapının ilk kez 
Emeviler tarafından inşa edildiği yolundaki gelenek, izlenir.4 Hem Ayvansarayı, hem de 
Tahsin Öz, ibadethanenin tarihçesine kaynak olarak caminin içindeki 1807 tarihli taş 
kitabedeki şiiri gösterir. 

Bu iddia, Palazzo kadar Profesör Semavi Eyice ve İstanbul'un Tarihsel Topografyası met
ninin yazarı Wolgang Müller-Wiener tarafından da kabul görmüyor5

• 

Palazzo'nun ele aldığı 'doğru' olmayan ikinci köken iddiası, "Bizans hipotezi" adıyla ele 
aldığı yaklaşımdı. Dominiken rahip için, bu yapının bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi üç Bi
zans kilisesinden biri olması mümkün değildi. "Gotik bir yapı asla Bizans yapısı olamaz," 
diyen Palazzo, gotik mimariye ait bazı ana öğeleri de 'doğru' kökene ilişkin geliştirdiği 
savına örnek olarak veriyor. 

Profesör Eyice'nin ve Palazzo'nun yapının gotik katmanına yönelik tespitleri üzerinden 
Arap Camii'ne bakarsak; ahşap tavanlı diktörtgen formdaki caminin mihrap kısmındaki 
kaburgalı tonozlardan, gotik mimaride sık görülen bir özellik olarak üç mihraba karşılık 

172 gelen üç kubbeden, mihrabın sağındaki gotik tonozlarla örtülü hücreden, Osmanlı döne
minde şerefe eklenerek minareye dönüştürülen kare kesitli çan kulesinden, bu kulenin 
altından geçen ve sivri kemerli bir kapı ile sokağa açılan dehlizden söz edebiliriz. 

Müller-Wiener de, üç bölümlü bir kilise olan ve St. Paolo adıyla kurulup on dördüncü 
yüzyıldan sonra bir süre "St. Paolo et St. Domenico" diye anılan kilisenin zemini ve planı 
itibariyle İtalyan dilenci tarikati kiliselerine benzediğini, ama onlardan farklı olarak bu 
yapıda tuğla ve küçük kesme taş katmanları gibi daha yerel öğeler kullanıldığını yazı
yor.6 

Fethedilen yerdeki en büyük kilisenin camiye dönüştürülme geleneğini izleyen II. Meh
med, Cenevizliler ile arasındaki dostluk antlaşmasına rağmen Mesa Domeniko diye bi
linen kiliseyi 147S'e doğru Galata Camii'ne çevirir, 1492'de İspanya'dan göçe zorlanan 
Endülüs Araplarının bu cami çevresine yerleşmesi ile de yapı, bugün de bilinen ismiyle, 
"Arap Camii" diye anılmaya başlanır. 

Tarihçesine ve kökenine ilişkin fikir ayrılıkları ya da ortak fikirler olsa da, camideki gotik 
tarzın ağırlığını inkar edene rastlanmaz. Palazzo da Bizans etkisini ve Osmanlı döne
mindeki değişiklikleri görmezden geliyor değildir, ama o, gotik üslubun yapının 'doğru 
kökeni' olduğu savını ileri sürer. 

Bu noktada, "gotik tarz"ın mimari bir üsluba işaret etmenin dışında da bir anlam taşıdı
ğını düşünmeliyiz. 

4Tahsin Öz, Istanbul Camileri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1965) 
SWolfgang Müller-Wiener, İstanbu/'un Tarihsel Topografyası: 1 7. Yüzyıl Başlarına Kadar Byzantion
Konstantinopo/Js-İstanbul (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001) 
6A.e, s.79-80. 
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Hegel Estetik Dersleri'nde, romantik mimari tarz içinde yer alan gotik katedrallerde iş
levselliğin, klasik mimari tarzdan farklı olarak, ikinci planda olduğunu belirtir. Her şey
den önce, Hegel'e göre gotik bir yapıda, taşıyıcı öğeler ile taşınan birimler arasındaki 
kesin ayrılık ortadan kalkmıştır. Kaburgalarla güçlendirilmiş, taşıyıcı duvarların rolünü 
azaltan çapraz tonozlar, yani "gotik tonozlar" sayesinde yüklerin taşıyıcı ayaklara daha 
iyi iletilmesini, Hegel, "mimari yapının tüm öğelerinin organik bir bütünlük içinde olma
sı", böylece "gotik üslup" ile "mimarinin sonluluğu aşarak sonsuzluğa doğru yükselmesi" 
olarak yorumlar.7 

Bir disiplin olarak "Estetik", Hegel'e tarih, siyaset ve ontoloji alanında geliştirdiği yakla
şımı desteklemesi için metafor gereçleri sunar. Dolayısıyla gotik bir yapı da, Hegel için, 
fiziksel olduğu kadar ahlaki ve siyasi bir alanı da çevreler. 

Gotik mimari ile, Hegel'in yorumuna göre, yeni bir devinim ve zaman boyutu da açılır: 
Gotik katedrallerdeki devinim, tek bir insan gözünün bütünüyle göremeyeceği kadar 
geniştir. Bir an, ancak dikkat edildiğinde göze çarpar, ama her anı bir arada görebilmek 
mümkün değildir. Ana kubbenin altında yer alan -geometrik değil- dini merkez ise, kili
senin her noktasından görülebilecek biçimde yapılır. 

Hegel, Antik Yunan tapınaklarından farklı olarak gotik mimaride, dış yüzeyin iç meka
nın belirlemesiyle oluştuğunu, dış yüzeyin iç mekanın bir "görünüşü" olduğunu belirtir. 
Estetik Dersleri'nde gotik mimari yapılar, fiziksel doğadan farklı olarak, bilince kavuştu
rulmuş, kendi yasalarının farkında olan, kendine ait bir devinimi olan organik bütünler 
biçiminde tasvir edilir: "İç mekanın, nefin ve koridorların baskısıyla onların dış yüzeyini 
oluşturan ana fasad kasılır, çekilir ve girişi oluşturur." 

Palazzo'nun "doğruluk"a (verite) yaptığı vurgu ile Hegel'in estetik, tarih, siyaset ve man
tıkta aradığı "doğruluk"un ( Wahrheit) birbirinden çok uzak olmadığını düşünüyorum. 
Mantık Bilimi'nde "doğruluk"u "sentetik bir birlik" diye tanımlayan Hegel, bu birliğin 
"içerisi ile dışarısı"nın bütünlüğü, bunların da sırasıyla "öz ve görünüş" diye çevirebile
ceğimiz Wesen ve Erscheinung'un birliği olduğunu belirtir. "Asıl" olanı "içerisi" ile sınırlı 
tutmak, Hegel'e göre, sık rastlanan bir hatadır: "Görünüş", "öz"de bulunmayan hiç bir 
şeyi temsil etmez, "öz"de de sadece ne temsil edilebiliyorsa o vardır.8 

Bu sentetik birlik, Tanrı için olduğu kadar, insan için de geçerlidir: Tanrı, açığa çıkar
dıkları, "kendisinden zuhur edenler"le; insan ise, ahlak alanı söz konusu olduğunda, 
eylemleriyle özdeştir - bir ulus da . . .  

Hegel, bir ulusun tarih sahnesinde yerini alabilmesi, belirlenen değil belirleyen olabil
mesi, tarihin bir aktörü olabilmesi için kendini nesneleştirmesi; yani bir özne olmanın 
dışına çıkıp, eylemleri ve eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan ürünleri üzerinden temsil 
edilmesinin gerekliliğinden söz eder. Sanat yapıtları da, kendilerini üreten ulusu tarih 
sahnesine çıkaracak vazgeçilmez nesnelerdir. 

7G.W.F. Hegel, "Romantic Architecture" Aesthetics : /ectures on tine art içinde, çev. T.M. Knox, (Ox
ford Clarendon Press, 1975) 
8G.W.F. Hegel, Science of Logic, çev. William Wallace, (Oxford Clarendon Press, 1975), s. 138-139. 

173 



Tarihin alanına ilişkin yaptığı tanımlardan birinde "Geist'ın zaman içinde açılması" ifade
sini kullanan Hegel, Geist'ın tarihinin de bir etkinlikler tarihi, rasyonel "moment"lerin ar
dışıklığı olduğunu, bu "moment"lerin her birinin de kendisine özgü bir tekilliği bulundu
ğunu belirtir. Hegel bu "tekillik" düşüncesinde ısrar eder, çünkü tüm birimlerin bir bütün 
içinde eridiği; soyut, genel, rasyonellikten uzak önermelerden, buyruklardan oluşmuş 
-kendi deyişiyle- "Bir" teorilerini eleştirmektedir. 

"Doğu" toplumlarını, Doğu'nun Geist'ını Hegel, bu "Birlik" düşüncesinin tahakkümü altın
da görür: Kişilerin birbirinden, zamandaki ardışık anlardan birinin diğerinden, gelenekle
rin yasalardan ayrışmadığı, tekil olanın bireysel özelliğini yitirdiği doğu toplumları . . .  

"Bireysellik", bu yaklaşımda, tekil bireyin dünyasının bireyselliği; bireyin kendisini içinde 
bulduğu dünya ile burada etkinlikleri yoluyla kurduğu dünyanın bütünlüğüdür.9 Ancak bu 
noktadan, dünyayı kendi dünyası kılmasından sonra kişi ya da ulus dolaysız, doğal değil, 
bu bütünlüğe sahip bir birey olabilir.10 

Hegel, Doğu'nun kendisini de bir "moment" olarak görür: Bu sistemde dünya tarihinin 

174 Doğu'dan Batı'ya doğru ilerlemiş, Asya başlangıç, Avrupa ise bir son olmuştur; dünya 
tarihinde, Hegel'e göre, mutlak bir Doğu vardır - "Dünya bir küre olsa da, tarih bu kü
renin çevresinde bir çember çizmez .''11 Dünya tarihi de, Doğu'dan Batı'ya bu rasyonel 
ilerleyiş sırasında, "doğal irade"yi öznel özgürlük doğrultusunda disiplin altına alır; bu bir 
anlamda, Hegel'dekl Doğa - Geist karşıtlığını göz önüne alırsak, doğal olandan rasyonel 
olana, zorunluluktan tarihin nihaı gayesi olan özgürlüğe doğru bir dönüşümdür. 

Doğu, Hegel için "doğal"dır; zemininde de dolayımsız bir bilinç bulunur, inanç, itaat ve 
gelenekler de, bu dolayımsız, antitezini oluşturmayan bilinç durumunun temel dayanak
larıdır. 

Böylece Hegel, Doğu sanatında ortaya çıkan temsilleri de despotizm tasvirleri olarak 
görür. Sanatın katmanlarının, "moment"lerinin farklılığının "temsiliyet tarzları"nın farklı
lığından kaynaklandığını belirttiği Estetik Dersleri'nde Hegel, sanatın "orijin"inin de tarihı 
değil, mantıksal olduğunu ileri sürer. Hegel, sanat yapıtlarına "doğruluk" atfedilebilece
ğini söylerken, "doğru" sanat yapıtının bir "İde" olduğunu, yani "kavramına uygun bir 
yapıt" olduğunu anlatır.12 

Sanatın ortaya çıkışı, Hegel için, yukarıda belirtildiği gibi, bir topluluğun dünyayı ken
disinin kılma ihtiyacından doğmuştur. Bu topluluk, sanatsal etkinlik ile, içinde bulduğu 

9G.W.F. Hegel, The Phenomeno/ogy of Mind, çev. J.B. Baille, (Londra: Humanities Press, 1977), 
s.333-336. 
10G. W.F. Hegel, Science of Logic, s. 163. 
11G. W.F. Hegel, Introduction to the Phi/osophy of History, çev. Leo Rauch, (Indianapolis: Hackett 
Publishing Company, 1988), s.92-93. 
12Hegel, "Bir İde olmak" ya da "Kavramına uygun olmak" terimlerini pek çok alan için kullanır. Fransız 
Devrimi, örneğin, Hegel'e göre "İde"den yoksundu: Devrimciler bu dönüşüm için rasyonel bir zemin 
oluştursalar da, fikirleri soyut ve gerçekleştirilmekten, "etkin hale getirilmekten" uzaktı; bu girişim 
de Terör dönemiyle sonuçlandı. Bkz. G.W.F. Hegel, Phllosophy of Right, çev. T.M. Knox, (Oxford: 
Oxford University Press, 1967), s. 258. 
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dünyaya ilişkin tasavvurlar geliştirir. Başlangıçta topluluklar kendilerini ve dünyayı sanat 
yapıtları yoluyla tasavvur etmekte (Völkeranschauungen) rasyonel açıdan eksik temsil
ler geliştirmişlerdir. 

Dünya tarihi ile sanat tarihindeki iki "Hegel momenti", tam bu noktada çakışır. Geist'ın 

"rasyonel ilerleyişi" esnasında tarih sahnesindeki yerini alan "despotik Doğu toplumları" 
ve bu toplumların dünyayı "sembolik mimari"nin temsillerini kullanarak temsil etme
leri . Sembolik mimari, mimarinin kavramına uygun "doğru" mimari; bir başka deyişle 
"Mimari İdesi" değildir. Ancak "klasik mimari" ile, yani organik formdan rasyonel forma 
geçildiğinde bir ulusun Geist'ı daha yüksek bir konuma taşınacaktır. 

"Romantik mimari"nin en yetkin temsilleri olarak gotik katedraller ise, sembolik ve kla
sik mimarinin daha üst, daha "rasyonel" bir katmandaki temsilleridir. Gotik tarz, Hegel 
ve Goethe için, artık mimari formu da zorlayan, "katmanlarında çeşitli ulusların ruhunu 
barındıran" ve tüm ayrıntıların bütünün formuna doğru devindiği temsilleri üretir. 13 Bu 
temsillerde mekanın yanı sıra, zaman da çevrelenir. 

Dominikenler tarafından ilk kurulduğu dönemlerde Thomas Aquinas'ın öğretilerinin tar- 175 
tışıldığı "St. Paul" ya da "St. Paul et St. Domenico" da, Hegel açısından bakacak olursak, 
coğrafi olarak doğuda batılı bir zihniyetin ürettiği bir gotik temsildir. 

Gotik mimarinin Aquinas öğretisi ile ilişkisi, sadece belirli bir felsefi yaklaşıma "ev sa
hipliği" yapması ile değil, aynı zamanda bu öğretinin "metinlerde temsil edilme biçimi" 
ile de kurulur. Erwin Panofsky, Aquinas sonrası dönemde aklın birleştirici gücüne du
yulan güvenin azalması ile katedrallerin "daha az mükemmelleşmiş" yapılara dönüş
mesi arasında rastlantısal olmayan bir benzerlik bulunduğunu savunur.14 Skolastikteki 
Summa'ların "özet"ten sistemli yapılara dönüşmesi, sadece iki boyutlu sanat yapıtları 
için düşünülen "perspektif"in 1330-1340'tan itibaren gotik mimaride de etkisini göster
mesi ile Duns Scotus'un "bireyselleştirici ilke"yi tanımlamak için anahtar terim olarak 
kullandığı Haeccitas ("Bu-olmak") kavramını geliştirmesi, aynı kültürel iklimin, aynı bi
linç durumunun ürünleridir.ıs 

Mimar ile metin yazarı, Hegel'in hiyerarşisi söz konusuysa, temsiliyet tarzlarının baş
langıcı ile sonunu oluşturur. Dünya tarihinin Doğu'dan Batı'ya doğru rasyonel ilerleyişi; 
bireyselliğin "Bir" içinde eridiği dünya tasavvurundan öznenin özgür etkinliğiyle dünyayı 
kendisinin kılmasına yönelik dönüşüm, sanat formlarının mimariden şiire doğru yüksel-

13J.W. Goethe, "Von Deutscher Baukunst 1773," Schriften zur Kunst içinde. (Zürich: Artemis Verlag, 
1954). 
14"Benedikten öğreti ile hazırlanıp Lafranc ve Anselmus ile başlatılan, Dominiken ve Fransisken
lerle olgunluğa ulaşan Skolastik öğreti gibi Gotik tarz da, Benedikten manastırlarında hazırlanmış, 
St. Denis katedrali ile başlatılmış, büyük şehir katedralleri ile de doruk noktasına ulaşmıştır." 
Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. Engin Akyürek, (Istanbul: Kabalcı Yayı
nevi, 1995) 
ısİki ayrı Aristoteles yorumunun (ilki İbn-i Rüşd'ün, ikincisi İbn-i Sina'nın Aristoteles yorumları ara
cılığıyla biçimlenen) Geç Ortaçağ'daki temsilcileri olan Aquinas ile Scotus'un ortaklık gösterdikleri bir 
nokta vardı: Tekil nesnenin "pozitif", kendinden menkul varlığını tutarlı biçimde serimlemek. Her ikisi 
de, "Bir şeyin ne olduğu"nu (quod quid est), onun ilk varlığı (primum ens), "Onu 'o' yapan ve onun 
'o olmayan'dan ayırt eden ilke" olarak tanımladı. 



mesiyle; fiziksel doğaya bağımlı temsillerden bilincin şiirde temsil edilmesine yönelik 
dönüşümle birlikte gerçekleşir. 

Gotik kiliselerde yapının "o yapı" olmasını sağlayan "inanç merkezi", ibadethanenin çev

relediği "ruhani dünya"nın da merkezi ve o yapının bir araya getirdiği öznelerin "orada" 
olmalarına yol açan, "bir aradalığını" kuran, yüzlerini yöneltecekleri doğrultuyu kuran 
bir merkezdir. Roma Forumu'nun kentin her yerinden görüneceği şekilde yapılmasına 
benzer biçimde16 gotik tarzda inşa edilmiş bir yapıda da minber ve sahın yapının her 
noktasından görülebilecek biçimde tasarlanmıştır. 

Palazzo, Arap Camii'nin tarihi kökenleri üzerine bir araştırma yaparken, Hegel'in estetik 
alanında geliştirdiği kategorileri uygularsak, yapının rasyonel "orijin"ini arıyordu: Palaz
zo, Arap Camii'ni, "ya da Galata'daki Aziz Paulos Kilisesi"ni, bir "İde"ye dönüştürebilmek 
için, Dominikenler tarafından gotik bir kilise olarak inşa edildiğini ispat etmek istiyordu. 

Birkaçından söz ettiğim, yapının kökenini Mesleme'nin kuşatma dönemine dayandıranlar 
da, bir İslam mabedinin, Hıristiyan inancına da hizmet ettikten sonra, yeniden "aslına", 

176 Müslüman dünyasına döndüğünü göstermeye çalıştılar. Bizans, her iki savı öne sürenler 
için de, yapının "orijin"inin emanet edilmemesinin gerektiği bir gelenekti. 

Hegel'in, Goethe'nin17, Palazzo'nun ve bu konuya ilişkin bir iddiada bulunan herkesin 
bilincinde, "Batı"ya, "Doğu"ya ve "Bizans"a ilişkin temsiller vardı . Tarihi kesitler, yönetim 
biçimleri, gündelik yaşama ilişkin pratikler . . .  Bunların hepsi, belirli temsiller söz konu
su olduğunda "monolitik", tek bir zihin durumuna işaret eden biçimde ifadesini buldu. 
Dolayısıyla, bu temsiller, sanat yapıtları aracılığıyla, ahlakı yargılara da dolayım sağladı; 
fiziksel bir nesne, mimari bir yapı, fiziksel alanda bulunamayacak göstergelerin de tem
sili olarak karşımıza çıktı. 

"Doğu"nun "Batı"da, "Batı"nın "Doğu"da nasıl temsil edildiğinin yanı sıra, "Doğu"da 
"Batı'nın ' Doğu' temsili"nin, "Batı"da da "Doğu'nun 'Batı' temsili"nin nasıl temsil edil
diğine göz atmak da gerekebilir. Bu durumda, Doğu / Batı ya da yazının çerçevesine 
bağlı olarak İslam / Bizans / Dominiken ayrımının bir "temsiliyet ilişkisi" ayrımı olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Arap Camii, yeniden Hegel estetiği terimlerine başvurursak, hangi sırada olduğunu kesin
liğiyle bilemesek de, İslam, Bizans ve Dom in iken "moment"lerini barındırarak Galata'da, 
Perşembe Pazarı'nın içinde "statik" değil "dinamik" biçimde, her temsil edilişinde tarihi 
yeniden kurarak duruyor. 

"Gotik moment", gotiğin temsil ettiği dünya, Arap Camii'nde iki Hegel "moment"inin, 
"Doğu"nun ve Sembolik Mimari tarzın rahatlıkla çakışmasına bir ölçüde engel oldu . İs
lam, Ortadoks-Bizans ve Katolik-Dominiken tanımlarını, sadece dini pratikler değil; ikti-

16Richard Sennett, Ten ve Taş -Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, çev. Tuncay Birkan, (Istanbul: 
Metis Yayınları, 2006) 
17Goethe'nin Batı-Doğu Divanı, bunun için en iyi örneklerden biri olabilir. 
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sadı, siyası, tarihı alanlar içinde de değerlendirirsek, Arap Camii, çevrelediği mekanın ve 
bulunduğu anın çok dışında bir alanı kaplıyor. 

Hegel'den yaptığımız alıntıyı değiştirirsek, Arap Camii'ndeki "gotik moment" belki tarihin 
de, küreye benzeyen dünyanın çevresinde sürekli çember çizdiğini gösteriyor. 

A Gothic Structure in Hegel's 'Orient': Arab Mosque 

In this presentation I shall attempt to analyze "Arab mosque" in Istanbul through Hegelian 
aesthetics. A detailed monograph of this mosque, L 'Arap Djami ou Eglise Saint-Paul a 
Galata by Benedetto Palazzo, became one of the fundamental texts for conducting this 
research. I assume that the debate on the "origins" of this mosque is appropriate for 
evaluating Hegel's theses on aesthetics, history, as well as on political philosophy. Arab 
Mosque, partly constructed in the gothic style, is examined by Palazzo for proving that 
the "true origin" of it is "neither Byzantine, nar Muslim, but Latin". The emphasis on the 
word " Latin" indicates the gothic construction of the mosque. 
According ta Hegel, the gothic cathedrals, which are the culminations of the romantic 
architecture, form a time-dimension within a geometrical space . Architectural pieces, 
for Hegel, are not merely physical entities, but alsa political manifestations. On the 
other hand, when it comes ta Hegel's hierarchy, the "Oriental realm" is located to the 
base floor while the "Germanic realm" occupies the uppermost one, on the assumption 
that the "individuation" is not crystallized in the "Oriental" sphere, and hence is not 
eligible for accommodating a gothic form. Thus, the Orient/Occident dichotomy, among 
other things, is determined by the architectural "artworks". 
Palazzo was after a "Hegelian origin", and the mosque itself, in its multi-layered form, 
raises a doubt about the consistency of Hegel with respect to his classification of both 
the artistic modes and the historical phases . 
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A New Aesthetics: Hermeneutic 
Philosophy and The Work of Art 

Işıltan ATAMAN 

This paper concerns aesthetics in Heidegger-Gadamer's hermeneutic axis which debates 179 
the objectification of the work of art emanated from the declaration of Cartesian eye 
beholding art as the surplus of cogito . Nonetheless, one should remember the words of 
Gianni Vattimo that hermeneutic discourse is "a sense of family, a common atmosphere". 1 

Neither it is true to deli mit oneself regarding hermeneutics within this axis nor with the 
concept of Cartesian or metaphysical debate. The desired itenary would not be the 
one whlch follows a pattern entering a Gadamerian realm after saying enough about 
Heidegger. So, I prefer to begin with the impetus of Susan Sontag's words, that "in place 
of a hermeneutics we need an erotics of art."2 

Surprisingly what Sontag calls 'erotics of art' as "to show how it is, even that it is 
what it is, rather than to show what it means"3, is related to hermeneutics of art itself. 
Hermeneutics in a narrow philological sense could be an instrument to squeeze the 
meaning or separate the meaningful part from the rest of the work of art. Heidegger's 
famous work, The Origin of The Work Art opens up with these words: "Origin here 
means that from which and by virtue of which a thing is, what it is and how it is."4 

Furthermore, it is Gadamer himself who enunciates that we are the ones questioned 
by the work of art. Surely, Sontag underlines an eroticism, in which the work is 'seen' 
and 'felt' as an unshattered body. A stance towards art which is not degenerating its 
existence with exhausted methodologies and not interrogating the work of art as the 
embodiment of meaning, is anyhow the proviso of overcoming aesthetics based on form 
and content distinction, or in Gadamer's saying 'aesthetic differentiation.'  

1Gianni Vattimo, "The Nihilistic Vocation of Hermeneutics", Beyond Jnterpretation: The Meanlng of 
Hermeneutics for Phi/osophy, trans. David Webb (Oxford: Polity Press, 1997), pp. 1 .  
2Susan Sontag, "Against Interpretation," Against Jnterpretation And Other Essays (New York: 
Octagon Books, 1982), pp.14. 
3Ibid., pp.14. 
4Martin Heidegger, "The Orlgin of The Work of Art", in Albert Hofstadter and Richard Kuhns (eds.) 
Phllosoph/es of Art and Beauties: Se/ected Readings in Aesthetics from Plato to He/degger (New 
York: Modern Library, 1964), pp. 649. 



With Cartesian philosophy, subjectism comes to such an understanding that subject 
is the unique determination and competent authority of things in the realm of cogito. 5 

After Descartes' attempt of giving ali credit for knowing the truth to the human subject, 
subject turns into the bearer of the cognition of truth. The world of objects is designed by 
the subject's perception which is thought to be purified from the illusions of nature and 
delusions of mind in a sterilized geometrical sphere. Descartes' "ontological grounds for 
defining the 'world' as res extensa"6, is the satisfaction of knowing the wordly objects by 
their entities, how they are tactual with their physical existence . "Mathematical knowledge 
is regarded by Descartes as the one manner of apprehending entities which can always 
give assurance that their Being has been securely grasped."1Intellectio, knowing towards 
mathematics would come to mean that seeing is tantamount to touching. By the same 
token, there is nothing to see beyond the accessibility of subject's hand. Heidegger 
underlines that mathematics is not the principle "ontology of the world" in Descartes. 
Regarding being as "presence-at-hand" (das Vorhandene) is the key point.8 

Thus, it is not awkward that Descartes gives credit to vision among other senses as his 
aim is expulsing the illusions and 'ghosts' for the sake of a clarified truth. "As has often 

180 been remarked, Descartes was a quintessentially visual philosopher, who tacitly adopted 
the position of a perspectivist painter using a camera obscura to reproduce the observed 
world."9 Preeminently, the eye which works as a camera obscura, is believed to be a 
representing mirror. It is a passive organ which is of use in making the object visible in 
mind. In this scenographic world, artist's vision would capture the form of the object 
as it appears in mind. Art could just represent a distinct world with such a mechanical 
vision where the artist's eye captures not what lies beyond the form of the object, but 
the exact form that is represented in mind. In this case, subject-object dualism and the 
hegemony of mechanical vision is parallel with the concept of form and matter distinction 
by which art is than conceived to be a sensuous taste with its formly feature. 

An artistic image striped of illusions, "reflection, trompe-l'oeil or artifice"10 as its 
enumerated by Dali Judowitz is ludicrous by means of the 'authenticity and originality' 

5"Subjectism is latent in the Platonic interpretation of being, since an idea is something seen 
by someone. But with Descartes the situation is made explicit that man is not the receiver of 
emanations of being more primary than he himself is (i.e., man is no longer creature), but rather 
that he is creating being, the ground of a world that he himself forms and projects." Richard Palmer, 
"Heidegger's Later Contribution to Hermeneutical Theory," Hermeneutics: Interpretation Theory in 
Schleiemacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 
pp.144. 
6Martin Heidegger, Being And Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (Oxford: Blackwell 
Pub., 1996), pp.127. 
7Ibid., pp. 128. 
8"Thus his ontology of the world is not primarily determined by his leaning towars mathematics, a 
science which he chances to esteem very high ly, but rather by his ontological orientation in principle 
towards Being as constant presence-at-hand, which mathematical knowledge is exceptionally well 
suited ta grasp." Heidegger, Being and Time, pp.129. 
9Martin Jay, "The Noblest of the Senses: Vision from Plato ta Descartes," Downcast Eyes: The 
Denigration of Vision in Twentieth-Century Fren eh Thought {California: University of California Pres, 
1993), pp.69. 
10Dalia Jodovitz, "Vislon, Representation, and Technology in Descartes", Modernity And Hegemony of 
Vision, ed. by David Michael Levin (Berkeley: University of California Press, 1993), pp.63. 
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of art that is surely accepted by any contemporary interpreter, critic or spectator. "There 
is no possibility for that kind of images to be admirable beyond the visible, beyond 
that, there is no quality that seduces eye."11  How such a concept of would vision which 
anchors to the visible and representative in mind and attempts to retain the certitude 
of the truth of the visible, cause to constitute an art theory wherein art is not only an 
object but also "a timeless present"?12 

Indeed, an aesthetic intention was not to elude the hegemony of Cartesian perception 
in order to open oneself to the being of the work of art. In eighteenth century, aesthetics 
turneci into a field of beauty, what is beautiful in art-work. That is why "the experience 
of art as aesthetica/ is the experience of art having lost or been deprived of its power 
to speak the truth."13 For Heidegger, enlightenment was the peak of the long history 
of metaphysics started from Plato. The distinction of logic, morality and beauty as 
separated categories, relinquished art truthless. Fine arts represent an institution that 
"produces the beautiful"14 and provides release and enjoyment for the modern spectator. 
Art remains from Greeks and Medieval Ages, times when art was a "disclosure", "a 
happening of truth", to the modern times as a mere beautiful 'thing', as an object of 
aisthetis. Heidegger, himself considers the "thingness of thing" in art-work but at the 181 
same time he emphasizes that "(  ... ) the art work is something else over and above 
the thingly element. This something else pertaining to the work constitutes its artistic 
element."15 

Today, it is accepted that art is not the representation of the outside world .  Moderns do 
not assume art as a Platonic appearance or a matter of taste. Artist is seemed to deserve 
a sui generis world in culture with his unique genius which he subjectively expresses via 
work of art. But, again here in expressiveness of art, stili traces of metaphysics prevail. 
Great industry of art with museums, ownerships, critics, and a good deal of spectator, 
leaned on not the authenticity of art-work but rather the estrangement of the artist as 
a marginal outsider. So-to-speak, when Heidegger in The Origin grieved that 'great art' 
has already been dead by not speaking the truth anymore and transpiring in museums 
as guns hanging on walls, he was drawing near to the modern artists .16 The avant-garde 
artists desired to escape from the order of representation and the industrialization of art 
to set forth their works' autonomy. They battled against the institutionalizing of art and 
tried to make their works public. Indeed, Avant-garde artists were in an exertion of new 
aesthetics wherein the image emancipates from the resemblance to its object and attain 

11Zeynep Sayın, İmgenin Pornografisi (Pornography of Image) (Metis: İstanbul, 2003), pp.27. 
12Hans-Georg Gadamer, "Aesthetics and Hermeneutics," E. David (ed.) Phi/osophical Hermeneutics, 
Linge (Berkeley: University of California Press, 1977), pp. 96. 
13J. M. Bernstein, "Introduction: Aesthetic Alienation", The Fate of Art: Aesthetic Alienation from Kant 
to Derrida and Adorno (Oxford: Polity Press, 1992), pp.4. 
14Heidegger, "The Origin of The Work of Art," pp. 663. 
15Ibid., pp. 651.  
16Seeing Heidegger's both direct and indirect relation not only with past, but alsa with art of his 
own age is crucial because Heidegger has been oftenly accused to disregard modern art and be a 
nostalgic philosopher. it would be hazardous if we only saw him as a philosopher who mourns to the 
death of art. Indeed, The Origin was the first step in his path of thinking of art. See Julian Young's 
extensive book to look over this path: Julian Young, Heidegger's Phi/osophy of Art (Cambridge: 
Cambrldge University Pres, 2002). 



an internal autonomy by transforming the mediums of art or in other terms, 'thingness 
of a rt', light, color or contour, into the image itself. 

On the other side, hermeneutics, beginning from Heidegger and Gadamer, became a 
major post-aesthetic theory, But, in which way hermeneutic philosophy thought what 
art is? How Heidegger and his follower Gadamer related art with truth, language, and 
knowledge? Could art be knowledge? If it could be, in this epistemological world where 
the science reigns the knowledge, could be a stance to construe art as knowledge with 
its own terms? 

Both Heidegger and Gadamer criticized the transcendental ego harshly and of course 
aesthetics which could only be possible with subjectİve way of understandİng being. 
But, they went forward and presented an approach to being that art and art-works can 
be interpreted in a wholly different manner. Gadamer explains thİs ontological project 
in his work, On the Problem of Self-Understanding: "Heidegger did not stop, however, 
with the transcendental schema that stili motivated the concept of self-understanding in 
Being and Time. Even in Being and Time the real question İs not in what way being can 

182 be understood but understanding is being, for the understanding of being represents the 
existential distinction of Dasein,"17 

For Heidegger, understanding is always an understanding of a world, not "a simple 
activity of the conscİousness that understa nds."18 Daseİn's distinction is settİng up a 
world where he projects his authenticity. Before ali the subjectifications of ego, there 
is the world that encompasses Daseİn's belng. "World worlds ( Welt weltet) and is 
something that is to a greater degree than the tangible and perceptible realm in whİch 
we believe ourselves to be at home, World is never an object that stands before us and 
can be beheld. World is the ever un-objective realm that shelters us as long as the paths 
of birth and death, blessings and curse keep us exposed to being." 

This dramatic break-off from ego-object dualism obtains a post-aesthetic space in 
Heidegger's philosophy. Because the truth in art-work arises from its being as a world. 
"Towerİng-up-within-itself the work discloses a world and keeps this world in ruling 
position."19 "The happening of truth" as disclosure rises from the work itself, rises from 
"what is at work" in work. At this point, Heidegger questions the thingly character 
that makes art-work work. But at the same time, it is the same thingly character that 
is objectified by metaphysical tradition. That is why he turns to Greek word techne 
which means both craftsmanship and creativity, an unseparated mode of the thingly 
character and art in a work. Techne is not "a kİnd of practical performance": It İs "to 
apprehend what is present as such." it is the knowledge of a-Jetheia, "the uncoverİng". 20 

The question of how an art-work is knowledge can be answered by the knowledge of 
techne since it is not a process of reason. 

17Hans-Georg Gadamer, "On The Problem of Self-Understandİng", Phllosophical Hermeneutics, ed. 
Davİd E. Linge (Calİfornia: University of california Press, 1977), pp.49. 
18Ibid ., pp. 50. 
19Heidegger, "The Origin of The Work of Art", pp.671. 
20Ibid., pp, 682-83. 
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Art-work is not a mere self-expression; it is 'bringing forth' a world wherein lighting 
and concealing happens. "As setting-into-work of truth, art is poetry."21 It is poetry 
(Dichtung) in a sense that it is the only way to open up truth . Because language itself is 
the unlque possibility of Dasein to be-in-world truly. Ali art work is poetry because they 
are the bearers of truth that is spoken by language. 

in Gadamer too, linguistically (Sprachlichkeit) of the work of art is the crucial point. 
As Heidegger enacts that visual arts "always happen already and only in the Open 
of speaking and naming", Gadamer follows Heidegger and asserts that hermeneutics' 
mission is to understand what the work of art is saying. "What we are calling the 
language of the work of art, for the sake of which the work is preserved and handed on, 
is the language of the work of art itself speaks, whether it is linguistic in nature or not."22 
Language of the work of art is the provision of work having an authentic presence and 
remaining contemporary despite its historical dimension . To understand the work of art 
is to integrate what it is saying to our own world via its language. 

Hermeneutics is already a transforming process of the language of one world into 
another. But, it is not a simple translation of the historicity of the work of art. This 183 
is where Gadamer debates art as an aesthetic category. Understanding a work is not 
capturing what it involves physically and enjoying what is visible there. it is the process 
of self-understanding; opening oneself to the "matrix of meaning" settled down in art-
work. Because of the fact that the work of art has been occurred before us sometime 
in history, to understand its meaning as a present world turneci towards our being is 
self-understanding. Self-understanding is not the precision of ego that is capable of 
understanding the wordly events by reason. lnstead, "understanding involves a moment 
of "loss of self" that is relevant to theological hermeneutics and should be investigated in 
terms of the structure of game."23 it  could be noticed that as in Heidegger 'what is' is in 
the movement of lighting and concealing, the game has "the back and forth movement" 
that "has a peculiar freedom and buoyancy that determines the consciousness of the 
player."24 The act of 'loss' is the erosion of subject's domination on ruling the world. 
Art is a performance like game, which we cannot easily project our subjectiveness . it is 
an original world arises in the integrity of form and content. What spectators experienced 
i n  art is not the beauty of form, but the truth brought into being by image. So, the image 
is not a simple showing-off; it is the truth of the work of art that is presented by artistle 
creativity. The 'aesthetic non-differentiation' in art-work, the binding existence of image 
that makes form and content unseparable is the inversion of aesthetic tradition. 

That is to say, hermeneutics retains a possibility of interpretation of the work of art 
wherein the interpreter ar spectator is open to the question that is put by the work. Each 
analysis of artistic image may be the endless desire of answering that question. Because 
the question which has not a constant and mathematical answer is relevant to being. it is 
the vocation of a tremendous polyphonic language embedded in lmage. it is the opening 

21!bid., pp. 695. 
22Gadamer, "Aesthetlcs and Hermeneutics", pp.100. 
23Gadamer, "On The Problem of Self-Understanding", pp.51. 
24Ibid., pp. 53. 
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of the hermeneutic circle where the last word cannot be uttered but the movement of 
language and image will endlessly persist. In other words, the image demands to be 
known by showing itself off. Parallel with this, it is the appearance of meaning and truth 
which cannot be known and grasped as handling an object. This tension resembles the 
dreadful relationship between Oedipus and Sphinx as Orhan Koçak considers: 

"The work of art is a riddle which is unknown and wants to be known. While the 
interpreter is interpreting (performing) the work of art, he also makes it transparent . 
He was adapting himself to the work of art's will to be known, he was requiring its 
necessities; but this transparency may cause to miss the question of the work of art (the 
work of art as a question) .''25 

The problem of interpretation and understanding in arts is not to find the suitable 
methods and categories but to avoid the overwhelming prejudice of theories. Yet, the 
genuine attitude is to claim our own prejudice which will put forward our authenticity by 
self-understanding. The question is whether we are capable of such emancipation, such 
emanation in other world than ours . 

Yeni Bir Estetik: Hermeneutik Felsefe ve Sanat Eseri 

Heidegger, Descartes'ı ve kartezyen düşüncesini Platon'la başlayan öznelcilik gelene
ğinin doruk noktası olarak görür. Çünkü kartezyen felsefeyle birlikte öznelcilik öyle bir 
noktaya gelmiştir ki, özne cogito alanındaki 'şey'lerin belirleyici ve yetkili yegane otorite
si olmuştur. Dünya ve şeyler öznenin algısına ve düşünmesine tabidir. Özne ise etrafını 
kuşatan şeylerin hakikatine dair son sözü söyleyen, kendi üzerine düşünen bir varlıktır. 
Descartes'ın tüm diğer duyular içinde önceliği görme duyusuna vermesi, amacının arın
mış bir hakikat adına illüzyonları ve 'hayaletleri' kovmak olduğunu düşünecek olursak, 
tuhaf değildir. Camera obscura gibi çalışan gözün öncelikli olarak temsili bir ayna oldu
ğuna inanılmıştır. Göz nesnenin zihinde belirmesine yarayan pasif bir organdır. Bu pers
pektivist dünyada sanatçının gözü, nesnenin zihinde beliren halini yakalar. Sanat böylesi 
bir mekanik görmeyle kopuk, müstakil bir dünyayı temsil eder. Bu noktada özne-nesne 
dualizmi ve mekanik görmenin hegemonyası estetik kavramını ortaya çıkarır. Dünyaya 
gönderilen sanat eseri, salt bir estetik nesnedir. Eser, içeriğinden sıyrılmış bir güzellik 
biçimidir. İlk olarak Kant, sanatı estetik sınırlarından özgürleştirir ve bağımsız bir sanat 
eseri düşüncesinin yolunu açar. Ancak aynı zamanda teori, pratik ve estetik alanlarını 
kategorize eder. 
Bu çalışma, hermeneutik felsefenin kartezyen ve Kantçı kavram ve kategorilerin eleşti
risi olarak izini sürmektedir. Heidegger'in sanat felsefesine, 'dünya olarak sanat eseri'ne 
ve Gadamer'ın 'estetik farksızlaştırma'sına (aesthetic non-differentiation) bir estetik tar
tışması olarak odaklanacaktır. Sonrasında, estetiğin üstesinden gelme olarak modern ve 
post-modern sanatlardaki yeni estetik anlayışı tartışılacaktır. 

250rhan Koçak, İmgenin Halleri: Mithat Şen'in Resmine Doğru Üç Deneme (The Modes of Image: 
Three Essays Towards The Painting of Mithat Şen) (İstanbul :  Metis Yayınları, 1995), pp. 38. 
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Türkiye'de Resim Piyasasında Risk
Getiri İlişkisinin Tahmini ve FVFM 
Uygulaması 

Erdal ATUKEREN, Aylin SEÇKİN 

1. Giriş1 

Kişi ve kuruluşlar sanat eserleri alırken çeşitli düşüncelerle hareket ederler. Örneğin, 
müzeler ve sanat galerileri kolleksiyonlarını genişletmek, adlarını ön plana çıkarmak ve 
daha çok ziyaretçi çekmek, ya da sanata ve sanatçılara destek olmak amacını güdebi
lirler. Özel kişiler, kuruluşlar ve şirketler için ise, kolleksiyonculuk ve çağdaş sanatçıla
rı desteklemek amaçlarının yanısıra, sanat eserlerinin tamamlayıcı tüketim malı olma 
özelliği de önem taşır. Örneğin, bir özel kişi, evini, lşyerini dekore etmek ya da sadece 
estetik amaçlı olarak bir resim veya heykel satın alabilir. Bunun yanında, sanat eserleri
nin bir finansal yatırım aracı olarak görülmesi de söz konusudur. Bir kişi bir tabloyu veya 
heykeli sadece kendi zevki için almış olsa bile, içinden bu eserin değerinin zaman içinde 
artabileceğini de düşünebilir. Sanat eserlerinine olan talebin sanat eserleri sunumuyla 
biraraya getirilmesinde sanat galerileri ve müzayedelerin büyük rolü vardır. Bu kurum ve 
kuruluşlarda oluşan fiyatlar piyasa dışı (örneğin: ilk elden satış) gerçekleşen işlemlere 
göre daha gözlenebilir olduğundan, sanat piyasalarının ekonomik yönünün incelenme
sine de imkan verirler. 

Sanat ekonomisi, konusu itibariyla, kültür olayları ekonomisinin (cultural economlcs) bir 
alt dalıdır. Kültür olayları ekonomisi (ya da, kültürel iktisat) uluslararası bir dernek çatısı 
altında ilk defa 1973 yılında bir araya gelmiş ve "Journal of Cultural Economics" dergisi 
ilk olarak 1 977'de yayınlanmıştır. 2006'da Viyana'da 14'üncüsü yapılan "Association for 

Cultural Economics International" toplantılarında Türkiye'deki ünive rsitelerden gönderi
len bildiriler de sunulmuştur.2 

Basında zaman zaman ünlü ressamların tablolarının milyonlarca dolara satıldığı haberle
ri yer almakta ve bu haberler sanat eserlerine yapılan yatırımların yüksek getirisi olduğu 

1Dokuz Eylül Üniversitsi tarafı ndan 2-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 10. Ulusal Finans Sem
pozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. 
2Bkz. Akdede ve Oğuş (2006), ve Uraz (2006). 
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imajını verebilmektedir.3 Bu gerçekte böyle midir? Ya da, sanat eserleri bir yatırım aracı 
olarak düşünüldüğünde getirisi ve riski nedir? Bu getiri ve risk diğer finansal yatırım 
alternatifleriyle karşılaştırıldığında sanata yatırım yapmanın avantajı var mıdır? Bu soru
lara cevap aranması akademik düzeyde Rush ( 1 961),  Anderson (1974), ve Stein ( 1 977) 
ile başlamıştır. Rush { 1 961)  kitabında 1925-1960 arası dönemde tabloların ve antika 
mobilyaların bir yatırım aracı olarak performansını incelemiştir. Rush'ın elde ettiği sonuç
lar bazı tablo türlerinin (örneğin: post-empresyonistler, ekspresyonistler, Matisse ve Pi
casso gibi modern ressamlar) getirisinin hisse senetlerinin getirisinin üzerinde olduğunu 
göstermiştir. Anderson (1974) makalesinde 1780-1970 döneminde müzayedelerde en 
az iki defa satılmış tablolardan bir örnek oluşturmuş ve ortalama yıllık reel getiri oranını 
yüzde 3 olarak bulmuştur. Stein (1977) ise 1946-1968 döneminde ABD ve İngiltere'de 
yapılan müzayedelerde satılan ve 1946'dan önce ölmüş olan ressamların eserlerinin 
getirisini incelemiştir. Stein'ın bulgularına göre ortalama yıllık nominal getiri oranı yüz
de 10. S'tir. Aynı dönemde hisse senetlerinin ortalama yıllık getirisi ise yüzde 14.3'tür. 
Anderson ve Stein'ın analizlerindeki bir ortak nokta, her ikisinin de tablolara (ve daha 
genelde sanata) yapılan yatırımların sadece finansal değil, estetik veya psikolojik getiri
sinin de olduğunu belirtmeleri ve borsaya yapılan yatırımlarla sanata yapılan yatırımlar 

186 arasındaki getiri farkının bu boyutu yansıttığını söylemeleridir. Bu açıdan bakıldığında, 
sanat yatırımlarının estetik-psikolojik temettüsü olan bir finansal yatırım aracı olduğu 
düşünülebilir. Fakat, diğer yatırım araçlarından farklı olarak, sanat yatırımlarının geti
risini belirleyen temel faktörlerden (fundamentals) bahsetmek zordur. Çünkü, alıcıların 
tercihleri, zevkleri, moda rüzgarları, vb. önceden tahmin edilmesi güç hatta imkansız 
olan faktörler sanat piyasalarında uzun dönemde kimlerin ve ne gibi eserlerinin gözde 
olacağını belirlemektedir. Değeri ölümünden sonra anlaşılan veya yeniden keşfedilen 
sanatçılar çoktur. Diğer bir örnek olarak, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, ABD'deki 
resim piyasalarında oryantalist türdeki resimlerin alıcı bulmakta zorlandığı ve dolayısıyla 
fiyatlarının düşmesi verilebilir. 

Ayrıca, sanata yapılan yatırımların diğer alışılmış finansal yatırımlarla doğrudan kar
şılaştırılmasında güçlükler olduğu göz ardı edilemez. Bu güçler arasında, sanat eser
lerinin istendiği zaman kolayca alınıp satılamaması (likidite sorunu), sanat eserlerinin 
alım-satımındaki yüksek komisyonlar, bu yatırımların koruması için gerekli sigorta ve 
muhafaza maliyetleri, sanat eserlerinin sahte çıkma ihtimali, veya ünlü bir sanatçıya ait 
olduğu sanılan bir eserin daha sonra o sanatçıya ait olmadığının tespit edilmesi ihtimali 
sayılabilir.• 

Gene de, finansal piyasaları etkileyen gelişmelerin kısa vadede sanat piyasalarındaki 
fiyatları da etkilediği bilinmektedir. Bu da, sanat piyasalarına diğer piyasalardan servet 
etkileri geçişleri nedeniyle meydana gelmektedir. Ginsburgh ve Jeanfils (1995), özellik
le Tokyo borsasının kısa vadede "eski büyük ustaların eserleri" (old master paintings) 
piyasasındaki fiyatları etkilediğini göstermiştir. Japonya'nın 1990 öncesinde hızlı büyü-

3Ülkemizden bir örnek olarak, Aralık 2004'de Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tab
losu 5 trilyon liraya (yaklaşık 3.5 milyon dolar) satılmıştır. Aynı tablo 1990 yılındaki bir müzayedede 
yaklaşık 600 bin dolara satılmıştı. 
48. S. Frey, ve R. Eichenberger, "On the Return of Art Investment Return Analyses," Journal of Cul
tural Economics, 19, 1995, s. 207-220. 
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mesi ve Japon yatırımcıların servetlerini sanat piyasalarına kanalize etmeleri uluslararası 
sanat piyasalarındaki fiyatlarda bir köpük oluşturmuştur. Japon ekonomisinin 1990'dan 
itibaren krize girmesi Japon yatırımcıların bu piyasadan çekilmesine neden olmuş ve 
dolayısıyla fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşanmıştır. 

Sanat eserleri piyasalarına ait fiyat endekslerinin hesaplanması ve sanat yatırımlarının 
risk - getiri özelliklerinin diğer finansal yatırımlarla karşılaştırılması konularında son 
yıllarda literatürde önemli gelişmeler olmuştu.5 Ekonometrik analiz tekniklerinin ilerle
mesi ve zaman serileri analizinde son 15-20 yılda meydana gelişmeler (örneğin: vektör 
otoregresyon modelleri ve eş-bütünleşme analizi) sanata yapılan yatırımların finansal 
yönünün araştırılmasına da katkı sağlamış ve sanat ekonomisi ile finansal iktisatı birbi
rine yakınlaştırmıştır. 

Sanata yapılan yatırımların getirisi üzerine yapılan çalışmalar genelde gelişmiş ülkelerin 
sanat piyasaları üzerinedir. Bu bir ölçüde de doğaldır. Çünkü sanat piyasalarının derinliği 
ve verilerin uzun süreler için düzenli olarak kaydedilmiş olması, analizlerin bu ülkelerin 
sanatçıları ve piyasaları üzerinde yoğunlaşmasını beraberinde getirmektedir. Literatürde 
bir istisna olarak Edwards (2004 ) ,  onyedi Latin Amerika ülkesine ait ressamların eserleri- l87 
nin müzayede fiyatlarını kullanarak, ülkeler ve bazı ressamlar bazında ve genel düzeyde 
fiyat endeksleri oluşturmuştur. Genel endeksin getirisi yüksek (yıllık ortalama reel getiri: 
yüzde 9) ve uluslararası hisse senetleriyle korrelasyonu düşüktür. Bu nedenle Edwards 
(2004), Latin Amerikalı ressamların eserlerinin bir uluslararası yatırım portföyüne dahil 
edilmesinin portföyü çeşitlendireceğini ve toplam riski azaltacağını öne sürmektedir. 

Ülkemizdeki sanat piyasasının ekonomik yönü ile ilgili olarak sanat dergilerinde ve gaze
telerde birçok yorumlar yapılmaktadır. Fakat, yaptığımız literatür taramaları sonuçlarına 
göre, Seçkin ve Atukeren (2006) çalışmasından önce özellikle bu piyasalar için hesaplan
mış bir fiyat endeksi akademik kaynaklarda bulunmamaktadır. Seçkin ve Atukeren'nin 
(2006) çalışmasında Türkiye'de resim müzayedeleri piyasası incelenmiş ve ilk aşama 
olarak 13 ressamdan oluşan bir listenin 1989-2006 (Mart) arasında satılan 1030 eseri
nin müzayede satış fiyatları kullanılarak bir fiyat endeksi oluşturulmuştur. Yöntem ola
rak, hedonik fiyat regresyonu kullanılmıştır. Bu yöntem, sanat ekonomisi literatüründe 
en sık kullanılan iki metotdan biridir. 6 Elde edilen sonuçlar, resim piyasasına yapılan 
yatırımların Türk Lirası cinsinden reel getirisinin küçük (yıllık ortalama yüzde 0.6) fakat 
pozitif, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB 100) göre daha düşük, ve İMKB 
100 endeksi ile olan korrelasyonunun özellikle 1995-2005 döneminde yüksek olduğunu 
(r=0.66) göstermiştir. Ancak, resim piyasasındaki getiri döviz, altın, ve banka faizi gibi 
diğer klasik yatırım araçlarının getirisine göre daha yüksek ve bunlarla olan korrelas
yonu düşük - hatta negatiftir. Bu sonuçlara göre, Türkiye'de resim piyasasına yatırım 
yapmanın, borsa ve sanat toplamı artmamak üzere, döviz, altın ve mevduattan oluşan 
bir portföyü çeşitlendireceği ve toplam riski azaltabileceği söylenebilir. 

5Bu konudaki literatür, Frey ve Eichenberger (1995), Burton ve Jacobsen (1999), ve Ashenfelter ve 
Graddy (2003) tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. 
6Diğer yöntem "tekrar-satış (repeat-sales)" yöntemidir. 



Bu bildiride sunulan çalışma, bir anlamda Seçkin ve Atukeren (2006)'nın devamı ni
teliğindedir. Amacımız, önceki çalışmamızda oluşturulan fiyat endeksini kullanarak 
Türkiye'deki resim piyasasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile ilişkisini 
finansal varlık fiyatlandırma modeli (FVFM) çerçevesinde incelemektir. Tahmin edilen 
FVFM modelinin alfa ve beta parametrelerinin yorumu uluslararası literatür çerçevesinde 
de değerlendirilecektir. Çalışmamızın geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir. İkinci bö
lümde, Seçkin ve Atukeren (2006)'da elde edilen sonuçlar özetle sunulacak ve örnek ve 
yöntem üzerine daha detaylı bilgi verilecektir. Üçüncü bölümde, finansal varlık fiyatlama 
modeli Türkiye'de resim piyasası verileri kullanılarak tahmin edilecek ve sonuçlar tartışı
lacaktır. Dördüncü ve son bölüm ise genel değerlendirmeye ayrılmıştır. 

2. Türkiye Resim Piyasası İçin Bir Fiyat Endeksi 
Yukarıda açıklandığı üzere, Türkiye resim piyasası için Seçkin ve Atukeren (2006)'da 
oluşturduğumuz fiyat endeksi 1989-2005 dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin seçil
mesinin nedeni veri elde edilmesindeki kısıtlamalardan dolayıdır. Veri kaynağı olarak 
kullanılan Lebriz müzayede sonuçları veri bankasındaki ilk kayıtlar 1989'da başlamak
tadır.7 Gene de, İMKB'nin 1986 sonlarında açıldığı göz önüne alındığında, elimizdeki 

l88 resim piyasası müzayedesi sonuçları ile İMKB'de oluşan fiyatlar birbirine yakın dönemleri 
kapsamaktadır. 

Önceki çalışmamıza konu olan fiyat endeksi ilk etapta 1 3  ressama ait eserlerin müzaye
de satış sonuçlarıyla oluşturulmuştur. Bu ressamlar: Osman Hamdi Bey, İbrahim Çallı, 
Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Nejad Melih Devrim, Erol Akyavaş, 
Avni Arbaş, Nuri İyem, Burhan Doğançay, Mehmet Güleryüz, Kornet (Coşkun Gürkan), 
ve Bedri Baykam'dır. Toplam eser sayısı 1030 olup, müayedelerde en çok eseri satılan 
ressamlar 173 eser ile Avni Arbaş, 169 eser ile Nuri İyem ve 163 eser ile Abidin Dino'dur. 
Örneğimizde, Türk resminin eski büyük ustalarından Osman Hamdi Bey'in 14 ve İbrahim 
Çallı'nın 82 eseri mevcuttur. Modelin tahmininde kullanılan hedonik fiyat regresyonunda 
tablolarının çeşitli karakteristikleri kontrol edilmekte ve zaman boyutu yıllara ait kukla 
değişkenlerle temsil edilmektedir. Tabloların karakteristikleri olarak, ressamın adı, res
min ismi olup olmadığı, resmin boyutları, resmin yapıldığı ortam (örneğin: tuval, kağıt, 
duralit, tahta, vb,), resmin yapılmasında kullanılan teknik (örneğin: yağlı boya, sulu 
boya, guaş, vb.), ve resmin satışının yapıldığı müzayede kurumu bu özellikleri belirten 
değişkenlerle kontrol edilmiştir. Tablo 1 .  hesaplanan hedonik fiyat endeksini, İMKB'deki 
gelişmeleri ve, makroekonomik gelişmeleri yansıtması açısından, TÜFE ve reel GSMH 
büyüme oranlarını göstermektedir.8 

Tablo l'e bakıldığında, resim piyasasının makro ekonomik gelişmelerden etkilendiği ve 
özellikle 1999 ve 2001 krizlerinin bu piyasaya olumsuz olarak yansıdığı görülmektedir. 
Bu gelişmeler IMKB'ye paraleldir. 1994'teki krizde ise, IMKB'nin aksine, resim piyasasın
da reel getiri yüksek düzeyde pozitifdir. Bu farklılığın nedenleri ilerideki çalışmalarımızda 
ele alınacaktır. 

7Bkz. Lebriz Müzayede Bilgi Bankası, 2006. Lebriz Elektronik Bilgilendirme Hizmetleri Limited Şirketi. 
(http:\\www.lebriz.com).(Son erişim tarihi: 21 Eylül 2006.] 
8Modelin tahmin sonuçları ve modele ait ekonometrik detaylar adı geçen çalışmamızdan temin edi
lebilir. 
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TÜFE 
Ree 

GSMH 
Büyüme 

Oranı 

TABLO 1. Resim Piyasası ve IMl<B Endekslerindeki Nominal Fiyat Değişmeleri ve Makro Ekonomik 

l<oşullar (1990 - 2005) 

(% değişim, yıl ortalamaları itibariyle) 

l<aynak: Seçkin ve Atukeren (2006, Tablo 3), IMKB, ve TCMB. 
(*) Temettü oranı değişim değil yüzde olarak seviyedir. Resim piyasası için hesaplapladığımız fiyat 
endeksi ile uyumlu olması açısından, İMKB endeksi ve TÜFE'dekl yıllık değişimler yıl ortalamaları 
üzeri nden hesaplanmıştır. 

Bu verilere dayanarak yaptığımız hesaplar 1990-2005 döneminde resim piyasasına ya
pılan yatırımların ortalama yı l l ık nominal getirisinin yüzde 59.2 olduğunu göstermekte
dir. Aynı dönemde, İMKB'deki temettü hariç yıll ık ortalama TL cinsinden nominal getiri 
oranı yüzde 65.2'dir. Bu dönemde enflasyon oranının yıllık ortalamalar itibariyle yüzde 
58.6 olduğu göz önüne alınırsa, resim piyasasına yapılan yatırımların küçük de olsa 
enflasyonun üzerinde getiri sağladığı fakat reel getiri oranının İMKB'nin altında kaldığı 
söylenebilir. Ayrıca, resim piyasasına yapılan yatırımların standart sapması da İMKB'nin 
üzerindedir (o

R
esım = 99 .7;  o

1MKB 
= 88.3). Bu sonuçlar, uluslararası literatürle uyum içinde

dir. Ancak, 2001 krizinden önceki ve sonraki dönemler karşılaştırıldığında, getiri ve risk 
açısından resim piyasası ve İMKB arasında bir fark olduğu da gözlenmektedir. Örneğin, 
2003-2005 döneminde, İMKB'deki getiri oranı  nominal bazda yıl l ık ortalama yüzde 40.6 
iken, bu dönemde resim piyasasındaki yıllık nominal getiri ancak yüzde 3 civarındadır. 
Bu farkın sebepleri olarak, enflasyonun düşük ve reel büyüme oranının yüksek olduğu 
son yıl larda borsanın ekonomik gelişmelere daha pozitif (ve daha hızlı) cevap vermesi 
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ve 2001 ekonomik krizinin resim piyasası üzerindeki özel ve negatif etkisi olması öne 
sürülebilir. 9 

Türkiye'de bankalar galerileri ve sergileri ile sanatın gelişimine ve sanatçılara önemli 
bir destek vermişlerdir. Bu nedenle, bankalar arasında farklılıklar olsa da, genelde ban
kaların Türk sanatçılarına ait önemli kolleksiyonları oluşmuştur. 2001 yılındaki krizde 
birçok banka iflas etmiş ve mal varlıkları satışa çıkarılmıştır. Bankalara ait resim ve sa
nat kolleksiyonlarına ait eserler de bu satışlarda yer almışlardır. Bu tasfiye işlemi 2001 
sonrasındaki yıllarda da devam etmiştir. Örneğin, Osman Hamdi Bey'in 2004 sonunda 
5 Trilyon TL'ye satılan "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosu da 2001 krizinin sonuç
larındandır.10 Bu satışlar nedeniyle, ilk olarak resim piyasasında arz artmıştır. İkincisi, 
batan bankalar ve 2001 krizinden olumsuz etkilenen diğer özel ve tüzel kişiler resim 
piyasasında alıcı olmaktan çıkmışlardır. İMKB'nin 1995-2000 yıll.9rı arasında yıllık orta
lama olarak sürekli yüksek getiriye sahip olduğu göz önüne alınırsa, 2001'deki ekonomik 
kriz ve İMKB'deki büyük düşüşün Türkiye'deki resim piyasasına yansıması, bir anlamda, 
Japonya'nın ekonomik krize girmesi ve Japonların alıcı olmaktan çıkmasıyla uluslararası 
sanat piyasalarında yaşanan fiyat düşüşleriyle karşılaştırılabilir. 

3. Türkiye'de Resim Piyasası Üzerine Finansal Varlık Fiyatlama Modeli Dene
mesi 
3.1. Giriş ve Literatür 
Şimdiye kadar yaptığımız değerlendirmeler betimsel gözlemler ve analizleri içermekte
dir. Örneğin, resim piyasasındaki risk bu piyasadaki getirinin standart sapması olarak 
hesaplanmış ve İMKB için aynı şekilde elde edilen rakamlarla karşılaştırılmıştır. Bu bö
lümde, Türkiye'deki resim piyasasında oluşan fiyatlara ait getiri ve risk, finans litera
türünde "Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (FVFM)" olarak bilinen yöntem kullanılarak 
analiz edilecektir. 

FVFM, temel olarak, belirli bir finansal varlığın getirisi ile bir piyasa portföyünün getirisi 
arasındaki ilişkiyi inceler. Bunu yaparken, risksiz kabul edilecebilecek başka bir yatırım 
aracının getirisi de göz önüne alınır. FVFM'nin çeşitli versiyonları vardır. FVFM'nin zaman 
serileri kullanılarak tahmin edilen versiyonu ]ensen ( 1 968) tarafından geliştirilmiş ve ilk 
olarak Friend ve Blume ( 1970), ve Black, Jensen ve Scholes ( 1 972) tarafından uygu
lanmıştır. 

FVFM matematiksel olarcik aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

(1) 

Bu denklemde: 

9Resim müzayedeleri ile borsanın ekonomik gelişmelere cevap verme hızlarının farklı olması normal
dir. Borsada işlemler hafta sonları ve tatil günleri dışında her gün yapılmasına karşın, müzayedeler 
belirli aralıklarla yapılmakta ve özellikle yaz aylarında müzayede sayısı oldukça azalmaktadır. 
10Bu satış fiyatı bir istisna teşkil etmesi açısından, Seçkin ve Atukeren (2006) çalışmasında örnek 
dışı bırakılmıştır. 
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R
1 1 : Belirli bir finansal varlığın (i) getirisine ait zaman serisi, 

Rft : Risksiz kabul edilen bir finansal varlığın ( f )  getirisine ait zaman serisi 
(Risksiz faiz oranı), 

RM, : Belirli bir piyasa portföyünün (M) getirisine ait zaman serisi, 

l31M : "i" finansal varlığının getirisinin piyasa portföyü ile olan ilişkisinin hassasiyeti-
ni (risk ilişkisini) gösteren parametre, 
a : "i"finansal varlığının piyasa portföyü ile olan risk ilişkisi ile açıklanamayan 
kısmı ve 

ı::1, : regresyonun hata terimidir. 

FVFM'de tahmin edilen beta (13) parametresi, "i" finansal varlığının piyasa portföyüne 
göre sistematik riskini gösterir. Eğer, 13 > 1 ise, "i" varlığı piyasaya göre daha riskli (ve 
bu nedenle de getirisi yüksek olabilir); 13 = 1 ise, "i" varlığının sistematik riski piyasa 
portföyü ile aynı; 13 < 1 ise, "i" varlığı piyasa portföyüne göre daha risksiz demektir. Bu 
son halde (13 < 1), "i" varlığınının getirisinin piyasa portföyünün getirisi ile olan korrelas
yonunun düşük olduğu ve "i" finansal varlığını da içeren bir yatırım portföyünün toplam 
riski azaltacağı söylenebilir. 

FVFM, tamamen finansal nitelikli varlıklara uygulandığında, alfa'nın (a) sıfır olmasını ge
rektirir. Pozitif değerli ve sıfırdan istatistiksel olarak anlamlı farklı olan bir alfa değeri, "i" 
finansal varlığının risksiz faiz oranına göre ekstra getirisinin piyasa portföyünün ekstra 
getirisine olan risk ilişkisinden saptığı şeklinde yorumlanabilir (örneğin, portföy yöneti
cisinin kabiliyeti vb. nedenlerle).  

Sanat ekonomisi literatüründe FVFM'yi ilk uygulayan Stein (1977)'dır. Stein'nın 1946-
1968 dönemi için tahmin ettiği FVFM'nin alfa'sı -0.016 ve beta'sı 0 .822'dir. Modelin açık
layıcı gücü (R2) ise 0 . 242 olarak bulunmuştur. 

Pesando ( 1993) baskı resimler piyasasını 1972 - 1992 dönemi için incelemiş ve 
Picasso'nun bu şekildeki eserlerinin getirisini ayrıca değerlendirmiştir. Pesando'nun FVFM 
modelinin tahmin sonuçları genel baskı piyasası için alfa'nın -0.015 ve beta'nın 0 . 315; 
Picasso'nun eserlerinin alfa'sının -0.012 beta'sının ise 0.430 olduğunu göstermektedir. 

Chanel et al . (1994) tablolara yapılan yatırımlarla çeşitli borsaların (New York, Tokyo, 
Paris, Londra ve Frankfurt) getiri ilişkisini FYFM ile incelemiş ve aşağıdaki sonuçları elde 
etmiştir. 

TABLO 2. Chanel, Varet-Gerard, Ginsburgh (1994) 

FVFM Tahminleri (1962-1988 dönemi) 

Beta 

Not: Bu sonuçlar 1830'dan sonra doğan ve hayatlarının bir bölümünü 

Fransa'da geçiren 32 ressamlık bir portföyden elde edilmiştir. 
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Chanel et al.'ın sonuçları beta'nın değerinin 1'den düşük olduğunu ve bu nedenle bu 
ressamların eserlerine yapılan yatırımların portföy çeşitlendirmesine imkan verdiğini 
göstermektedir. Ayrıca, alfa hep pozitif çıkmış ve Tokyo hariç, değeri yüzde 1'e yakındır. 
Fakat Chanel et al .'ın FVFM modellerinin açıklama gücü düşük olup, modellerin R2'si 
0 .014 ile 0 .057 arasındadır. 

Sanat ekonomisi literatüründe FVFM'yi uygulayan diğer bir çalışma Hodgson ve Vorkink 
(2004)'tir. Hodgson ve Vorkink (HV), 1968-2001 döneminde 152 Kanada'lı ressamın 
müzayedelerde satılan eserleri için bir hedonik fiyat endeksi oluşturmuş ve bu endeksin 
getirisini " Morgan Stanley Capital International (MSCI)" Kanada hisse senetleri indeksi 
ile karşılaştırmıştır. Hodgson ve Vorkink'nin sonuçları literatürdeki bulguları desteklemek
tedir: sanat yatırımlarının getirisi borsaya göre daha düşüktür.U Hodgson ve Vorkink, 
bir sonraki adım olarak, FVFM'yi hem şartsız (unconditiona/) hem de şartlı (conditiona/) 

formülasyonuyla tahmin etmişlerdir. Yukarıda, (1 )  no'lu denklemde tanımladığımız şart
sız FVFM'nin tahmini sonucu a = -0 .008 ve i3 = 0.042 olarak bulunmuştur. Bu rakamlar 
oldukça düşüktür. Özellikle, i3'nın değeri, Kanada'lı ressamların eserlerinden oluşan bir 
portföyün hisse senetlerine göre çok daha az sistematik risk içerdiğini göstermektedir. 

192 Yukarıda özetlediğimiz çalışmalardan çıkan genel sonuç, Stein (1977) hariç, sanat piya
sası yatırımlarının sistematik riskinin hisse senetleri borsalarına göre daha düşük olduğu 
(13 < 1) ve bu nedenle portföy çeşitlendirmesine katkıda bulunabileceği yönündedir. 

FVFM'nin sanat piyasalarına uygulanmasının ilginç bir sonucu alfa'nın bu literatürde
ki yorumunun farklı bir boyut almasıdır. Daha önce, sanata yapılan yatırımların finan
sal olduğu kadar estetik-psikolojik getirisinin de olduğunu belirtmiştik. Literatürde, bu 
estetik bağlamdaki getirinin FVFM'de alfa tarafından içerildiği görüşü benimsenmiştir. 
Örneğin, Chanel, Gerard-Varet, ve Ginsburgh FVFM çerçevesinde tahmin edilen alfa'yı 
sanat eserlerine yapılan yatırımların finansal olmayan getirisini, daha doğrusu estetik 
ve psikolojik getirisini, gösterdiği şeklinde yorumlamaktadır.12 Fakat yukarıda özetle
diğimiz çalışmalara bakıldığında alfa değerlerinin, Chanel (1994) hariç, negatif olduğu 
görülmektedir. Hodgson ve Vorkink bu bulguyu alfa'nın estetik getirinin yanısıra sanat 
eserlerinin sahipliğinin getirdiği maliyetleri de içerdiği ve bu pozitif ve negatif faktörlerin 
net balansı olduğu şeklinde açıklamaktadır. 13 Gerçekten de, müzayedelerden satın alınan 
bir eserin toplam maliyeti, ödenen vergiler ve komisyonlar, sigorta primleri, bakım ve 
koruma masrafları nedeniyle, müzayede satış fiyatının (hammer price) çok üzerinde ola
bilmektedir. Akademik çalışmalarda kullanılan satış fiyatı verileri ise genelde bu faktörle
ri içermemektedir. Bu nedenle, yukarıda saydığımız maliyetler ışığında, sanat eserlerinin 
estetik, saygınlık vb. özellikleri nedeniyle sahibine sağladığı ve nakten ölçülemeyen net 
ek getirisinin FVFM'nin alfa'sı tarafından ifade edilebileceği söylenebilir. Tabii ki, sanat 
yatırımlarının toplam getirisini değerlendirirken zaman boyutu unutulmamalıdır. Finans 

11Kanada'lı ressamların eserlerinin nominal getirisi yıllık ortalama yüzde 7.6, reel getiri ise yüzde 
3'tür. Aynı dönemde, MSCI Kanada indeksinin nominal getirisi ortalama 14.2'dir. Sanat piyasaları için 
genel bir endeks olan Mei ve Moses (2002)'ye göre son 50 yılda New York'da yapılan müzayedel
erdeki ortalama getiri yüzde 8.2'dir. 
120. Chanel, L. A.  Gerard-Varet ve V. Ginsburgh, "Prices and Returns on Paintings: An Exercise on 
How to Price the Priceless", Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 19, 1994, s.17.  
13D. J .  Hodgson ve K. P. Vorkink "Asset Pricing Theory and the Valuation of Canadian Paintings", 
Canadian Journaf of Economics, 37(3), 2004, s. 649. 
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literatüründe hisse senetleri için beta'nın beş yıllık dönemler itibarıyla hesaplanması 
önerilmektedir. Bu sürenin sanat piyasalarındaki yatırımlar için kısa olduğu söylenebilir. 

3.2. Türkiye'deki Resim Müzayedeleri Piyasasına FVFM Uygulaması 
Bu bölümde, yukarıdaki açıklamalar ışığında, FVFM Türkiye resim piyasası için tahmin 
edilecektir. Kullanılan değişkenler, denklem (1) ile uyumlu olarak aşağıda belirtilmiştir. 

R" : Resim piyasasında getiri (yıllık yüzde değişme) 
Rtt : Risksiz faiz oranı (Türkiye Cumhuriyeti Hazine Bonoları getirisi) 
RM, : İMKB 100 getirisi {TL cinsinden, temettü ilave edilmiş) 

Uluslararası literatürde, sanat piyasalarındaki getiri genelde ya direkt Amerikan doları 
(USD) cinsinden hesaplanmakta ya da USD'na çevrilmektedir. Risksiz faiz oranı olarak 
da, Amerikan hazine bonolarının kullanımı standarttır. Ülkemizde de, FVFM'nin İMKB'de 
uygulanmasında risksiz getiri olarak Hazine bonoları kullanılmaktadır. 14 Bu nedenle, ça
lışmamızda risksiz faiz oranı Hazine bonolarının getirisi ile ifade edilecektir. Piyasa port
föyü olarak, İMKB 100 endeksi kullanılmıştır. Tablo 3 .  ( 1 )  no'lu regresyon denkleminin en 
küçük kareler yöntemiyle 1990-2005 dönemi için tahmin sonuçlarını göstermektedir. 193 

Ta min Degerı ata t-ıstatıstıgı 

a 5 

7 

TABLO 3. Türkiye'de Resim Müzayedeleri Piyasası ile İMKB arasında FVFM Tahmini (1990-2005) 

Tablo 3'de belirtilen sonuçlara göre, resim piyasasındaki sistematik risk İMKB'ye göre 
daha düşüktür (beta < 1 ) .  Alfa değeri ise negatiftir. Bu sonuçlar, Bölüm 3 . l 'de belirttiği
miz uluslararası literatürdeki sonuçlara oldukça yakındır. 

Ancak, FVFM modeli ile ilgili olarak, beta'nın zaman içinde değişebilmesi konusu önemli
dir. Resim piyasası ile İMKB'nin 1994 krizine farklı tepki verdiğini daha önce belirtmiştik. 
Bu nedenle, FVFM'yi 1994 krizi sonrası dönemi için (1995-2005) tekrar tahmin ettik. 
Sonuçlar Tablo 4'de gösterilmiştir. 

14Bkz. C .  T. Gürsoy, ve Y. ö. Erzurumlu, "Evaluation of Portfolio Performance of Turkish 
Investment Funds", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4, 2001, ss. 43-58 . 
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Ta min Degeri ata t-ıstatıs ıgı 

A a 0 . 3286 .7500 

Beta 0.9 90 0 .3203 

, R = O .  

TABLO 4 .  Türkiye'de Resim Müzayedeleri Piyasası ile İMKB arasında FVFM Tahmini (1995-2005) 

FVFM'nin 1995 - 2005 dönemi için tahmin edilen parametre değerleri 1990-2005 döne
mi ile karşılaştırıldığında büyük farklılıklar gözükmektedir. İlk olarak, beta değeri istatis
tiksel olarak l'e eşittir. Yani, resim piyasasındaki sistematik risk ile İMKB'deki sistematik 
risk aynıdır. Alfa değeri de, 1995-2005 döneminde pozitif (fakat istatistiksel olarak an
lamsız) çıkmıştır. Dönemler itibarıyla, FVFM modelinin resim piyasasındaki ekstra getiriyi 
açıklama gücü de farklıdır. 1990-2005 döneminde R2 = 0 . 12 iken, 1995-2005 döne
minde R2 = 0.48'dir. Uluslararası literatürle karşılaştırıldığında, FVFM modelinin Türkiye 
resim piyasasındaki getiriyi açıklayıcı gücü oldukça yüksektir. Hazine bonosu faizlerinin 
ekonomik durumu ve kriz dönemlerini temsil eden bir değişken olduğu düşünüldüğünde, 
beta'nın da 1 olması nedeniyle, resim piyasası ve hisse senedi fiyatlarının genel ekono
mik durumdan, özellikle 1995 sonrasında, aynı derecede etkilendiği söylenebilir. 

Alfa'nın sanat ekonomisi literatürüne özel yorumuna daha önce değinmiştik. Müza
yede kuruluşlarından ve basından elde edindiğimiz bilgilere göre, 2006 yılı itibariyle, 
Türkiye'deki müzayede piyasasında, alıcının ödediği komisyon yüzde 6-7 civarındadır. 
Buna ilave olarak alıcı yüzde 18 KDV ödemektedir (artı: ödenen komisyon ücretinin 
yüzde 18 KDV'si) . Toplamda, satın alınan eser için alıcı müzayede fiyatınına ilaveten 
yaklaşık yüzde 25 ek bir bedel ödemektedir. Bu rakamlar göz önüne alındığında, tahmin 
edilen alfa'nın her iki dönemde de istatistiksel olarak sıfırdan farklı olmaması, sanata 
yapılan yatırımların pozitif finans-dışı getirisi hakkında ipuçları vermektedir. 

Sonuç olarak, tahmin edilen beta'ların istatistiksel olarak anlamlı ve alfa'nın sıfırdan farklı 
olmaması nedeniyle, FVFM modelinin Türkiye'de resim müzayedeleri piyasasında geçerli 
olduğu söylenebilir. FVFM literatüründe beta'nın zaman içindeki değişkenliği önemli bir 
konudur. Çalışmamızda da beta değeri zaman içinde değişim göstermektedir. Buna göre, 
son on yıl göz önüne alındığında, resim piyasasının bir yatırım aracı olarak kullanılarak 
İMKB ile olan bir portföyü çeşitlendiremeyeceği gözlenmektedir. Ancak, 1990-2005 dö
nemi bir bütün olarak ele alındığında, beta'nın değeri !'in altındadır. Beta'nın değerinin 
daha uzun dönemde ! 'in altında olması, sanat ekonomisi literatüründeki genel kanıyla 
uyumlu olarak, sanata yapılan yatırımların uzun dönemli bir yatırım aracı olarak düşü
nülmesi gerektiğine dikkat çeker. 
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4. Sonuç 
Bu çalışmada, sanata yapılan yatırımların finansal yatırım aracı olarak performansı ve 
hisse senedi piyasaları karşısındaki getiri - risk ilişkisi betimsel yöntemler ve finansal 
varlık fiyatlama modeli kullanılarak incelenmiştir. Uygulama olarak, Türkiye'de resim 
müzayedeleri piyasası seçilmiştir. Uluslararası sanat ekonomisi literatüründe yapılan 
benzer çalışmalar gelişmiş ülkeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde 
sanat piyasalarının diğer finansal piyasalarla olan ilişkisini inceleyen çalışmalar yok de
necek kadar azdır. Çalışmamız bu literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Seçkin ve Atukeren'de (2006) oluşturulan hedonik fiyat endeksini kullanarak elde etti
ğimiz sonuçlara göre, 1990-2005 döneminde, Türkiye'de resim piyasasına yapılan ya
tırımların getirisi genel olarak İstanbul Menkul Kıymetler borsasına göre daha az ve 
volatilitesi daha fazladır. Bu iki piyasadaki getirilerin korrelasyonu da yüksektir. Finansal 
varlık fiyatlama modelini kullanarak elde ettiğimiz sonuçlar da bu bulgularımızı 1995-
2005 dönemi için desteklemektedir. Bu nedenle, sanat eserleri ve hisse senetlerinden 
oluşan bir portföyün toplam riskinde bir değişme olmayacağı söylenebilir. Piyasaların 
sığlığı nedeniyle, makroekonomik istikrarsızlığın hem borsayı hem de sanat piyasalarını 
etkileyen ortak faktör olması bu sonucun açıklanmasında göz önüne alınmalıdır. Yine 195 
de, sanat piyasasının diğer finansal piyasalardan ayrı, kendine has, özellikleri vardır. 
Örneğin, 1994 krizi sırasında İMKB düşerken resim piyasasında reel yükselme yaşan-
mıştır. FVFM'ni kullanarak yaptığımız analizde de beta değeri 1990-2005 dönemi için 
0 . 3 1  olarak bulunmuştur. Bu nedenle uzun dönemde, sanata yapılacak yatırımların diğer 
yatırım araçlarıyla birlikte oluşturulacak bir portföyün riskini azaltmakta yardımcı olacağı 
kanısındayız. 

On the Measurement of Psychic Returns to Investing in Art Objects: An 
Application to the Market for Paintings in Turkey 

in this study, we examine the nature of the returns to investing in art objects. First, 
there are financial returns since art objects can be considered as a financial investment. 
Secondly, there are aesthetic or psychic returns since art has a consumption good 
aspect as well. Next, we focus on the psychic returns and review the literature on the 
measurement of psychic returns. We find that the capital asset pricing model (CAPM) 
used in finance theory can capture both aspects of investing in art objects. T hen, we 
estimate the CAPM using Turkish paintings market data for the 1990-2005 period. 
Following Hodgson and Vorkink's (2004, Canadian Journal of Economics) interpretation 
of the parameters of the CAPM and making use of the transaction cost data from Turkish 
paintings auctions, we infer that the extent of psychic returns to investing in Turkish 
paintings should amount to about 30 per cent on average. We further argue that this 
estimate of the psychic returns can be generalised to the international art markets in 
general. 
JEL Classification: zıı, Gl0 
Keywords: Economics of Art, Paintings, Psychic Returns, Capital Asset Pricing Models 
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Estetik Öğretiminde Yeni Arayışlar 

Aygül AYKUT 

Genç sanatçıların genellikle estetiği öğrenirken çeşitli engellerle karşılaştıkları izlenmek
tedir. Gençlerin keşifte karşılaştıkları ilk engel estetikle yüzleştiklerinde yaşadıkları ça
tışmalardır. 

Estetik sadece bir bilgi değildir. Estetik Analiz gençlerin sanatsal yargılarında bazı ikilemli 
durumlar yaratmaktadır. Estetiğin nesneler dünyasını sorgulama biçimi sanatçıda şüphe 
oluşturarak yaratıcılığa müdahale etmektedir. Hatta sanatçılar bu yüzden estetik analizin 
yaratıcılıklarına zarar vereceğinden şüphe duymakta, estetikle yüzleşmekten çekinmek
tedirler. Bu nedenle pek çok sanatçı estetiği öğrenmeye eğilim göstermiyor olabilir. 

Arell'e göre, estetiğe duyulan şüphenin altında, sanatçının egosunda yarattığı sanat an
layışına fiyat biçme ya da yaratıcılığa zarar verme korkusu yatmaktadır. Sanatçıların sa
nat hayatları boyunca yenmekte güçlük çektikleri şüphede gizli bir çatışma duygusu se
zilmektedir. Sanatçılara göre estetik, sanat hakkında düşünmenin yararsız bir yoludur1 

Estetiğe karşı duyulan bu şüphe yüzünden estetik, sanatçının hayatında küçük bir ilgi 
alanı olarak kalabilmektedir. Örneğin, bir grup öğrenciye estetikle ilgili makalelerin bu
lunduğu dergiler verildiğinde çoğunluğu konularıyla yüzleşmekten kaçınmakta ve bu 
yazıları sanat dünyasının gerçeklerinin farkında olmayan akademisyenlerin sarf ettikleri 
lakırdılar olarak görebilmektedirler. 

Bunun yanında pek çok sanatçının estetiği ciddiyetle ele aldığını da görmekteyiz. Yine 
pek çok sanat kuramı işini ciddiye alan bu sanatçılar tarafından oluşturulmuştur. Bu 
sanatçılar manifestolarıyla (bildirge), makaleleriyle, savunularıyla 20. yüzyıla damgasını 
vurmuşlardır. 

1D. Arrell, "Teaching Aesthetic to Artist," Journal of Aesthetlc Education (2005), s.3-6. 

197 



Estetikle ilgili çekimserlikte estetik konularının hep bilindik biçimde ele alınışının da rolü 
olabilir. İzlenen o ki, estetiğe yer veren sanatçılar makalelerinde, sanatta estetiğin ne 
olup ne olmadığını, estetiğin toplumla ilişkisini ve klasik dönemden günümüze estetik 
anlayışlarını tartışırken estetiği bir bilgi aktarma aracı olarak görmektedir. Tabii ki bu ya
zılar sanatçı adaylarını heyecanlandırmakta ve motive etmektedirler. Benzer yaklaşımlar 
estetik öğretimi içerisinde de görülmektedir. 

Ancak estetik kuram; estetiği kavramlaştırmaya yönelik, değişkenler arasındaki ilişkiyi 
basit ve anlaşılır biçimde ifade etmek amacıyla örgütleşen ilkeleri, gözlemleri ve ko
şulları bir araya getirmektedir. Estetikte kuram sanatın değeri, anlamı ve sanatsal bilgi 
üzerinde yapılan estetik yorum ile estetik savunulan, estetik analizi ve problem çözmeyi 
bütünleştiren sorgulama süreçlerini içermektedir. Aslında kuram oluşturma işi sanatçılar 
için bir eziyettir. 2 

Neticede iyi tarafından bakacak olursak kuramsallaşamayan bu tür savunular ilerlemeye 
ışık tutacak düşüncelere temel teşkil edebilir. 

198 Bu bildirinin amacı genç sanatçıların estetiğe bakış açılarını değiştirebilecek, estetik de
ğerlendirme süreçlerindeki çelişkileri çözümleyebilmelerine yardımcı olacak, estetik bil
ginin pratikte getireceği faydaları görebilmelerini ve karşılaştıkları engelleri aşmalarını 
sağlayacak estetik öğretim yöntemlerini incelemektir. 

Estetik felsefeden ayrı olarak düşünülemez. Felsefe, varlık ve düşünmeyi oluşturan ilke
leri gerçeklikle ele alarak nedenselliği araştırmaktadır. Felsefenin disiplinlerinden estetik 
ise, güzellik yargısı üzerinde düşünen, bir tür kritik ve derin bir sorgulama şeklidir. 

Ortaçağ bitipte bilgi gökyüzünden yeryüzüne indirilince sorgulama özgürleşmiş böylece 
bilimin yolu açılmıştır. Felsefenin konusu karakter değişikliğine uğramıştır. Bilginin ne 
olduğu, nasıl elde edildiği ve bilginin elde edilişindeki yöntemler felsefenin konusunu 
değiştirdiği kadar estetiğin konusunu da değiştirmiştir. 

Çağımızda, artık estetiği anlamak için estetiğin dolayısıyla felsefenin tarihini öğrenmekle 
yükümlü olduğumuzu benimsedik.  Spekülasyon ve mitosların etkisinden kurtulan este
tikte tanrısal bir öz olmaktan öte bir şey oldu .  Ciddi bir yöntem bilgisi felsefede olduğu 
gibi estetik içinde gerekliydi Artık estetik bir bilimdi. Böylece estetik dogmalardan uzak
laşarak görmek ve algılamakla yetinmeyip sanat bilgisinin "ne" liği konusunda sormayı, 
sorgulamayı ve eleştirel düşünmeyi kendisine görev edindi . Artık yaşamın içinde olan 
estetik, insanları kendilerinin ve diğer kültürlerin sanatından haz almanın ötesinde akıl 
ve hoşgörüye, soru sormaya, araştırmaya anlamaya, çözüm önerileri oluşturmaya, top
lumsal değerler açısından farklı disiplinlerle işbirliğine yöneltiyor. 

Bu bildiride tarihsel bir süreç içerisinde estetik eğitiminden ne anlaşıldığı tartışılarak, fel
sefi sorgulama mantığından yola çıkılarak oluşturulmuş bazı modernist ve post-modern 
estetik eğitimi yöntemleri incelenmektedir. 

2M. P. Battin, J. Fisher, R. Moore, A. Silvers, Puzz/es About Art: An Aesthetics Casebook {New York: 
St. Martin's, 1989), s.7. 
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Sözü edilen yöntemler sanat ve estetik eğitiminde kullanılan modern ve post-modern 
ders içeriklerinden derlenmiş ve uygulanmıştır. Bunlar; sanatsal değerleri, estetik eleş
tirinin temelindeki değer yargılarının şekillenişini ve diğer değerlerle olan ilişkisini kav
ramaya yönelik olan estetik sorguda estetik kavram haritası, şüpheci tutum geliştirme 
(varsayımsal analiz), Çoklu Şifreleri Bulma ve Kavram Çatışmalarını Çözebilme, Estetik 
Eleştiri (estetik sorgulama yaprağı),  İkilemli Senaryo Oluşturma ve İkilemle Yüzleşme 
ile Çok Kültürlü Bakış yaklaşımından oluşmaktadır. 

Araştırmadan elde edinilen veriler betimleme ve gözlem yoluyla elde edilmiştir. Estetik 
sorgulama i le öğrenci ler estetik kavramını, estetik yargı süreçleri ile estetik değerlerin 
bireysel, toplumsal ve kültürel bağlamını daha iyi kavrayabileceklerdir. 

Modernizmden Post-modernizme Estetik Eğitimi 
Avrupa ve Amerika'da 1980 sonrası sanat eğitimi programlarında estetik bir disiplin ala
nıdır, sanat tarihi ve sanat eleştirisi disiplinlerinin yanında yer almıştır. Dönemin görsel 
sanat eğitimcileri Disiplin Tabanlı Sanat Eğitimini tartışmışlardır. Tartışmaların ortasında 
bu disiplinlerle ilgili eleştiriler yaratan rahatsızlık verici yeni konular şekillenmiştir. 

19.  yüzyılın sonlarından bu yana Modern Sanatı da içine alan pek çok fikir ortaya atılmış
tır. Son yüzyılın fikir çatışmalarında bazı kuramcılar modernizmin sadece yüksek Fransız 
sanatının akademik tarzı olmadığını, Amerikan inşasındaki ana görüş ve günün akade
mik tarzına dönüştüğünü, diğerleri, Post-modernizmin girilen modern kültürün bir şartı, 
bir sanat tarzı ve batı kültürünün çığır açan bir çağı olduğunu savunmuşlardır.3 

Yaşanan geçmişten ödünç alınanlarla yeni bir kültür çağı yaratmaya yöneliktir. Empres
yonizm, Kübizm ve sonra Soyut Ekspresyonizm ile Minimalizm gibi çeşitli "izmler" sa
nattaki ilerlemenin kanıtı ve eleştirmenler ve sanat tarihçi lerinin sorguladığı yeni tarzlar 
olmuşlardır. Sınır tanımayan, artan ilerlemenin bir değer olarak gerçekten yenilikçi bir 
uğraş olup olmadığı sorulmuştur. 

Dahası, eleştirmenler bu noktada sanatçıların tarzlarının tükendiğini hissetmişlerdir. 
Kim Levin 1970'1erin sonlarında sanatçıların yaşadığı kültürel farkl ı l ık ve değişime dikkat 
çekmektedir. 

"Bazı şeyler oldu, bu şeyler öyle anl ık ki, inançsızlık içinde görmezlikten 
gelindi: modernlik "tarz" olmaktan uzaklaştı. Hatta tarzlar kendisini tüket
miş gibiydi, ama o zaman "tarz", belirlenmiş biçimlerin keşfi, modernizmin 
bir uğraşı olduğu kadar özgünlüktü. Harold Rosenberg buna "yeninin ge
leneği" adını verd i .  1970'1erin başında modernist eleştirmenler ve sanat
çılarca sanatın öldüğüne dair büyük bir tahmin yapılmıştı. Şimdiye kadar 
görünen o ki, son bulan sanat değildi, sadece çağ sonlanıyordu ... Aslında 
tanıklık ettiğimiz geçen on yılda modern sanatın bir dönemin tarzı, tarihsel 
bir varlık olduğudur." 

3A. D. Efland, "Postmodern Art Educatıon : An Approach To Cirriculum," NAEA, (1996), s.56. 
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Suzi Gablik (1984) için daha işin başında modernizmde olan tarz değişimi değişim için 
bir özellik olmuştur. Bütün bunların ortasında sanatçılar kendi amaçlarını karıştırdıkları 
bir döneme girmiştir. 4 

"Günümüzün görünen ezici sanatı, halkı karıştırmakla kalmadı herhangi 
bir açıklık ve geçerlilikten yoksun olan profesyoneller, öğrenciler aynı or
tak uygulamaları temel alan anlaşılmaz çoğulcu rekabetin öncü olduğu bir 
noktaya geldiler." 

Gablik'in anlayışında tarihsel modernizm sonu gelirken bile estetik değerlerine güven
meyi seçmektedir. Materyalizmin gittikçe baskınlaştığı dünyada yeni sosyal ve manevi 
değerler yaratma savaşı Modernizmin kaderi görülmektedir. Öncü sanatçılar kendilerini 
bu maceraya adamışlardır. 

Eğer modernizm sonuna yaklaşan ya da olanaklarını tüketen bir artistik hareketse ne
den sanat eğitimcilerinin ilgisini çekti? Bu sebeplerden en önemlisi sanat eğitimcilerinin 
eğitimin temelinde modern sanatın kavramlarını, anlayışlarını kullanmalıdır. Örneğin, 
günümüz sanat eğitimcilerinin öğrencileri öncelikle yeteneklerine, atölyedeki gelişimle-

200 rine yada yaratıcılıklarını ortaya koymadaki özgünlüğün derecesi göre değerlendirmek 
gelenekseldir. 

Psikolojide uzmanlaşma modern dışavurumcu kuramların meşrulaşmaya başlamasına 
ve özgünlüğün yüksek bir değer olarak prim yapmasına neden olmuştur. Dışavurumcu
lukta sanatçının kendini ifade etmek amacıyla ortaya koyduğu yol diğer yaratıcı çalışma
lardan farklıdır. Ürün hem yenilik hem de eşsiz olan özgünlüğü ifade etmektedir. Bireyin 
kendisini yaratıcı biçimde ifade edebilmesi 1 920' ler den beri sanat eğitimcilerine yol 
gösteren en önemli felsefe olmuştur. Modern öncesinde yeteneğin en belirgin göstergesi, 
öğrencilerin doğayı ne denli gerçekçi, doğru ve ustalıkla yansıtabilecekleriydi. Modernist 
bakış açısıyla bakıldığında soyutlama yoluyla kendilerindeki zengin duygusal durumları 
ortaya çıkarabilen öğrencilerin ödüllendirilmesi gerekirdi. 

Bu dönemde pek çok modernist sanatçı önceki dönemlere ait şekil ve biçimleri değişik 
sosyal açıklamalarla süsleyerek kendilerine mal etmişlerdir. Bu yüzden kişinin özgünlüğü 
ve sanatsal ifadesindeki değer anlayışıyla artistik felsefesi arasındaki farklılıkların ele 
alınması gerekmektedir. 

Modernist mirasın ikinci bir örneği sanat eleştirisi ve atölye uygulamalarının temel sanat 
eğitimindeki tasarım ilke ve unsurlar yoluyla sürdürülmesindeki ısrardır. Sanat eğitimi 
bu biçimsel özelliğini 20. yüzyılın başlarında kazanmıştır. Biçimci(formalist) anlayışta, 
biçimlerin uzatılması ve sıkıştırılması sanat eserlerinin estetik değerlendirilmesinde en 
önemli kaynaktır. Soyut ve nesnesiz sanat ilk olarak görülmeye başladığı 20. yüzyılın ilk 
yıllarında haklı gerekçelerle ortaya atılmıştır.5 

Ancak bugün bunlar değerini kaybetmiş olabilirler. Ne zaman ve nerede yaratıcı ve kül
türel içerikli bir eser yapılsa çağdaş sanatçılar ve eleştirmenlerin eser ile ilgili yorumlar 

4S. Gablik, The Reenchantment Of Art, (New York: Thames and Hudson, 1984), s.7. 
5A. O. Efland, a.g.e., s.56. 
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benzemekteydi. Şimdi, pek çok sanatçı tasarımda ilke ve unsurlara dikkat etmenin o 
kadar da önemli olmadığını savunmaktadır. Bugün sanatçıların biçimsel düşünmeye har
cadıkları gayret, sanatı doğanın yansıtılması görmekten uzaklaşmaya zorladıkları erken 
dönemlere oranla azalmış olabilir. 

Modernizm Batı'da yeterli gelişme sağlayarak eğitim yöntemlerine uyarlanmayı hak et
miştir. Böylece modern öncesinde yer alan temel ilkeler yerini ön-modern uygulamalara 
bırakmıştır. Ancak şu an bildiğimiz şey, değişen uygulamalarla kendisine meydan okuyan 
modernizminde bir gün değişebileceğidir. Eğer öyleyse, onun yerini ne almalı? Yalnız
ca postmoderne izin veren bir dönemde modern sanatın farkında olmayan öğrencilere 
postmodern sanatın tohumları nasıl ekilecek. İşte bu tartışmamızın temel sorunudur. 

Ders Öğretim Programlarında Modernlik: 1960 başlarında yapılan öğretim reform
ları aynı dönemde yenilenen kentsel şemalara benzemektedir. İkisi de çeşitli yönleriyle 
Modernizmin ruhunu taşımaktadır. Başlangıçtaki programlar geçmiş uygulamalarda sağ
lanan ilerlemeleri temel alan varsayımlar üzerine yeniden kurulmuştur. Bu varsayım
lar, yetersiz kentleşme ya da öğretmen değerlendirme programlarını tasarlamak için 
akla yatkın disiplinleşmiş uzmanlık alanlarından (kent tasarımı) yararlanmışlardır. So- 201 
nuç olarak, toprak dağılım şemasında çeşitli gelir düzeylerine göre yerleşim alanlarının 
planlandığı gibi; eğitim süresi, konusu, içerikleri ve programın düzenlenmesinde de bu 
standartlara uyulması gerektiğinde ısrar edilmiştir. 

Marshall Berman'ın yazdığı kent sosyal eleştirisi modern deneyimlerin özüne değinir.6 

"Modern olmak; güç, gelişim, eğlence ve dünyayı değiştirmeyi vaat eden 
bir çevrede kendimizi bulmaktır. Aynı zamanda, sahip olduğumuz, bildiği-
miz her şeyi, yok etme tehdididir. Modern; çevre ve yaşantılar, coğrafi ve 
etnik, ulusal ve sınıfsal, dini ve ideolojik tüm sınırlara dalar: Bu bağlamda 
modernliğin insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Ancak bu birleşim, ayrılıkla-
rın birleşimiyle olan çelişkili bir birleşimdir: Bu elem ve belirsizliğin, çelişki 
ve mücadelenin yenilenmesidir. Marx'ın "bütün maddeler havada eriyebi-
lir" sözündeki gibi modernlik evrenin bir parçası olmaktır (age.p.36). 

Sanat eğitimi özellikle konumuz olan estetik eğitimi de bu anlayıştan payına düşeni 
almıştır. Kaliforniya Sanat Eğitimcileri Birliği 2005 yılı yükseköğretim görsel sanatlar 
eğitimi programla rında aynı bakış açısından faydalanmaktadır. 

"Kaliforniyada sanat eğitimcilerinin görevi, tüm öğrencilerin görsel sanatlar alanında 
kendisini ifade edebilmesini sağlayacak bilgiyi vererek öğrencinin yeteneğini ilerleten 
öğretim olanakları oluşturmaktır". 
Aynı kaynakta Estetik eğitiminin amaçları, kişisel inanç, kültür, gelenek, sosyo- eko
nomik ve politik açıdan sanat eserini yorumlamak, geçmişle bugün arasındaki anlamı 
kavramak, anlam yaratmaktır. Ayrıca, başkalarının ya da kendisinin bakış açısını dikkate 
alarak sanat eserindeki estetik değeri savunmak, sanat eserlerindeki süreçleri açıklaya
bilmek ve eserler hakkında konuşmak, yazmak, yargılarda bulunmak amaçlanmaktadır. 

6M.  Berman, 'The Experience Of Modernity," J. Thackera (der.), Design After Modernlsm: Beyond The 
Object içinde, (New York: Thames and Hudson, 1988), s. 67-74. 
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Aşağıda estetik eğitimin özelliklerine açıklık getirmek için modernist ve post-modernist 
bakış açıları karşılaştırılmaktadır. 

ana ayrı onu arı çeren eşsız ır 
olgudur ki onun konusu tarafsız bir 
estetik deneyim sağlamaktır. Modernist 
estetik halkın genel artistik önceliklerin i  
ve sıradanlığı kınar ve güzel sanatların 
konumunu yüceltir. 

Mo ernıs er çızgıse arı ge ışımı rını 
kabul ederler. Sanattaki her yeni tarzın 
sanatsal ifade ve kaliteyi geliştirdiğine o 
suretle uygarlığın gelişimine katkıda 
bulunulduğunu varsayarlar. 

evrımı uşunen pro esyone sana çı arın, 
özellikle öncülerin rolü pek çok toplumsal 
hastalıktan kendini yalıtmaktır. Çünkü 
sanat topluluğun saflığının bozulmasını 
istemezler. örneğin, sosyal değişim 
düşüncesine liderlik 
edebilecek karşı ileri kapitalist 
eylemleri ret etmişlerdir. 

oyut ama arı ıçımse ı ış ı erın 
kullanılmasını teşvik etmiştir. 
Gerçekçilikteki(realizm), estetik 
deneyimle ortaya konabilen görünüş ve 
davranışın arkasındaki kişisel gerçekliği 
ret etmiştir. Modernistik stil bir kurallar 
bütünü olarak organik birleşmeyi 
desteklemeye yönelir. Dekorasyon ve 
süs eşyalarını kınar. Uyum ve sanatsal 
formdaki "saflık-arılık", 
güzellik anlamında yüceltilir. 

o ernızm yere , etnı ya a popu er 
tarzları aşan evrensel bir gerçekliği olan 
ve evrensel bir tarz araştırmasını içerir. 
"ilkel" motifler biçimci ve ifadecilik 
odağında tutarlı ilişkiler kurularak 
yeniden tasarlanır. 

erını 
yıkmak yeni yaratıcılık yaratmak içidir. 

TABLO 1.  

anat onusu ü tur o an, en ı 
beğenileri, orijini ve içeriğinde 
anlaşılabilen bir kültürel üretim ve 
çoğaltma biçimidir. 
Postmodernistler yüksek ve düşük 
sanatla seçkin sınıf arasındaki sınırları 
kaldırmaya çalışırlar. 

os mo ernıs er çızgıse ge ışım rını 
kabul etmez, uygarlık tarihinin ilerleme 
olmadan, aynı zamanda, hiç ilerleme 
olmaksızın hatta gerileme içerisinde 
olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. 

uze sanat ar a ı once ı ı ıa arı 
ya da önceki bilgileri ve uzmanların 
önceki rollerini sorgularlar. Profesyonel 
sanat toplulukları, toplumu yansıtıyor 
gibi değerlendirilmektedir. Örneğin, 
kültürel bir eleştiri biçimi olarak bir 
sorumlulukla toplumun içine dalarak 
kapitalizm ve endüstrileşmenin 
etkilerinden hareket etmişlerdir. 

erçe çı ı çag aş sana ıçın e yenı en 
incelenir. Ancak, doğadan temel alan 
ön-modern gerçekçiliğe benzemez, 
post-modern gerçekçilik toplum ve 
kültür araştırmaları üzerine 
temellendirilir. Görünen şeylerden daha 
ilerisine dikkat çekilir. Postmodern bir 
konunun klasik ya da diğer 
tarzların süslü motiflerini bir araya 
getiren seçmeci (derlemeci) bir uyum 
güzelliği vardır. Bu birleşim bazen çift 
taraflı çatışma üretir ve bu 
çift-kodlama(şifre-anlam) olarak 
tanımlanır. 

os -mo ern tarz çogu cu ur, atta 
derlemecidir ve konular tekrar okunup 
yorumlanır. Köklerinin yansıdığı yollarda 
çok kültürlülük konusu etrafında 
dönülür. 

Der emecı ı ve tarı se ma e me 
geçmiş ve şu anın bütünleşmesiyle ilgili 
düşünce biçimidir. 

Modernist ve Post-Modernist Estetik Eğitiminin Özellikleri (Efland, 1996) 
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Tablo 2 de günümüz estetik eğitimi şekillendiren sürece yer verilmektedir. 

ansıtmacı n teme egıtım eger en sunu anın 
SANAT: anlayışta, sanat yöntemleri doğruluk derecesine 
17-19. Y. Y doğanın bir sanatçıların dayanır. 

taklididir. eserlerinden yada Metayı taklit eden 
doğadan kopyalama, sanat. 
canlı modelden 
yapılan çizimler 
üzerine dayalıdır. 

ıçımcı an ayışta, ana ın eger en 
sanat biçimsel yapılan alıştırmalarla doğası gereğince 
düzenleme ya da renk ve çizgiyi estetiktir. Sosyal ya 

� anlamlı biçimdir. öğretmek. da etik değildir. Bu 
rı değerler çalışmadaki 
' biçimsel bütünlüğe 

ve kaliteye dayalıdır. 
ana eşsız ır anatçı arın ya a anatın egen 

YARATICI yeteneğe sahip çocukların hayal özgünlüğe, yada 
BİÇİMDE sanatçının bireysel güçlerini özür sanatçının kendisini 203 
İFADE ETME: ve özgür ifadesidir. bırakmak. ifadesindeki 
20.YY eşsizliğe, biricikliğe 
ORTALARINA bağlıydı. 
DOĞRU 

ana ışının eger tasarım 
YAŞAMDA çevresinin estetik olan sorunlara sanat ilkelerinin 
SANAT: kalitesini geliştiren ve tasarım ilkelerinin zekice uygulanması 
1960 bir araçtır. bilgisini uygulamak. sayesinde artan 

yaşam kalitesine 
dayalıdır. 

avram o ara t ın ı en 
OLARAK sanat sanatçıların ve 
SANAT: bilimsel ve artistik bilim adamlarının 
1990 soruşturma konusu kullandığı araştırma 

olan bir problemdir. yollarına dayalıdır. 

TABLO 2. 

20. Yüzyılda Sanat Eğitimi Hareketleri (Efland, 1996) 
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Tablo 3 de postmodern eğitimle bağlantılı olarak estetik eğitimi incelenmektedir. 

anat u ture ır 
üretim biçimidir, onunda 
odak noktası ve amacı 
paylaşılan gerçeğin 
sembollerini yaratmaktır. 

TABLO 3.  

e ontem 
e on mo ern 

e biçimlerinin 
ik ve yöntemlerin 
i dönüşümü 

sta sanatçı arın gene ınce 
ortaya konulmayan 
farklı kişi veya grupların 
mini hikayelerine 
odaklanmak. 

unce sanat ı gısının 
içindeki gücün etkisini 
açıklar. Hiçbir bakış 
açısının ayrıcalıklı 
olmadığını göstermek 
için bozumun üzerine 
dayandırılan savları 
kullanır. 

anat eserının ır aç ar ı 
sembol içerisinde çoklu bir 
şekilde kullanıldığını fark 
ettirmek.  

Post-Modern Bir Sanat Eğitimi Ders İçeriğ i :  1990 (Efland, 1996) 

çevrenin 
derinlemesine 
anlaşılmasını sağlamak. 

Yukarıda estetik eğitimden ne anladığımız tarihsel süreciyle modernist ve postmodern 
özelliklere dayanılarak açıklanmıştır. Bu düşünce sistemlerinin estetik eğitimi içerisinde 
nasıl yer alabileceğine ilişkin düşünceler ve örneklere aşağıda yer verilmektedir. 

Estetik Öğretim İçeriği Örnekleri 
1, Modernist Öğretim İçeriği - Ağaç Biçimi 

123456 

3456 

12 

6 

2 3 4 5 

Modern ders öğretim içeriği tasarımında kavramlar ve düşüncelerin ilişkilendirilmesi. 
Atlama olmaksızın birbiriyle bağlantılı olarak işlenen on kavrama dayanır . 
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2. Post-modern Öğretim İçeriği - Kafes Biçimi 

1 23456 

12.14 

3456 

123 234 345 

n 
34 

45 

1 " 6 

Post-modern öğretim ders içeriği tasarımında kavramlar ve düşüncelerin ilişkilendirilme
si. Mümkün olan ilişkileri gösteren on kavram üzerinde dayanır.7 

3. Estetik Kavram Haritası 205 
Diyalektik kavramının, başlangıçta tartışma sanatı, ya da çelişkili yollardan muhatapla-
rını ikna etme sanatı anlamına gelmektedir. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl 
yürütme biçimidir, diyalektik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı olarak 
diyalektiğin Antik Çağ'daki en yetkin h alidir. Değişimin ve hareketin sürekliliği düşüncesi 
bu aşamada diyalektik olarak ifade edilmiştir. Bir fikirden ya da ilkeden içerdiği olumlu 
ve olumsuz bütün düşünceleri çıkarma yöntemine diyalektik denilmekteydi. 
Heraklitos'un "aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" sözü diyalektiğin başlangıç halindeki açık 
tanımını göstermektedir. Diyalektik üzerine bütün çalışmaların başlangıç noktası burası-
dır. Oluş ve değişim kavramları bu noktada diyalektik anlayışın temel kavramları olarak 
belirirler. İlk Çağ filozoflarının birbirine zıt yönlerde de olsa diyalektikçi oldukları söylene-
bilir. Sokrates'te ve Sofistler' de diyalektik yöntemin belirli şekillerde kullanıldığı bilinir. 

"Varsayımların Analizi" Sokrates 
Öğrencilere Sokrates'in yaşamı, kişiliği, yaşadığı coğrafya ve dönemi hakkında bilgi ve
rilir ve onunla ilgili kısa hikayeler anlatılır Onu tarihe taşıyan Platon ve Xenophon' un 
eserleri anlatılır. Sokrates'in neden önemli olduğu ve felsefesi vurgulanır. 
Aşağıda Platon'un Devlet adlı eserinden alınan parçada Diyalektiği anlama üzerinde ya
pılan bir uygulamaya yer verilmektedir. 
Öğrenciler önceden eseri okumuşlar ve seçilen kısım sınıfta canlandırılarak tekrarlan
mıştır. Diyaloğ' un kavram haritası oluşturularak, öğrencilerden bu kavramları yorum
lamaları istenmiştir. Öğretmen tarafından yönlendirilen tartışma sonrasında belirlenen 
kavramlar tahtaya yazılmıştır. Diyoloğ'un ilerleyen bölümlerinde gelişen ilişkiler yeniden 
tanımlanmıştır. 

"Doğru güçlünün işine gelendir" Platon-Devlet 
123456 Doğruluk, iyilik, güzellik, güç, fayda, ustalık 
1234 Doğruluk, iyilik, güzellik, güç 

7C. Alexandrer, "A City is Not A Tree," J. Thackara (der.) içinde, 1988, s.27, 



3456 Güzellik, güç, fayda, ustalık 
45 Güç, fayda 
234 İyilik, güzellik, güç 
23 İyilik, güzellik 
2 İyilik 

Platon' un devlet adlı eserinde estetiğin ilk çağdaki konusu ve Sokratik sorgulama yön
temleri tartışılmıştır. 

4. Sorgulamanın Önemi: Çoklu Şifreler, Kavram Çatışmaları 
Yüksek düzeyde düşünme becerisi geliştirilmesi öğrencinin analitik yeteneklerine ve 
analiz içeriğinin anlaşılmasına bağlıdır. Artistik üretim ve beğenin kültürle olan temel 
ilişkisinden haberdar olmak bunu anlamak için hayatidir. Böyle bir temel sanat görüşü 
kazansın diye öğrencilere soru biçimleri ve araştırma yolları hakkında bilgi vermek ge
rekir. Öğrenciler farklı cevapları farklı kaynaklardan elde edebilir ve farklı cevaplardaki 
açıklamalar veya diğer öğrencilerin geliştirdiklerine sahip olabilirler. Sınıftaki tartışma 
zenginliği kavram çatışmalarıyla sonuçlanabilir. Aşağıdaki soruşturma etkinliğinde bize 

206 yardımcı edecek sorular önerilmektedir." 
1 .  Sanat formu hangi kültürde üretildi? 
2 .  Bu şeyi üretenin kimliğini ve oturduğu yerin/bölgenin coğrafi özelliklerini tanı 
ve tanımla. 
3 .  Sanat formu hangi dönemde üretildi? 
4 .  Sanat formunun fiziksel görünüşünü tanımlayınız? 
5 .  Sanat biçiminin kültür açısından işlevi nasıldı/ nasıldır? 
6 .  Kültürün estetik üretiminde ne en önemlidir. Süreç, ürün yada sembolik an
lam? 
7, Sanat formunun toplumsal önemi nedir/neydi? 
8 .  Kültürle ilgili estetik değerler nedir/neydi? 
9 .  Sanatçısı kimdir? Cinsiyeti nedir? Yaşı? Sosyal durumu? 
10.  Sanatçı olmak için nasıl seçildi? 
11 . Nasıl eğitildi? 
1 2 .  Sanat formunu kimin için ürettiler? 
1 3 .  Sanat formu bugün üretilir mi? Aynı mı, farklı mı? Nasıl? 
1 4 .  Bugünkü kültürde üretilen formlar nasıldır? 

Yukarıda söz edilen post-modern kavramlar; 
1 .  Sanatla kültür arasındaki ilişkinin esere yansıması. 
2 .  Kavramların zaman ve yerlerini yeniden kullanmak, dönüştürmek. 
3 .  Demokratikleşme ve çok- kültürlülük meselesini kendine mal etme. 
4 .  Kültürün kolaj parçalarının çatışmalarını kabul etmek. 
5 .  Çoklu yorumlara çifte-şifre anlamları eklendi. 

Her dersin konusuna ilişkin sorular farklılaşacaktır. 

5. Estetik Sorgulama Yaprağı "Eleştirel Düşünmenin Yolları" 
Açılış Soruları 

1. METAFİZİK :  Varlığın doğası nedir? 



2. EPİSTOMOLOJİ: Hayal ya da bilgi ürünü mü? 
3. DEĞER: insani ve sanatsal açıdan "İyi" 

ı. Metafizik (Gerçekliğin doğası nedir? Varlığın doğası nedir?) 
Sanat eseri nedir? 

• O bir yağlı boya mı? Resim mi? Fiziksel bir araç mı? 
• O sanatçının aklındaki Ortaya koyduğu fikir midir? 
• O alıcının aklında canlandırdığı, anladığı fikir midir? 

Sanat eserinin varlığı/gerçekliği diğer şeylerden nasıl ayrılır. 
• Sıradan fiziksel objelerden nasıl ayrılır? 
• Bir düşünceden nasıl ayrılır? Bir rüyadan? Bir anıdan? Bir görüşten? 

2. Epistemoloji ( Bilginin doğası nedir? Bilmemiz nasıl mümkündür? 
Bu sanat eserinden ne öğrenebiliriz? 

• Duygular, hisler, fikirleri öğrenebilir miyiz? 
• Olayları, tarihi öğrenebilir miyiz? 
• İnsanları ve onların yaşantılarını öğrenebilir miyiz? 

Sanat eserinden nasıl öğrenebiliriz? 
• Renkler, şekiller, çizgilerden öğrenebilir miyiz? 
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• Betimlemelerden(simge) öğrenebilir miyiz? Betimlenen karakterler ve olay
dan? 
• Sembolizmden öğrenebilir miyiz? Sembollerin yorumlanma sürecinden? 

Bu çalışmayı daha iti anlayabilmek için bilmemiz gerekenler nelerdir? 
• Sanatçıyla ilgili daha fazlasını öğrenmemiz gereklimi? 
• Sanatçının ait olduğu okul yada gruplarla ilgili daha fazlasını öğrenmemiz ge
rekli mi? 
• Sanatçının eseri yaparken kullandığı teknikler hakkında daha fazlasını öğren
memiz gerekli mi? 
•Sanatçının kültürü veya ülkesi hakkında daha fazlasını öğrenmemiz gerekiyor 

mu? 
• Değerli bir çalışma olduğunu düşünen tarihçi ve eleştirmenler hakkında daha 
fazlasını öğrenmemiz gerekli mi? 

3. Axioloji - Değer (estetik ve etik) 
(Çalışmanın değeri; "iyi" kelimesinin anlamı nedir?) 
Bu çalışmadaki değerler nedir? 

• Kişisel değeri var mı? Ekonomik değeri? Dini değeri? Esinse! değeri? Eğitimsel 
değeri? Uygulamalı değeri? Kültürel değeri? Ahlaki değeri, Sanatsal değeri? 

Bir diğeri olup diğer anlamlarda değeri olmamsı mümkün müdür? 
• Çalışma önemli bir kişisel değere sahip olurken, düşük artistik değeri de olabilir 
mi? 
• Büyük bir sanatsal değere sahip olurken, düşük ahlaki değeri de sahip olabilir 
mi? 

Sanatsal değerlerle ilgili anlaşmazlık yaşarsanız onun düşüncesini değiştirmesini nasıl 
sağlarsınız? 

• Çalışmanın fiziksel niteliklerine işaret eder misiniz? Hangi niteliklere? 

207 
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• Diğer çalışmalarla bu çalışmayı karşılaştırır mısınız? 
• Çalışmayı yaratırken sanatçının üstesinden geldiği güçlüklerin açıklar mısınız? 
• Zevkleri tartışmanın mümkün olmayacağını mı söylerdiniz? 

1 .  METAFİZİK SORGU 
A- Gerçeğe Dayalı Sorgulama 

1 .  Fotoğraf sanat mıdır? Tarihsel bir kayıt veya propaganda mı? 
2 .  Fotoğraflar resimden daha mı gerçektir? 
3 .  Tıpkıbasımlar gerçeklerinin aşağısında mıdır? 
4 .  Fotoğrafçıların bakış açısı ya da betimledikleri şeyler gerçek midir? Tarafsız 
olabilirler mi ? 

B- Gerçekçi Varsayımlara Dayalı Sorgulama: Eğer Öyleyse? 
1 .  Sanatçı hükümette paralı çalışır mı? Öyleyse bu halen bir sanat olur mu, pro
paganda mıdır? 
2 .  Fotoğrafa bir şeyler eklenmiş ya da çıkartılmış mıdır? (bu onu daha az yada 
daha çok gerçek yapar mı?) 
3 .  Fotoğraf özgün renklerinde mi?(bu yapıtın kendi renklerimi?) 
4 .  Bu fotoğraf renklendirildi mi? (yapıt renklendirildiyse?) 

2. EPİSTOMOLOJİ: HAYAL YADA BİLGİ ÜRÜNÜ 
A- Gerçeğe Dayalı Sorgulama 

1 .  Ekonomik bunalım hakkında ne biliyoruz? Eserdeki kanıtlar nedir? 
2 .  Kadın ve çocuk hakkında ne biliyoruz? eserdeki kanıtlar nedir? 
3 .  Sanatçı hakkında ne biliyoruz? 
4 .  Fotoğraftaki kadınla ilgili ne biliyoruz? 

B- Gerçekçi Varsayımlara Dayalı Sorgulama: Eğer Öyleyse? 
1 .  Fotoğrafın Hollywood dan bir sahne olduğunu öğrendik? 
2 .  Fotoğrafın sanatçının kendisinin portresi olduğunu öğrendik? 
3 .  Fotoğrafın büyük çöküş yıllarında değil de geçen yıl çekildiğini öğrendik? 
4 .  Fotoğraltakinin gerçek bir erkek olduğunu öğrendik? 

3- ESTETİK DEĞERLER NASIL ÖLÇÜLÜR: "İYİ" NEDİR? 
A- Gerçeğe Dayalı Sorgulama 

1 .  Estetik özellikler? Biçim, ifade, sunuş, semboller neler? 
2 .  Tarihsel değeri var mı? 
3.  Psikolojik değeri var mı? 
4 .  Eğitimsel değeri var mı? 
5 .  Sosyal, kültürel veya daha başka değerleri var mı? 

B- Gerçekçi Varsayımlara Dayalı Sorgulama: Eğer Öyleyse? 
1 .  Büyük çöküş süresince göçmen annelerin çoğu bu durumdaysa. 
2 .  Amerikanın %90 nı bu durumdaysa. 
3 .  Resimdeki kadın ırkçı? Sanatçı ırkçı ise? 
4 .  Fotoğraf başka birilerinden aşırıldı ise? Değerleri tartışınız .9 

9http://www.csulb.edu/~jvancamp/ 
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6. "İkilemli Senaryo Oluşturma" Etik ve Estetik Değer Nedir? Etik ve 
Estetik Değerlerin Sorgulanması 
önce birinci senaryo anlatılmış, daha sonra ikincisi anlatılarak sanat öğrencilerinin iki 
durumu karşılaştırarak değerlendirmesi istenmiştir. 

Etik Değerler: 
Senaryo I: İflas ettiniz, çok büyük bir mali sıkıntı içerisindesiniz, etrafındaki kimse
ye karşı sorumluluklarınızı yerine getiremediğiniz için intiharın eşiğindesiniz. Elinizde 
gerçeğinden güçlükle ayrılabilen bir Türk ressamın eseri var. Son şansınızı kullanmak 
istiyorsunuz ve bu eseri çok zengin bir koleksiyoncuya yutturmalısınız. 
Şanslısınız çok iyi bir kopya olduğu anlaşılmadı. Gerçek değerinden çok düşük bir fiyata 
satıp paranızı alıyorsunuz . 

Gazetede sattığınız eserin çok yakında ülkenizi temsil etmek üzere bir dünya turuna 
çıkacağını okuyorsunuz . Hikaye burada bitmiyor, koleksiyoncu bu eserin sergilenmesi 
için çok büyük paralar harcamış, organizasyon dünyaya duyurulmuştur. Fakat açılışa bir 
gün kala eserin sahte olduğu ortaya çıkıyor, eser çok iyi bir kopyadır. Ancak bunu iki kişi 
bilmektedir. 

Sorular 
ı .  Koleksiyoncu sahte bir eseri dünya turuna çıkarır mı? Neden? 
2. Zor durumdaki kişi dünya turunu engeller mi? Neden? 
3 .  Sizce adamın sahte bir eseri satması doğru mu? 
4 .  Koleksiyoncu bu eseri sergilerse ne olur? Zararı nedir? 
5 .  Sergilenmede eserin kopya olduğu anlaşılır mı? Bunu kim veya kimler anlar? 
6 .  Sizce bu olayda maddi ve manevi kazanç var mıdır? 
7 .  Siz olsaydınız ne yapardınız (a-ilk satan, b-koleksiyoncu, c- eserin sahte oldu
ğunu anlayan) .  
8. Ülkenizi mi yoksa maddi sıkıntınızı mı önemsersiniz? 
9. Sizce bu yanlışlar nasıl düzeltilebilir? 

Estetik Değerler: 
Senaryo il: Ünlü ressam Richard Avangard evde bir şempanzesi vardır. Bir gün Betsy 
sanatçının atölyesine gelir Avangard fark etmeden bir boya kutusunun içine düşer ve 
oradan da çılgınca yerde duran büyük bir tuvale atlayarak üzerinde koşturur. Avangard 
bu "ürün" ü kaynağını belirtmeden ve hiçbir açıklama olmaksızın yerel müzeye gönde
rir. 

Müze müdürü bu isimsiz "İşi" müzede sergilemeye karar verir. "İş" onu görenlerde bü
yük bir hayranlık uyandırır; halk arasında yayılır. Müze "İş" i görmek isteyenlerle dolup 
taşar. "İş" müzede sergilenen yeni çalışmaların yeniden ele alan yerel bir eleştirmen 
tarafından geleceği parlak sanatçısı bilinmeyen bir eser olarak tanımlanır. 
Betsy'nin yaptığı "üretim" bir sanat eseri midir? Niçin/Niçin değil? Yapılan değerlendir
menin gerçeklerle ilişkisi var mıdır? 
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Yorumlar ve Sonuçlar 
Estetik sanatsal değerler ortaya koyan, sanatsal-yaratıcı nitelik taşıyan, böylelikle de 
özde ötekilerden ayrılan, kendine özgü insansal etkinliğin bir ürünü olarak sanatı, bu 
etkinliğin ne denli sanatsal olduğunu ve nasıl yürütüldüğünü araştırır. 

Bu bakımdan, estetik, şu ya da bu yolda, yalnızca sanatsal yaratımın sonuçlarını değil, 
aynı zamanda, sanatsal yaratım süreci'nin kendisini' de ele almak zorundadır; yoksa 
belli bir etkinliğin sonucu olan ürünün neyi temsil ettiği anlaşılamaz. Üsteli bir sanat 
yapıtı, insanların bilinçleri üzerinde bir etki uyandırsın diye yapılır ve salt bu algılama 
edimi içinde bir sanat yapıtı kendisini sanatsal bir değer olarak ortaya koyabilir. Onun 
için sanatın araştırılması, şu ya da bu biçimde, sanatsal algı ile sanatsal algının kendine 
özgü yasalarının ele alınmasını zorunlu kılar. Bu bakımdan, estetiğin araştırma konusu, 
yalnızca sanat değil; ama sanatçıyı, sanat yapıtını ve sanatı algılayan insanı kapsamak 
üzere, belli bir iletişim sistemidir. Dolayısıyla burada üç araştırma konusu vardır. Bir, 
sanatsal yaratım yasalarının çözümlenmesi, iki sanat yapıtının yapısının özümlenesi, üç 
sanatsal algının çözümlenmesi.10 

210 Türkiye her alanda olduğu gibi felsefe alanında da aydınlanma süreci kavranamadan ba
tıdan sürekli aktarılan yeni sistemleri kabullenme yolunda gözükmektedir. Felsefe dog
malardan kurtulup yeryüzüne inse bile anlayışlarımız halen mistik ve yarı spekülatiftir. 
Eleştirme, soru sorma ve sorgulama bir tarafa bırakılmıştır. Acaba ezberci bir eğitim 
uygarlık savaşını kazanabilir mi? 

Çağdaş dediğimiz dünyada her şey pazarlanabilir hale gelmiştir. Estetik öğretiminin bu 
pazardaki fiyatı nedir? Günümüzde felsefe para etmiyor çünkü Homo-ekonomikus küre
selleşen dünyanın dehası pazarlıyor. 

Estetik eğitimi sadece küresel dünya pazarını güzelleştirme çabasına dönüştürülmek 
isteniyor. Modern estetiğin eğitim anlayışı içinde bulunduğumuz dünyayı istediğimiz bi
çimlerde yeniden ve yeniden yorumlayabileceğimize inandırıyor bizi. Ancak estetik eğiti
mi buna direnmeyi seçer mi? Yoksa bir adım ileriye gitmek zorunda mı? 

Estetiğe felsefeden kalan mirasın ağır geliyor. Ne, neden ve nasılla olan uğraşısı kendi
sini ve dünyayı yeniden tanımlamasında insana yol gösterecek bir meşale gibi parlıyor. 
Bu meşalenin aydınlığı insanlığa sanatı, bilimi ve felsefenin yolunu gösteriyor. Estetik 
küçük bir hazdan, yaşam kırıntısına, büyük bir sanat eserine oradan kültüre ve insanlık 
tarihine uzanıyor. Ancak taşıdığı yükün farkına varması gerekiyor ve burada eğitimcilere 
büyük görevler düşmektedir. 

Sanat öğrencilerinin estetiği öğrenebilmesi sanatsal etkinliğin değerlerini tartışabilmekle 
mümkündür. Değer yargılarını içeren süreçlerin harekete geçirilmesi estetik eğitiminde 
oldukça önem taşır. Ahlaki, estetik değerlerle ilgili senaryolar geliştirme ve kültürel ke
şif süreçleri hakkında eleştirel düşünce geliştirebilme yollarının aranması, tartışmalarla 
farklı düşünme biçimlerinin denenmesi estetik öğretiminde birkaç yeni arayıştır. Yukarı
daki sorgulama sorularının kullanılması burada öğrencilere yardımcı olabilir. 

10M . Kagan, "Estetik ve Sanat Dersleri," çev. A. Çalışlar, (Ankara: İmge Kitapevi, 1993), s.65-74. 
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Bu sorular öğrencilerin araştırarak cevaplamaları gereken sorulardır. Öğretmen tartış
maları yönlendirebilmelidir. 

Aşağıda araştırmanın sonuçlarına yer verilmektedir. 
1 .  Estetiğin konusu açık sorgulama gerektirir. Estetik sadece bilgi aktarma değil 
bilgi üretme işidir. 
2 .  Estetik değerlerin anlaşılabilmesi ve diğer değerlerle ilişkilendirilmesi estetik 
düşüncenin gelişmesinde oldukça önemlidir. 
3 .  Estetik felsefenin sorgulama yöntemlerini kendine rehber edinmelidir. 
4 .  Günümüz sanat ve estetik öğretimi değişikler yaşamıştır. Toplumsal gelişmeye 
paralel olan estetik eğitiminde yeni anlayışlar sosyal ve kültürel değerleri önem
semektedir. 
5 .  Genç sanatçı adaylarının kendileri ve farklı kültürlerin değerlerini anlamaya ve 
yorumlamaya ihtiyaçları vardır. 
6 .  Estetik yaşamın içindedir ve ondan soyutlanamaz. Estetik eğitimi estetiğin ku
ramsal boyutu ele alınıp, toplumsal ve insani boyutları göz ardı edilemez. Estetik 
eğitimi sosyal ve kültürel çevrenin derinlemesine anlaşılması ve yorumlanabil
mesi için gereklidir. 

New Approaches To Aesthetic Education 

Aesthetics is not that easy to teach. I'm often faced with students who have very little 
interest in philosophy or who have very little interest in fine art or who have very little 
interest in either. I can motivate questions about art through that interest; for example, 
I can work on the notion of definition, family resemblances and so on in a way that 
the student can then apply to other areas. I've actually had tlıe best success teaching 
aestlıetics to art students. Often tlıey're resistant to this sort of reflection on what they 
do; there's an initial sense that it's irrelevant, and then, I think, a fear that too much 
reflection might mess up their art. 
Give a group of artists a copy of the latest issue of the Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, and their response is likely to be that it simply doesn't interest them, that 
the issues discussed are not ones that they face as artists, and that it seems to consist 
mainly of academic nit-picking and which has little to do with the real worlds of art. 
According to Arrell, Lurking behind this hostility to aesthetics is, They suspect that, in 
some cases a more primitive concern about career. Young artists have a burning need to 
succeed, to get noticed, to make it to the first rung the ladder. To the extent that taking 
a broad look at art, and especially at value in art, might seem to demand that they make 
"higher" rather than "lower" aesthetic choices, young artists are afraid that they may 
gain from it an overdeveloped artistic conscience that will make it more difficult for them 
to make the hardheaded career choices they sense they will soon have to make. 
The purpuse of this article is to determine the problem of teaching aesthetics and to 
disscuss new approaches to aesthetic education methods in the fine arts faculty. 
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İngiliz ve Türk Yazınından Örneklerle 
Bilinç Akımı Yönteminin Kısa Tarihçesi 

Dilek BAŞKAYA 

Elinizdeki kitapcığın sayfalarını karıştırırken yukarıdaki başlığı görüyor ve yazıyı okumaya 213 
niyetleniyorsunuz . Peki, o sırada yalnızca bu yazıyı mı düşünüyorsunuz, yoksa o kısacık 
zaman birimi içinde aklınızdan pek çok başka düşünce parçacıkları da gelip geçiyor mu? 
İkinci olasılık çok daha güçlü görünüyor, çünkü çağdaş yazın akımları arasında önemli bir 
yer tutan bilinç akımı yönteminin de merkezinde bulunan bilinç, sınır ve zaman tanıma-
yan bir kavramdır. Kimseye danışmaksızın özgürce kendi istediği yöne akar. 

İyi ama bilinç tam olarak nedir? İnsanlar bilincin özgür varlığını her zaman duyumsamış, 
fakat onun niceliği hakkında birbirinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Genel görüşe 
göre, bilinç sürekli devinim durumunda olan ve çokça da geçmişten geleceğe aktığı 
düşünülen zihinsel bir olgudur. Karşılaştığı olayların tümüyle aynı derecede ilgilenmeyip 
aralarından seçmeler yapar. Çeşitli insanların aynı görünüm karşısında farklı şeyler gö
rüp, farklı duygulara kapılmaları da bu seçme işleminin bir kanıtıdır. 

Bilincin çeşitli tanımları arasında, David Hume'un görüşü en yaygın olarak bilinenlerden
dir. Hume'a göre, bilinç ayrı parçacıkların birbirine eklenmesiyle oluşan bir zincirdir. An
cak biraz düşünülürse, bu zincirin, bellekte birbiri ile yapay olarak birleştirilmiş durağan 
parçalardan oluşan devinimsiz bir bütün olduğu görülür. Üstelik tek yöne doğru uzanır: 
geçmişten geleceğe .  

Neyse ki, 19.  yüzyıl sonları ile 20 .  yüzyıl başlarında Henri Bergson ve  William James 
bilinci bu sıkıcı tekdüzelikten kurtaran bir görüş ortaya atmışlardır. Yeni görüşe göre, 
biliç halkalar bütünü değildir; hareketlidir. Zihnimizde gerçekleşen bir tür zaman ve olay 
akışıdır. Buna bağlı olarak, 'biliç akımı' terimini ilk kez William James 1890'da The Prin
ciples of Psycho/ogy (Ruhbilimin İlkeleri) adlı yapıtında kullanmıştır. 

Bilinç akımı kavramının özünü oluşturan sürekli akış kavramı, James'in olduğu kadar 
Bergson'un görüşlerinden de kaynaklanmıştır. Bu görüşlerin en başında da 'zamansal 
akış' yer alır. Zamansal akış kavramına göre, şimdiki zaman durağan değildir; hep geç-



mişe ve geleceğe kayarak onlarla karışır. Başka bir deyişle, aslında söz konusu zaman 
şimdiki zamandır fakat geçmiş ve gelecekle sürekli karıştığı için, "şimdiki" olma özelliğini 
bir bakıma yitirir. 

Bergson'a göre, insan bilincinde, kendisinin "düre" olarak tanımladığı yaratıcı bir evrim 
süreci vardır. Bu süreç, dış dünyadaki tarihsel zamana karşıt bir tür ruhsal zamandır ve 
bilinç akımı romanının en büyük özelliğidir. Yazar, bilinçte bulunan bu zamanı, bilincin 
dışındaki tarihsel zamana karşı 'gerçek' zaman olarak kabul eder. Bellekteki zaman, 
anılar, düşler ve anlık duyumlardan oluşan bir nehir gibi düşünülür. Yaşanan deneyimle
rin akışı, anılar ve dileklerin karışmasıyla gerçekleşerek kişiyi birbiri içinde eriyen farklı 
zaman dilimlerinde yaşatır. O halde, bilinç akımı romanının çıkışı, insan kişiliğinin klasik 
romandaki sert ve değişmez yapısından vazgeçilerek, değişken bir süreç olduğunun ka
bul edilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Bununla birlikte, çağdaş romanın yalnızca Bergson'un etkisiyle çıktığını söylemek tam 
doğru olmaz. Onun yerine, belleklerdeki akıcı gerçekliğin 20. yüzyıl başlarında ayrım
sanmaya başlandığı ve bu akıcılığın en iyi anlatımının Bergson felsefesinde bulunduğu 

214 söylenebilir. Bunun sonucunda da, bilinç akımı yönteminin biçim verdiği çağdaş roman 
evrimleşmiştir. 

Bu bağlamda bilinç akımına biraz daha yakından bakmak, ortaya çıkışının toplumsal ne
denleri ile yazın biçemine getirdiği yeniliklere değinmek uygun olabilir. Romanda bilinç 
akımı yöntemi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde beliren değer çöküntülerinin doğal sonucu 
olarak çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen toplumsal ve siyasal dalga
lanmalar, insanları ruhsal bir boşluğa itmiştir. Nesnel gerçekler belirginliklerini yitirmiş, 
düşünce alanlarında eskiden varolduğu kabul edilen kesinlikler eriyip yok olmaya yüztut
muştur. O durumda, ruhbilim ve felsefede olduğu kadar yazın alanında da, bilinç akımı, 
değerlerin yok olmasına bir meydan okuma olarak algılanmıştır. Ayrıca, savaş nedeniyle 
dış dünyaya fazlaca bağlı kalarak yaşamış olan insanlar, şimdi kendi içlerine dönmeyi, 
kendileriyle başbaşa kalmayı istemektedirler. Yöntemi ilk kez Eduard Dujardin 1888 yı
lında kullanmış, onu 20. yüzyılın başlarında James Joyce, William Faulkner ve Virginia 
Woolf gibi yazarlar izlemiştir. 

Yazında bilinç akımının kullanılması, geleneksel roman yazma tekniklerini tümüyle ter
sine çevirmiştir. Okuyucu klasik romanda bir kişiyi tanırken, başta onun en yalın haliyle 
karşılaşıp, roman ilerledikçe pek çok küçük ayrıntı ve eklemelerle karakterinin giderek 
tümlendiğini görür. Oysa çağdaş romanda yazarın amacı, kişiyi bir kerede tüm karakter 
yoğunluğu ile tanıtmak ve okuyucunun bütünden ayrıntılara inmesini sağlamaktır. Çağ
daş romancının belki de ilk görevi, üstün bir düş gücü sarfederek kişilerinin bilinç akım
larına girmektir; öyle ki, artık yazarın kendi görüşleri ortadan kalkar ve yerini tümüy
le roman kişilerinin duygu ve düşüncelerine bırakır. Başka bir deyişle, yazarın amacı, 
kahramanlarının düşünce ve deneyimlerini 'aracısız olarak' vermektir. Zaten Bergson'a 
göre de saltık gerçek, okuyucunun, roman kişisinin kendisiyle yüzyüze gelmesi ile ger
çekleşebilir. Sonuç olarak, geleneksel romanlarda kişiler ya yalnız dış görünüşleriyle, 
ya da düşüncelerinin yazarın ağzından anlatılması ile tanıtılırlarken, çağdaş romanda 
bu yöntem bırakılmış, roman kişileri dıştan değil içten, özellikle onların düşünce ve bel-
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!eklerine girilerek, iç monologlar yoluyla tanıtılmaya başlanmış ve bellek, bilinç akımı 
romanının özü konumuna gelmiştir. Böylece, bilinç akımı yöntemi yazını pratik yönden 
çok etkilemiştir. Artık Balzac, Dickens veya Dostoyevski gibi yazarların tarzında yapı
lan kişilik betimlemelerine gerek yoktur. Klasik yapıtların yazınsal yönden çok değerli 
oldukları ve roman türünün evriminde önemli rol oynadıkları, tartışmasız bir gerçektir. 
Fakat klasik tarzda bir karakter çizimi, okuyucunun insan kişiliği içindeki sürekli akımı 
görmesine engel olur. Oysa bilinç akımı yöntemi, okuyucuya bilgiyi sayfalarca süren 
betimlemelerle değil, bellekten geçenlerin içindeki sayısız ipuçları aracılığı ile yoğun bir 
biçimde, bir anda vermektedir. İki roman türü arasındaki boyut, hacim ve içerik farkları 
günlük yaşamdan örneklerle netleştirilmek istenirse, denilebilir ki, klasik roman eski 
uzunçalarlara, bilinç akımı yönteminin kullanıldığı çağdaş roman ise, günümüzdeki yo
ğunçalarlara benzer. 

Bilinç akımı yöntemi ve çağdaş roman zaman zaman eleştiri almıştır. Ana tema olarak 
düşünce ve bilincin nasıl aktığı ile ilgilendiği için, yeni romanın dış dünyadan kopuş ve 
yazarın kendi içsel evrenine dönüş anlamına geldiği söylenir. Aslında ise, yeni roman 
bir içe dönüş değil, her deneyimin dinamik bir yenilenme olduğunu yazın ortamında 
anlatmayı amaçlayan bir türdür. Üstelik içine girilen dünya, yazarın kendi dünyası değil, 215 
roman kişilerinin iç evrenleridir ve benlikler süreklilik ve canlılıklarını bellekte kazanırlar. 
Akışın yönü ve sınırları önceden belirlenemez ama bu durum romanın izlenmesi bakı-
mından bir karışıklık ya da zorluk oluşturmaz. Tam tersine, geçmişten geleceğe akmak 
zorunda olmayan, hep yön değiştiren bu akım, girdap oluşturmak yerine, okuyucuya 
anlam ve mantık bütünlüğünü sonuna dek koruyan olgular sunar. 

Bellekteki akışın başarıyla yansıtılabilmesi, doğal olarak, dilin başarılı kullanımına bağlı
dır. Yazar dildeki alışılagelmiş kullanım ve kalıplardan ne denli uzaklaşabilir, ne denli yeni 
bileşimler yapabilirse, okuyucu akışı o denli iyi duyumsayacaktır. O sayede, bilinç akımı 
yönteminde kullanılan bazı dil araçları estetik değerleri de ortaya çıkarır. Özellikle ritim, 
zaman değişkenliği, zıt kavramları birarada kullanma ve söz sanatları gibi bilinç akımını 
destekleyici araç ve yöntemler romanlara adeta 'görsel' bir güzellik katar. Tüm bunların 
yanısıra, Kairosis ve Kenosis etkileri de bilinç akımı yönteminin romana kattığı estetik 
özelliklerdir. Kairosls ile, roman kişilerinin zamanla içiçe geçtikleri duygusu uyandırılır. 
Kenosis ise okuyucuyu şiirsel bir ortama taşır. Başka bir deyişle, okuyucunun benliğini 
şiirin duyumsal kıvraklığı ve zenginliği içine alarak onu tarihsel zamandan ayırır ve bir 
tür zamansızlık içinde bırakır. Zaten bilinç akımının yapmak istediği de budur. 

Bilinç akımı üzerinde genel çizgilerle durduktan sonra, 20. yüzyıl İngiliz yazınının en 
güçlü yazarlarından birinin, Virginia Woolf'un, sanatı üzerine birkaç söz söyleyerek, De

niz Feneri (To the Lighthouse) adlı romanında Woolf'un bu yöntemi nasıl kullandığını 
örnekleyebilir, ardından bilinç akımı yönteminin Türk yazınındaki yerine, yine örneklerle 
değinebiliriz. 

Woolf'un sanat anlayışı ve bilinç akımı yöntemini kullanış biçimi Bergson'un roman kura
mı ile büyük bir benzerlik içindedir. İşin ilginç yanı, gerek Woolf gerekse yakınları, kendi
sinin Bergson'un hiçbir yapıtını okumadığını belirtmişlerdir. Üstelik Woolf düşüncelerinde 
Willlam James ile de büyük bir benzerlik gösterir. Ona göre yaşam, bilinci tümüyle saran 



yarı saydam bir örtü gibidir. Bu değişken ve niteliği yarı gizli süreç ne denli karışık olursa 
olsun, yazarın görevi, onu dıştan gelebilecek etkilere olabildiğince kapalı tutarak okuyu
cuya sunmak olmalıdır; çünkü Woolf'un görüşüne göre, belleğe gelen fikirler, geldikleri 
düzende yazılmalıdır. Başlangıçta ne denli ilgisiz ya da bağlantısız görünürlerse görün
sünler, o ilk biçim korunmalıdır. 

İngiliz yazınında, bilinç akımını Virginia Woolf'tan önce Dorothy Richardson Pointed Ro
ofs (Sivri Çatılar) ve James Joyce U/ysses adlı yapıtlarında kullanmışlardır. Woolf'un ilk 
denemesi ise, Monday or Tuesday (Pazartesi veya Salı) adlı kitabında görülür. Sanatının 
doruğuna eriştiği Deniz Feneri'ne gelince, onu 1925-27 yılları arasında yazmıştır. Üç 
bölümden oluşan Deniz Feneri'nde, belli bir olay örgüsü yoktur. İlk bölümdeki olaylar, 
İskoçya kıyılarında bir adada yaz tatili geçirmekte olan Ramsay ailesinin bir öğleden son
radan geceye dek geçen zamanını ele alır. İkinci bölüm en kısa olmasına karşın, on yıllık 
bir süreyi kapsar. Evlilikler, doğumlar ve ölümlerden, hep parantezler içinde, üzerlerinde 
durulmuyormuşcasına söz edilir. Son bölümde ise, savaştan sonra hayatta kalanlar ye
niden yazlık evde biraraya gelirler ve olaylar bir sabahta olup biter. 

216 Romanın tümüne egemen olan kişi Bayan Ramsay'dir. Duyguları ve sezgileri güçlüdür. 
Romanın en önemli simgesi olan deniz feneri ile kendisi arasında gizli bir bağ olduğu
na inanır. Deniz fenerinin üç kez yanıp sönüşlerinde, en son ve en uzun süreli yanışını 
diğerlerinden daha fazla sever, onu hayranlıkla izler. O sırada deniz fenerinin gümüş 
parmaklarıyla kendisine doğru uzandığını ve beynindeki mühürlü bir kaba dokunduğunu 
düşünür. Kabın açılıvermesi Bayan Ramsay'i mutlulukla dolduracaktır. Bu denli şiirsel dü
şünebilen bir insandır. Buna karşılık eşi Bay Ramsay, tümüyle akıl ve mantık evreninde 
yaşayan bir düşünürdür. Bayan Ramsay'in yaratıcılık ve sezgi yeteneklerinden yoksun
dur. Çevresinden her zaman anlayış görmeyi doğal hakkı sayan, biraz bencil bir kişidir. 
İçinde gizliden gizliye bir başarısızlık duygusu vardır. Woolf onun bu duygusunu alfabe 
imgesiyle çok başarılı bir biçimde verir: 

Ramsay Q'ya dek gelmişti. Tüm İngiltere'de Q'ya dek gelenler pek azdır . . .  
Ama peki Q'dan sonra? Sonra ne geliyor? Q'dan sonra daha bir dizi harf 
vardı ki, sonuncusunu yaşayan gözler hemen hemen hiç seçemez, o ta 
uzaklarda kızıl bir ışıltıyla belli belirsiz yanar söner'. 

Bay Ramsay tüm çabalarına karşın Q'dan R'ye geçemez. 
Woolf, romanın önemli kişilerinden Lily Briscoe'nun düşüncelerini okuyucuya aktarırken 
de, bilinç akımını sıkça kullanır. 

Mr. Bankes, Lily'ye Londra'da konu bulmakta güçlük çekip çekmediğini 
soruyordu, tam o anda dönüp Ramsay'leri gördüler. Lily, işte evlilik denen 
şey bu, diye düşündü, top oynayan küçük bir kıza bakan bir erkekle bir 
kadın . Mrs. Ramsay üstüne yeşil bir şal almıştı, karı koca yanyana dur
muşlar, top oynayan Prue ile Jasper'ı izliyorlardı. Birden Mr. Ramsay'le 
Mrs. Ramsay, hiç neden yokken, örneğin tam metrodan çıkan ya da bir 
kapının zilini çalan insanlarınkine benzer bir anlam aldılar, simgeleştiler, 
örnekleştiler, alacakaranlıkta öyle yanyana durmuş bakarlarken, evliliğin 
simgesi oluverdiler, karı ve koca. Sonra asıl görünümlerini aşan bu simge-

1Virginla Woolf, Deniz Feneri, çev. Naciye Akseki Öncül, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2006), s. 50. 
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sel görüntü hemen kayboldu, ikisi de onlarla karşılaştıkları zaman nasıllar
sa, yine öyle, top oynayan çocukları izleyen Mr. Ramsay ile Mrs. Ramsay. 
Ama yine de - Mrs. Ramsay onları her zamanki gülümseyişiyle selamlamış 
(Lily, herhalde bizim evleneceğimizi sanıyor, diye düşündü), "Bu gece sö
zümü tutturdum" demişti. Mr. Bankes'in hiç olmazsa bu kez kendileriyle 
yemek yemeğe razı olarak, kendi pansiyon odasına, sebzeleri gerektiği 
gibi pişiren adamının yanına kaçıp gitmediğini söylemek istiyordu.2 

Romanın bölümlerine biraz daha ayrıntılı bakacak olursak, 'Pencere' adlı ilk bölümde, 
pencerenin bir simge olarak kullanıldığını görürüz. Herkesin kendi belleğinden dış dün
yaya baktığı bir penceresi bulunmakla kalmaz, okuyucu da o pencerelerden roman kişi
lerine bakma olanağı bulur. Diğer bölümlerde olduğu gibi, bu bölümde de olayların çoğu, 
kişilerin akan bilinçleri içinde ve "düre" aracılığı ile yansıtılmaktadır. Örneğin Bayan Ram
say için zaman, düşünce ve duyguları alabildiğine genişletmek demektir. Buna karşılık 
Bay Ramsay'in bencilliği zamanı kısıtlayıp küçültür. Oğulları James'e göre ise, zaman 
"yarın" ve ertesi gün deniz fenerine yapmak istedikleri gezi anlamını taşır. Kısacası, 
"düre" adeta canlı bir varlık, kendiliğinden akıp giden ve kimi zaman coşan bir ırmaktır. 
Romanda da bu görüş desteklenir: 217 

[H]epsinden daha heyecanlısı, insanın teker teker yaşadığı o küçük, ayrı 
olaylardan oluşan yaşamın, tıpkı bir dalga gibi kıvrılıp toplanarak bir bütün 
olmasıydı; bu dalga insanı kendisiyle birlikte yükseltiyor, yükseltiyor, son-
ra birden, yine, kendisiyle birlikte hızla kıyıya çarpıyordu3• 

Romanın "Zaman Geçer" adlı ikinci bölümünde, dış dünyadaki zaman akışı "düre" ile bir 
zıtlık oluşturur. Bayan Ramsay ölmüş, onun ardından kişilerin olaylara bakış açıları da 
değişmiştir. Geçen on yılın önemli olaylarından söz edilirken, olayların, mevsimlerin, yıl
ların geçişi karmakarışık bir görünüm alır. Denilebilir ki, Virginia Woolf bunu bilerek yap
mış, pek çok olumlu kavramın olduğu kadar düzenin de simgesi olan Bayan Ramsay'in 
ölümünden sonra, karmaşanın egemen olduğunu göstermek istemiştir. Böylece okuyu
cuya, "düre"nin bir zaman ölçüsü değil, algılama biçimi olduğunu söylemektedir. 

Üçüncü bölüm olan "Deniz Feneri"nde yazlık ev, geçmişle gelecek arasında kurulmuş 
sürekli bir bağdır ve aile dostu Lily Briscoe'nun oraya dönüşüyle yeniden önem kazanır. 
Lily'nin Bayan Ramsay'i anılarında canlandırarak geçmişe dönebildiği, Bay Ramsay'in, 
çocukları James ve Cam ile birlikte geleceğe yönelerek, deniz fenerine yapmayı planla
dıkları geziyi sonunda gerçekleştirebildiği önemli noktayı, hep bu ev simgelemektedir. 
Deniz Feneri'nde öyküye canlılık veren öge, Bayan Ramsay'in içinde yaşadığı zaman 
ile daha sonra Lily'nin anılarında dirildiği zamandır. Fakat sonuçta, geçmiş, şimdiki ve 
gelecek zaman dilimleri birbirlerine karışarak, gerek Bay Ramsay ile çocukları deniz fe
nerine ulaştıklarında, gerekse Lily birdenbire gelen bir esinle, yıllardır tamamlayamadığı 
tablosunu bitirdiğinde, gerçek sürekliliği bulmuş olur. 

Romana adını veren deniz feneri, romandaki en önemli simge durumundadır. Denizin 
ortasında şiirsel bir tarzda tek başına durması, insanoğlunun hem yalnız, hem de akıp 

2A.g.e., s. 94. 
3A.g.e., s. 65. 



giden zamanın bir parçası olduğu anlamını taşır. Deniz fenerine ulaşmak, bir anlamda, 
kişinin kendi içine hapsolmaktan kurtularak dışarıdaki gerçekle ilişki kurması demektir. 
Örneğin, Bay Ramsay'nin içinde yaşattığı bencillikten sıyrılması, son bölümde tekne tam 
deniz fenerine yaklaşırken olur. Yine o sırada çocuklarının da babalarına duydukları kin 
yok olarak, yerini sevgi ve anlayışa bırakır. Kısacası, deniz fenerine yolculuk, bencillikten 
uzaklaşıp, ruhu ve duyguları özgürlüğe kavuşturmaktır ve Virginia Woolf bilinç akımı 
yöntemini son derece başarılı bir biçimde kullanarak, okuyucunun da bu simgesel yolcu
luğa katılmasını sağlamıştır. 

Virginia Woolf'un çok yetkin örneklerini verdiği bilinç akımı yöntemi, Avrupa'da 20. yüz
yılın ilk yarısında en parlak devrini yaşamışken, Türk yazınında çok daha geç, 20. yüz
yılın ikinci yarısında ve yoğunlukla 1970'1er ve sonrasında kullanılmıştır. Bunun çeşitli 
nedenleri vardır. Öncelikle, roman türü Türk yazınına ancak 1 9 .  yüzyıl sonlarında girmiş 
ve ilk örneklerini Fransız coşumcularının (romantiklerinin) etkisinde kalarak vermiştir. 
Tanzimat dönemi yazarları, önce coşumcu daha sonra da gerçekçi ve doğalcı (naturalist) 
batılı yazarlara öykünmüşlerdir.• Tanzimat dönemini izleyen Meşrutiyet yıllarında Fecr-i 
Ati topluluğu ortaya çıkmış, roman ve tiyatroda yine genellikle doğalcılığı örnek almıştır. 

218 Ardından, önce Balkan, sonra Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı sonuçlar, batıda bilinç 
akımının roman ve öykülerde kullanıldığı sırada, ülkemizde farklı toplumsal ve siyasal 
gelişmelere yol açmış, dolayısı ile yazını siyasal çözüm arayışları ile birleştirerek Milli 
Edebiyat akımının doğmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde, 
bir grup yazar gerçekçi çizgide yapıtlar ortaya koyarken kimileri de, geçmişi özleyen, 
bireysel ürünler vermişlerdir. Çok partili döneme geçiş sürecinde ise, toprak reformu tar
tışmaları gibi bazı toplumsal olgular sonucunda, roman ve öykü yazarlarının çoğu köye 
ve köy sorunlarına yönelmişlerdir. Varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi akımlar ile bilinç 
akımı yönteminden esintiler taşıyan yeni arayış ise, ancak 1960'11, 70'1i yıllarda yapıtlar 
veren Demir Özlü, Yusuf Atılgan, Adnan Özyalçıner gibi yazarların roman ve öykülerinde 
görülmeye başlamıştır.5 Bu akımlara yöneliş, süregelen gerçekçi yazın türüne bir tepki 
olarak doğmuşsa da, amaç gerçekçiliği yadsımak değil, onu alışılmış kalıbından çıkarmak 
ve aşmaktır. Bu yeni akımları izleyen yazarlar gerçekten de başarılı olmuş, Vedat Türkali, 
Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu gibi yazarlar özellikle bilinç akımı yöntemini kullanarak, Türk 
yazınına seçkin yapıtlar katmışlardır. Bu yazarların önde gelen romanlarından bir seçki 
ile her birinin bilinç akımı yöntemini nasıl kullandığını örnekleyebiliriz. 

Vedat Türkali'nin 1974 yılında yazdığı Bir Gün Tek Başına, 1959 sonlarında başlayıp 27 
Mayıs 1960 ihtilali ile son bulan bir zaman kesitini işler. Roman, her biri kendi içinde de 
kısa bölümlere ayrılmış üç ana bölümden oluşur. İlk bölüm, 1959 yılı sonlarında geçer. 
İkinci bölüm, 1960 Ocak ayını ele alır. Bölümün başında yer alan dört sayfada, son 

4Batıda gerçekçi akımla birlikte görülmeğe başlayan ve bu aşamada Türk yazınında da kullanılan 
ruhçözümlemeleri, bilinç akımının alanı dışında kalır. 
5Adnan Özyalçıner bunu şöyle özetler: "Gerçeği bütün yüzleriyle ortaya çıkarmak için 'yeni gerçek
çilik' diyebileceğimiz bir yöntemle yazınımıza özgün bir atılım kazandırılabilirdi . . . . . .  Betimlemeler, 
görüntüler ve çeşitli anlatım olanaklarıyla kişinin önce kendi kendisiyle, sonra da etrafındaki eşyayla, 
insanlarla ve toplumla olan ilintileri, yalnız davranışları açısından değil, . . . . . .  Giderek bilinçaltıyla bi
linçüstünün karmaşıklığı içinde belirlenmeliydi. Kişisi ya da kişileri böylesine bir tutumla belirlenmiş 
herhangi bir olayda gerçeğin daha bütünsel bir biçimde ortaya konacağı apaçıktı." (Özkınmlı, Türk 
Dili, 1981, s. 349, 435) 
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zamanlarda olan siyasal, toplumsal, hatta iklimsel ve meteorolojik olaylar bilinç akımı 
aracılığı ile verilir. Son bölümde ise, roman kişilerinin siyasal olayların gitgide hızlanan 
temposuna koşut bir biçimde karmaşıklaşan iç dünyaları, yine bilinç akımı yöntemi ile 
yansıtılır. Romanın arka planında, ihtilale giden günler, bazen dış dünyadaki fiziksel za
manda olay akışı biçiminde, bazen de kişilerin bilinci içinde, fakat sürekli olarak veril
mektedir. 

Romanın iki başkişisinden biri olan Kenan, öğrenciliği sırasında siyasal olaylara karışmış 
fakat karakolda yediği iki tokatla "doğru yolu bulmuş"tur. Önceleri Anadolu'da öğret
menlik yaparken şimdi Babıali'de kitapçı dükkanı işletmektedir. Kırk yaşlarındadır, evlidir, 
bir çocuğu vardır ve huzurlu, sakin bir yaşam sürdüğünü düşünmektedir. Ama birgün 
bir meyhanede üniversite öğrencisi devrimci Günsel ile tanışınca, o güne değin içinde 
baskılanmış olarak duran tüm duygular açığa çıkar. Aslında sürdürdüğü yaşamdan hiç de 
hoşnut değildir ve Günsel'i tanımak, onu hiç düşünmediği fakat şimdi çok çekici gelen 
bir yöne sürükler. 

Vedat T ürkali bilinç akımını genellikle Kenan ve Günsel'in sık sık yaptıkları iç hesaplaş-
malarında kullanır. Bu hesaplaşmalarda, kişilerin gerek geçmişi ile aile çevresi, gerekse 219 
o anlık ya da geleceğe yönelik düşünceleri, kısa fakat özlü biçimde ve tümüyle bir iç 
monolog biçiminde verilir. Örneğin Günsel Kenan'la tartışıp yanından ayrıldıktan sonra, 
Kenan'ın cüzdanının kendisinde kaldığını görür. Aslında Kenan'ı hasta bırakıp ayrıldığına 
da üzülmektedir. 

Kızgınlıkla bağıracak gibi oluyordu; sevinecek ne vardı buna? Ne sevin
mesi? Dönmem gerek. İşte bir bahane. Nasıl dönerim? Alıp gidecek misin 
cüzdanı? Hemen gider işyerine bırakırım. Burak'a . . .  Bugün Pazar, biliyor
sun? Bilmiyordum . Unuttumdu. Dönmek gerek. Kapıcıyla gönderirim.  De
lirdin mi yoksa?6 

Günsel'in tümceleri genellikle kısa, kesik ama anlamca bütündür. Kenan'ın aklından ge
çenler ise, daha uzun ama akıcılığından birşey yitirmeyen tümcelerle verilir. Bir lokanta
da yakınlaşmak istediği işçi grubundan yediği dayağı, okuyucu onun belleğinden izler. 

Sonunda hepsi mi yüklendi bana? Niye? Sana öyle geliyor; kimin kime 
vurduğu belli miydi ki? . . . . . .  Ama o Mustafa'nın yüzü, "Uy pen sen un," der
ken sarhoşlukla kayıveren ağzı, gözleri, oynayan, titreyen çenesi . . .  Ben 
de vurdum onlara. Ağzının kıyısında kan vardı Cemal'in de, Hüseyin'in 
de, Maraşlı'nın da . . .  Kadir değil miydi adı? Ona Mustafa vurdu en çok . Bir 
de Süleyman dayı'ya . . .  Bir daha gitsem mi? Öldürürler mi, ne ederler ki? 
Hiçbir şey de yapamazlar. Dostluk böyle kurulur belki de! Git işine be!7 

Kenan her işte yenilgiyi çabuk kabul ettiği için sürekli bir suçluluk duygusu içindedir. 
Karakolda yediği tokatla devrimciliği bırakmış, karısı Nermin'den ayrılmak istediğinde 
Nermin buna karşı çıkınca yılgınlık duymuş, buna karşın, böyle bir ruh durumu içinde 
bile Nermin'e duyduğu cinsel isteklere yenik düşmüştür. Diğer yandan Günsel'e karşı 
da hem cinsel hem duygusal yönlerden çok zayıftır. Günsel'in devrimci düşüncelerine 

6Vedat Türkali, Bir Gün Tek Başına, (İstanbul: Everest Yayınları, 2006), s. 422. 
7A.g.e., s. 338. 



katılır gibi yapmakla birlikte, örneğin, Günsel ikinci kez tutuklandığında, tüm bunların 
ne kendisinin ne de Günsel'in kavgası olduğunu düşünmekte ama düşüncesini Günsel'le 
paylaşamamaktadır. 

Aslında Günsel de herşeyi Kenan'la paylaşamaz. Nermin'in ikinci kez hamile olduğunu 
öğrenince kendi hamileliğinden söz edemez. Zihninde sürüp giden iç monologlarla, kür
taj yaptırıp yaptırmamak ikilemini yaşarken, Kenan'ın polis olduğu dedikodusu duyulur 
ve Günsel onu terkeder. Bundan sonra roman hem siyasal hem kişisel olaylar yönünden 
gitgide artan bunalımlar ve hızlı bir tempo ile sona ulaşır. Beklenmedik sonda ise, Kenan 
tek başına kalma yürekliliğini gösteremezken Günsel "bir gün tek başına" . . .  

Oğuz Atay'ın romanı Tutunamayanlar, hem bilinç akımının kullanılması, hem de içe
rik yönlerinden, okuyucuyu tümüyle başka bir dünyaya götürür. Bir Gün Tek Başına'da 
karakterler belleklerinde bilinç akımını en yoğun biçimde yaşasalar bile, her bakımdan 
fiziksel dünyaya bağlı, ayakları sağlamca yere basan kişilerdir. Oysa Tutunamayanlar, 
düş, masal ve gerçeğin içiçe geçtiği bir kurguya sahiptir. Roman, dört ana bölüm ile en 
başta giriş görevi yapan iki kısa bölüm ve yine kısa bir sonuç bölümünden oluşur. Ana 

220 bölümler de kendi içlerinde alt bölümlere ayrılır. 

Yazar, kullandığı dil yönünden çeşitlilik sergiler. Bölümlerdeki konulara göre, bazen 
Osmanlıca'ya kayan bir Türkçe, bazen arı bir dil, bazen de Orta Asya lehçeleri kullanır. 
Bunların yan ısıra, anlatım yer yer ciddi iken, yer yer umulmadık bir biçimde şakacı veya 
alaycı oluverir. Romanın başkişilerinden Selim'in, kendisini yarısı ezilmiş bir solucana 
benzettiği satırlar bu tür anlatıma iyi bir örnek oluşturur: 

[B]ütün ümitleri, yaşama isteği de, mühendislik diploması da, iyi durum 
kağıdı da, çiçek aşısı kağıdı da, altı tane vesikalık resmi de, . . . . . .  Günseli'yi 
okşamak isteyen elleri, ona dokunmak isteyen derisi de hep ezilen yarısın
da kaldı. Bu yarısında sadece ölüm acılığı kaldı. Bu nedenle, şimdiye kadar 
söylediklerimizi kısaca özetlemek gerekirse, mezar taşına şöyle yazılması 
uygun düşer (yazı kabartma olmasın: uzaktan dikkati çeker): Şarkısı yarı
da kaldı, aklı da karıda kaldı. Sebep olanların gözü kör olsun8• 

Romanın içeriğine gelince, Turgut Özben, üniversite yıllarından arkadaşı olan Selim 
Işık'ın kısa bir süre önce intihar ettiğini öğrenince, onun hakkında daha fazla bilgi edi
nebilmek amacıyla, Selim'i tanıyan farklı kişileri bularak onlarla görüşür. Selim, arka
daşlarını birbiri ile tanıştırmamış, herkese kişiliğinin değişik bir yönünü göstermiştir. O 
nedenle, Turgut görüştüğü her kişiden Selim'le ilgili farklı bilgiler edinir ve bu bilgiler 
belleğinde biriktikçe, Selim'i gitgide artan bir sıklıkla düşünür, hatta onu aklından çı
karamaz olur. Selim'le ilgili öğrendiği her yeni konuda, bilinç akımı içinde kendi kendisi 
ile tartışır. Turgut'un belleği Selim konusuna öylesine yoğunlaşır ki, artık zaman zaman 
düşler ve gerçekler birbirine girmeye başlar. Olric adındaki hayali arkadaşı da tam bu 
sıralarda varlığını duyurur. Özellikle, okuyucu Turgut'un iç monologlarını izlerken, Olric 
ortaya çıkarak bu monologları karşılıklı konuşmaya çevirir. Turgut'a "Efendimiz," diye 
seslenerek, biraz dalkavuk, biraz da ukala tavrı ile bir kral soytarısını anımsatırken, 
Turgut'un üzerindeki egemenliğini de okuyucuya duyumsatır. 

80ğuz Atay, Tutunamayanlar, (İstanbul :  İletişim Yayınları, 2006), s. 456. 
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Turgut'un Selim hakkındaki bilgisi arttıkça, okuyucu da Selim'i daha üç boyutlu görme 
olanağı bulur. Selim, zeki, düşüncelerinden ödün vermeyen, biraz utangaç ve, belki de 
bunu gizlemek için, kimi zaman eleştirel hatta saldırgan olabilen bir yapıdadır. Kalıplaş
mış kavramlara başkaldırmakta ve baştan beri intihar eğilimi taşımaktadır. Örneğin, ar
kadaşı Esat, Camus'nün "Ontolojik mesele yüzünden ölen kimseye rastlamadım," sözüne 
değinince, Selim "Biri bu yüzden ölmeli, intihar etmeli," diye bağırır. Kendisini okumaya 
kaptırdıkça, giderek insanlardan uzaklaşmaya ve belleğindeki yazarlarla yaşamaya baş
lar. Artık onun dünyasında hayaller ve düşler, gerçeklerden çok daha etkin ve egemen 
durumdadır. Bunun bir yansıması olarak, Oğuz Atay bilinç akımını yer yer sayfalar süren 
bir yoğunlukta kullanır. Örnek vermek gerekirse, yetmişyedi sayfa tutan 15 .  altbölüm 
böyledir. Bölümün tümünde hiç noktalama imi bulunmaz ve bu da bilinçteki akışın hızını 
arttırır. Biçem ve a nlatım yönünden son derece özgün olan bu bölümde, olaylar bazen 
Selim'in, bazen başka bir anlatıcının ağzından verilir. Gerçek, bir tiyatro oyunu ve bir 
futbol maçı aktarımı ile karışmış durumdadır. Olaylar çoklukla Sellm'in yaşadığı ya da ya
şamayı dilediği deneyimlerden oluşur. Böylece, okuyucu Selim'i daha çok tanır. Örneğin, 
Selim'in babası ile sorunlu ilişkileri olduğunu öğrenir. 

[B]aba ben artık bu evde yaşamak istemiyorum yıllardır ruhumuzu öl
dürdün bu evde hayatında bir roman okumadın bir sinemaya gidip heye-
canlanmadın . . . . . .  kötülük edemeyecek kadar kısır kafanda yalnız bizim 
için yaptıklarının defterini tuttun bana aldığın ilk elbiseden verdiğin son 
harçlığa kadar hastalığımda uykusuz kaldığın gecelerin hesabına kadar 
kaydettin bu ağır havalı evin içini güzel bir müzik sesiyle bir kitapla süsle
meme izin vermedin nasılsa eve giren bütün güzel ilklerin birer birer yoko
luşunu kayıtsız bir sabırla seyrettin kanaryam öldüğü zaman bir yenisini 
almadın9 • 

Aile içi iletişimsizlikler ve kırılgan yapısı nedeniyle, Selim sevgilisi Günseli dışındaki in
sanlarla zor ilişki kurar, yaşamdan umduğunu bulamaz, kimliği hakkında kesin karara 
varamaz ve umutsuzluğa kapılır. Günseli'ye mektup yazarak, Selim olmayan bir Selim'e 
dönüşmek istemediğini, o yüzden intihar edeceğini söyler. 

[B]elki tanıdıkça benden uzaklaşacaksın belki ben tanıdığın kadar bir
şeyim geride birşey yoktur ben de kurcalamak istemiyorum altından bir 
yokluk bir hiçlik çıkarsa sen belki dayanırsın buna fakat ben dayanamam 
yaşayamam müsaade edin bana hayattan ayrılıyorum10 • 

Turgut konuyu araştırdıkça, bilinçaltında Selim'le daha çok bütünleşir. Ailesine iş gezisine 
çıktığını söyleyerek Selim'in doğduğu kasabaya gitmek üzere yola çıkar. Sürekli olarak 
Olric'le konuşur; yazar da, iki kişi varmışcasına çoğul bir anlatımı benimser. Turgut yolda 
Selim'in günlüklerini okur ve onun ziyan olmuş yaşamının giderek daha çok bilincine 
varır. Anlar ki, Selim aslında hep bir 'tutunamayan' olmuştur. 
Turgut, Olric'le birlikte trenden trene dolaşmakta, giderek akıl sağlığını yitirmektedir. 
Belleğinde sürekli Selim'le yaşar, kendi kendine konuşur ve kendisini, Selim'in bir za
manlar hazırlamayı düşündüğü 'Tutunamayanlar Ansiklopedisi' ne girmeye aday olarak 
görür. Bu düşüncesinde haksız da değildir . .. 

9A.g.e., s. 501. 
10A.g.e., s. 496. 
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Türk yazınında bilinç akımı romanına üçüncü örnek olarak, Adalet Ağaoğlu'nun 1984-
1987 yılları arasında yazdığı Hayır' ı gösterebiliriz. Romanda Ağaoğlu'nun bilinç akımını 
kullanışı, ele alınan diğer iki örnekten çok farklıdır. Birçok olay, henüz yaşanmadan önce, 
okuyucuda, adeta yaşanmış ya da o sırada yaşanıyormuş duygusunu uyandırır. Sonra 
yazarın ustaca verdiği küçük ipuçları ile gerçeğe dönülür. Roman, Sabah, Akşamüstü, 
Gece, Gündoğumu ve An başlıklarıyla beş bölüme ayrılmıştır ve son iki bölümün herbiri 
yalnızca birkaç sayfadan oluşur. Olaylar bir gün içinde olup biter. 

Roman başladığında sabahtır ve Profesör Aysel Dereli o gün akşam kendisi için düzen
lenecek olan onur plaketi törenine hazırlanmak üzere kalkmaktadır. Okuyucuyu daha bu 
ilk satırlarda yoğun bir bilinç akımı beklemektedir çünkü Aysel henüz yataktan kalkma
dan, tüm plaket törenini gerçekmişcesine belleğinde yaşar. Bu arada, okuyucu Aysel'in 
kişiliği hakkında ayrımına varmadan bilgilendirilir. Törene döpiyes giyilecek ama çorap, 
küpe gibi ayrıntılarla ciddi görünüm kırılacaktır. 

Etek, ceket ciddiyetine herzamanki gibi bazı küçük başkaldırılar olacak. 
Üniformanın asaleti, olanaklar oranında çoraplar, pabuçlar, eşarplarla bo
zulacak. Kulaklara, başkaldırının asıl kanıtı, amorf mercan küpeler takıla
cak11 . . .  

Bu asi ve hafif alaycı tavır, eskiden yazdığı bir yazıdan ötürü, iki yıl önce, devlete, hüku
mete hakaret ve halkı isyana teşvikle suçlanan ama sonra aklanan Aysel için çok do
ğaldır. 

Aysel'in yeni çalışması, "Aydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı" başlığını taşımakta
dır. Türk ve dünya yazınından seçtiği Bihter, Anna Karenina ve Kirillov gibi kişilerin inti
har nedenleri üzerine inceleme yapmaktadır. Belleğinde yaşadığı törende de bu konuya 
değinir. Ona göre, intihar düşünsel bir edimdir ve bu açıdan çok çeşitlidir çünkü "hayat 
ve ölümle birer insan 'tek'i olarak hesaplaşan aydın sayısınca" çoğalır. Belki daha da 
önemlisi, intihar, "sonsuz özgürlüğü seçme"dir ve yinelemeye, aynılaşmaya, aynılığa bir 
başkaldırıdır. 

Tanrı'ya değil, akla inanan, tanrının değil, aklın yolunda giden insan, ölüm
den yeni bir tanrı yaratmaz. Tanrısı olmayan hayatın ölümü de yoktur. Fa
kat ya içsel özgürlük? Düşünsel faaliyet içindeki insanın, bütün zamanlar 
için taptığı bu tanrı? Özgürlüğü onun varoluşunun tek nedeni. Özgürlüğü 
kurup korumak, bu çetin savaş, bütün savaşlar gibi ölümü içinde taşır. 
Herşeyin beni terkettiği, benim kendimi terkettiğim an'da yeni bir umut 
buldum . Yenins'in varlığı bir başkasının yokluğu oldu12• 

İşte tam bu nokta, romanın 'görünmeyen' bir başkişisiyle, Yenins'le, tanışma zama
nıdır. Aysel'in eşi Ömer, Aysel'i bırakıp, onun yeğeni ile evlenmiştir. Aysel'in, öğrencisi 
Engin'le girdiği duygusal ilişki de - Engin'le hala görüşseler bile - gerilerde kalmıştır. 
Aysel de umutlarını yitirdiği sırada Yenins'i bulur. Yenins Aysel için bir tutkudur. Sıklıkla 
ve beklenmedik anlarda bile birden ortaya çıkıverir ve Aysel'i kendisiyle birlikte sandala 
binip sisleri yararak uzaklara gitmeye çağırır. Aysel ise, yirmi yaşında olduğunu söylediği 

11Adalet Ağaoğlu, Hayır, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1988), s. 17.  
12A.g.e., s .  52.  
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Yenins'le aralarında bir tür aşk olduğuna inanır, bilincinin akışı içinde hep bu görünmez 
sevgili ile konuşur. Yenins çağrılarında öylesine etkileyicidir kil 

Sizsiz ben yarım kalırım. Bensiz siz eksiksiniz. İkimiz birlikte bütün ve yeni 
bir insan oluruz. Yeryüzünde o kadar çok özlenmiş şey oluruz13• 

Aysel bu çağrılara kapılabileceğini düşünür. Ama öncelikli isteği, aydın intiharları incele
mesini bitirmektir. 

İkinci bölüm "Akşamüstü", Engin'e odaklanmıştır. Engin 68 kuşağından bir siyasi göçmen 
olarak gittiği Oslo'da bir ruh hastalıkları hastanesinde çalışmaktadır. Bir ödül almak için 
oraya giden Aysel'le görüşürler. Aysel'i özlediğini, ancak Aysel oradan ayrıldıktan sonra 
ayrımsayan Engin, ona belleğinde mektup yazar. Böylece, okuyucu Engin'in tüm yaşam 
öyküsünü, yeni ilişkilerini ve gelecekle ilgili düşüncelerini kısa bir bilinç akımı içinde 
öğrenir. 

Üçüncü bölüm olan "Gece"de herkes ödül töreni için toplanmıştır fakat Aysel törene gel
mez. Aysel'e karşı gizli bir duygusal bağı olan yazar dostu, onu aramak üzere oturduğu 
apartmana gelir. Merdivenlerde gaz kokusu duyar gibi olur. Yalnızca birkaç dakika alan 223 
yukarı çıkış süresinde, bilinci gerçekten de bir ırmak gibi akar ve Aysel'i kah yerde ölmüş 
yatarken, kah kapıyı açıp töreni unuttuğunu söyler biçimde düşünür. Geçmiş ve gelecek 
olaylar, belleğinde birbirini izler. Aysel'i banyoda ilaç içerek intihar etmiş mi bulacaktır? 
Ödül töreninde herkes Aysel'i merak etmiştir. Aysel kendini asmış mıdır? Törene gelme-
diği için Aysel'i bazıları nasıl da eleştirmiştir. Yazar dost Aysel'e olan duygularını nasıl 
açmalıdır? Aysel bileklerini mi kesmiştir acaba? Polisler gelmiş, yazar dostu sorgulamak-
tadır. Bir yandan merdivenleri çıkan, bir yandan da belleğinde bir geçmişe, bir geleceğe, 
bir içinde bulunduğu ana dönen yazar dost, hızla akan bilincinin yüksek temposu içinde 
Aysel'i oda oda dolaşarak ararken, okuyucu da onu yalnızca bedensel olarak izlemekle 
kalmaz. Yazar dostun bilincinin de peşinde, hatta ta içindedir ve odalarda nefes nefese 
Aysel'i arar. üstelik "Aynılaşmaya hayır. Aynılığa hayır. Yinelemeye hayır."14 diyen Aysel'i 
ölmüş bulma olasılığına, sessiz bir çığlıkla "Hayır!" diyerek. 

Sonunda Aysel'in dairesinin kapısını açan yazar dost, onu evde bulamaz. Bir süre sonra, 
Aysel'in iki eski öğrencisi, Alev ve Üner de yapılamayan törenden gelir ve birlikte bekle
meye başlarlar. Geçen her an onlar için farklı anlamlarla yüklüdür. Aslında, zaman içinde 
'an'ların önemi, romanın tümüne egemen olan bir bilinç akımı ögesidir. Örneğin, yazar 
dost tek bir 'an'ın romanını yazmayı düşlemektedir. Ancak 'an'iarın yazılamayacağının da 
bilincindedir çünkü 'an'lar değişim içindedir. 

[K]ırılmış kaygan zaman parçaları yanyana dizilebilir, üstüste yığılabilir, 
herbiri ötekinden çeşitli uzaklıklara konulabilir : Elde avuçta olmuş olanlar, 
elde avuçta olanlar, elde avuçta olacak olanlar . . .  Dünler, bugünler, yarın
lar .. . . . . . . .  Hepsi, hep birlikte durmadan yer değiştirmektedir. Yer zamanla, 
zaman yerle değişmekte. 

13A.g.e., s. 109. 
14A.g.e., s. 53. 



Yakalandığı an'da başka bir şeye dönüşen an, aynı nedenle sonsuz çözme, 
bir o kadar da birleştirme olanaklarıyla yüklüdür. 

Hayatın takvimi zamanı günlerle, haftalar, aylar, yıllarla sıraya dizer. Bey
nin takvimi bu sırayı bozar, karıştırır, ayıklar, seçer, birleştirir ve bunu, 
yüzünü görmeyi özlediği bir yarının merakıyla yapar.15. 

Üner de Aysel'i beklerken böyle anlık bir kararla kendi yaşamına son verir. Hem de "Ha
yatın yakasını hiçbir anlamda koyvermeyelim dostlarım!"16 deyişinin ardından, ironik bir 
biçimde. 

Sonra ne mi olur? Romanın sonu, merak duyup okumak isteyecekler için, şimdilik bir 
giz olarak kalabilir. 

Örneklerde de görüldüğü gibi, bilinç akımı yönteminin çağdaş romana yadsınamaz kat
kıları olmuştur. Artık okuyucu, olay örgülerine yalnızca dışarıdan bakabilen, roman kişi
leri dış gorünüşlerinden ne kadar tanınabilirlerse, onları o kadar tanıyabilen bir izleyici 

224 olmaktan çıkmış, kişilerin bellekleri içine süzülerek, orada olup bitenleri yine orada an
lama ve algılama olanağına kavuşmuştur. Bilinç akımı yöntemi, okuyucunun öykü veya 
romandaki kişilerle özdeşleşmesini, kendisini rahatça onların yerine koymasını ve böy
lece onların geçmiş ya da geleceğe yaptıkları içsel yolculuklara katıldıktan sonra, yine 
onlarla birlikte yaşanılan ana dönmesini sağlar. Okuyucunun böylesine özgür okumalar 
yapabilmesi ve yapıtın bu denli içinde yaşayabilmesi, bilinç akımının yazında güncelliğini 
daha uzun süre koruyacağının bir göstergesi sayılabilir. 

A Journey in the Stream of Consciousness: A Short History of the Technique 
with Examples 

In the human mind, consciousness flows from the past to the future, parallel to the flow 
of time . Personality is formed as a result of a synthesis and balance of the concepts of 
temporality: the past, the present and the future . Naturally, the balance may vary in 
the_ mind, depending on the emphasis placed on any one of these; yet, it is a widely 
accepted view that consciousness flows from the past to the future in a linear manner. 
However, around the beginning of the 20th century, French philosopher tienri Bergson 
and American philosopher and psychiatrist William James developed a new approach 
to the coexistence of consciousness with time. The two philosophers were of the same 
opinion when they rejected the Humean teaching that consciousness was made up of 
separate pieces linked together, and asserted that it was a 'river' that ran. The term 
"durational flux" that Bergson employed supported their thesis. 
In the light of the new approach, the concept of consciousness took a different form. 
Now it was the concept of "the stream of consciousness", which proved to be very 
influential especially in the field of literature. T he term was first used by William James 
in 1890, and the technique employed interior monologues through which ali kinds of 
inner and outer phenomena that influenced the literary characters were reflected to 
the reader. Such influences could come randomly from the past, the present or the 

15A.g.e., s. 322. 
16A.g.e., s. 316. 
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future, which meant that they did not have to follow a chronological sequence. Stili, they 
retained their coherence despite the mixed sequence they adopted. 
The stream of consciousness technique, which constitutes the subject of the present 
paper, appeared in the first quarter of the 20th century and served as a channel that 
provided a means of relief to the people who were deeply depressed by the social and 
political fluctuations of the time. 
This paper has two sections. The first section defines and describes the stream of 
consciousness technique and discusses the reasons for its emergence, its impact on 
literature and hence, the differences that appeared between the conventional - or 
classical - and contemporary techniques of novel writing both in Europe and Turkey. The 
second section examines via examples selected from English and Turkish literature, the 
aesthetic and technical contributions which the stream of consciousness technique has 
made to literature in general. 
Keywords: stream of consciousness, durational flux, interior monologues 
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Kentsel Donatı Elemanlarına Yönelik 
Estetik Bir Değerlendirme, 

Giriş 

Ankara Atatürk Bulvarı Örneği 

Nuray BAYRAKTAR, Ayşe TEKEL, 
Özge YALÇINER 

Kentsel donatı elemanları insanlara yaşamsal kolaylıklar sunmak ve psikolojik açıdan 
rahatlık sağlamak için kurgulanmış araçlardır. Sokaklar, caddeler ve meydanlarda yer 
alan kentsel donatı elemanları kent için anlamsal öneme sahiptirler ve insan ve çevre 
ilişkisinde etkin bir rol oynamaktadırlar. Kentsel donatı elemanlarının bir bütün olarak ele 
alınmaları oldukça önemlidir. Bu bütünlük, elemanların birbirleriyle olan ilişkilerinin yanı 
sıra çevrede konumlanmış yapılar sistemi ile olan ilişkilerini de kapsamaktadır. 

Kentsel donatı elemanlarının biçimlenmeleri ve kentsel dış mekanlarda nerede yer al
maları gerektiği bir tasarım problemidir. Teknik zorunluluklar dışında her bir elemanın 
özgünlüğü, diğer elemanlarla ve çevre ile kurduğu bağ, yeri, bir diğerinden uzaklığı vb. 
konular kent mekanının kullanımı açısından olduğu kadar görsel nitelikleri açısından da 
önemlidir. Bu nedenle kentsel dış mekanlarda yer alan kentsel donatı elemanlarının 
estetik bir yaklaşımla ele alınmaları büyük önem taşımaktadır. 

Kentsel donatı elemanlarına yönelik estetik bir değerlendirme yapmayı amaçlayan bu 
bildiri kapsamında öncelikle "estetik" ve "kentsel estetik" konusunda kavramsal bir çer
çeve çizilmeye çalışılacaktır. Ardından kentsel donatı elemanları ve düzenleme ilkeleri 
ele alınacaktır. Kentsel donatı elemanlarının kente kattıkları anlam, yer seçim kararları, 
çevreleri ve birbirleri ile kurdukları ilişki ve tasarımları "reklam elemanları" ve "tabela
lar" özelinde Atatürk Bulvar'ı örneğinde tartışmaya açılacaktır. Bildiride ayrıca, Atatürk 
Bulvarı'nı sınırlayan yapıların özgün cephe özelliklerini ortaya çıkaracak öneriler aktarı
lacaktır. 

1.Estetik 
Kentte yaşayan bireyler açısından salt fiziksel gereksinimlerin giderilmesi değil, psikolo
jik gereksinimlerin giderilmesi de önemlidir ve "estetik" bu açıdan mekansal oluşumda 
önemli bir değerlendirme kriteri olarak öne çıkmaktadır. 
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Estetik en genel bir yaklaşımla güzelliği ve güzelliğin insan zihnindeki ve duygularındaki 
etkilerini konu alan felsefe alanı olarak tanımlanmaktadır. 1 Estetik sözcüğü Grekçe "aist
hesis" ya da "aisthanesthai" sözcüğünden gelir. Aisthesis sözcüğü, duyum, duyulur algı, 
aisthanesthai sözcüğü ise duyu ile algılamak anlamındadır. 

Batıda 18.yüzyıla dek felsefe kavramları içinde ele alınan estetik, 18 .  yüzyılda Baum
garten tarafından felsefeden bağımsız bir bilim olarak ele alınmıştır. Modern estetik, 
Baumgarten'in estetiği "yüksek ilimler teorisi" ile ya da duyusal kavramı "ilim" ile ta
nımlayışı sonucunda bu dönemde değişmiştir.2 

Baumgarten, Aesthetica adlı yapıtıyla ilk kez böyle bir bilimi temellendirmiş, konusunu 
belirlemiş ve bu bilimin sınırlarını çizmiştir. Estetik açık ve seçik olmayan bir bilginin, du
yusal bilginin bilimidir. Duyusallık çok geniş bir alandır. Estetik bu alanın tümünü değil 
" güzellik" fenomenini inceler.3 İnsanın güzelden hoşlanması estetiğin öncelikli uğraşı 
alanını "güzellik" olarak belirlemiştir. Güzel fikrini çözümlemek, güzeli oluşturan giz
li sırları açığa çıkarmak ve yöntemleri belirlemek, estetik biliminin kapsamı içindedir.4 

Estetik biliminin konusu duyusal yetkinliktir. Gerçekleştirmek istediği de güzel üstünde 

228 düşünme sanatıdır.' 

Estetik ile karıştırılan kavramların en önemlilerinden birisi "yararlı" kavramıdır. Yararlı 
organik bir gereksinimi karşılar. Yararlı kavramı, içinde, işlevsel bir durumu barındırır. 
Bu nedenle kavram çözümlenebilir ve açıklanabilir. Herhangi bir nesnenin işlevsel olma
sının, yararlı olmasının yanı sıra güzel olması da beklenen bir durumdur. İşlevsel ancak 
bir amaç için değerlidir. Güzel her zaman için ve daha geniş insan toplulukları için geçerli 
niteliklere sahiptir. 

Tasarım sürecinde "estetik" tasarımın bir özelliğidir. Tüm tasarlanmış nesnelerde sanat 
yapıtları için geçerli olan ve evrensel bir tasarım dili olarak kabul gören; tekrar, aralıklı 
tekrar, uygunluk, zıtlık, egemenlik, denge ve birlik gibi tasarım ilkeleri açısından bir de
ğerlendirme yapmak olasıdır.6 

2.Kentsel Estetik 
Kentsel estetik çevre ve birey arasındaki uyum ve dengenin tasarıma dönüşmesi anlamı
nı taşımaktadır.7 Doğal ve yapay çevre içinde yer alan, çoğu kez dolaylı olarak sergilenen 
ve bellekte olumlu grafik simgeler bırakan düzenli biçimlenmeler, kentsel estetik açısın
dan da olumlu değerlendirmelerdir.8 

1D. Hasol, Mimarlık Sözlüğü (İstanbul: YEM Yayınları, 1990). 
2A. Kuruç, Mimaride Estetik Değerlendirme Boyutlarında Kültürel ve Anlamsal Boyutun İncelenmesi, 
basılmamış yüksek lisans tezi, (İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,1999). 
31 .  Tunalı, Estetik, (İstanbul: Başaran Matbaası, 1984). 
4H. Yurtsever, Uygulamalı Estetik, (Ankara: BÜRO-TEK, 1988). 
50. Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, (İstanbul: Remzi Kitabevi, C.2, 1977). 
6Z. Enön, "Kentsel Tasarımda Estetik-İşlev İlişkisi", Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu,( 
İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, 1991), s. 167-178 
7E .  İşözen, " İstanbul'da Kent Mobilyaları ve Kullanımları", 1 .  Uluslararası Kent Mobilyaları Sempoz
yumu, (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, 2005), s .  131-132. 
8C. Kumbaracıbaşı, " Çevre Kirlenmesinin Üçüncü Boyutu: Görsel Kirlenme", Mimarlık, (Ankara: TM· 
MOB Mimarlar Odası Yayını, 1992), s . 2 ,  53 -55. 
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Kentlerin kent tanımına hak kazanabilmeleri için estetik çekiciliklerinin olması gereği 
kabul gören bir yaklaşımdır. Tek yapıların ötesinde, bu yapıların oluşturduğu çevrenin 
insanın salt fiziksel gereksinimlerini karşılayan işlevsel niteliklere değil, insanın psiko
lojik gereksinimlerini karşılayan estetik niteliklere sahip olması gereği "kentsel estetik" 
tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. 

Kente ilişkin estetik bir değerlendirme yapabilmek için bir takım ölçütlere gerek vardır. 
Bu ölçütler uzun bir zaman dilimi içinde biçimlenmiş ve kabul görmüştür. Buna göre: 

- Kentsel estetik kavramı makro ölçekte kültürel birikime bağlıdır. Çağının üretim 
biçimi ve teknolojisinin etkisi altındadır. 
- Doğal çevre, kentsel estetiği oluşturan en önemli etkendir. Doğal çevre öğeleri 
hem kentlerin kuruluş yerlerini hem de biçimlerini etkilemektedir. 
- Kentsel çevreyi oluşturan yapılar ve bu yapıların tanımladığı boşluklar arasında
ki ilişki ve uyum kentsel estetiğin niteliğini belirlemektedir. 
- Yüzeyleri oluşturan çizgi, doku, malzeme, renk vb.  gibi kentlerin görsel açıdan 
daha olumlu olmalarını sağlayan araçlar estetik bir değerlendirme yapılabilmesi 
açısından önemlidir. 
- Kenti oluşturan yapılı çevrenin 3.boyut ifadesi yani görünüm, siluet kentin bü- 229 
tününün kavranması için önemli bir araçtır ve bu araç ile tek tek parçaların değil, 
bütünün farkına varabilmek mümkün olmaktadır.9 

Bu ölçütlere kentsel dış mekanlarda yer alan kentsel donatı elemanlarının fiziksel özellik
leri açısından bulundukları mekanı tanımlama, belirleme ve anlamlandırma özelliklerini 
de dahil etmek gerekmektedir. 

Estetik açıdan olumlu yaşam çevrelerinin oluşturulmasında farklı yöntemler kullanılmak
ta ve doğru sonuçlar alınmaktadır. Bu yöntemler 3 farklı yaklaşımı içermektedir. 

- Kamusal, yarı kamusal mekanların, sanat projeleri ile ele alındıkları yöntem .  Bu 
yöntemde sanatçı etkinliği ağır basmaktadır. 
- Halkın beğenisinin çözümlendiği, ancak katkısının asgaride tutulduğu yöntem. 
- Kullanıcı katılımının ağırlıkta olduğu yöntem. Bu yöntemde kullanıcılar ile birlik-
te tartışmalı bir tasarım süreci esas alınmaktadır. 10 

3. Kentsel Donatı Elemanları 
Kentsel donatı elemanları, kent içinde yer alan, kenti yaşanabilir kılan elemanlardır. 
Kentsel dış mekanlarda yer alan donatı elemanları için kentin kimliği ile ilişkilenebilecek 
bir kültürel boyuttan ve ölçek, renk, malzeme, form v.b.  gibi özellikleri içeren fiziksel bir 
boyuttan söz edilebilir. 1 1  Estetik tüm bu boyutları bir arada ele alan ve doğru çözümle
meler yapabilmek için yol gösterici ipuçları sunan bir değerlendirme alanıdır. 

9B. Günay, M. Selman, "Kentsel Görüntü ve Kentsel Estetik, Örnek Kent Ankara", Kent, Planlama, 
Politika, Sanat, (Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994), s. 276-321. 
10H. Mattıla, " Kentsel Estetik: Kuramsal Bakış Açısı ve Finlandiya' da ki Kent Planlama Çağdaş Örnek
leri", Planlama, çev. O. Çalışkan, (Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2005), s.3, 86-91. 
11Y. Susmuş, (1999), Kentsel Mekanda Estetik Değerler, basılmamış yüksek lisans tezi, (İstanbul: 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,1999). 
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Kamu alanları üzerine yetkili kurumlarca yerleştirilmiş, kalıcı ya da geçici kullanılan kent
sel donatı elemanları; otobüs durakları, çöp kutuları, bayrak ve elektrik direkleri, ilan 
ve reklam elemanları ve tabelalar, aydınlatma elemanları, pergoleler, arkadlar, istinat 
duvarları, teras ve bahçe duvarları, bariyerler, merdivenler, büfeler, telefon kulübeleri, 
işaret levhaları, oturma sıraları, posta kutuları, sokak levhaları, çiçeklikler, saksılar, su 
elemanları, yer döşemeleri vb. elemanlardır. 

3. 1.Kentsel Donatı Elemanları Sınıflaması 
Kentsel donatı elemanlarını kul lanımları açısından bir sınıflamaya tabi tutmak mümkün
dür. 

CJ Geçici kullanım; kentlinin bir an için kullandığı mekansal düzenlerde yer alan 
(yaya-taşıt ayrımı, yol/kaldırım farklılaşması) bordür biçimleme öğeleri, kaplama 
öğeleri gibi öğelerdir. 
lJ Süreli kullanım: kentlinin bir zaman harcayarak kullandığı mekansal düzenler
de yer alan örtü öğeleri (duraklar, bekleme noktaları), oturma öğeleri (duraklar) ,  
alışveriş öğeleri (büfeler) gibi öğelerdir. 
□ İşlevsel kullanım; kullanım sürecinde oluşacak gereksinimlere göre bilgi iletim 
öğeleri (sokak, durak isimleri, yön levhaları), sosyal bilgi iletim öğeleri (afiş, 
reklam elemanları, saatler), konvansiyon bilgi iletim öğeleri (trafik işaretleri, tra
fik lambaları), işitsel iletişim öğeleri (telefon kulübeleri), yardım üniteleri (posta 
kutuları) olarak çeşitlenebilir. İşlevsel gereksinimi karşılayacak farklı öğeler de 
(çeşmeler, respiratörler, wc. ler vb.) aynı şekilde kentsel mekan açısından önemli 
öğelerdir. 
□ Yan kullanımlar; fiziksel servis öğeleri ve çevresel servis öğeleri olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Fiziksel servis öğeleri; aydınlatma araçları, korkuluklar ve ayrım 
öğeleri, çöp toplama öğeleri, drenaj öğeleri, altyapı servislerinin ulaşımına ilişkin 
öğelerden; çevresel servis öğeleri ise; çiçeklikler, havuz vb. su öğeleri, iki ve üç 
boyutlu sanat yapılarından oluşur.12 

Görsel açıdan anlamlı ve işlevsel açıdan maksimum kullanılabilir donatı elemanlarının 
varlığı ancak her bir öğenin bir "tasarım" süreci içermesi ve tasarım, uygulama eşgüdü
müne bağlıdır. Tek tek ele alışlar ve farklı uygulama süreçleri algılamada zorluğa neden 
olmaktadır. Kentsel dış mekanlarda değişik zamanlarda oluşmuş, üzerine bir şeyler ek
lenmiş ya da bir şeyler çıkarılmış, birbirleriyle ilişkisiz çeşitli donatı elemanlarının varlığı 
bir karmaşa yaratmaktadır. Bu karmaşanın bir nedeni donatı elemanları sahiplillğindeki 
çeşitliliktir. Her kurum kendisi ile ilgili donatı elemanlarını üretmekte ve kent mekanı
na yerleştirmektedir. Her yönetimin kendisine ait estetik beğenilerinin kentsel donatı 
elemanlarının tasarımında etkin olması bir diğer nedendir. Var olan durumun referans 
olarak alınmadığı bir süreçte bir devamlılık aranmamaktadır. Böylece kentsel donatılar 
açısından ancak eklektik bir yığılmadan söz edilebilmektedir. 13 Oysa donatı elemanları
nın bütünlüğü, kullanıcının ve üreticinin yararına bir durumdur. Bu durum, kullanıcıya 

12M. Asatekin, "Kent Donatım Öğeleri ve Bütünsel Yaklaşım Gereği", Mimarlık, (Ankara: TMMOB Mi
marlar Odası Yayını, 1981), s .1,  18-19 
13S. Güneş, " Kent Mobilyası Tasarımında Disiplinlerarası Etkileşim", Planlama, (Ankara: TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Yayını, 2005), s. 92-95. 
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görsel rahatlık sağlamakta, algılamayı kolaylaştırmakta, üreticiye ise üretim ve bakım 
kolaylıkları sunmaktadır. 

3.2. Kentsel Donatı Elemanları Düzenleme İlkeleri 
Kentsel donatı elemanları; 

- Kullanılacakları yerde inşa edilenler ve 
- Fabrikalarda üretilip taşınarak kullanılacakları yere monte edilenler biçiminde 
iki yöntemle elde edilmektedirler.14 

Kentsel donatı elemanları kenti anlamlandıran, kullanıcıyı bilgilendiren ve yaşamı ko
laylaştıran elemanlardır. Bu elemanların bu kapsamda sahip olmaları gereken özellikler 
açısından bazı yaklaşımlarla kurgulanmaları gerekmektedir. 

- Elemanlar, anlatım sadeliği, standartlaşma, çevreye uyum, mekanı düzenleme 
açılarından ele alınmalıdır. 
- Elemanlar insanın gereksinimlerine cevap verecek biçimde tasarlanmalıdır. 
- İnsan-araç-çevre bir sistemdir. Tasarlanan her eleman bu sistemin bir parçası 
olarak düşünülmelidir. 
- Elemanlar dayanıklı malzemelerden üretilmeli, iklim farklılıkları göz önüne alı- 231 
narak tasarlanmalıdır. 
- Gelecekteki ihtiyaçlar göz önüne alınmalı ve buna ilişkin olanaklar etüt edilme
lidir. 

Kentsel donatı elemanlarının tasarımında, üretiminde ve düzeninde bazı tasarım ilkeleri 
söz konusudur. Bu ilkeler ise şunlardır: 

- Elemanlar serbest ve ritmik bir düzen içinde birbirleriyle ve yapılı çevre ile bir 
bağ kurmalıdır. 
- Mekanı tamamlayan nitelikte olmalıdır. 
- Malzeme ve renk seçimlerinin bütüne katkısı önemsenmelidir. 
- Elemanların kentsel mekan ve doğa ile uyumu aranmalıdır. 
- Endüstriyel standartlaşma düşünülmelidir. 

Kentsel donatı elemanlarının, tekrarlanabilir olmaları yapım kolaylığı sağlamaktadır. Bu 
elemanların aynı zamanda kullanıcı açısından rahat, işlevsel ve estetik olmaları önemli
dir. Kentsel donatı elemanları fiziki düzenlemelerinde; 

- -verimlilik 
- -maliyet 
- -estetik 
- -sosyal işleyiş hedefleri göz önüne alınmalıdır.15 

3.3. Kentsel Donatı Elemanları ve Kent Kimliği İlişkisi 
Kentsel donatı elemanları kent kimliği açısından büyük bir değer taşırlar. Bu eleman
lar aynı zamanda birer kullanım nesnesidirler ve her kullanım nesnesi gibi, "bir anlam 

14S. Şatır, "Ürün Tasarımı Bakış Açısı ile Kent Mobilyaları Sınıflandırılması", 1. Uluslararası Kent Mobil
yaları Sempozyumu, (İstanbu l :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, 2001), s. 183-187 
15A. Çetiner, B. Köksüz, "Şehir Dekorasyonu ve Şehir Mobilyaları", Yeni İmar Mevzuatı Planlama ve 
Uygulama Semineri, (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi,1986) ,s. 4 
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aktarma", "anlamlamaya konu olma", "bilgi iletme", "bir bildirinin taşıyanı olma" gibi 
işlevler üstlenirler. Böylece her eleman salt kendini anlatmakla kalmaz, katıldığı çevre 
peyzajı içinde işlevsel, anlamsal ve estetik değerleri açısından kent kimliğinin bir parçası 
olarak önem kazanır. Bu açıdan kentsel donatı elemanlarının hem teknik hem görsel 
açıdan kent içinde süreklilik göstermeleri bir zorunluluktur. Bu süreklilik salt bir sistemin 
parçası olmalarından değil, herkes tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir olmayı ge
rektiren ortak bir "dil" özelliği taşımalarındandır.16 Kentsel donatı elemanlarının işlevsel 
niteliklerinin yanı sıra bu niteliklerini destekleyen ortak bir dil özelliği taşımaları kent 
kimliğinin oluşmasında önemli bir etkendir. Ortak dil özelliği salt donatı elemanları ile 
kent kimliğine yönelik değildir. Donatı elemanlarının her birini oluşturan öğelerin de bir 
dil birliği içinde olmaları gerekir. 17 

Kent mekanlarını yaşanabilir ve kullanılabilir kılan kentsel donatı elemanlarının kent için
de bir düzene sahip olmaları gerekmektedir. Kentin insan ölçeğine indirgenmesinde, 
fiziksel, moral ve simgesel boyutlarının oluşmasında işlevler yüklenen donatı elemanla
rının kent peyzajı ile ku rdukları anlamlı ilişkiler ve belirli bir düzen içinde yerleştirilmeleri 
kent kimliği açısından önemlerini pekiştirmektedir.18 

Kentsel donatı elemanlarının sembolik işlevlerinin de kent kimliği açısından önemi bü
yüktür. Sembolik işlev ürün ile kullanıcı arasında semboller aracılığı ile bir bağ kurul
masını içerir. Kentin tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik yapısına göndermeler yapan, 
anlam taşıyıcı sembollerle donatılmış kentsel donatı elemanları kent kimliğinin önemli 
belirleyicileri arasında yer almaktadır.19 

4. Kentsel Donatı Elemanları Olarak Reklam Elemanları ve Tabelalar 
Kentlerde reklam, duyuru, ilan vb. öğelerin kullanımı 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra 
yaygınlaşmaya başlamış ve adeta reklam kentleri ortaya çıkmıştır. Rekla mcılığın geliş
mesi ve ürünlerin topluma sunum biçimlerinin değişmesi bu süreçte etkin rol oynamıştır. 
Günümüzde reklam tüketimin bir parçası olmuştur. 

Reklam elemanları tüketici i le doğrudan ilişki kuran elemanlardır. Bu anlamda görsel algı 
açısından önemleri büyüktür. Öte yandan her bir eleman kentsel dış mekanlar açısından 
önemli birer öğedir. Bu nedenle tasarım ve yer seçim kararlarına ilişkin doğru yaklaşım
larla ele alınmaları gerekmektedir. 

4.1. Reklam Elemanlarının Çeşitleri ve Düzenleme Esasları 
Kent bütünü içinde yer alan reklamlar, basılı-yazılı, çizili-boyalı olmak üzere türlü araç ve 
tekniklerle ve çoğunlukla aydınlatılmış olarak yapılmaktadır. Reklam elemanları; 

160. Bayrakçı, "Kent Mobilyaları Tasarımında Kimlik Sorunu ve Kent Kimliği İçindeki Yeri", Kamu 
Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu, (İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, 1991), 
s. 75-79 
17S .  Güneş, " Kent Mobilyası Tasarımında Disiplinlerarası Etkileşim", Planlama, (Ankara: TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Yayını, 2005), s .  92-95. 
180. Bayrakçı, a.g.e., s. 75-79. 
19Ü. Celbiş, "Ürün Kullanıcı İlişkileri Bağlamında Kent Mobilyaları ve işlevleri", 1 .  Uluslararası Kent 
Mobilyaları Sempozyumu, (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, 2001),  s. 175-178. 
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- posterler, 
- bili boardlar, 
- reklam kuleleri, 
- elektronik reklamlar, 
- elektronik gösteriler, 
- dükkan vitrinleri, 
- araç üstü reklamlar, 
- yapı üstü reklamlar 
- direklere asılan reklamlar biçiminde sınıflandırılmaktadırlar. 

Tüm bu reklam elemanları boyutları, biçimleri ve içerikleriyle kent görünümünü ve kulla
nımları etkilemektedirler. Bu elemanların bulundukları çevre açısından önemleri büyük
tür. Birbirlerinden ayrı özelliklere sahip reklam elemanlarının çevre ile uyumsuzlukları 
görsel karmaşaya neden olmaktadır. Gündüz kent içindeki görünümleri ile bulundukları 
çevre ile uyumsuz olan reklam elemanlarının, gece ışıklı olmaları durumunda bu uyum
suzlukları daha net olarak ortaya çıkmaktadır.20 

Reklam elemanlarının düzenleme esasları yer aldıkları kamusal mekanın niteliği ve tüm 233 
kente ilişkin anlamları açısından önemlidir. Bu nedenle bu elemanlar düzenlenirken; 

- anlatım sadeliği, 
- kullanım ve yapım kolaylığı, 
- amacına uygunluk, 
- ölçülerde standartlaşma, 
- çevreye uyum, 
- birbirleriyle uyum aranır.21 

4.2. Bildirişim Aracı Olarak Reklam Elemanları 
Reklam elemanları aslında bir tür "bildirişim" araçlarıdır. Herhangi bir kullanıcıya görsel 
olarak bilgi taşıyan elemanlardır. Bu nedenle pek çok sınıflama içinde değerlendirilmeleri 
mümkündür. Reklam elemanları; 
a)Bulundukları yere göre; 

- kırsal 
- kentsel olarak ikiye ayrılabilirler. 

b)Yer aldıkları kentsel mekan türleri farklılaşabilir. 
- Karşılaşma noktalarında olabilirler. 

- Prestij alanları 
- Meydanlar 
- Rekreasyon alanları gibi. 

- Bağlantılarda konumlanabilirler. 
- Sokaklar 
- Bulvarlar gibi. 

20M. Şerefhanoğlu, Z. Yenen "Kentsel Kimlik-Reklam Öğeleri, İstanbul Örneği", Kentsel Tasarım ve 
Uygulamalar Sempozyumu, (İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Yayını, 1992), 
s. 139-143 
21G. Özaydın, D.  Erbil, B. Ulusay, "Kamu Mekanları Tasarımının Tamamlayıcısı Olarak Bildirişim Öğe
leri", Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu, (İstanbul: Mimar Sinan Ünlversl
tesi ,1991), s. 63-68 
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- Ticaret sokaklarında yer alabilirler. 
- Semt pazarları 
- Alışveriş mekanları gibi. 

- Konut sokaklarında olabilirler. 
- Konut dışı alanlar 
- Ara yüzler gibi. 

c) Algılama biçimlerine göre de 
- çok uzaktan algılananlar, 
- yakından algılananlar olarak farklılık gösterebilirler. 

Bildirişim, canlıların varoluşuyla birlikte ortaya çıkan bir haber alım ve haber verme ol
gusudur. Bu nedenle reklam elemanları; 

a)Anlamlarına göre; 
- yönlendirici, 
- bilgi verici, 
- sınırlayıcı olabilirler. 
b)Amaçlarına göre; 
- kent bilgi haritaları, ulaşım güzergahı haritaları, konferans, sergi, sempozyum 
afişleri v.b.toplum yararı güden bir içerikte; 
- tiyatro, sinema afişleri, politik amaçlı afişler, resmi nitelikli afişler v.b. toplum 
yararı ve kar amacı güden bir içerikte; 
- reklam amaçlı afişler, panolar, tabelalar, duvar resimleri v.b kar amacı güden bir 
içerikte olabilirler. 
c)Yerleştirilme biçimlerine göre; 
- tek başına bağımsız, 
- taşıyıcısı kendisi olan yada olmayan, 
- bir fon üzerinde yer alan, 
- aynı düzlemde, zemin katta, pencere altı panoları, cam üzerindeki yazılar, bina 
boyu panolar, duvar resimleri, duvar afişleri olarak düzenlenen, 
- düzleme bağımlı, konsol çıkma ve çatı üstü tabelalar 

biçiminde sınıflanabilmektedirler.22 

4.3. Görsel Kirlilik Yaratan Tabelalar 
Kentlerde bina cephelerinde yer alan tabelaların büyük bir görsel kirlilik yarattıkları or
tadadır. Tabelalar bir yandan bir karmaşa yaratarak çevreyi olumsuz etkilemekte, bir 
yandan da bireyler üzerinde az ya da çok etkin izler bırakmaktadır. Kentsel mekanların 
fiziki çevre kaliteleri açısından büyük bir sorun oluşturan tabelalar konusunda bir takım 
önlemler alınması zorunludur. 

- Tabelalar için temel ilkeleri belirleyen bir yönerge hazırlanması gerekmektedir. 
Yönergede temel yaklaşım tabelaların ait oldukları fiziki çevrenin bir elemanı ola
rak ele alınmaları olmalıdır. 
- Tüm uygulamalar bu yönerge uyarınca denetlenmelidir. 

22G. Özaydın, D. Erbil, B. Ulusay, "Kamu Mekanları Tasarımının Tamamlayıcısı Olarak Bildirişim Öğe
leri", Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu, (İstanbul: Mimar Sinan Üniversi
tesi,1991), s. 63-68. 
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- Hazırlanacak yönerge uyarınca tüm ticari mağazaların tabelaları ortak bir dil 
oluşturacak biçimde düzenlenmelidir. 
- Tabelaların yer aldıkları bina cephelerinin algılanmasını engellemeyecek ölçek, 
renk, v.b özelliklere sahip olmaları sağlanmalıdır. 

5. Ankara Atatürk Bulvarı 
Bu çalışmada örnek mekan olarak seçilen Ankara, başkentlik kararının ardından yaşam
sal ve mekansal olarak yeniden inşa edilmiştir. Bu süreçte Atatürk Bulvarı Ankara'nın 
tek ve en önemli ulaşım aksı olarak kurgulanmıştır. Ulus kent merkezidir ve bu merkezi 
Atatürk'ün barınma mekanı olarak seçtiği Çankaya'ya bağlayan aks kentin en önemli 
gelişme aksıdır. Atatürk Bulvarı kentin gelişimiyle birlikte yeni yapı pratiklerinin izle
nebildiği bir Cumhuriyet Tarihi Müzesi görümünü almıştır. Atatürk Bulvarı'nın Ankara 
için bu denli önemli olmasına karşın üzerinde yer alan kentsel donatı elemanları gerek 
tasarımları, gerekse bulundukları yerler açısından Bulvar'ın bu önemini ve özgünlüğünü 
vurgulayacak özellikte değildirler. Tam aksine, Bulvar'ı sıradanlaştırmakta ve görsel bir 
karmaşaya neden olmaktadırlar. 

5.1. Atatürk Bulvarı Üzerinde Ver Alan Reklam Elemanları 
Bulvar üzerinde yer alan reklam elemanlarının: 
- Silindirik tip reklam elemanı (Tip 1) 
- Dikdörtgen prizma şeklindeki reklam elemanı (Tip 2) 
- Yüksek dikdörtgen tipli reklam elemanı (Tip 3) 
- Özel reklam elemanı (Tip 4) 
- Özel firma elemanı (Tip 5) olmak üzere 5 tip oldukları tespit edilmiştir. (Resim 1 )  

Bu tiplerden özel firma elemanları yoğun olarak Cinnah Caddesi üzerinde konumlanmış
lardır. Ancak Bulvarın Çankaya'ya devam ettiği bölgede de yer almaktadırlar. Özel reklam 
elemanları ise daha çok Kızılay Meydanı'nda yoğunlaşmışlardır. Yine Kızılay Meydanı'nda 
yüksek dikdörtgen tipli reklam elemanlarına da rastlanmaktadır. Dikdörtgen prizma tipli 
reklam elemanı yalnızca Ulus Meydanı'nda bulunmaktadır. Silindirik tip reklam eleman
ları ise Bulvar üzerinde farklı noktalarda bulunmaktadırlar. 

Bulvar üzerinde yer alan reklam elemanları değerlendirildiklerinde aşağıda yer alan so
runlar saptanmıştır. 

-Elemanların yer seçimleri tesadüfidir, özelleşmiş bir yer tanımları yoktur ve ço
ğunlukla yayaların geçişini zorlaştıran noktalarda konumlanmışlardır. 
- Bulvar üzerinde bir süreklilik göstermemektedirler. 
-Birbirleri ile ölçek ve form açısından uyumlu değillerdir. 
- Elemanlar renk, malzeme v.b açılarından birbirlerine referans vermemektedir-
ler. 
- Hangi uzaklıktan algılanmaları gerektiği üzerinde düşünülmemiştir. 
- Sembolik değerleri zayıftır. 
- Elemanların bulundukları mekanı tanımlama, belirleme, anlamlandırma özel-
likleri yoktur. 
- Yapılı çevre ile uyumları ihmal edilmiştir. 
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-Tasarım ürünü olma nitelikleri tartışmalıdır. Bulvar'ın özgünlüğünü vurgulayacak 
bir tasarım özelliğine sahip olmayan her bir eleman farklı bir biçimle ele alınmış
tır. 
-Tasarımlarında herhangi bir estetik yaklaşım söz konusu değildir. Ancak, Cinnah 
Caddesi üzerinde yer alan özel iş yerlerine ait reklam elemanları gerek tasarım
ları gerekse yer seçimleri açısından diğer bölgelerde yer alan reklam elemanla
rından ayrılmaktadır. 

5.2. Bina Cephelerinde Yer Alan Tabelalar 
Atatürk Bulvarı'nın kimliği ve özgünlüğü açısından en olumsuz etki yapan faktörlerden 
birisi Bulvar üzerinde yer alan binaları neredeyse görünmez kılan tabelalardır (Resim 
2 ) .  Tarihsel süreç içinde Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan işlevler değişmiştir. Ancak bu 
süreçte değişimin gerektirdiği mekansal ve yapısal düzenlemeler gerçekleştirilememiştir 
( Resim 3) .  Çoğunlukla konut olarak kullanılan yapılar ticarete dönüşmüş, yeni fonksi
yonun bir ifadesi olarak yapıların cepheleri tabelalar nedeniyle okunamaz hale gelmiştir. 
Bulvar üzerinde bu tabelalar özellikle Bakanlıklar-Kızılay-Sıhhiye arasında yer alan yo
ğun ticari kullanıma sahip bina cephelerinde görülmektedir. 

Bulvar üzerinde yer alan tabelalar değerlendirildiklerinde ise aşağıda yer alan sorunlar 
tespit edilmiştir. 

-Tabelaların her biri ayrı boyutta ve renkte, ayrı yazı karakterinde olup, bir kısmı 
resimlidir. 
-Kentsel mekanın karakterini ortaya çıkarmada önemli bir araç olan ve halkı bil
gilendirici nitelikte olması gereken tabelalar yapıların ve Bulvar'ın özgünlüğü ve 
kimliği üzerinde olumsuz etki yapmaktadırlar. 
-Büyük bir görsel kirlilik yaratan ve çeşitlilikleri açısından büyük bir sorun oluş
turan tabelalar bina cephelerinin algılanmasını neredeyse imkansız hale getir
mektedirler. 
-Tabelalar, ticari mesajlar içeren panolar olup halkı bilgilendirici özelliklere sahip 
olmalıdırlar. Ancak bina cephelerinde çoğunlukla yaya ile göz temasına olanak 
vermeyen bir yükseklikte yer alan tabelaların algılayıcı açısından bir önemleri 
yoktur. 
-Bulvar üzerinde yer alan tabelaların boyut, yükseklik, sayı ve tasarım özellikleri 
kuralsızdır. Tabelalar yarışçı ve karmaşıktırlar. 
-Duvara sabitlenen tabelalar, binaların mimari özelliklerini ve cephelerini boz
maktadırlar. Bu şekilde Atatürk Bulvarı'nın özgünlüğü zedelenmektedir. 
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Tip 4 Tip 5 

Resim ı .  Reklam Elemanları 

Resim 2 .  Görsel Kirlilik Yaratan Tabelalar 



Konu ile ilgili olarak yer verdiğimiz diğer örnekler (Resim 4) Atatürk Bulvarı üzerinde ki 
görsel kirliliğin ve karmaşanın boyutlarını ortaya koymaları açısından oldukça önemlidir. 
Bina cephelerinde yer alan, birbirleri ile yarışır nitelikteki tabelaların olmadığı durumda 
Bulvar'ın kimliğini ve özgün dokusunu algılamak mümkün olmaktadır. 

Sonuç 
Kentsel dış mekanlarda yer alan kentsel donatı elemanlarının salt işlevsel bir yaklaşımla 
değil estetik bir yaklaşımla ele alınmaları gereği ortadadır. Bu açıdan bu bildiride yer alan 
konu ile ilgili değerlendirmeler ve ortaya konulan sonuçlar kentsel donatı elemanlarının 
tasarım süreçlerine ve yer seçim kararlarına ilişkin önemli girdiler oluşturmaktadır. 

Bildiride araştırma alanı olarak seçilen Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan reklam eleman
larına yönelik saptamalar sonucunda; aslında tüm kentsel donatı elemanları için genel
leştirilebilecek bulgulara ulaşılmıştır. Kentsel donatı elemanları olarak reklam eleman
larının kendi içlerinde bir bütünlük oluşturmadıkları tespit edilmiştir. Birbirine referans 
vermeyen alt elemanlardan oluşmuş, özel tasarım ürünü olmayan, aralarında ölçek, 
form, malzeme, doku, renk vb. dil birliği bulunmayan reklam elemanlarının yer seçim 

238 kararları da her hangi bir kurala bağlı değildir. Yaşamı kolaylaştırmak yerine çoğunlukla 
zorlaştıran bu elemanların bulundukları mekanları belirleyen, özelleştiren, simgeleyen 
bir nitelikleri yoktur. Araştırma sonucunda Bulvar üzerinde yer alan reklam elemanla
rının Bulvar'ın önemini vurgulayan bir yaklaşımla ele a l ınmadıkları anlaşılmıştır. Aynı 
şekilde Bulvar'da yer alan bina cephelerini neredeyse görünmez kılan tabelaların da 
Bulvar'ın özgün anlamını yitirmesine yol açtıkları saptanmıştır. Büyük bir görsel karmaşa 
yaratan tabelalar fiziksel ve psikolojik sonuçları açısından en olumsuz öğeler olarak öne 
çıkmaktadırlar. 

Oysa Atatürk Bulvarı'nın Ankara için özgün anlamı ve önemi düşünüldüğünde Bulvar 
üzerinde yer alan kentsel donatı elemanlarının "özel" olmaları gereği ortaya çıkmakta
dır. Bulvar'da bulunan kentsel donatı elemanlarının tasarım ve yer seçim kararlarında 
evrensel tasarım ilkelerinin göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur. Bu yaklaşım 
uyarınca, bir cumhuriyet aksı olan Atatürk Bulvarı'nın bir bütün olarak ele alınması ve 
kurgulanması kentlilerin yaşamını kolaylaştıracak, kenti daha anlamlı ve yaşanabilir kı
lacaktır. 

An Aesthetic Evaluation about Urban Furniture and Superstructure Elements: 
A Case Study on Atatürk Boulevard, Ankara 

A contemporary city is a settlement with urban furniture and superstructure elements 
that satisfy physical and psychological needs of different user groups. So-called ele
ments should be evaluated according to the urban identity and originality. These ele
ments which are not complicated, technically sufficient, integrated with its surrounding 
and products of a design, gain meaning together with aesthetics concept. 

A case study area is selected in this study as Atatürk Boulevard which is the main axis 
of contemporary capital, Ankara. However, this boulevard surrounded by historic build
ings in different Republican periods, lost its meaning in the process parallel to the urban 
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transformations. Today, the facades of these historic buildings located on the boulevard 
cannot be perceived because of the elements causing visual pollution. The urban furni
ture and superstructure elements on the boulevard are not in an order which is not ap
propriate to a contemporary city concept. The locations of these elements that make life 
difficult and only satisfy the physical needs do not have a special izing, determining and 
symbolizing quality. The site selection of these elements which are not design products, 
not in a common language as scale, color, pattern, material ete., is random. 
This paper aims to make an aesthetic evaluation about urban furniture and superstruc
ture elements. Firstly, "aesthetics" and "urban aesthetics" concepts will be explained as 
conceptual frameworl<. Then, the design principles of urban furniture and superstructure 
elements will be defineci. Urban furniture and superstructure elements giving meaning 
to the city, site selection decisions, the relationship between each other and their envi
rons will be discussed on a case study area, Atatürk Boulevard. Additionally, the propos
als about original facade properties of the buildings on Atatürk Boulevard will be made. 
Keywords: Aesthetics, urban fu rniture and superstructure elements, Ankara Atatürk 
Boulevard 
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Resim 4. Atatürk Bulvarı'nda Tabelalardan Arındırılmış Cepheler 





Kent Estetiğinin Değerlendirilmesinde 
Nesnel Yaklaşımlar 

Seda H .  BOSTANCI, Mehmet OCAKÇI, 
Serhat ŞEKER 

1. Giriş 

Kent estetiği, imaj, mekansal kompozisyon, morfoloji, peyzaj gibi kentsel mekanda gör
sel olarak var olan ve kimlik, estetik iletişim, algı gibi insanların iç dünyalarından kentle 
kurdukları ilişkiye bağlı özelliklere sahiptir. Kent estetiğinin değerlendirmesi, algıya ve 
forma bağlı olarak yapılmaktadır. Kentsel tasarım çalışmalarında çeşitli uygulama yön
temleri bulunan nesnel yaklaşımlar, kentsel formun estetik değerlendirmesinde de kul
lanılmaktadır. Kent siluetleri, kimlik ve imaj özellikleri ile kent estetiğinin değerlendiril
mesi için kentsel bütüne referanslar sunmaktadır. Kent siluetlerinin estetik açıdan nesnel 
değerlendirilmesi, konu ile ilgili matematiksel yöntemlerin geliştirilebilmesine bağlıdır. 
Kentsel tasarım çalışmalarında kullanılan matematiksel yöntemler arasında yer alan en
formasyon kuramına bağlı entropi yaklaşımı, kentsel siluetin formel estetik yönünden 
tasarım kriterlerini de ele alarak değerlendirilmesine olanak sağlayabilecek bir yaklaşım 
olarak görülmektedir. Bu özelliği ile de entropi yaklaşımı diğer yöntemlere göre daha 
detaylı ele alınacaktır. Çalışmada hedeflenen, kent estetiğinin nesnel değerlendirilmesi 
konusunda alternatif yaklaşımlar geliştirmek ve bunların tartışılmasıdır. 

2. Kent Estetiği 
Kentsel tasarım kent formuna, gelişim, değişim ve koruma süreçlerinde sosyal olgularla 
birlikte ele alarak düzen ve şekil veren, bir disiplindir. Kent estetiğinin oluşumu, değer
lendirilmesi ve korunması kentsel tasarımın temel konuları arasındadır. Kentin ilgi çekici
liğini artıran kent estetiği, morfolojik yapının tarihsel, kültürel birikim ile şekillenmesiyle 
oluşmaktadır. Kent estetiğinin bütünleyen bileşenleri, imaj ve kimliktir. 

Kent estetiğine ilişkin çalışmaların başında tasarım rehberleri ve tasarım kontrolleri gel
mektedir. Bu çalışmalardaki amaç, kentsel biçimlenişte estetik nitelik kaybına sebep 
olacak olası değişimleri kontrol ederek, imaj ve kimlik değerlerini koruyucu yönde il-
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keler geliştirmektir. Tasarım rehberlerine örnek olarak; Londra, 1 Aucland,2 ve Hong 
Kong3 kentlerindeki tasarım rehberleri verilebilir. Kentsel tasarım, mimarlık ve planlama 
çalışmalarında kullanılan matematiksel yöntemler de tasarım kontrol ve rehberlerinin 
oluşmasında katkıda bulunabilir. Örneğin, entropi yaklaşımı ile kentsel formun görsel dü
zenindeki denge ilişkileri saptanabilir. Frakta! modeller ile kentsel formun çeşitli etken
lere bağlı olarak ne şekilde değişim gösterebileceği görülebilir. Mekan dizini yönteminin 
uygulanması ile kentsel mekanda, okunabilirlik ve erişilebilirlik kriterlerine daha uyumlu 
tasarımlar yapılabilir. Bu tür yaklaşımların artması ve uygulamalarındaki çeşitlenmeler 
de farklı sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştirebilecektir. 

3. Kent Estetiğinin Değerlendirilmesi 
"İnsan bir nesneler evreni içinde yaşar, bu nesnelerle çeşitli ilgiler içinde bulunur. İnsan 
nesnelerle ilgisinde hoşlandığı, etkilendiği şeylere bir değer yüklemektedir.''4 Değerlen
dirme, değer taşıyan bir nesne ya da olguyu inceleyerek, kıyaslayarak ve iletişim kura
rak değerini ortaya koymaktır. "Estetikte değerlendirme işlemi de, özünde kişi kaynaklı 
ve bireysel olması nedeni ile sübjektif bir karakter taşır fakat bu öznellik İçinde kısmen 
doğal - içgüdüsel kısmen bir arada yaşam, tarihsellik sonucu edinilmiş nesnelleşmiş 

244 bir özelliği ve birlikte tüm evrendeki doğal ve yapay düzeni de temsil eden objektif bir 
yapıyı da birlikte taşır. Gerek nesneye ait nesnellik karakteri ve gerekse özneye ve onun 
yargılarına ait nesnellik karakteri, estetik alana ait bir değerlendirmede objektifliğin söz 
konusu olabileceğini gösterir."5 Bu tanımlama estetik değerlendirmenin öznellik ve nes
nellik arakesitinde olduğunu göstermektedir. 

"Kentsel tasarımda biçimsel ve sembolik olmak üzere iki tür estetik değişken bulunmak
tadır."6 "Formel (biçimsel) estetik, şekillerin yapısal değerleri ve çevre strüktürünün ken
dine has özelliklerini incelerken; sembolik estetik, çevrenin form ve dokuların anlamsal 
içerikleri ile insanların ilgi ve beğenileri arasındaki ilişkileri araştırmaktadır."7 İnsanların 
çevreye karşı estetik beğenilerini, gözlem ve anket yöntemleri ile araştırılması, sembolik 
estetik; form ve doku oluşumlarındaki rasyonel ilişkilerin araştırılması ve matematiksel 
modellerle ölçülmesi de formel estetik konularına girmektedir. 

3.1. Kent Estetiğinin Değerlendirilmesinde Nesnel Yaklaşımlar 
Formei estetiğin araştırma konuları arasında yerini alan, nesnel yaklaşımlar kent este
tiğinin değerlendirmesinde de kullanılmaktadır. Kentsel tasarım ve estetik konularında 
nesnel yaklaşımlar (sayısal modeller) artan bir öneme sahiptir. Nesnel yöntemler, anket 

1Greater London Autorlty, "Interim Strategic Planning Guldance on Tali Buildings," Strategic Views 
and the Skyllne in Landon, 2001. 
2D. Hubbard, "Designing Auckland: A Springboard on Action," The Mayoral Task Force on Urban 
Design, 2005. 
3The Goverment of the Hong Kong Special Administrative Reglan (Planning Department), "Urban 
Design Guidelines for Hong Kong" (the UDG Study) (http://www.pland.gov.hk), 2003. 
4İ .  Tunalı, Estetik (İstanbul: Cem Yayınevi, 1984). 
5A. Şentürer, Mimaride Estetik Olgusu, (İstanbul: İ.T.Ü.  Mimarlık Fakültesi, 1995). 
6J. Nasar, "Urban Design Aesthetics: The Evaluative Qualities of Building Exteriors," Environment and 
Behavior, 26: 3, (1994). 
7J .  Lang, Creating Architectural Theoıy: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental De
sign, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1987). 
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ve benzeri öznel yöntemlerle birlikte, sayısal veri olarak elde edilemeyecek; kentsel 
kimlik, anlam ve estetik deneyim gibi kent estetiğinin temel kavramları da değerlendiri
lebilir. Sayısal modellerin, mimari, kentsel tasarım ve şehircilik çalışmalarındaki uygula
malarına; enformasyon kuramına bağlı uygulamalar,8 fraktal geometri ve kaos teorisine 
bağlı uygulamalar9 ve mekan dizimi (space syntax),1° örnek verilebilir. 

3.1.1. Enformasyon Kuramına Bağlı Entropi Yaklaşımı ile Cephe Değer
lendirilmesi 
Shannon'un geliştirdiği enformasyon kuramına göre; "iletişimin başlangıç noktası olan 
kaynak, onu kodlayan gönderici tarafından enformasyona dönüştürülen ve zincirin öbür 
ucunda alınan iletiye biçim verir."11 Bu kuram içinde entropi, rastlantısal bir süreçteki 
düzensizliğin ölçümü olarak termodinamik kuramındakinden farklı olarak yeniden tanım
lanmıştır. Yaklaşım, mesajın (kelime, kod, ses vs. )  ilettiği verileri kodlamak ve değer
lendirmek için kullanılmıştır. Veri, kelime, rakam (0,1) ve görsel yapıda olabilmektedir. 
Görsel verilerin de yöntem içinde kullanılması, konun mimarlık ve estetik konularında da 
uygulama alanı bulmasına olanak vermiştir. Entropi yaklaşımı, cephelerin iletişim gücü
nü (enformasyon miktarını) ölçmek için kullanılmıştır. 

"Enformasyon ölçümü ilk olarak Kiemle (1967) tarafından mimari cephe çözümlemesi 
için kullanılmıştır. Benzer bir yöntemi Buttar ve Wetzig (1973) geç 19. yüzyıl binaları ile 
modern binalar arasında karşılaştırma yapmış ve geç 19 .yüzyıl binalarının enformasyon 
bakımından modern binalardan daha zengin olduğunu göstermiştir."12 Kentsel çevrenin 
anlamı ile ilgili çalışmalarında Krampen, Shannon'un iletişim (enformasyon) süreci ile 
ilgili oluşturduğu şema ile mimari iletişim kavramları arasındaki ilişkilere yer vermiştir. 
Semiolojik yaklaşımlar, semantik diferansiyel ve enformasyon teorisine bağlı yaklaşım
larla cephe çözümlemeleri yapmıştır. Cephelerin enformasyon miktarını ölçerken grid 
kodlama yöntemini kullanmıştır. 13 

Stamps, entropi yaklaşımını cephe ve silueti oluşturan formların görsel çeşitliliğini ölç
mek için kullanmıştır. Entropi değerleri ve beğeni üzerine yaptığı deneysel çalışmaların 
verileri arasında korelasyon ilişkileri saptamıştır. Aşağıda Stamps'ın cephe analizlerinden 
örnekler bulunmaktadır. (Şekil 1-2) 

Yöntemin önemli özelliği, tek bir yapı grubundan, siluet bütününe kadar çeşitli ölçeklerde 
uygulama olanağı bulunması ve estetik değerlendirmede az sayıdaki nesnel değerlendir
me yönteminden biri olmasıdır. Cephe ve siluetin form çeşitliliğine ilişkin enformasyon 
miktarını sayısal olarak veren yöntem, yapı formlarına ilişkin bilgileri değerlendirmek
tedir. 

8A. E. Stamps, "Advances in Visual Diversity and Entropy, Environment and Planning B," Planning and 
Design, 30, (2003), s. 449-463 ve M. Krampen, Meaning in the Urban Environment, (Pion Limited, 
1979). 
9M. Batty, "Cities and Complexity: Understanding Cities with Cellular Automata," Agent Base Mode/s 
and Fractals, (Cambridge Mass: MiT Press, 2005). 
10B, Hiller, J ,  Hanson, The Socia/ Logic of Space, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 
11A. Mattelart, M. Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, çev. M. Zıllıoğlu, (İletişim Yayınları, 1995). 
12M. Krampen, Meaning in the Urban Environment, (Pion Limited, 1979). 
13A.e. 
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Bu yaklaşımla tasarıma ilişkin değerlendirme kriterleri belirlenerek estetiğin farklı yön
leri incelenebilir. Çalışma içinde tasarım kriterlerinin değerlendirildiği, entropiye bağlı bir 
yöntem önerisi bulunmaktadır. 

3.1.2. Fraktal Geometri İle Kentsel Siluetin Görsel Zenginliğinin Değer
lendirilmesi 
Frakta! geometrinin temelleri, 1970'1erde Mandelbrot tarafından atılmıştır. "Frakta! bi
çimler, onlara özgü desenlerin, herhangi bir ölçekteki parçalarının biçim olarak bütüne 
benzeyecek şekilde yukarıdan aşağıya giden ölçeklerde yinelenerek bulunmasıdır. Man
delbrot bu "kendine benzerlik" özelliğini, karnabahardan bir parça kopararak örneklen
dirir ve bu parçanın kendi başına tamamen küçük bir karnabahara benzediğini işaret 
eder."14 

Konuya ilişkin yapılan çalışmalar, doğal dünyadaki düzensiz biçimlerin karmaşıklığını 
betimlemek ve çözümlemek için kullanılmakta olup, ekonomiden, kentsel gelişme mo
dellerine kadar çok çeşitli konularda uygulama olanağı bulmaktadır. Frakta! analizlerde 
hücreleme yöntemleri kullanılmaktadır. Yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks) 

246 yöntemi de "bilgisayar ve biyoloji ile ilişkili bir matematiksel yöntemdir ve kentsel büyü
me, kentsel modelleme, mekansal sistem tasarımı gibi konularda uygulanmaktadır."15 

Fraktaller mimaride ve kentsel tasarımda, form üretiminde benzerlik ve tekrarların oluş
turulduğu geometrik nitelikli tasarıma yardımcı araçlardır. Planlamada da frakta! yapının 
hücre mantığı ile kentlerin arazi kullanımı ve yoğunluğa bağlı mekansal modeller ve 
öngörüler yapılabilmektedir. 16 

Kentsel tasarımın siluete bağlı estetik özelliklerinin değerlendirilmesinde de frakta! bo
yut hesapları yapılır. Frakta! boyut ölçümleri ve model önerileri için çeşitli bilgisayar 
programları geliştirilmiştir; Bunlar arasında HarFA (5.2)  isimli bir program, imajların 
(fotoğrafların) görsel zenginliğinin ölçmek için kullanılmaktadır. HarFA: Harmonic Fractal 
Image Analyzer (Uyumlu Frakta! imaj Analizcisi) anlamına gelmektedir. Görsel veri frak
tal parametrelere göre ölçülüp; frakta! açıdan sayısal değerler elde edilmektedir.17 

Kentsel siluetin görsel zenginliğinin ölçülmesi amacıyla İstanbul'un tarihi kimliğini orta
ya koyan silueti olarak tanımlanabilecek Tarihi Yarımada kıyı silueti bu yöntemle analiz 
edilmiştir. Çıkan sonuç ve analiz süreçleri aşağıda görülmektedir; 

İlk olarak çekilmiş olan fotoğrafın (Fotoğraf 1 )  siyah beyaz forma dönüştürülmesi yapıl
mıştır. (Şekil 3 )  Bundan sonraki adım kutu sayma yöntemi ile frakta! analiz için netlik ve 
görüntü ayarlarıdır. (Şekil 4) 

14F. Capra, Yaşamın Örgüsü (The Web of Life), çev. Beno Kuryel, (Yapı Merkezi, 1996). 
15M. Batty, Urban Modelling: Algoritms, Predictions, (Great Britain: Cambridge University Press, 
1976); M .  Batty Y. Xie, "From Cells to Cities, Environment and Planning B," Planing and Design, 21, 
( 1994), s. 31-48. 
16M.  A. Yüzer, Şehirsel Yerleşmelerde Frakta/ ve Hücresel Otomata Yöntemi ile Gelişme Alanlarının 
Belirlenmesi, yayımlanmamış doktora tezi, (İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001). 
17http ://www. fch . vutbr.cz 
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Şekil 1. Bütün binaların ve detaylarının aynı olduğu durumda çeşitlilik minimumdur ve 
entropi değeri de: O'dır. 
(A. E. Stamps, "Advances in Visual Diversity and Entropy, Environment and Planning B," Planning and 
Design 30, (2003), s. 449-463 ve M. Krampen, Meaning in the Urban Environment, (Pion Limited, 
1979). 
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Şekil 2. Bütün binaların ve detaylarının birbirinden farklı olduğu durum maksimum en
tropi değerini vermektedir. 
(A. E. Stamps, "Advances in Visual Diversity and Entropy, Environmentand Planning B," P/anning and 
Design 30, (2003), s. 449-463 ve M. Krampen, Meaning in the Urban Envlronment, (Pion Limited, 
1979). 

Fotoğraf 1. İstanbul Tarihi Yarımada 

Şekil 3. Siyah Beyaz Forma Dönüşüm yapılır 
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Son aşama olarak, range analizi yapılır ve fraktal analiz değeri, grafiği ve fraktal spec
turum tabloları elde edilir. (Şekil 5) 

Şekil S'te görüldüğü gibi fraktal boyuta ilişkin çeşitli değerler elde edilmiştir. Bu çalış
malarda, birbiri ile karşılaştırılabilir siluetler arasında görsel zenginlik açısından değer
lendirme yapılabilir. Görsel zenginlik de kentsel tasarımın estetik kriterleri arasındadır. 
Bununla birlikte formel estetik değerlendirmeye ilişkin tasarım kriterlerinden sadece bir 
kaçına ilişkin yorum getirmektedir. 

Siluetin fraktal boyut hesaplamasında renk özelliği elenmiştir. Siyah beyaz olarak analiz 
edilen siluetin form hareketliliğine bağlı bir değer elde edilmiştir. Ele alınan siluet bütün 
olarak değerlendirilmekte ve estetik açıdan imaj bütünün tekrar, benzerlik ve hareketlilik 
açısından zenginliğine ilişkin bilgi vermektedir. 

3.1.3. Kentsel Tasarım Çalışmalarında Mekan Dizimi Yöntemi 
Bu yöntemler arasında mekan dizimi (sapace syntax) yaklaşımı Hillier ve Hanson tara
fından geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma göre, "biçimleri üreten dış etkiler ile sosyal güçler 

248 arasında ilişki vardır."18 İç ve dış mekanlardaki hareketlerin ve formlara bağlı mekansal 
yönelimlerin incelendiği ve erişilebilirliğe bağlı model önerilerinin geliştirildiği farklı öl
çeklerde uygulanan bir yöntemdir. (Şekil 6) "Mekan dizimi araştırmalarının bulgularına 
göre, mekansal biçimleniş tek başına kentsel ve bina iç alanlarındaki farklı konumlardaki 
toplam insan hareket değerlerindeki değişimin önemli bir oranını açıkladığı belirlenmiş
tir."19 

Yaklaşım, iyi bir kentsel tasarım için ele alınan kriterler arasındaki, okunabilirlik ve eri
şilebilirlik kriterlerine bağlı yapılan tasarımlarda kullanılmaktadır. Bunun yanında, kent 
silueti gibi bütünsel etki yaratan üçüncü boyuttaki değerler bu model içinde ele alınama
maktadır. Mekan düzenlemelerine bağlı hareketliğin incelendiği yöntem, kentin estetik 
değerlendirmesinde sınırlı bir katkı sağlayabilmektedir. 

3.2. Kent Siluetlerinin Tasarım Kriterlerine Bağlı Çeşitlilik Değerlendirmesinde 
Entropi Yaklaşımı 
Kent siluetleri, kent bütünündeki değişimlerin en iyi gözlemlendiği bölgelerdir. Kent es
tetiğinin, nitelik kaybına uğramadan kontrollü değişiminin sağlanması için değerlendiril
mesinde, belirsizliğin azaltılabileceği ortak akla dayalı nesnel değerlerin bulunabileceği 
yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu yaklaşım, form, renk, hiyerarşi, şekil-zemin 
gibi biçimsel özelliklerin siluet bütününde analiz edilerek ölçülmesini sağlayacak bir yön
tem arayışına yönlendirmektedir. Enformasyon kuramına bağlı entropi, kentsel siluet 
oluşumlarındaki, tasarım kriterleri arasında dengeli çeşitlilik ilişkilerini ölçebilir. 

Çeşitlilik, kentsel çevrenin birbiri ile bütün oluşturan parçaları arasında özgünlüğü ve 
görsel zenginlik yaratacak uyumlu farklılıkları ifade etmekte olup; hatırda kalıcılığı ve 

'8B. Hlller, T. Stonor, M. D. Major, N. Spende, From Research to Design: Re-Engineering the Space of 
Trafa/gar Square, (1998), http ://www.spacesyntax.org/publications/tsq2 .gif 
19A. Penn, "Space Syntax and Spatial Cognition or Why the Axial Line?," Environment and Behavior, 
35, (2003), s .  30-65. 



Şekil 4. Görsel Verinin Düzenlenmesi yapılır. 
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Şekil 5: Fraktal Analiz grafiği ve Frakta! Specturum Değerleri 

Şekil 6. Trafalgar Meydanında, Öneri Mekan Dizimi Bilgisayar Modeli 
(B. Hiller, T. Stonor, M. D. Major, N. Spende, From Research to Design: Re-Eng/neering the Space of 
Trafalgar Square, (1998), http://www.spacesyntax.org/publlcations/tsq2.gif) 
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seçim olanağını sağlamaktadır.20 Monotonluğun da zıttı olarak, belli bir görsel çevreninin 
ilgi çekiciliğini artıran bir özelliktir. Bununla birlikte çeşitliliğin belli bir denge durumu
nun üstündeki artışı kaotik bir kent görünümü oluşturmaktadır. Entropi yaklaşımı ile de 
çeşitliliğin dereceleri (monotonluk ve kaos arasındaki durumu) matematiksel bir değer 
olarak elde edilmektedir. 

Tasarım kriterleri bir siluet bütününde görülen ve görsel olarak kodlanabilen özelliklere 
sahiptir. Aşağıdaki yandaki bu kodlamalar görülmektedir. (Şekil 7-8) 

İki şekilde de (Şekil7-8) görüldüğü gibi entropi yaklaşımında ele alınacak kriterlere 
bağlı olarak bir görsel kodlama yapılmaktadır. Form özellikleri, kontur etkisi, yatay
düşey etki, hiyerarşi, tekrar ... gibi tasarım kriterleri ile estetik değerlendirmede tasa
rım öğelerine bağlı olarak dengeli çeşitlilik ölçülebilir. Sonraki aşama bu özellikleri n 
H = -L p logp formülü ile hesaplanmasıdır. Aşağıda bu şeklide yapılmış bir ça
lışmanın sonuç tablosu görülmektedir. 

Tablo l'de görüldüğü gibi 3,21 bit'lik bir değer bulunmuştur. 3,21 bit, tasarım kriter-

250 lerine bağlı değerlerin veri olarak işlenmesi ve entropl yaklaşımı ile hesaplanması ile 
bulunmuştur. Farklı ölçeklerdeki uygulamalarda sayısal değer aralıkları değişim göster
mektedir. Tarihi Yarımada, çalışmadaki 7 örnekten biridir.21 Örnekler birbirileri ile karşı
laştırılabilecek niteliktedir ve maksimum ve minimum değer aralıkları hesaplanarak bu 7 
örneğin karşılaştırılması yapılmış ve Tarihi Yarımada uyumlu silueti ile en yüksek değeri 
elde etmiştir. Maksimumum entropi değeri ele alınan kriterler arasında dengeli ilişkinin 
olduğunu gösterirken minimuma yaklaşan değerler arada yüksek farklılıkların uyumu 
bozan öğelerin bulunduğunu göstermektedir. 

Konuya ilişkin çalışma ve araştırmalara devam edilmekte olup; Farklı kentsel tasarım 
parametrelerinin ölçümüne ilişkin öneriler geliştirilmektedir. Entropi yaklaşımının kentsel 
tasarım çalışmalarında daha kapsamlı bir analiz yöntemi olarak geliştirilmesi hedeflene
rek hazırlanan yöntemin temel özelliği tasarım kriterlerini de entropi yaklaşımına kat
masıdır. Birbiri ile ölçek, mesafe vb. özelliklerle karşılaştırılabilecek örneklerin seçiminde 
ve farklı ölçeklerde yapılan örneklerin analizlerinde standardizasyonun sağlanmasında 
zorluklar yaşanmaktadır. 

4. Sonuç 
Kentsel tasarım çalışmalarında, matematiksel modellerin kullanımı ve geliştirilmesi i le 
kentsel tasarımın disiplinler arası boyutu gelişmekte ve aynı zamanda, tasarım, estetik, 
morfoloji gibi kavramların matematiksel altyapıları da oluşmaktadır. 

Mimari, kentsel tasarım ve planlamaya ilişkin olarak geliştirilen nesnel yaklaşımların kent 
estetiğinin değerlendirilmesinde katkıları incelendiğinde, enformasyon kuramına bağlı 
cephe ve siluet değerlendirmesinin bilgi miktarını siluet ve bina ölçeğinde (pencere, çatı 
vb.) geometrik forma bağlı çeşitli detay ve temel özelliklerini enformasyon zenginliği 

20A. T. Minai, Deslgn as Aesthetic Commun/cation (1989); Peter Lang ve D.E.Berlyne, Conflict, Arou

sal, And Curiosity, (McGraw-Hil l Book Company, 1960). 
ııA.e. 
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DÜSEY ETKi 

Şekil 7: Entropi yaklaşımı ile çeşitlilik değerlendirmesinde, fotoğrafın ölçeğinde vurgu 
oluşturan düşey etki yaratan öğeler belirlenmiştir. 
(S. H. Bostancı, M. Ocakçı, S. Şeker, "Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde En
tropi Yaklaşımı," Kaos ve Karmaşık Sistemler I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu, İstanbul Kültür 
Üniversitesi, İ.K.Ü. Güncesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri cilt: 4, sayı:2, 2006) 

KONTUR 
ETKiSi 

Şekil 8 :  Entropi yaklaşımı ile çeşitlilik değerlendirmesinde, kontur çizgisindeki belirgin de
ğişimler belirlenmiştir. (S. H .  Bostancı, M .  Ocakçı, s. Şeker, a.ge) 
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Tablo 1 :  Entropi Yaklaşımı ile çeşitlilik değerlendirmesi ve tasarım kriterleri arasında ilişki 
tablosu (s. H .  Bostancı, M. Ocakçı, S. Şeker, a.ge) 
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olarak ele alıp ölçtüğü, frakta! yaklaşımın estetik değerlendirmede form bütünlüğünün, 
tekrarların, hareketlilik ve benzerliklerin oluşturduğu bütünsel etkinin görsel zenginliğini 
ölçtüğü ve bu iki konunun özellikle estetik değerlendirmede birbirleri ile örtüşen yön
lerinin olduğu belirlenmiştir. Mekan dizimi yönteminin de mekansal form ve yönelişlere 
bağlı olarak yaya hareketliliğini ölçerek daha kolay harekete olanak sağlayan mekanların 
yaratılmasına ilişkin çalışmalarda kullanıldığı ve kent estetiğinin özellikle siluete ilişkin 
çalışmalarında kullanılamayacağı düşünülmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, estetik değerlendirmede tasarım kriterlerinin daha kap
samlı incelenebileceği bir yöntem arayışına gereksinim duyulduğu görülmüştür. Kent si
luetlerinin tasarım kriterlerine bağlı çeşitlilik değerlendirmesinde entropi yaklaşımı da bu 
hedefle geliştirilmiştir. Tasarım kriterlerinden yatay düşey etki, kontur etkisi, hiyerarşi, 
dominant etki, şekil zemin ilişkileri, gibi özellikler siluetlerde analiz edilerek kodlanmış 
ve entropi değerleri elde edilmiştir. Böylece tasarım kriterleri arasında ilişkiler yorum
lanırken, estetik değerlendirmede daha kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Yaşanılan 
zorlukların başında, kriterlerin değerlendirmesine ilişkin standartların bulunması ve ör
neklerin birbirileriyle karşılaştırılabilecek özellikteki seçimine ilişkin sorunlar bulunmak
tadır. 

Çalışma içinde, kentsel tasarımda estetik değerlendirmeye katkı sağlayıcı matematiksel 
modellerin üzerinde durulmuştur. Bu yöntem ve yaklaşımların geliştirilmesi ve çeşitli 
çalışmalarda birlikte ele alınması, zamanla daha etkin kullanımlara ve farklı yaklaşımlara 
olanak sağlayacaktır. 

Objective Approaches to the Evaluation of the Urban Aesthetics 

Urban design is an interdisciplinary field between urban planning and architecture . 
Urban aesthetics is a part of urban design studies. The city is a dynamical system that 
changes and forms rapidly within its disorder. Therefore the approaches and methods 
about design control of urban form are become important for conserving and designing 
the city. 
Using mathematical models in urban design studies gives advantages for rationalizing 
the evaluation of urban aesthetics. In this article the mathematical models using in 
urban design are discussed . These are; approaches related to information theory 
and entropy, chaos theory and fractal geometry, space syntax. Especially the inputs 
of information entropy in evaluating urban aestlıetics are explained by an example 
in the article. Entropy redefined by the information theory is an approach about the 
quantitative measure of the degree of disorder in a system. This approach has been 
used in multidisciplinary field for example measuring the visual riclıness and diversity of 
the architectural facades. So the aesthetical diversity of the urban form observed by the 
city skylines can be measured by the entropy approach which is a part of information 
tlıeory. As a result, a frame is drawn related to mattıematical models in urban design 
studies and their contributions to the urban aesthetics. 
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Estetik Düşünce Tarihimizde Öncü Bir 
Esteti k  Kuramcısı: Hüseyin Cahit Yalçın ve 
Estetik Üzerine Makaleleri 

Kahraman BOSTANCI 

Osmanlı-Türk sanat ve edebiyat kamuoyunda Batılı anlamda estetik üzerine yazılar ve 255 
kitap yazılmaya başlanan yıllar, Batılılaşma hareketlerinin daha da resmi program çerçe-
vesinde yürütüldüğü Tanzimat Dönemi sonrasına kadar gider. 

Süreli yayınlar üzerinde- şimdiye kadar yaptığım araştırma ve incelemelere göre- estetik 
konusunu aynı başlık altında Osmanlı dünyasına tanıtıp tarihçesini sunan Abdulhalim 
Memduh'tur. ( 1866-1905) 

Abdulhalim Memduh'un "Estetik" başlıklı makale dizisi Muhit mecmuasında ( 1305-1889) 
tefrika halinde yayımlanır. 1 

Abdulhalim Memduh, söz konusu makale dizisinde estetiğin tanımını yaptıktan sonra, 
onun düşünce dünyamıza girişindeki gecikmeye şöyle dikkat çeker: 

"Sanayi ve asar-, tabiiye ve ba-husOs sanayi-i nefisedeki mehasin ü leta
feti tedkik etmek fenni olan 'estetik' asr-ı hazırın terakkiyat-ı cedıdesi ile 
gayetü'l-gaye tevsi okunarak, sanayi-i nefise erbabının bir rehber-i hutOt
ı harekatı sırasına geçmiştir. 
Bu kadar nafi bir fennin henüz daire-i matbuatımıza idhal edilmesi şimdiye 
kadar te'essüfümüzü, emsali gibi tahrik eden halattan bulunmasından, 
ber-vech-i zır teybın-i kavaidine cOr'et olunuyor. ,,z 

Estetik düşünce tarihimizde, Batılı anlamda estetik konusuna yer veren ilk müstakil 
kitap olarak da Sakızlı Ohannes Paşa'nın ( 1830-1912) Fün0n-ı Nefise Tarihi Medhali 
başlıklı kitabı dikkatimizi çeker. 

1Muhit Numro: 1, s .6-9, Numro: 4, s.57-61, Numro:S, s . 77-80. Abdulhalim Memduh'un söz konusu 
makalelerinin yeni harflere aktarımı tarafından yapılmış olup Arkeoloji ve Sanat Dergisinin Mart-Ni
san 2002 tarihli 107. sayısında (s.31-40) yayımlanmıştır. 
2Muhlt, 1305/1889, Numro 1, s.6,9 
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Ohannes Paşa'nın Mekteb-i Mülkiye'de verdiği ders notlarından oluşan kitapta estetik 
"her tür güzelliğine ilişkin koşul ve kuralları araştıran bir bilim" olarak tanımlanır. 

Paşa'nın kitabı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde "Fennin Esas ve Mahiye
ti", "İdealizm ve Realizim Usulü", "Fennin Evsaf-ı Mahsüsası" "Hüsn-i Tabıat" "Hüner ve 
Deha" "UslGp", ikinci bölümde "Doğru ve Eğri Çizgi", "FünGn-ı Şekliyenin Aslı ve Birbiriyle 
Olan Münasebeti", Mimarlık Fenni ve bunun Evsaf-ı MahsGsası" "Oymacılık, Heykeltıraş
lık yahut Musavvirlik Fenninin Evsaf-ı MahsGsası", "Ressamlık yahut Nakış" konuları ele 
alınır.3 

FünGn-ı Nefise Tarihi Medhali başlıklı kitabı, estetik düşünce tarihimizde önemli kılan bir 
yönü de güzel sanatl_ar karşısında çok duyarlı olan Servet-i Fünun sanatçılarını derinden 
etkileyişidir. Başta Recaizade Mahmut Ekrem olmak üzere, Ahmet İhsan, Ali Kemal gibi 
kalemler Sakızlı Ohannes ve eseri hakkında hayranlık dolu cümleler sarf etmişlerdir.• 

Abdulhalim Memduh ve Sakızlı Ohannes Paşa'dan sonra, estetik üzerinde ısrarla duran 
yazarlarımızdan birisi de Hüseyin Cahit Yalçın'dır. (1875-1957). 

Güzel sanatlar karşısında son derece duyarlı olan Servet-i FünGn sanatçıları arasında, 
estetik meselesi üzerinde en çok duran Hüseyin Cahit'tir. Servet-i FünGn dergisinde Hü
seyin Cahit'in yayımladığı estetik konulu makalelerin başlıkları şunlardır: 

1 )"Hikmet-i Bedaiye Dair 1: Şive, Zevk",5 

2)"Hikmet-i Bedaiye Dair 2: Hikmet-i Bedayi, Hüsn",6 

3) "Hikmet-i Bedaiye Dair 3: MahsGlat-ı Fikriye-i Beşeriye, MahsGlat-ı 
Tabiiye"7 

4) "Hikmet-i Bedaiye Dair: 4: Asar-ı San'at Nasıl Vücuda Gelir-Emsile-i 
Tarihiye"" 

5) "Hikmet-i Bedaiye Dair: 5: Edebiyat-ı Cedıde, Menşe ve Esasları"9 

6) "Hikmet-i Bedaiye Dair 6 :  On Dokuzuncu Asrın Temayülat-ı rGhiyesi: 
Dekadizm-Senbolizm"10 

7) "Hikmet-i Bedaiye Dair 7 :  Bir Eser-i Edebınin Kıymeti Havi Olduğu Vesaik-i 
Beşeriyenin Mikdariyle Mukayese Olunur"11 

8) "Hikmet-i Bedaiye Dair 8 :Sanat, Menşei, Mevzuu, Gayesi, Aksamı" 12 

3FCmün-ı Nefise Tarihi Medhali yıllar sonra yeni harflerle ve biraz sadeleştirilerek tarafımdan hazırla
nıp yayımlanmıştır. Söz konusu kitapta Sakızlı Ohannes Paşa'nın hayatı, düşünce dünyası ve kitabının 
açıklamalı notları da bulunmaktadır: Güzel Sanatlar Tarihine Giriş: Sakızlı Orhannes Paşa, haz. Kah
raman Bostancı, (Ankara : Hece Yayınları, 2005), s. 126. 

•A.e., s .  14-16 ve Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, haz. Alpay Kabacalı, (İstanbul : İletişim 
Yayınları, 1993), s. 35. 
5Servet-i FünDn, No:370, 2 Nisan 1314, s. 87-90. 
6Servet-i FünCın, No:371, 9 Nisan 1314, s. 103-106. 
7Servet-i FünDn, No:372, 16 Nisan 1314, s .  117-120. 
8Servet-i FünıJn, No: 373, 23 Nisan 1314, s.  132-138. 
9Servet-i FünDn, No:376, 14 Mayıs 1314, s.  183-186. 
10seıvet-i FünCın, No:377, 21 Mayıs 1314, s. 194-198. 

11Seıvet-i FünCın, No:378, 28 Mayıs 1314, s. 214-217. 
12Servet-i FünDn, No:380, 1 1  Haziran 1314, s. 249-252. 
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9) "Hikmet-i Bedaiye Dair 9: Gaye-i Hayali: İDEAL"13 

10) "Hl kmet-i Bedaiye Dair 10:  Gaye-i Hayali: İDEAL"14 

11) "Hikmet-i Bedaiye Dair 11: Gaye-i Hayali; Sanatın Ahlak ile Müna-
sebeti"15 

12) "Hikmet-i Bedaiye Dair 12: Gaye-i Hayali" 16 

13) "Hikmet-iBedaiye Dair 13: Deha"17 

14) "Hikmet-i Bedaiye Dair 14: Deha"18 

15) "Hikmet-i Bedaiye Dair 15: Şiir" 19 

16) "Hikmet-i Bedaiye Dair 16: San'at ve Şiirin İstikbali"20 

17) "Hikmet-i Bedaiye Dair 17: San'at ve Şiirin İstikbali"21 

18) "Hikmet-i Bedaiye Dair 18: Sanat ve Şiirin İstikbali"22 

Hüseyin Ci\hit Yalçın'ın Estetik Konulu Makalelerinin Anatomisi 

Şive, Zevk 
H. Cahit, "şive"yi üslup karşılığında kullanmaktadır.23 Edebiyatın yeni eserlerini değer
lendirirken söz konusu eserlerin "şive"ye uygun olup olmadığı noktasından eleştirilmesi 
yanlıştır. "Şive"nin de kesin olarak ne olduğu tayin edilemez. Havanın, ısının derecesini 257 
elimizdeki aygıtlarla ölçebiliriz ancak "şive" için kesin bir değerlendirme ölçüsü yoktur. 

Büyük yazarların eserleri incelendiğinde bu eserlerin hepsi şahsi bir üslup ile yazılmıştır. 
"Üslub-ı beyan ayniyle insandır." düşüncesini tamamen kabul etmeyen estetikçiler, üs
lubun yazarın mizacına, eserin yazıldığı zamana bağlı olduğunu inkar edememektedir. 

Üslu plar birçok noktalarda ihtilaf ettikleri halde bir noktada i'tilaf ederler işte buna üslup 
denilmektedir. 

H. Cahit, "şive, zevk" başlıklı makalesinde, Ali Kemal'in İkdam'da "üslup" üzerine yazdığı 
makalede Muallim Naci'yi öne çıkarmasını kınar. Sanatta yeni üslup ile ortaya çıkanlar 
hep garip karışlanmaktadır. H. Cahit, üslup ve zevk konusundaki teorilerini ileri sürerken 
Eugene Veron'un düşüncelerine de yer verir: 

"Bir san'atkarın yeni bir fikir ve usül meydana getirmesi, bu gibi şeylerle 
şöyle bir iştigal edenlerin hep kendi aleyhinde ictima ve kendisinden her 
türlü liyakati selb (kapma) etmeleri için kafidir. Bila- hükm ve tedkık intişar 
etmiş olan efkar-, sahıfe (zayıf fikirler), huzürunda boyun eğmeyenlerin 

13Servet-i Fünün, No:382, 25 Haziran 1314, s. 282-284. 

14Servet-i Fünün, No:383,2 Temmuz 1314, s. 294-296. 
15Servet-i Fünün, No: 385, 16 Temmuz 1314, s. 330-333. 
16Servet-i Fünün, No:386. 23 Temmuz 1314, s. 344-347. 

17Servet-i Fünün, No:387, 30 Temmuz 1314, s. 365. 
18Servet-i Fünün, No:388, 6 Ağustos 1314, s. 379-381. 
19Servet-/ Fünün, No:389, 13 Ağustos 1314, s. 395-397. 
20servet-i Fünün, No:394, 17 Eylül 1314, s. 52-55. 
21Servet-i Fünün, No:395, 24 Eylül 1314, s. 75-77. 
22Servet-i Fünün, No:396, ı Teşrin-i Evvel 1314, s. 91-93. 
23"Şive", ağız, tarz, üslup, naz, eda karşılığında kullanılan bir kelimedir. (Mustafa Nihat Özön, Osman
lıca-Türkçe Sözlük, (İstanbul : İnkılap ve Aka Kitabevleri, 4. Baskı, 1965), s. 696. 



aleyhinde bulunur. Zevkleri en ziyade nazik ve muaf/em (bilinen) olan 
zevat bile böyle kable't-tedkık peyda edilen bir fikrin tahakküm-i müste
bidanesinden (zorlayıcı baskı) nefislerini tahlıs (kurtarma) edemezler; ilk 
hareketleri kendilerinin adat (alışkanlıklar) ve mesalikini (tarzlarını) ihlal 
eden her teceddud-i san'atın aleyhinde bulunmaktır. " 

Hüseyin Cahit, Osmanlı basınında "üslup" konusunda ileri sürülen görüşlerin "zevk" me
selesiyle bağlantılı olduğu görüşündedir. Estetikçilerin "zevk"i "hiss-i hüsn" olarak tarif 
ettiklerini hatırlatır. "Zevk" şahıslara göre farklılık gösterir. Zevkin terbiye görmesi, ince
lik kazanması da zorunludur. 

Hüseyin Cahit, "zevk" konusunda Eugene Veron'un şart koştuğu iki hususu da hatırlatır. 
E. Veron'a göre sanat eserlerinden zevk duymak için ilk önce, şiddetli bir etkilenme 
kabiliyetine; ikinci olarak da her sanatın teori ve pratiği ile ilgili gerçek şartları hakkında 
doğru bilgilenmeye ihtiyaç vardır. 

Hüseyin Cahit, sanat ve edebiyat eserlerinin doğru ve sağlıklı değerlendirilmesi için "hik-

258 met-i bedayi kavaidinin" (estetiğin kaideleri) dikkate alınmasını savunur.24 

Estetik (Hikmet-i Bedayi), Güzellik (Hüsn) 
Hüseyin Cahit, Osmanlı sanat ve edebiyat kamuoyunda, edebi eserleri sağlıklı değer
lendirmek için gerekli olan ve felsefenin bir şubesi sayılan "ilm-i hüsn" üzerinde hemen 
hemen hiç durulmadığına dikkati çeker. 

Hüseyin Cahit'e göre "estetik"i, "hikmet-i bedayi" tabiri ile tercüme etmek kelimenin 
iştikak, bakımından doğru değildir. Estetik karşılığında "ilm-i ihtisasat" tabiri kullanıldı
ğında "ihtisasat"ın bütünlüğü söz konusu olacak ve bu da bütün felsefeyi kapsayacak
tır. Yunanca kökenli olan "estetik" karşılığında kullanılan " ilm-i hüsn" tabiri de estetik 
hakkında açık bir fikir verememektedir. Çünkü "hüsn"nün de ne olduğunu göstermek 
gerekecektir. 

Hüseyin Cahit, genel olarak estetiğin sorunlarının beş büyük bahis altında değerlen
dirildiğini söyler. Bunlar; "his ve fikr-i hüsn", "tabiatta hüsn", "sanatta hüsn", "tabiat-, 
sanat", "gaye-i sanat"tır. Bu beş sorunun iyice anlaşılması için öncelikle "hüsn"ün belir
lenmesi ve sınırlandırılması gerekir. Kurun-, Kadimeden (İlkçağ) günümüze kadar gelen 
meşhur filozoflar "hüsn" hakkında ayrı ayrı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu filozoflardan 
bazılarını H .  Cahit şöyle sıralar: Eflatun, Aristo, Plotinos, Saint Augustin, Hutchson, P. 
Andre, Baumgarten, Reid, Kant, Schelling ve Eugene. 

İlkçağ'da "estetik", müstakil bir bilim olarak değerlendirilmediği için o zamanda yetişen 
filozofların güzellik ile ilgili görüşleri, felsefi eserlerden birer birer ayrılmalıdır. İlk önce 
Eflatun, üstadı Sokrates'in derslerinden topladığı kurallardan "hüsn" üzerine olanları bir 
araya getirerek "güzellik"le ilgili ilk teoriyi kurmuştur. Eflatun "güzellik"e "ilahi" bir sıfat 
ile yaklaşır. Güzellik, bir, genel olduğu gibi her yerde, her zamanda her ırk için eşittir. 

24"Hikmet-i Bedaiye Dair 1: Şive, Zevk," Servet-i FünCın, No:370, 2 Nisan 1314, s. 87-89. 
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Ancak sanat tarihi güzelliğin zamana, mekana ırka göre değiştiğini göstermektedir. H .  
Cahit, Eflatun'un "hüsn-i mücerred" iddiasını da çürütmektedir. 

Aristo, güzelliği, aksamın intizam ve ahenginde aramaktadır. H. Cahit, Aristo'nun iddiası
na da eleştirel yaklaşır. Plotlnos'un Aristo'nun iddiasını eleştiren görüşlerine de yer verir. 
Plotinos, "güzellik"i "şekil"de aramaktadır. Plotinos, "ecsamın güzelliği ecsamın kendile
rinden değil gayr-ı maddi bir unsurdan ileri gelir" demektedir. Plotinos'un bu görüşü de 
güzelliği tarifte eksik kalmaktadır. 

Saint Augustin eflatun'un düşüncelerini biraz değiştirerek güzelliğin vahdet, tenasüb ve 
tevafuk olduğunu ileri sürmüştür. 

Hüseyin Cahit, "Kurun-ı Vusta" (Ortaçağ )'da "hüsn" meselesinin ele alınmadığını Descar
tes felsefesinin de başka şeylere önem vererek "güzellik" ile pek uğraşmadığını söyler. 
18. asır başlangıcında İngiltere'de Hutchson, Fransa'da P. Andre "güzellik" konusunu 
tekrar gündeme getirirler. Hutchson'a göre, güzellik düşüncesi, ani ve umumidir. "Gü
zellik yek-nazarda bize çarpar." Hutchson, güzelliği "tabii ve taklidi" olmak üzere ikiye 
ayırır. 

P. Andre, üç tür güzellik olduğunu ileri sürer. Asli güzellik, tabii güzellik ve keyfi güzel
lik. 

"İlm-i hüsn"e "estetik" adını veren Baumgarten'dir. Bu filozof, estetiği ahlak gibi "mü
kemmeliyet" esası üzerine dayandırıyor. Hüseyin Cahit, mükemmel olanın "güzel" oldu
ğu anlamına gelemeyeceğini söylüyor. 

Reid, Hutchson'la beraber İskoçya felsefesi diye bilinen doktrinin kurucusudur. Reid, 
zevklerdeki ayrılıkların güzellik konusunda mutlak bir kıymeti gösterememesini kabul 
etmez. Hutchson, güzellik hissiyatını sırf vicdani saydığı halde Reid bunun aksini savu
nur. 

Kant, Reid'den ziyade Hutchson'un fikrine yaklaşır. "Güzel"i "müfid"den "mükemmel"den 
ayırır. Schelling'e göre "güzel" "mahdud" ile ifade edilen "na-mütenahi"dir. 

H. Cahit, içinde yaşadığı zamana kadar "güzel" meselesinin katiyen halledilemediğini 
söylüyor. Bazıları "güzel"i "hoş" sıfatı ile eşanlamlı tutmaktadır. "Şu elmanın ne güzel lez
zeti var" dediğimizde "güzel" burada "hoş" karşılığındadır. Bir fırtına, bir yangın levhası 
güzel olmakla birlikte hoş değildir. 

H. Cahit, "güzel" ile "müfid" arasındaki ayrılıklara da dikkati çekiyor. H. Cahit'e göre, 
sanat eseri ile tabiat arasında sanatçının mizacı, dehası vardır. Sanattaki güzelliği iyice 
anlamak için "deha" da iyice araştırılmalıdır. H. Cahit, makalesinin sonunda özet olarak 
"estetik"in ilm-i hüsn, konusunun da sanat ve sanat eserleri olduğunu belirtir. 

H. Cahit, güzelin tarihçesini sunduktan sonra Hyppolite Taine'nin sanat felsefisi üzerinde 
durur. 
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Taine, "tecrı'.lbl ve tarihi" yöntem ile sanat eserlerini inceler. Fen bilimlerindeki esasları 
ahlak bil imlerine de tatbik eder. Taine göre bir sanat eseri kendi kendine, sebebsiz mey
dana gelmez. Bir sanat eserinin dahil ve bağlı olduğu "hey'et-i mecmua" üç türlüdür: 

1. Sanatçının diğer eserleri: Bir sanatçının bütün eserleri arasında mutlak bağ
lantı vardır. 

2 .Bir sanat eseri ya da sanatçı başlı başına mevcut değildir. Aynı zaman ve 
memlekette yaşayan ve aynı fikirde bulunan diğer san'atkarların deha eserleriyle çevri
lidir. 

Shakespeare'ı anlamak için onun zamanında yetişmiş diğer san'atkarları da 
dikkate almak gerekir. 

3 .  Sanatçıların sosyal çevresi: Halk. Halkın düşünce ve gelenekleri ne merkez
de ise san'atkarlar için de öyledir. İklimleri farklı olan yerlerde farklı davranış ve yaşantı 
vardır. Bu da sanatkarları doğal olarak etkilemektedir. 

" . . . .  mühsı'.llat-ı fikr-i beşer de mahsı'.llat-ı tabiat gibi ancak muhitleriyle 
izah olunabilir." 

260 Mimarlık, resim, heykeltıraşlık, şiir, müzik gibi sanatların ortaya çıkışı, gelişmesi, çöküşü 
çeşitli asırlar ve çeşitli memleketlerdeki durumu incelenerek bir güzel sanatlar felsefesi 
kurulabilir.25 

İnsanlığın Düşünce Ürünleriyle Doğa Ürünleri 
H. Cahit, "mahsı'.llat-ı Fikriye-i Beşeriye ile mahsı'.llat-ı tabiiyeyi karşı laştırdığı bu maka
lesinde bir şiir, roman, heykel ve bir mimari eser ile bir ağaç bir ot gibi doğaya ait ürün
lerin aynı yöntemle incelenmesinin on dokuzuncu asrındaki bilim ve fendeki gelişmelerin 
sonucunda gerçekleştiğini söyler. 

Bu yöntemi sanat felsefesinde kullanan ise Hyppolite Taine'dir. 

H .  Cahit'e göre eskiden sanat eserlerinin, hiçbir mecburiyet ve sevk neticesi olmaksızın 
tesadüfi olarak meydana geldiğine inanılmıştır. H .  Taine, bir portakal ağacının yetiş
mesini sağlayan, iklim, su, toprak vs. durumları inceleyerek portakal ağacının yetişme 
kurallarını belirlediğimizi, sanat eserlerinin de meydana gelişini aynı yöntemle inceleye
bileceğimizi ileri sürer. 

H. Cahit, on dokuzuncu asrın en büyük, en esaslı düsturu sayılan "ıstıfa-yı tabiiye" (doğal 
seleksiyon)un İngiliz alimi Charles Darvin tarafından ileri sürüldüğünü belirtir. Hyppolite 
Taine, Darwin'in "doğal seleksiyon" yöntemini sanat felsefesinde uygulamıştır. Taine'in 
yirmi yedi cild tutan eserleri hep bu fikrin uygulanmasını göstermektedir. 

H. Cahite göre, çevre yani düşünce ve ahlakın genel durumu, olumlu ya da olumsuz 
olarak, sanat eserlerinin türlerini belirler. H. Taine de zaten bunu medeniyet tarihinin 
dört büyük devrini inceleyerek isbata kalkışmıştır. Taine'nin incelediği medeniyet tari-

25"Hikmet-ı Bedalye Dair 2: Hüsn," Servet-i Fünun, No: 371, 9 Nisan 1314, s. 103-106 
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hinin dört büyük devresi Eski Yunanistan, Ortaçağ, 17. yüzyılın düzenli hükümetleri ve 
son asırdır. 26 

Sanat Eserleri Nasıl Meydana Gelir? Tarihten Örnekler 
H. Cahit, bu makalesinde sanat eserlerinin nasıl meydana geldiğine dair görüşleri H. 
Taine'in Philosophie de l'art başlıklı kitabından aktarır. 

H. Taine, Akdeniz sahillerinde yaşayan site devletlerinin kuruluşu ve genel karakterini 
anlatır. Site devletleri yaşadıkları coğrafi konum gereği sürekli savaşa hazır durumda 
bulunmak zorundadır. Savaş kabiliyeti yüksek bir ırkın yetiştirilmesi zorunludur. Isparta 
özellikle bu konuda bütün çevreye örnek olmuş, mükemmel vücut yetiştirmek için- ha
ralarda yapılan işlemlerde olduğu gibi- insan bedenini kuvvetli kılmak üzere faaliyette 
bulunmuştur. 

Yunanistan'da sosyal hayattaki bütün faaliyetler erkek-kadın çırılçıplak olmak üzere vü
cudun dayanıklı kılınmasına yöneliktir. Eski Yunanistan'daki bu hayat telakkisi heykeltı
raşlık sanatına da yansımıştır. Olimpiyatlardaki müsabakalarda galip gelen kahramanın 
mutlaka heykeli yapılırmış. Tapınaklardaki insan figürlerinin vücutları da dalma gürbüz, 251 
kuvvetli ve güzel gösterilmiştir. Heykeltıraşlar, güzel eserler vücuda getirmek üzere, 
spor müsabakalarındaki atletleri yakından incelemişlerdir. Heykeltıraşlık Yunanistan'ın 
en esaslı san'atıdır. Diğer sanatlar Yunanistan'ın millı hayatını heykeltıraşlık kadar ifade 
edecek düzeye erişememiştir. 

Taine göre, Gotik mimarisini meydana getiren Hıristiyanlık inancıdır. Hıristiyanlık, bütün 
insanları doğru yola getireceğinden tapınakların herkesi içine alacak düzeyde yapılma
sına zemin hazırlamıştır. Gotik tarzı mimarisi Ortaçağ boyunca bir "ahlaki buhran"ın 
varlığına, şahitlik yapmıştır. 

H. Taine, Ortaçağ sonrası Avrupa'daki hayat tarzı ile edebiyat ve musiki sanatları arasın
da bağlantı kurarak şu fikri isbata kalkışır. 

"Efkar u ahlakın hal-i umumisi asar-ı san'atın tarz ve nev'ini ta'yin ve 
ta hdid eder."27 

Edebiyat-, Cedide, Kaynağı ve Esasları 
H. Cahit, 19. asır medeniyetinin en bariz özelliğini, gerek maddi ve gerekse manevi 
alemde hiçbir hadisenin birdenbire, tesadüfün sevkiyle meydana gelmeyip mutlaka bir 
takım sebeblerin zorunlu sonucu olarak ortaya çıktığı ile ilgili genel kanunda görür. 

Tarihin, edebiyatın ve genel anlamda sanatın varlığı sorgulanırken bir ırkın ilkel eğilim
leri, iklim şartları bu şartların toplumdaki ahlak ve siyaseti belirlemesi gibi durumlar 
dikkate alınmalıdır. 

26"Hikmet-i Bedaiye Dair 3: MahsOlat-ı Fikriye-i Beşeriye MahsOlat-ı Tabliye," Servet-/ Fünün, 
No:372, 16 Nisan 1314, s. 117-119. 
27"Hikmet-l Bedaiye Dair 4 :  Asar-ı Sanat Nasıl Vücuda Gelir? Emsile-I Tarihiye" Servet-i FünOn, 
No:373, 23 Nisan 1314, s. 132-138. 



H. Cahit, Tanzimat sonrası Türk edebiyatının doğuşunu sorgularken Tanzimat devrinin 
düşünce dünyamızda yol açtığı değişimi göz önünde bulundurur. Asyai medeniyetten 
Avrupai medeniyete geçilmiştir. Bu değişim düşünce ve sanat dünyamızda da değişim 
yaratmıştır. 

Tanzimat öncesi ve sonrasında Avrupa düşüncesi, askeri yapılanma, fen bilimleri, felse
fe, edebiyat tercüme yoluyla ülkemize giriyor; gazete ve dergiler çıkartılıyor, üniversite
ler açılıyordu. Tanzimat devri edebiyatı hamiyetli bir karakter kimliği kazanıyor. Tiyatro 
canlanıyordu. Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken diğer taraftan Tanzimat sonrası ge
lişmelerden rahatsızlık duyan bir kamuoyu da oluşuyordu. 

H. Cahlt'e göre Edebiyat-ı Cedideyi doğuran düşünce, ahlak ve duygu dünyamızdaki 
değişikliklerdir. 

1895'te Mekteb dergisi yeni bir programla yayın hayatına devam eder. Mekteb'teki şiirler 
dikkati çekerken Tevfik Fikret'in Servet-i FünCın dergisinin yazı işlerini üstlenmesiyle iki 
dergi arasında bir ruh akrabalığı doğuyordu. Üstad R. Mahmut Ekrem'in teşvikiyle genç 

262 şair ve yazarlar iki dergi etrafında birleştiler. Bu sanatçılar T. Fikret, Cenab Şehabeddin, 
Sezai Bey, Menemenlizade Tahir, Halid Ziya, Ali Ekrem, H .  Nazım, İsmail Safa, Süley
man Nesib, H. Siret, Ahmed Kemal, Hüseyin Suad, Mehmed Rauf, Rüşdü Necdet, Safveti 
Ziya, İbrahim Cehdi (Süleyman Nazif) Hüseyin Daniş, Faik Ali vs.'dir. 

H. Cahit, kendisi de aralarında olmak üzere, bu sanatçıların, tahsilde son mertebeye 
ulaştıklarını ve yabancı dillerden birini-özellikle Fransızca- mutlaka bildiklerini söyler. 

H. Cahit, iddia edildiği gibi Servet-i Fünun hareketinin Fransa'da ortaya çıkan Dekadizm 
hareketinin bir taklidi olmadığını belirtir. Kendi meslektaşlarının yazı faaliyetlerindeki 
başarılarını över. Edebiyat-, Cedide hareketine karşı çıkan iki isim vardır. Ahmed Mid
hat ve Ali Kemal. H. Cahit her iki sanatçının iddialarını çürütmeye çalışır ve makalesini 
noktalar. 28 

19. Asrın Ruhi Eğilimleri: Dekadizm, Senbollzm 

H. Cahit'in, Servet-i FünCın'da yayımladığı "Dekadizm,Senbolizm" başlıklı makalesi beş 
sayfadan ibarettir. O, söz konusu makaleyi hazırlarken başvurduğu kaynakların adlarını 
bir dipnotta belirtir. Bu dipnota göre, makalenin büyük bir kısmı, Paul Bourget'nin "Ah
val-1 RCıhiye-i Muasırın Hakkında Tecarib-i Kalemiye" ve "Yeni Tecarib-i Kalemiye" başlıklı 
eserinden yararlanılarak oluşturulur. Makalenin diğer kısımları, Larousse Ansiklopedisi 
ile Deşant, Adolf Perison, Louis De Saint-Jacques ve Adolf Wette'nin çeşitli risalelerin
den, iktibaslarla tamamlanır. 

H. Cahit, Servet-i FünCın edebiyatı i le Fransa'daki Dekadizm ve Senbolizm akımları ara
sında bir bağlantı olduğu iddiasına cevap vermek üzere bu makaleyi yazar. 

28"Hikmet-i Bedaiye Dair S: Edebiyat-, Cedide, Menşe ve Esasları," Servet-i FünCın, No: 376, 14 Mayıs 
1314, s.183-186. 
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Fransa'daki Dekadizm ve Sembolizm akımlarının Fransız ahlak ve gelenekleriyle bağ
lantısı vardır. 

1789 İhtilali Fransa'da geçmiş asırlar ile ihtilalin yaşandığı asır arasında derin uçurum 
yaratır. Sosyal hayattaki değişim edebiyat sahasında da etkilerini gösterir. 

Racine, Voltaire taklitçilerinin tiyatroyu, şiiri romanı düşürmeleri üzerine, bu edebı türleri 
canlandıracak yeni bir hareket başlar. 18 .  yüzyılın nazik, nahif salon edebiyatı yetersiz 
olmaya başlar. İhtilalin doğurduğu ateşli fikirler için yeni ve geniş ufuklar gerekiyordu. 

Chateaubriand, mazi ile hali birleştirmeye çalışır. Madame de Steal, Fransızları Alman 
edebiyatına alıştırarak romantizmin temelini hazırlar. 

1820 gençlerinin kendi hislerine göre kurdukları hayal dünyasında ilk önce dikkati çeken 
nokta uzak ve yabancı memleketlerden söz etmek tutkusudur. Fransızlar 19 .  yüzyılın 
başlangıcında savaş ve göç vesilesiyle yabancı memleketlerin lisanlarını öğrenmeye baş
lamışlardır. 

H .  Cahit, romantizmin derin bir hüzün ve melale yöneldiğini belirtir. Spirıtualizm felsefesi 
ile beraber yaşayan romantizm akımı zamanla sönmeye başlar. 1850'den sonra bilim 
ve teknik alanlarındaki gelişmelerle birlikte, idealizm ölmeye yüz tutar. Realizm çığırı 
doğmaya başlar. Realizmin tiyatrodaki en büyük temsilcisi Dumazadeler; felsefede ise 
Hyppolite Taine'dir. 

H. Cahit'e göre, realizm tedkık ve müşahade üzerine kurulmuştur. İnsan ve doğanın 
yapısını incelemek esastır. 

Bilindiği üzere, Fransa'da ve bizde edebiyat eserleri kötü, hastalıklı olarak nitelendirili
yordu. Bu itham bizde daha çok Servet-i Fünun edebiyatı üzerinedir. H .  Cahit, edebiyatın 
kötü ve hastalıklı değil; toplumsal yaşantının kötü ve hastalıklı olduğunu söyler. 

Dekadizm ve Senbolizm Fransa'da 1883 senesinden sonra konuşulan kavramlardır. Bu 
edebı akımları doğuran toplumsal hayattır. H. Cahit'e göre, Servet-i FünCm edebiyatçıları 
için söylenen "dekadanlar" yakıştırması doğru değildir. Bizim edebiyatımıza "dekadan" 
demek toplum bünyemize "dekadan" demekle eş anlamlıdır. Dekadizm ve Senbolizm 
"realizme" karşı bir tepkidir. Bu tepkiyi doğuran da yine toplum yaşantısındaki değişim
dir. 

1886 senesine doğru senbolizmden daha sık bahsedilmeye başlanır. Senbolistler, doğa
yı incelemek yerine, derin hisleri şekil perdeleri altında ifadeye çalışırlar. Senbolistlere 
göre, yakut, pırlanta, safir ve zümrüt ayarında kelimeler vardır. Onlar kelimelerde, harf
lerde, renk ve koku aramaya başlarlar. Senbolizm sonrasında da Fransa'da naturalizm 
akımı doğar.29 

29"Hikmet-i Bedaiye Dair 6: Dokuzuncu Asrın Temayülat-ı ROhiyesi: Dekadizm-Senbolizm," Servet-i 
Fünun, No:377, 21  Mayıs 1314, s.194-196. 
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Bir Edebiyat Eserinin Kıymeti Sosyal Değerleri İfade Etmesiyle Ölçülür 
H .  Taine ait olan bu söz, H. Cahit'in estetik konulu makalelerinin yedincisine başlık olur. 
H .  Cahit, bu makalesinde, yine özetle, H. Taine'in "mahsulat-ı fikr-i beşeri mahsGlat-ı 
tabiiye gibi nazar-ı mülahazaya alınmalıdır" tarzındaki düşüncesini yorumlamaya çalışır. 
Fransa ve İngiltere'nin farklı iklim özellikleri iki ülkenin sosyal yaşantısını farklı tarzda 
etkilemiştir. Adetler farklılaşmıştır. Aynı yapı iki ülkenin sanat dünyasında da farklılık 
yaratmıştır. Bu gerçek, garipsenecek bir durum değildir. 

H. Cahit'e göre, bir yerde, başka bir memleketin edebiyatını aynen taklit yoluyla almak 
hiçbir fayda sağlamaz. H.  Cahit, "Bizde henüz romantizm mesleği teessüs etmemişken 
realizm mesleğini te'sıse çalışmak abestir, efkar-ı halkı ibtida buna alıştırmalıyız" gibi 
sözleri anlamsız bulur. Fransa'daki edebı akımların romantizm, realizm, senbolizm, natu
ralizm tarzında sıralanması gibi bizde de benzer sıralanmanın beklenmesi saçmalıktır. 

Fransız realist ve naturalistleri (H.  Taine, E. Zola) romanlarında ve diğer eserlerinde 
sosyal olayların sebeblerine inmişlerdir. Roman kahramanları, içinde yaşadıkları fiziksel 
ve sosyal çevrenin dekoru arasından romanlarda yer almıştır. 

Edebiyat eserlerinin bilimsel bir karakter taşıması 19 .  asrın ikinci yarısında görülen bir 
hadisedir. Bu tesbiti yapanlardan birisi de Paul Bourget'dir. Realist akımın teorisyeni 
olan H. Taine, insanlığın ruhunu da bir mahsul olarak görür. İnsanın faaliyetleri "ırk, 
muhıt ve zaman" ile kuşatılmıştır. Realistler bu zorlayıcı üç unsurun tesirini romanların
da göstermişler; tasvıre ağırlık vermişlerdir. H. Cahit, Fransız realist romancıların sanat 
anlayışındaki bu tutumu örnekler vererek açıklamaya çalışır. Servet-i Fünun'un edebı 
eserlerinde yer alan kelime ve terkiblerin "garabet" gibi algılanışı H. Cahit'e göre, yersiz 
ve anlamsızdır.30 

Sanat: Kaynağı, Konusu, Gayesi ve Kısımları 
H. Cahit, estetikçiler arasında, sanatın ne olup olmadığı konusunda, çeşitli tartışmaların 
yapıldığını söyler. Estetikçiler arasında görüş birliğine varılan bir gerçek vardır. O da sa
nat ihtiyacının insanın doğasının doğal bir gereğidir. 

Eugene Veron'un L'esthetique başlıklı kitabına başvuran H. Cahit, E. Veron'un bu kitapta 
güzel sanatların tarihin ideğerlendirirken ileri sürdüğü "sanat insan ile beraber tevellüd 
eder" sözünü hatırlatır. 

E .  Veron'a göre insanın zihin faaliyetleri diğer faaliyetler ve sanat eserleri ile kendisini 
açığa vurur. İnsanın zihin faaliyetlerindeki amaç ise daha mutlu yaşamaktır. İnsan faa
liyetlerinin hareket ile ifade edilmesi raksı, şarkılar ile ifade edilmesi musikiyi, kelimeler 
ile ifade edilmesi de şiiri doğurmuştur. Çizgilerin, şekillerin, renklerin kaynaşması da in
sanda bir heyecan doğurur. Böylece resim heykeltıraşlık ve mimarlık sanatları meydana 
gelmiştir. 

30"Hikmet-i Bedaiye Dair 7: Bir Eser-i EdebTnin Kıymeti Havi Olduğu Vesaik-i Beşeriyenin Mikdariyle 
Mukayese Olunur,'' Servet-/ Fünun, No:378, 28 Mayıs 1314, s.214-217 
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H. Cahit, sanatın gayesi konusunda ileri sürülen teorilerden müsbet ilimlere en fazla 
dayananın H. Taine'in görüşü olduğunu belirtir. 

H. Taine, öncelikle güzel sanatlardan şiiri, resmi ve heykeltıraşlığı incelemiştir. Bu üç sa
natın müşterek nokta olarak da "taklit"e dayandığını söylemiştir. Bu sanatlarda insan, bir 
hakikatin mümkün olduğu kadar doğru taklit edilmesini aramıştır. Ancak H .  Taine göre, 
sanatın gayesi sırf tam bir taklitten de ibaret değildir. Sanatın gayesi, daha mantıklı bir 
açıklama ile 'bir tabiat-, esasiyesi, bir vasf-ı mühimmi ızhar etmekten ibarettir.' Söz geli
mi bir arslan resmi yapılacak olsa arslanın ilk önce "etobur" özelliği dikkate alınmalıdır. 

Güzel sanatların hemen hepsinde doğa ta'dıl edilmektedir. Sanatın bir hususiyeti de hem 
ulvi hem de amiyane oluşudur. 

H. Cahit, sanat hakkında Tolstoy'un şu görüşlerine de yer veriyor. 
"Sanat, teraki-i beşerin iki vasıtasından biridir. İnsan, yalnız hal-i ha

zırdaki efrad-ı beşer ile değil belki mazi ve müstakbeldeki insanlarla bile 
vastıa-ı nutk ile fikren ve vasıta-, eşkal ile hissen tesis-i irtibat eyler. Bu 
iki vasıta mevcudiyet-i insaniyet için elzemdir. Eğer bunlardan birisi yanlış 
bir tarik takib ederse hey'et-i ictimaiye marizdir. Bu hastalığın iki neticesi 
olur: Evvela o vasıtanın salim ve müfid faaliyetinden mahrumiyet, saniyen 
yanlış tarik ta'kib etmesinden dolayı tahassü/ eden muzır bir faaliyet. " 

H. Taine, güzel sanatları 1 .  Taklidi Sanatlar: şiir, resim, heykeltraşlık; 2. Taklidi Olmayan 
Sanatlar: musiki ve mimarlık olmak üzere ikiye ayırıyor. 

E. Veron ise güzel sanatarı, görsel ve işitsel olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Görsel sa
natlar mimarlık, heykeltraşlık ve resim; işitse sanatlar ise raks, musiki ve şiirdir. Aslında 
E. Veron, güzel sanatları kesin sınırlarla birbirinden ayırmanın yanlışlığına da dikkati 
çekmektedir. 31 

Gaye-i Hayali: İdeal 
H. Cahit, "ideal" meselesini estetik konularının en karmaşık meselesi olduğunu belirt
tikten sonra bu kelimenin Türkçe karşılığını tayinde hayretler içerisinde kaldığını söyler. 
Bazı yazarlar "ideal" karşılığında "hüsn-i mücerred" "bedia-ı hayaliye" gibi tabirleri kul
lanırken H. Cahit, "gaye-i hayali" tabirini tercih eder. 

H. Cahit, H. Taine'in bu kelimeden anladığı manayı da şöyle ifade eder: 
"Eser-i san'atın gayeti bir tabiat-, esasiye ve mühimmeyi hakikattekin

den daha vazıh bir surette izhar etmektir demişik. Bunun için sanatkar o 
tabiat hakkında bir fikir, zihninde bir suret edinir; o fikir ve hayaline göre 
eşya-yı hakikiyeyi ta'dil ve tahvrt eyler. Bu suretle duçar-, tahavvül olan 
eşya o san'atkara göre gaye-i hayatiyi irae etmiş olur. Demek ki san'atkar 
eşya-yı haldkiyede bir tabiat-, esasiye ve mühimme görerek bunu daha 
ziyade galip ve celi kılma/< için o eşyanın aksamı beynindeki münasebet-i 

31"Hikmeti Bedaiye Dair 8: Sanat: Menşei, Mevzuu, Gayesi, Aksamı," Servet-i Fünun, No:380, 11 
Haziran 1314, s. 249-252 
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tabiiyyeyi mahsüsen ta'dil ve tağyır edince eşya-yı hakıkiye, hakıkiden 
hayaliye geçmiş oluyor. " 

H .  Taine, sanat tarihini gözden geçirerek sanatta aynı konunun farklı biçimlerde işlendi
ğini söyler. Hasis tipini bir Latin şairi canlandırdığı gibi Molier ve Balzac da canlandırmış
tır. Bunun gibi "peder" "aşk" gibi temalar da farklı bir tarzda ele alınabilmektedir. 

Bir münekkid, bir sanatkarı tenkid ederken şahsi düşüncelerden hareket etmemeli, ken
disini san'atkar yerine koymalıdır. Sanatçıyı yaşadığı çevreyi de göz önünde bulundura
rak değerlendirmelidir. 

H. Cahit, H. Taine'in bitki ve hayvan anatomisini inceleyerek sanatta da aynı yöntemle 
hareket ettiğini vurgular. H. Taine, bazı bitki ve hayvanların en bariz özelliklerinin dik
katimizi çektiğini söylerken sanatta da asıl belirleyici, dikkati çekici bir vasfın canlandı
rıldığını vurgular.32 

H. Cahit, "gaye-i hayali: İDEAL" başlıklı ikinci makalesinde sanat tarihinin çeşitli devirle-

266 rinden söz etmektedir. Avrupa'daki fikir cereyanları ile sanat dünyası arasındaki bağlan
tıları- H. Taine'e başvurarak-gözden geçirmektedir. 

H. Taine, bazı kavimlerin aynı ırktan gelmelerine karşın farklı coğrafyalarda farklı sanat 
faaliyetlerinde bulunduklarını söyler. Toplum yapısındaki ahlaki anlayış ve geleneklerin 
değişmesiyle sanat anlayışında da değişim gözlenebilmektedir. 

Sanat tarihinde bazı devirlerde alkışlanan eserler, daha sonraları sadece birer vesika ko
numunda kalmışlardır. Yirmi ciltlik eser veren bazı yazarların bir iki eserle kalıcı oldukları 
görülmektedir. Bunun sebebi ise, bu bir veya iki eserde insanı her çağda ilgilendirecek 
sorunların işlenmesidir. Modayı takip eden sanat, modanın bizzat kendisi gibi gelip ge
çicidir. 

H, Cahit, özet olarak bu makalede, sanat eserlerinin kıymetini ifade ettikleri doğanın 
(insan ve çevre) kıymetiyle eşdeğer görmektedir. Büyük yazar veya diğer san'atkarların 
gücü, kıymet derecesi yüksek değerleri ifade etmelerinde yatar.33 

Sanatın Ahlak İle İlişkisi 
H. Cahit'in "Gaye-i Hayali: İDEAL" başlıklı seri makalelerinin üçüncü ve dördüncüsü sa
nat ve ahlak ilişkisini değerlendiren makalelerdir. H. Cahit, üçüncü makalesinde "gaye-i 
hayali-İDEAL" tabirini tekrar açıklayarak şu net tanımı ileri sürer: 

"Gaye-i hayali, bir tabiat-ı esasiye ızharı için tahvil edilmiş hakikatten 
ibarettir." 

32"Hikmet-i Bedaiye Dair 9 :  Gaye-i Hayali: İDEAL," Servet-i FünOn, No:382, 25 Haziran 1314, s.282-
284. 
33"Hikmet-i Bedaiye Dair 1 0 :  Gaye-i Hayali: İDEAL," Servet-i Fünün, No:383, 2 Temmuz 1314, 
s.294-296 
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H. Cahit, sanat ve ahlak ilişkisini değerlendirirken yine H. Taine'in Sanat Felsefesi'ne 
başvurur. Taine'in "manevi insan" kavramı ile bunu ifade eden san'atlar hakkındaki gö
rüşlerine yer verir. 

H. Cahit, bir insanın en esaslı görevinin "doğru"yu yaşamak olduğunu söyler. Hayatta 
iki farklı istikamet vardır: İdrak etmek, bir şey yapmak. Bir başka ifade ile iki kuvvet 
vardır: Akıl ve zeka, ihtiyar ve irade. 

Hayatta bir filozof, bir alim, bir diplomat ve bir san'atkar için farklı vasıflar gereklidir. Söz 
gelimi bir diplomat için faydalı olmayan ince hassasiyet sanatkar için çok gereklidir. Bir 
filozof için gerekli olan vasıflar da bir san'atkar için faydalı değildir. 

Bir insanı cemiyete faydalı kılacak bir kuvvet vardır. O da "muhabbet"tir. Başkalarının 
mutluluğunu gaye edinmek ve bu uğurda çalışmaktır. Sevgi; saygı, insaniyet, yumuşak 
huyluluk, şefkat ve iyilik şekillerinden hangisiyle görünürse görünsün bizi etkiler. Sanat 
eserlerini değerlendirirken insanlık için en faydalı olanları karşısında hayranlık duyarız. 

H. Cahit, medeniyet tarihinde, çeşitli medeniyetlerin çöküş veya yükseliş devirlerine 26? 
göre, sanat faaliyetlerinin de benzer çöküş ve yükseliş devirlerini yaşadığını söyler. H .  
Cahit'e göre mükemmel bir beden ancak mükemmel bir ruh ile tam olabilir. Böyle bir 
bedeni canlandıran sanat eseri karşısında insanlar "güzel" sıfatını yakıştırırlar. H. Cahit, 
H. Taine'in heykeltıraşlık ve resim sanatlarını bu noktadan çok ayrıntılı olarak incelediğini 
belirterek makalesini bitirir.34 

H. Cahit, "Gaye-i Hayalı: İDEAL'' başlıklı seri makalelerinin sonuncusuna, sanat eserin
deki konu birliğinden söz ederek başlar. H. Cahit'e göre "vahdet-i mevzu", "bir tablo
da, bir heykelde, bir şiirde, bir binada, bir bestede bütün te'sirlerin aynı noktaya, aynı 
netkeye vasıl ve hadim olmasından ibarettir." 

H. Cahit, sanat eserlerindeki konu birliği ve bu birliği mükemmel olarak yansıtan 
san'atkarlardan söz ederken yine H. Taine'in Sanat Felsefesi başlıklı kitabına başvurur. 
Örnek olarak gösterilen sanat dalı ise özellikle edebiyattır. Shakespeare'ın eserlerinde 
yer alan kahramanlardan herhangi birinin bir sözünde, bir tavrında, bir hayalinde, bir 
perişan düşüncesinde ve bir ifadesinde o şahsın bütün ruhsal durumu, bütün geçmi
şi, geleceği sezilebilmektedir. Fransız romancısı da insanı şekillendiren bütün unsurları 
eserlerinde işlemiştir. Balzac'ın romanlarında ayrıntılı tasvirlere yer verilmiş ve bilimsel 
verilerden de yararlanılmıştır. Büyük san'atkarlar, aynı zamanda devirlerinin durumunu 
ve olaylarını da başarılı bir biçimde eserlerinde yansıtırlar. 

Sanatkar için üslup da önemlidir. Özellikle edebi eserlerde göze çarpan asıl unsur üslup
tur. Edebi eserlerde üslup eserin konusu ve diğer kısımlarla uyum içinde bulunmalıdır. Bir 
san'atkar, eserinde, çeşitli kısımları bir noktada birleştirebilirse göstermek istediği tabiat 
o kadar esaslı olmaktadır. H. Cahit, makalesinin ilerleyen sayfalarında çeşitli devir ve 
memleketlerin edebi eserlerini ve san'atkarların üsluplarını karşılaştırmaktadır. 

34"Hikmet-i Bedaiye Dair 1 1 :  Gaye-i Hayali: İDEAL; Sanatın Ahlak ile Münasebeti," Servet-i Fünun, 
No:385, 16 Temmuz 1314 s.330-333. 



H. Cahit, makalesinin son üç paragrafında estetiği ilgilendiren konularda okuyucuların 
H. Taine'in Sanat Felsefesi'ne başvurarak daha ayrıntılı bilgi alabileceklerini söyleyerek, 
bizde resim ve heykeltıraşlık sanatlarının pek rağbet görmediğine dikkati çeker ve bu 
sanatlar üzerinde durmayacağını belirtir. Makalesinin son paragrafında, estetiğin önemli 
sorunlarından olan "deha" kavramını, şiir ve bilim arasındaki ilişkiyi gelecek makalele
rinde işleyeceğini hatırlatır.35 

Deha 
Sanatta "deha" konusu, estetik  düşünce tarihinde üzerinde en fazla durulan bir konudur. 
H. Cahit de bu konuyu iki makalesinde değerlendirir. 

Güzellik hakkında araştırma yapan filozoflar, doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik ara
sında farklılık bulunduğunu gözlemlemişlerdir. Söz gelimi, sokaktaki bir dilenci ile bir 
tablodaki dilenci insanların dikkatini farklı olarak çeker. Hayatta birçok şeyler, gerçekte 
hiç de güzel olmadıkları halde sanatın etkisiyle güzel hale gelebiliyor. Bu halde sanat ile 
hakikat ve tabiat arasına başka bir şey karışmaktadır. Bu da san'atkarın "deha"sıdır. H. 
Cahit'e göre "deha"yı anlamak anlatmaktan daha kolaydır. Deha sahibi sayılan şairler, 

268 edıbler filozof ve tabibler "deha"yı hep çeşitli açılardan değerlendirmek istemişlerdir. 

H. Cahit, "deha"yı şairlere göre, filozoflara göre ve tıbçılara göre değerlendirirken kay
nak olarak da Larousse Ansiklopedisine başvurur. 

1 .Şairlere Göre Deha 
Eski Yunan ve Roma şairleri "deha"yı ilahi düşüncenin insanlara geçişi olarak anlamış
lardır. Her şairin bir ilham perisi vardır. İlham perisinin şairin ruhuna fısıldadığı şeyler 
şair tarafından bize duyurulmaktadır. Lamartine, "deha"yı açıklamak için kalb, dimağ 
ve insani heyecanı yeterli bulmazken esrar-engiz bir kuvvetin bunlara hayat vermesini, 
bunları titreşime sokmasını bekler. 

H. Cahit, Paul Janet'in " Dimağ ve Müfekkire" başlıklı kitabındaki "deha" ile ilgili olan şu 
sözlerine de yer veriyor: 

"Otuz sene evvel bir meslek-i edebı-yani romantizm- dehanın tabıat 
ve esası hakkında öyle bir nazariye serd u ityan etti ki efkar-ı sakine ve 
ma'kule ashabı bundan mütevahhiş oldular. Bu yeni nazariyeye göre dahi 
olan bir adama karşı kavanın-i ahlakiye ve ictimaiyenin hiç hükmü ola
mazmış, onu başka bir mahluk gibi nazar-, mülahazaya almalı imiş. Ha
yatta, tarz-ı maışette intizamsızlık dehanın en birinci şartı addolunmuştu. 
Biz o vakit çocuk idik. Bu te'sırlere kapılarak büyük adamların, edıblerin 
adı insanlar gibi birer mahluk olmasına kail olamazdık. Mösyö Lamartine 
denilince gözümüzün önüne elinde bir rübab, gözleri semaya müteveccih 
bir vüc0d gelirdi. " 

H .  Cahit, romantiklerin ve klasiklerin "deha" hakkındaki anlayışlarına da yer verir. Ro
mantiklere göre "deha", çalışma ile kazanılmayan doğuştan gelen bir meziyettir. Klasik
lere göre, deha sahibi demek sabır ve çalışkan olmak demektir. Buffon: "Deha, medid 

35"Hikmet-i Bedaiye Dair 12 :  Gaye-i Hayali," Servet-i Fünun, No:386, 23 Temmuz 1314, s.344-347 
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bir sabırdan ibarettir." diyor. Eugene Veron da "deha sabibi" olmada sabır ve metanetin 
önemine vurgu yaparken doğuştan gelen yeteneğin varlığını inkar etmez. Kısaca özetle
mek gerekirse, şairlere göre "deha" "esrar-alud, tabiat üstü bir sıfat"tan ibarettir. 

2. Filozoflara Göre Deha 
H. Cahit, filozoflara göre deha kavramının ne olduğunu değerlendirirken Eflatun ve 
Aristo'ya kadar gitmenin anlamsız olduğunu söyler. H. Cahit, "deha" kavramının incelen
meye yeni çağlarda başlandığını hatırlatır. 

Helvetius'a göre dehayı anlamak için onda bir "kuvve-i kad ve ihtira" görmek gereklidir. 
Voltaire, Felsefe Söziüğü'nde "deha" üzerine şunları yazar: 

"Bir san'atkar, ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer kendine mahsus 
bir takım kadat ve ihtiraatta bulunmuyorsa dahi addolunamaz." 

Almanlardan Albert Wahler dahiyi "bir şey yapmaya bilhassa müstaid olan ve bu mevhi
be-i husCısiyeyi tevsia çalışan adam" olarak açıklıyor. Kant ise dahiliği yaratma kudretin
den ibaret görüyor.36 H. Cahit, "deha" başlıklı ikinci tefrika makalesinde "deha"nın özel 
bir açıdan yani estetiğin penceresinden değerlendirilebilec eğini söyleyerek deha sahibi 269 
bir san'atkarda aranılacak nitelikleri sıralar ve yorumlar. Buna göre dehada aranılacak 
nitelikler şunlardır: Yaratıcı muhayyile, Dikkat, Güçlü Hafıza, Zengin Tecrübeler ve Dü-
şünce ve Değerlendirme Gücü. 

H. Cahit, Hegel'in "deha" hakkındaki görüşlerini de özet olarak şöyle sunuyor: 
"Deha, hakikaten birtakım asar-ı san'at vücuda getirebilecek bir istidad 

ile bunun saha-, husule isali için elzem olan kudret ve faaliyetten ibarettir. 
Demek ki dehada iki nokta vardır: Biri tasavvur, diğeri icra." 

H. Cahit, Hegel'in Estetik başlıklı kitabında yer alan "deha" ile ilgili görüşleri değerlendir
dikten sonra H. Taine'in bu konudaki görüşlerine geçer. 

H. Taine göre, "deha" mürekkeb ve karışık" bir şeydir. San'atkarın mizacı, üslubu, tarz-ı 
icrası bu terkibin içindedir. Sanatkarın bir eseri, diğer eserlerinden soyutlanamaz. Bir 
san'atkar tek başına değerlendirilemez. Onun mensup olduğu bir meslek vardır. Bir da
hiyi anlamak için çevresindeki ikinci derecedeki san'atkarları da göz önünde bulundur
malıyız. Her şeye rağmen Taine de "deha"yı değerlendirirken "fıtri bir kudret ile tevellüd" 
tabirini kullanarak "deha"nın doğuştan gelişini de desteklemiş olur. 

3.Tıbçılara ve Fizyologlara Göre Deha 
Fizyologlar, meslekleri gereği, deha kavramını aydınlatırken dahilerin zihin gü

cünü araştırmışlardır. Bazı fizyologlar, deha ile zihinsel bir hastalık arasında benzerlik 
görmüşler ve zihinde bir hastalık bulunmazsa "deha" var olmaz demişlerdir. Bazıları da 
bu teroiyi çürütmeye çalışmışlardır. 

Dahilik ve deliliğin aynı şeyler olduğunu ileri süren teorilerle de karşılaşılmıştır. 
Fransız bir doktor dehayı asabı bir hastalık olarak değerlendirmiş dahi ve delilerin zihin
sel yapısı üzerinde şu sonuçlara varmıştır: 

36"Hikmet-i Bedaiye Dair 13: Deha," Servet-i FünQn, No:387, 30 Temmuz 1314, s.365 
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1 .  Dahilerin birtakım garabetleri, dalgınlıkları vardır ki bu hal adeta bir hastalığa ben
zer. 
2. Dahilerin teşekkülatı, bünyeleri genellikle hastalıklıdır. Bunlar çoğunlukla cılız, kanbur, 
sağır adamlardır ve genellikle "felç"ten vefat ederler. 
3 .  Büyük adamların büyük bir çoğunluğunda "dalalet-i his" (duygu sapkınlığı) görülmüş
tür. 
4. Büyük adamlarda yukarıdaki üç halden hiçbirine rastlanmazsa mutlaka ecdad ve to
runlarında rastlanır. 

Filozoflardan Paul Janet, Fransız tabibin bu teorisini uzun uzadıya tenkit etmiştir. 
Janet'e göre deha sahiplerinde akıl üstünlüğü vardır. Kendilerine sahiptirler. Almanya'da 
"deha"nın akıl ve zeka üzerinde fosforik tesirle meydana geldiği yolunda bir teori de ileri 
sürülmüştür. Bu teori de yapılan araştırma sonuçlarından hareketle çürütülmüştür. H. 
Cahit, "deha" hakkındaki makalesini, Kant'ın "deha"nın önemine vurgu yapan şu görüş
lerine yer vererek bitirir: 

Şiir 

" ... Dahiler insaniyet için birer nOmOne-i imtisal, birer rehberdir. Onların 
avazeleri asar-ı maziye ve hazırada daima bir sada bulur. Demek ki dahi
ler evvela bir şey bulacak, bunu kendi kendiliğinden bulacak ve buldukları 
şey de daimi surette payidar olacak. '137 

H. Cahit, şiirin mahiyetini tayin etmenin neredeyse imkansız olduğuna dikkati çekerek 
makalesine başlar. Şiir hakkında yapılan değerlendirmeler, ileri sürülen teoriler, düşün
celer çok çeşitlilik arz etmektedir. 

"Şiir nedir?" sorusuyla konuya giren H .  Cahit, genel anlamda bu soruya cevap olarak 
akla vezinli, kafiyeli sözlerin geldiğini hatırlatır. H. Cahit'e göre sadece vezinli ve kafiyeli 
sözler şiir demek değildir. Vezinli ve kafiyeli sözlerin insanda derin bir etki yaratması 
gerekir. Tabiat manzaraları ile edebi eserler insanda derin etkiler bırakırlar. Tabiat man
zaraları çeşitli vakitlerde aynı insan üzerinde farklı etki yaratabilmektedir. Bunlardan 
aldığımız heyecan, şiirden aldığımız heyecanla bir değildir. Şiir, tabiatta olmayıp sırf 
kendimizde vicdani bir hadisedir. 

Sanat eserleri bir heyecan ve teessür ürünüdür. Bu heyecan ve teessür aslında bir ol
duğu halde farklı sanat türleri ile ifade edilmektedir. Bunlardan biri de şiirdir. Herkesin 
duygu ve irade seviyesi bir olmadığından herkese göre bir şiir anlayışının varlığı da 
doğaldır. Aşık Garib ve Aşık Kerem divanlarından günümüzde (1890'1ı yıllar) zevk ala
mayız. Bu divanların da zamanında bir okuyucu kitlesi vardır. Zevk anlayışında değişme 
de doğaldır. 

Herkesin şair olarak kabul edilebilmesi için yaşanan heyecan ve duyguların okuyucuya 
şiir yoluyla iletilmesi şarttır. O halde herkesin heyecan ve duygularını yansıtacak kudreti 
de bulunmamaktadır. 

37"Hikmet-i Bedaiye Dair 14: Deha,'' Servet-i Fünün, No:388, 6 Ağustos 1314, s.379-381 
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Bir şair için en önemli vasıflardan birisi de "muhayyile"dir. Muhayyile " hafızla gücü"nün 
verilerini işleten bir kuvvettir. Gerçek ile sanat eseri arasında "muhayyile" vardır. Muhay
yile sayesinde doğa, bir fotoğraf gibi yansıtılmaktan kurtulmaktadır.38 

Sanat ve Şiirin Geleceği 
H. Cahit, sanat ve şiirin geleceği üzerinde uzun uzadıya durur. Estetikle ilgili son üç 
makaleyi bu konuya ayırır. H. Cahit'in sanatın ve şiirin geleceği üzerinde durmasının en 
büyük sebebi, Avrupa'da ve kısmen bizde, bilim ve teknik alanındaki keşiflerin sanat ve 
şiirin dünyasını yıkacağı yolunda ileri sürülen düşüncelerdir. 

Avrupa'da pozitivizm akımıyla birlikte sanatın geleceğinin olmadığı iddia edilmiştir. Bu 
iddiaya Fransız düşünür Jean Marie Guyau dikkatli bir inceleme yaparak cevap verir. H .  
Cahit, J . M . Guyau'nun eserine başvurarak konuyu aydınlatmaya çalışır. 

Ernest Renan, "ulum u fününun hükümran olması güzelliğin zevalini mOcib olacaktır" gö
rüşüyle çağındaki sanat ve edebiyat kamuoyunu şaşırtır. Bilim ve teknik alanındaki geliş
melerin sonucunda insan bedeninde bozulma görüldüğü iddia edilir. Eski Yunanistan'daki 
gibi sağlam, gürbüz ve estetik bedenlerin yok olduğu ileri sürülür. 

Ernest Renan bu konuda şunları söylüyor: 
"İnsanlar yarı çıplak bir hale gezmekten feragat ettikleri anda heykeltı

raşlık bitmiştir. Kahramanlık devirleri geçince şiirde destan yazılmaz. Top, 

tüfek varken destan görülemez. MCısikıden başka her sanat mazıdel<i bir 

halin mahsCısatındandır. On dokuzuncu asrın san'atı addolunan mCısil<ı de 

bir gün bitecektir. " 

H. Cahit, güzel sanatlardan heykeltıraşlık, resim, müzik ve şiir alanında farklı sanat 
anlayışlarının görülebileceğini ancak bu sanatların Renan'ın iddia ettiği gibi, asla tü
kenmeyeceğini söyler. H .  Cahit'in üzerinde durduğu bir konu da halk için sanat, yüksek 
zümre için sanat anlayışıdır. O, Edebiyat-, Cedide'nin estetik kuramcısı olmasıyla yeni 
edebiyatı ve edebiyatçıları koruyucu görüşleriyle karşımıza çıkar. Tarihte, medeniyetlerin 
ve toplumların ahlak, sosyal yapı, dil ve idare şekilleri değişmiştir. Bu değişim sanat 
dünyasını da doğal olarak etkilemiştir. Bu gelişmeler, sanatın tamamen yok olacağı so
nucunu doğurmaz.39 

H. Cahit, sanat ve şiirin geleceği konusunu ikinci makalesinde değerlendirmeye devam 
eder. Sanatın geleceğinden ümitsiz olan filozoflar, makinelerde ki teknik ilerleme ve 
icatlarla bu araçlardan insan hayalinin lezzet bulamayacağını ileri sürmüşlerdir. H .  Cahit, 
bu iddianın yersiz olduğuna dikkati çeker. Bazı makineler, yapıları gereği doğal varlıkları 
andırarak insanlarda şairane duygular yaratmaktadır. Açıkta yüzen yelkenli gemi, uzak
tan izlenen lokomotif vs. gibi. 

38"Hikmet-i Bedaiye Dair 15: Şiir," Seıvet-i Fünun, No:389, 13 Ağustos 1314, s.395-397 
39"Hikmet-i Bedaiye Dair 16: Sanat ve Şiirin istikbali," Servet-i Fünun, No:394, 17 Eylül 1314, s.52-
55 
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Bazı bilim adamları ve filozoflar, bilimsel düşüncenin gelişimiyle şairane hayallerin tü
keneceğini iddia ediyorlar. H. Cahit, bilim ve şiirin karakterini karşılaştırarak bu iddiayı 
çürütmeye çalışır: 

"Şiir de ulum u fünCın gibi tabiatın bir tefsirinden ibarettir. Fakat u/Cım u 
fünCınun bu yoldaki tefsiratı hiçbir vakit şiirinki/erin yerini tutamayacaktır. 
Çünkü u/Cım ve fünCın insanda yalnız muayyen ve mahdCıd bir kuvvete 
tevcih-i hitab ettiği halde şiir, insanın bütün mevcudiyetine hakimdir. İşte 
bunun için şiir mahvolamaz. "  

Bilimsel gelişmelerle birlikte, mitoloji dünyası sekteye uğratılmıştır. Fakat bu sonuç sanat 
açısından endişe yaratacak bir sonuç değildir. Eski ve yeni insanların gözünde bir damla 
su yine bir damla sudan başka bir şey değildir. 

H. Cahit, ikinci makalesinin son kısmında, bilim ve fennin "sanatkarın dehası" üzerinde 
etkili olup olmadığını tartışır. Deha, doğuştan gelen bir kuvvettir. O halde bilimin ve 
çalışmanın sonucu "deha" sahibi olunmamaktadır. On dokuzuncu asır bilim ve fen asrı 
olmakla birlikte Lamartine, Beyron, Victor Hugo ve Musset gibi san'atkarların yetişme-

272 sine engel olmamıştır.40 

H. Cahit'in estetik konulu seri makaleleri, "Sanat ve Şiirin İstikbali" başlıklı üç seri ma
kalenin üçüncüsüyle son bulmaktadır. 

H. Cahit,sanat ve şiirin geleceğinden katiyen emin olmak için bilim ve fen ile duygu dün
yasının birbirlerinden tamamen ayrı olmadıklarını isbata çalışır. İlkel insanların duygu 
dünyası ile modern insanların duygu dünyası hep aynı kalmaz. İnsanların duygu dünya
sındaki değişim bilim ve fennin imkanlarıyla incelenerek sanat dünyasına yansır. Modern 
insanın doğa karşısındaki duygu dünyası ile Ortaçağ insanının doğa duygusu birbirinin 
aynı olamaz. İnsanı duyguların en ezeli ve ebedisi bulunan "aşk" da çeşitli çağ ve top
lumlarda değişime uğramıştır. Bu değişim sanat eserlerinde de değişim yaratmıştır. 

H. Cahit, Eski Çağ'daki aşk anlayışı ile daha sonraki çağlardaki aşk anlayışını uzun uza
dıya karşılaştırır. Çağlar içindeki aşk anlayışlarının sanat eserlerine nasıl yansıdığını ör
nekler vererek açıklar. H. Cahit, bu açıklamalardan sonra bilim ve fennin duyguları sön
dürmek değil; onları değiştirerek zenginleştirdiğini söyler.41 

Sonuç 
Görüldüğü üzere, Servet-i Fünun'un sanat ve estetik kuramcısı H. Cahit, estetiğin ana 
sorunlarını toplam on sekiz makalede değerlendirmektedir. H. Cahit'in o dönemde Os
manlı sanat ve edebiyat kamuoyuna estetiğin ana sorunları hakkında ayrıntılı açıklama
larda bulunması keyfiyetten kaynaklanan bir durum değildir. Bir medeniyet krizi vardır. 
Bu krizle birlikte sanat soruı:ıları da tartışılmaya başlanmıştır. 

40"Hikmet- i  Bedaiye Dair 17: Sanat ve Şiirin İstikbali," Servet-i Fünön, No:395,24 Eylül 1314,s.75-
77 
41"Hikmet-i Bedaiye Dair 18: Sanat ve Şiirin İstikbali," Servet-i FünCın, No:396, 1 Teşrin-i Evvel 1314, 
s.91-93 
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H .  Cahit, Servet-i FünCın'a yöneltilen eleştirileri, "estetik" gibi kapsayıcı bir kavramın 
ışığında çürütmeye çalışır. 

H. Cahit'in estetik konulu makalelerinde başvurduğu kaynaklar Fransızca'dır. estetik ko
nulu güncel kaynakları yakından takip etmiştir. En önemli başucu kitabı H .  Taine'in Sanat 
Felsefesi'dir. H .  Taine, pozitivist felsefenin sanat kuramcısıdır. Bu felsefenin kuramcısı 
olan August Comte'un adı H .  Cahit'in makalelerinde hiç geçmez. Bu bağlamda Hilmi Ziya 
Ülken'in Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi başlıklı kitabında, H. Cahit Yalçın'ın estetik 
üzerine yazdığı makaleleri değerlendiren, şu sözleri anlamlıdır: 

"H. Cahit sanat felsefesi ve edebi tenkide ait yazılarında hemen yal
nız Taine'in fikirlerine dayanmakta ve onu destekleyen başka yazarlardan 
faydalanmaktadır. Bütün 'Servet-i FünıJn'cular gibi o da pozitivist olmak 
iddiasıdır. Fakat bunun için hiçbir yerde bu felsefenin köklerine, August 
Comte'un eserlerine nüfuz etme gayreti göstermez. Adeta bu felsefenin 
sanat ait görüşünü tenkit eden Ta ine, ona yeter görünür. Ta ine psikolojisi
nin, ruhi olayları fizyolojiye bağladığı ve çağrışımcı (associationiste) denen 
görüşe bağlı olduğunu hatırlayacak olursak, Cahit'in sanata ait açıklama
larında zihinci- fertçi izaha şiddetle bağlılığı anlaşılır. Bununla birlikte sem
bolizme, örf ve adetlere ve müesseselere dokunan yazılarında Taine 'le 
birlikte, hatta bazen ondan fazla sosyolojik görüşe yer vermektedir. "42 

42 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi (İstanbul : Ülken Yayınları, İkinci 
Baskı, 1979), s. 144. 
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Deleuze and Film Aesthetics 

Duncan CHESNEY 

[This paper is the first half - it turns aut - of a discussion of the continued appeal 275 
of Deleuze's two monumental film books from the 1980s far those working in Film 
Studies and interested in the possibilities of Film Aesthetics, or Film as Art. Given time 
constraints, I will simply read the first part and then quickly summarize the second half 
and my conclusions. I apologize, but my topic grew too big to handle in this space . . .  ] 

Let me start with a very negative, pessimistic premise: There is no longer any ontological 
or technical specificity of film, and thus properly speaking no longer such a thing as film 
aesthetics. We are increasingly in a homogeneous tele-visual, digital, media society of 
spectacle, and the supremacy film once enjoyed before the advent of television from the 
1910s to the 1950s, as well as the battles it fought with TV subsequently both in terms 
of markets and stylistic and technical character (e .g .  Technicolor) from the 50s to the 
80s is effectively over. First, in terms of production budgets and cinematic techniques, 
as well as shared talent across the board, there is an increasing indistinction between 
the two media. Second, in terms of profits from film, increasingly derived from DVD, 
cable and so forth, the social role of cinema has also fused with that of TV. And of course 
the digital swltch, begun as early as Tron (Disney, 1982) which distances cinema from 
its original photographic roots, is increasingly dominant, as is the consumption of film 
in a digital format, the DVD now celebrating its 10th year, and thus not as photographic 
truth or lie, 24 times a second, but a seamless stream of something like 11,059, 200 
bytes per second [and those numbers are already 6 years old - Monaco 528) that have 
nothing to do, in freeze frame, with the analog photographic 35 or 70mm "original" 
print . So, as regards specificity (technological, ontological, or social), an important 
category historically in aesthetic inquiry, we can no longer single aut the cinema. 
Add to this a critique of what I cali the "new vertical integration," that is, the new 
development (since the waning of the Hollywood Studio System with the Supreme Court 
"Divorcement" ruling in the Paramount Case in 1948 and the subsequent breakdown of 
the system over the course of the 1950s) of gargantuan global media conglomerates 
(Sony, Viacom, Time Warner, NBC/Universal, Fox, and Disney) who not only control 



everything from production to global DVD distribution, but also own any of a number 
of other audio-visual media businesses that are then connected in a complete network 
of global capitalist spectacular control. .. well, "control" is perhaps too strong of a word; 
let's say "influence." AI I  of this having been consolidated in the 20 years since Deleuze's 
great cinema books - which, in any case, are not concerned with film aesthetics as such1 

- we might ask what we can stili get out of them, since our film experiences are no 
longer like those of Deleuze, much less Bazin, or for that matter, Arnheim, Münsterberg, 
and a whole tradition of film theory and aesthetics. To answer this question I want to 
look at several recent books that are strongly marked by Deleuze, especially La Fable 
cinematographique of 2000 by one-time Althusserian and subsequent active left anti
Althusserian Jacques Ranciere, but that seek to move beyond his work to address more 
contemporary issues in film theory. 

One of the supreme dons of academic films studies in America, Robert Stam has written 
recently (2000 ) :  "While one can acknowledge the brilliance of Deleuze's analyses, 
and while one can dialogue with Deleuze, or do with other philosophers something 
analogous to what Deleuze does with Bergson, it seems somewhat more problematic 

276 to 'apply' Deleuze, to simply 'translate' analysis into a Deleuzian language" (262). 
Deleuze's limited use-value for Film Studies is not surprising, because Deleuze was 
not doing film theory, and was not very interested in it either. Deleuze of course was 
"doing" philosophy, or showing how film does philosophy in its own terms, which is to 
say, not through concepts but through images and sound, through movement .  Deleuze's 
Bergsonian account of movement and time in the cinema is thoroughly anathema to the 
major regimes of film theory in the 70s and 80s, be it linguistically modeled semiotics of 
Metz, Pasolini and others, psycho-analytically inspired work of Mulvey, Metz and others, 
or pedagogic neo-formalism of Bordwell and Thompson . So, in a way, Deleuze came at 
the wrong time to have a real influence on Film Studies directly. Only later, since the 
mid-90s, with the breakdown of the pre-eminence of these methodologies, has Deleuze 
begun to seem relevant to Film Studies proper. 2 

In any case, as many have pointed out, from a film studies perspective, much in the 
cinema books is just wrong: willful misreading or over-emphases, a spotty knowledge of 
film history, an almost exclusive focus on American, Italian, French and German films, 
and so forth, as well as an uninterrogated wholesale adoption of Cahiers style auteurism 
that is simply untenable. Fine - Deleuze was not writing film history. He was exploring 
what the cinema teaches us about time, the image, space and movement. And perhaps 

1As Rodowick writes, far instance, "Deleuze's philosophy of clnema is ultimately not an aesthetic, 
despite his avid cinephilism, his appeals to grands auteurs, and his implicit hlerarchies of value. 
Examples of the direct time-image are as rare as genuine philosophical concepts. Both are engaged 
in the struggle agalnst lnformation and the presumed reification of thought in an information society" 
(173). Far an interesting recent inquiry into the continuing vlablllty of film aesthetics see Aumont. 
2As Kovacs writes: "What Deleuze underlines and conceptualizes vis-a-vis modernism are the very 
features that the digital culture of the 1990s has blown up and popularized to incredible proportions: 
namely, nonlinear, crystalline-structured narration, the coincidence of mutually exclusive worlds, and 
the constitutive role of the 'any-spaces-whatever.' ... lndeed, the fact that Deleuze's work has become 
the subject of increasingly intensive research now (more than a decade later) bears witness to the 
genuine nature of his insights: from modern cinema, we must put Deleuze's philosophy to the task 
of understanding the future of audiovisual culture" (Fl·axman 169). 
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it is no great loss that his Peircean-inspired taxonomy of images is neglected, no more 
important that the forgetting of Barthes' ad hac codes in S/Z, brilliant in the context of 
the book, but possibly already exhausted there. Film studies, at any rate, find it very 
difficult to adopt his taxonomy. As Rodowick points out, in the 656 (500) pages of his 
film books there are no stills, because stills for Deleuze are not cinema, but there is no 
teaching or writing about cinema without stills. The same goes for terminology, which in 
Bordwell and Thompson's majorly influential textbooks is always based in the shot, the 
stili frame, and a general immobilizing of the image . 

Despite ali this, I want to talk nonetheless about "a certain deleuzianism" that structures 
much current theory, and this is of course most felt in the identification of the two 
ontological regimes of the image and the not fully developed notion of historical juncture 
that marks a shift in pre-eminence from the classical movement image to the modern 
time image around the Second World War (see for example cı, Chapter 12). 3 This account 
of historical change, which is mirrored but also anticipated by the great filmmakers of 
the immediate post-war era, derives to a great extent, of course, from Andre Bazin, 
but is distanced from its Catholic Humanist anchoring in Bazin as in many of the Italian 
Neo-Realists he so influentially celebrated, and related instead, according to Deleuze's 277 
interests, to the possibilities of thought, of the brain, in a changed spatio-temporal world 
epitomized by the post-war espaces que/conques - any spaces what(so)ever - and the 
proliferation of experiences and spaces for which no automatic and obvious behavioral or 
mental response is immediately forthcoming. Deleuze also loses the Bazinian insistence 
on Realism itself and its onto-political ramifications,4 although as we shall see, he does 
retain a very Bazinian hope or optimism with respect to the power of film to manage 
creative engagements with the changing image-world. 

Many critics and scholars have nipped at this or that detail here and there in Deleuze's 
account, and Ranciere himself disagrees with various interpretation in the cinema books, 
but he is more interested in encompassing Deleuze in a larger theoretical account of 
modern aesthetics in the essay "Deleuze and the Ages of Cinema" in his Film Fable book, 
which I will briefly discuss here. La Fable cinematographique is part of Ranciere's larger 
project of re-writing the history and theoretical understanding of aesthetics and politics.5 

3"The crisis whlch has shaken the action-image has depended on many factors ... the war and its 
consequences, the unsteadiness of the 'American Dream' in ali its aspects, the new consciousness 
of minorities, the rise and inflation of images both in the external worid and in people's minds. the 
influence on the cinema of the new modes of narrative with which literature had experimented, the 
crisis of Hollywood and its old genres ... " (278/210). 
4"Deleuze's film theory is less realism ... than an argument based on the logicai ldentlty of two 
processes: moduiation of whoies and sets in the movement-image; moduiation of frame, shot, 
and montage in the cinema" (Rodowick 44). On Deieuze and Bazın, see, for exampie, Dominique 
Chateau, "Le projet d'une philosophie du cinema comme art : art, medium, & ontologie" in Chateau 
and Lageira, pp. 65-84. 
5"Art is not politicai owing to the messages and feeiings that it conveys on the state of soclai and 
politicai issues. Nor is it poiitical owing to the way it represents social structures, conflicts or identities, 
it is political by virtue of the very distance that is takes with respect to those functions. it is political 
insofar as it frames not only works or monuments, but also a specific space-time sensorium, as this 
sensorium defines ways of being together or being apart, being inside or outside, in front of or in 
the mlddle of, ete. it is political as its own practices shape forms of visibility that reframe that way 
in which practices, manners or being, and modes of feei ing and saying are interwoven in a common 



The cinema falls entirely within what Ranciere calls the Aesthetic Regime of Art, as 
distinguished from an Ethical Regime of Images that he associates paradigmatically with 
Plato and a Poetic or Representative Regime of the Arts that derives from Aristotelian 
codifications and dominates the history of Western thinking about art. In the Ethical 
Regime, what is at issue is "knowing in what way images' mode of being affects the 
ethos, the mode of being of individuals and communities" (PA 2 1 ) .  Thus questions 
of origin (of truth content) and of ends or purposes (of effects) are paramount. As 
Rockhill explains in his commentary, "The ethical regime separates artistic simulacra 
from the true arts, i .e.  imitations modeled on the 'truth' whose final aim is to educate 
the citizenry in accordance with the distribution of occupations in the community" (PA 
86) .  The Representative Regime, beginning with Aristotle's critique of Plato, involves a 
distancing from the moral, religious, and social criteria of the Ethical Regime towards a 
codification of arts and techniques according to the coupled concepts poiesis/mimesis. 
It "understands artistic activity on the model of an active form that imposes itself upon 
inert matter and subjects it to its representational ends" (FF 157/117) according to rules 
that define the arts' proper forms : the principle of appropriateness that adapts forms 
of expression and action to the subjects represented and to the proper genre, and the 

278 hierarchy of genres that results . The interaction of these two regimes within the primacy 
of the latter finally breaks down around the turn of the nineteenth century. 

The nascent Aesthetic Regime invoives a breakdown of the hierarchical system of the 
arts and of the correlation of subject matter to specific genre and form, identifying art 
in the singular as a particular sensible mode of being and freeing it from any particular 
rule. However, in asserting "the absolute singularity of art . . .  [it] at the same time 
destroys any pragmatic criterion for isolating this singularity" (PA 23) . A certain equality 
of represented subjects and forms of representation enters into the sensible mode of 
being called art but at the same time eliminates this art's very specificity. This is the 
dominant regime of Baudelaire and Flaubert, as it is of Breton and Proust [to stick to 
Ranciere's Francocentric examples] . The autonomy of art, however, in the aesthetic 
regime, is not the autonomy of an object, but the autonomy of a mode of experience 
or sensation, and represents a new partition of the sensibie realm according to this 
egalitarian principle . Every thing in a sense becomes art, potentially. At the same time, 
as is well known, an artistic elitism emerges in the figure of the dandy, culminating in 
the rarefied, elite hermeticism of the symbolist poet, uniquely able to read the signs of 
art in the sensible world. There are two extremes here: 

A pure creative activity thenceforward thought to be without rules 
or models [deriving from Romanticism], and the pure passivity of the 
expressive power inscribed on the very surface of things, independently 
of every desire to signify or create [exemplified in the experience of the 
flaneur or in Benjamin's Arcades project] . It confronts the old principle of 
form fashioning matter with the identity, at the core of this new regime, 
between the pure power of the idea and the radical impotence of sensible 
presence and of the mute writing of things . (FF 15-16/8) 

sense, which means a 'sense of the common' embodied in a common sensorium" ("The Politics of 
Aesthetics"). 
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Clearly Modernism itself is the dialectical struggle between these two incompatible 
aspects of the Aesthetic Regime. We could add to this, although Ranciere does not 
explicitly do so, Fredric Jameson's well-known insight that this birth of Art as such 
(and its ideology) occurs precisely at the same time and through the birth of the mass 
medla and mass entertalnment forms against which it defines itself (and to which it 
loses, from the start, its audience),6 and that the Cinema is a key form for exploring 
this interaction. 

A certain myth of cinema, Ranciere argues, is, in fact, consubstantial with the cinema 
itself, a dream of stasls, an escape from narrative, a "displacing [of] mimesis by 
aisthesis" (Wood (a) 142) made possible by the technical supercession of problems of 
mimesis towards a quasi-immediate experience of the new sensible world, aesthetically 
understood. 

Cinema seems to accomplish naturally the writing of opsis that reverses 
Aristotle's privileging of muthos. The conclusion, however, is false, for 
the very simple reason that cinema, being by nature what the arts of the 
aesthetic age had to strive to be, invariably reverts their movement...The 
camera cannot be made passive [like Flaubert's vision - cf. FF 157/117) 
because it is passive already, because it is of necessity at the service of 
the intelligence that manipulates it. (FF 17 /9) 

But this myth has always existed as a dream, from Melies on, which is to say, as a constant 
and enabling potential, partially realized at best, within an industrial entertainment-form 
that was - no surprise - thoroughly taken up by representation, spectacle, and narrative 
from the Lumieres and Parter on. This was not a failure, according to Ranciere, but what 
created the dream all along as its resistance. "Cinema literalizes a secular idea of art 
in the same stroke that it actualizes the refutation of that idea: it is both the art of the 
afterwards [/'apres-coup] that emerges from the Romantic de-figuration of stories and 
the art that returns the work of de-figuration to classical imitation" (FF 18/11). 

It is within the context of this general understanding of the Aesthetic Regime of Art and 
Cinema's conflicted role in it that Ranciere reads Deleuze's ontology of the time image. 
The aesthetic regime, as we see best in the case of Flaubert, 

rejects the idea of form willfully imposing itself on matter and instead 
identifies the power of the work with the identity of contraries: the 
identity of active and passive, of thought and non-thought, of intentional 
and unintentional. .. More than an artistic ideology, what is expressed here 
is a whole regime of how to think about art that expresses also an idea of 
thought. Thought is no longer understood as the faculty of impressing its 
will upon its objects, but as the faculty of becoming one with its contrary. 
(FF 157 /117)7 

6See far example "Reification and Utopia in Mass Culture" and A Slngular Modernity: Essay on the 
Ontology of the Present (2002), especlally Part II. This is generally the subject of Ranciere's La 
parole muette: Essal sur /es contradlct/ons de la Jitterature (1998). Both works owe a great deal to 
Pierre Bourdieu's Les reg/es de /'art: Genese et structure du champ litteraire (1992). 
7"L'idee d'un senslble partıculler, la presence dans le sensible d'une puissance qul excede son regime 
normal, qui est et n'est pas de la pensee, qui est de la pensee devenue autre qu'elle-meme : du 

279 



This idea has its Hegelian and its Nietzschean versions,8 but remains in both cases 
within the same new regime of art, or partition of the sensible. 9 Since the film camera 
is by definition passive, this relationship of form and matter is undermined, and a new 
sense of mastery (and imitation) is smuggled back in this pre-eminently modern form 
in the guise of the sensori-motor schema. Ranciere cites Hitchcock as embodying "a 
certain logic in which cinema reverses the aesthetic identity of passive and active and 
rehabilitates the sovereignty of the central lntelligence" (FF 158/118) .  (Far Deleuze, 
Hitchcock marks a liminal moment of the culmination and the breakdown of the sensori
motor schema through the triumph of the mental image or image of relation - see 
cı, Chapter 12.) In any case, according to Ranciere, the rupture of the sensori-motor 
schema prepared by Hitchcock "has not taken place as a process that can be identified 
by specific characteristics either in the composition of the shot or in the relationship 
between shots. The gesture that frees the potentialities remains, as always, the gesture 
that chains them up again" (158/118). 

Criticizing a number of Deleuze's readings in his film-history of "redemption" (150/111) 

280 - far instance his allegorical rather than theoretical use of examples where Deleuze 
makes claims about the image that actually derive from thematic or plot content and 
not imagery, for example in Tod Browning or in Hitchcock ("Hitchcock's camera is not 
paralyzed by Scottie's vertigo" 155/115)10 - Ranciere concludes that the "rupture that 
structures the opposition between the movement-image and the time-image is a fictive 
rupture, so that we may do better to describe their relationship not as an opposition, 
but as an infinite spiral. Artistle activity must always be turneci into passivity, find itself 
in this passivity, and be thwarted anew" (159/119) .11 Whether or not we agree with 
the characterization of Deleuze's account of the two regimes as oppositional,12 this is 

produit qui s'egale a du non produit, du conscient qul s'egale a de l'inconscient" ("Existe-t-il une 
esthetique deleuzienne?" 532-33}. 
8"Hegel's time saw this equality of contraries as the Apollonian power of the idea emerglng from 
itself to become the light of a painting ar the smile of a stone god. From Nietzsche to Deleuze, it 
becomes the inverse, the Dionysian power through which thought abdicates the attributes of will and 
loses itself in stone, in color, in  language, and equals lts actlve manifestation to the chaos if things" 
(157/117). 
9Rockhill defines this in his useful glossary appended ta The Polltics of Aesthetics as "the lmpllcit law 
governing the sensible order that parcels aut places and forms of participation in a common world 
by first establishing the modes of perception within which these are inscribed. The distribution of the 
sensible thus produces a system of self-evident facts of perception based on the set of horizons and 
modalities of what is visible and audible as well as what can be said, thought, made, or done" (85). 
rn"If Deleuze has to allegorize ... [the rupture of the sensori-motor link] by means of emblems taken 
from the stories [Scottie's vertigo, Jeff's immobility], isn't it because it cannot be identified as an 
actual difference between types of images?" For the "logic of the movement-lmage is not at all 
paralyzed by the fictional sıtuatlon" (155/116). 
11From a different perspective, Sean Cubitt makes a slmilar point in his Cinema Effect (2004): 
"Pace Deleuze, film began in the time-image, the simplest dreamy identification with duree. Its 
reemergence in the postwar cinema d'auteur is only evidence of a forlorn effort to recreate the 
lnnocence of the unfurl ing present. Surveillance cameras, the last bastion of the pure cinematic 
event demonstrate the banality of the results" (51). 
121n passages like the following Deleuze's shows that his account is not meant to be fully historical: "It 
took the modern cinema to re-read the whole of cinema as already made up of aberrant movements 
and false continuity shots. The direct time-image is the phantom which has always haunted the 
cinema, but it took modern clnema ta give a body to this phantom" (C2 59/41). However he is 
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nothing short of a denial of his theorizing of the two regimes, a denial made legitimate 
by Deleuze's weak historicism, and which seeks to inject dialectics back into an historical 
understanding of art forms. There is not a new possibility, a new ontology of the image 
born of a changed world and documented by Welles, Rossellini, Ozu, and Antonioni 
and so forth, but a new turn in the dialectical spiral of art and its heterogeneous other, 
and a modification in the ideology by which it understands its elf. Ironically, by really 
historicizing, Ranciere can claim that there is no "diachronic divide within the continuum 
of this art form" but a constitutive dialectical tension exemplary of its position within the 
Aesthetic Regime of Art. 

Now, Deleuze is not a dialectical thinker in any Marxo-Hegelian sense. His dialectics 
are not based on negation and retention but repetition and difference whereby the 
actual and virtual reciprocally reveal new possibilities of thought and image through 
chance, becoming, and destructive, forgetful creation." I cannot, far lack of time and 
competence, resolve the issue of these respective dialectics here, but I can at least 
suggest that Ranciere quite simply refuses to enter Deleuze's way of thought, insisting 
that it is an expression of the basic presuppositions of the Aesthetic Regime itself, and 
by focusing on its weakest link, as it were, in the cinema books. "Cinema is the art that 281 
realizes the original identity of thought and non-thought that defines the modern image 
of art and thought. And it is alsa the art that overturns this identity and rehabilitates 
the claims of the human brain to its place at the center of the world, from where it can 
put everything at its disposal. This dialectic jeopardizes from the outset any attempt 
to distinguish two images by means of specific traits and so to fix a border separating 
a classical from a modern cinema" (FF 163/122). Deleuze would not disagree with the 
first claim here about thought and non-thought, by relating it to time and the image-
world (the brain, the screen). He would entirely disagree with the second, although 
as a sociological/historical/political/technical comment, Ranciere's statement is strong, 
as is the conclusion, in Ranciere's terms. As Sean Cubitt writes, "Enraptured by the 
vanguard film, Deleuze did not observe that, like montage, pastiche, cubist multiple 
angles, and other avant-garde techniques, the time-image had become available to the 
neobaroque and cosmopolitan cinemas as mere technique. Bazin had already observed 
that there was nothing intrinsic to deep focus or the long take to make them essentially 
realist; fetishized as technique, they lose that freedom" (360). This underscores the 
need for a more dialectical, diachronic analysis of film form which Ranciere goes some 
way to provide (as does Cubitt). Whether this is ultimately incompatible with Deleuze's 
conception is debatable (does the appropriation or fetishization of a technique belie the 
original insight it enables?), but it at least speaks to a weakness from the perspective of 
film studies in the original account. 

In slightly different terms Jameson argues that Deleuze, in his conceptual displacement 
from the early "ideal schizophrenia" through the "nomadic horde" to the "virtuality" of 
the cinema books, engages in an ongoing attempt to name the im-mediate present (in a 
post-modern thinking of the "end of temporality" related to Ranciere's conception of the 

clearly not interested in recuperating historical moments of surfacing of the phantom, but charting 
the images and signs that mark its coming preemlnence in the modern cinema. 
130n Deieuze's dialectics, see Williams, especially 17-22 and 157-161. 



contemporary partition of the sensible). His dialectic of thought (brain) and image/world, 
actual and virtual, both on a singular plane of immanence, is yet another attempt to make 
"the present self-sufficient and autonomous and independent...from those dimensions 
of past and future from which the earlier concept [of ideal schizophrenia] alsa wanted 
to escape" ("The End of Temporality" 711) but which began to seem untenable as 60s 
idea Is devolved into 70s disasters. It is another anti-hermeneutic attempt to escape any 
form of mediation in the relation to the image. Likewise, a related post-structuralist de
centering of the subject (of which Deleuze's thought represents perhaps the strongest 
example) is for Jameson "a progressive direction [for thought only] as long as the 
reduction to the present is conceived in [an] essentially politlcal way and not [simply] 
translated back into interesting new forms of subjectivity as such" (710). "Political" 
here refers to an awareness of its motivation by the capitalist mode of production in its 
particular form of expression across the vicissitudes of the superficial, semi-autonomous 
history of, for example, the cinema that Deleuze charts in his historical taxonomy. 14 

But this political understanding and the historicizing it demands (dialectical or not) is, 
according to Ranciere, precisely what is lacking in Deleuze's account. The positing of the 
time image is a false historicization. The restitution of the purity of image to the image 

282 made possible by the breakdown of the sensori-motor schema is no such thing at ali. 
Rather, it is a pure expression the very ideology of the Aesthetic Regime itself. 

At this point, right when I am getting somewhere, unfortunately I have to bring 
this discussion to a close. What follows in my original plan Is a discussion of several 
very recent books - Laura Mulvey's Death 24x a Second (2006), Daniel Frampton's 
Filmosophy (2006), Sean Cubitt's The Cinema Effect (2004), and Patricia Pisters' The 
Matrix of Visual Culture (2003) - that are stili structured by Deleuzian concerns. I 
wanted to show how, despite the serious problems in the positing of the time-lmage; 
Deleuze nonetheless provides a vital impetus to any contemporary film aesthetics in 
his liberation of the image from questions of mimesis and realism, photography and 
digital manipulation. Wedded to certain insights of mainstream psychoanalysis (Mulvey, 
Pisters, Zizek) and to a more serious historical understanding (Marxist or other) of the 
cinema as an industrial entertainment form, Deleuze has actually become indispensable 
to Film Aesthetics, although he was not lnterested in such a pursuit per se, and seemed 
twenty years ago to be perhaps irrecuperable for its purposes. His insights remain, 
however, of very uncertain value in the absence of such correctlves. 

Deleuze ve Film Estetiği 

Önce ontolojik ya da teknik açıdan filme ait bir estetik olmadığı tezi ile başlayarak, bu 
konuyu Deleuze'ün sinema kavramları açısından irdelemek isterim. Deleuze film felse
fesi yapmıyordu, ama fi lmlerin imge ve ses ile ne şekilde bir felsefe yarattığını ortaya 

14For more on Deleuze, politics, and history, see Fredric Jameson, "Marxism and Dualism in Deleuze", 
South Atlantic Quarterly 96:3, (Summer 1997), pp. 393-416, "Les duallsmes aujourd'hul", Gil/es 
Deleuze: Une vie philosophlque, ed. Eric Alliez, (Le Plessis-Robinson:  Institut Synthelabo, 1998), pp. 
377-390, and "Marxism and Historicism", The Ideologies of Theory Vol. 2. (Minneapolis: University 
of Mlnnesota Press, 1988), pp. 148-177. 
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koyuyordu. Bu anlamda Deleuze'un zaman ve hareket kavramları 70 ve 80'1erdeki te
mel film kuramlarının özüne isaret eder. Deleuze'un sinema ile ilgili düsünceleri ve daha 
genelde estetik anlayışı Ranciere'ın 'La Fable Cinematographique' adlı denemesinde ele 
alınmıştır. Ranciere'ın anlayışına göre bu düşünceler aslında sinemanın 'sanatın etik 
değil estetik tavrına' ait olduğunu göstermektedir. Bu bildiride Ranciere'in görüşleri 
açısından 'sanatın etik ve estetik rejimleri' ve sinemanın bu açıdan irdelenmesi yapıla
caktır. 
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Development Of The Middle Eastern and 
North African Cinemas, and 
The Woman Image in Tunisian Cinema 

Çiçek COŞKUN 

Both in the 20th and the 21st centuries the development of visual tools, like photography 285 
and cinema, caused visual images' entrance into people's daily lives in an unusual 
manner. The horizon of people's experiences extends indirectly on a great level. On 
the other hand this indirect experience process gained an individualistic existence: A 
new reality started to come into being (Shick, 1989: 57), which showed itself most in 
movies. But, even the narrations and fictions taking place in films are simulations of the 
reality; they reflect society and they persuade people . Persuasion is the key point of 
the impression made by the cinema. The cinema has the ability to reflect, change, and 
affect people's lives. Thus, it gives one the opportunity to follow and to analyze people, 
societies and countries .  

This reflection is clearer in the Middle Eastern and North African cinema . Since the 
advent of national cinema could only be possible with their gaining independence, Arab 
countries' cinema explicitly reflects struggles of the independence and of modernization 
processes. When an analysis of this cinema is attempted, one of the main images 
one comes across is women. As Sarah Graham-Brown examines in her book "Images 
of Women: the Portrayal of Women in Photography of the Middle East, 1860- 1950," 
the image of the Middle Eastern woman is used sometimes as a sexuality object, 
sometimes as a metaphor far the whole "Orient", and sometimes as a national liberation 
and modernization symbol (Shick, 1989: 57). Consequently, one of the best ways to 
understand and analyze a Middle Eastern and North African country's modernization 
process is to analyze their women's image in cinema . 

As far Tunisia, in which a majority of women films have been shot differently from the 
rest of the Arab world, liberation and modernization process' reflection can be truly 
seen in films. My aim far choosing Tunisian cinema to examine the development of 
the women image is Tunisian cinema's different development through auteur cinema, 
dominance of women films and its similarity to Turkish cinema. 



in this context, firstly a general overview of Middle Eastern (Egypt and Maghribi cinema 
particularly) cinema will be made; secondly, Tunisian cinema during the independence 
will be examlned; and finally, the development of the women lmage in Tunisian cinema 
will be evaluated. 

Cinema of the Middle East 
lnvention of cinema gave the opportunity of expressing themselves to countries and 
cultures. The Arab world's meetlng with cinema did not take up much time. In 1896, a 
few months after the debut of cinema in the European countries, films of the L'umiere 
Brothers were shown in Egypt and Algeria. In Tunisia, the Tunisian Albert Shemama (also 
known as Shemama Chickly) organized a similar screening in Tunis (Shafik, 1998: 10) 
with first ten minute showings of the early L'umiere films (Malkmus and Armes, 1991: 
4) . Screenings were made in Morocco in the same year and in Jerusalem in 1900. 

"Those who imported cinematography were businessmen who alsa introduced other 
Western innovations" (Malkmus and Armes, 1991: 5) . For instance Shemama Chickly 
who brought cinematography to Tunisia also brought the bicycle, stili photography and 

286 the radio. "The film industry has generally continued to be open to market forces, and 
it is instructive to compare its introduction and development with the history, in Africa 
and the Arab world, of the press, the gramophone and broadcasting" ( Malkmus and 
Armes ,1991: 7) 

Actually, the advent of cinema in the Middle East and North Africa happened in a period 
of rising cultural developments and the beginnings of modernization. As the whole social, 
political and cultural elements of the Arab countries during their post- independence 
periods were affected and shaped by the developments in the colonial period; the main 
elements, structure and style of their cinema were also affected in the colonial period. 
Thus, it would be appropriate to begin from the examination of Arab cinema during the 
colonial period. 

Middle Eastern Cinema in the Colonial Period 
It is not surprising to find a strong connection between the development of Arab cinema 
and the existence of European colonial structure. The establishment of the colonial 
system in the Arab world and the invention of cinema in Europe happened nearly at the 
same time. The spread of cinema in the Arab world through European powers was an 
inevitable consequence. 

Regular film screenings in the Arab world did not take long to begin . Cinema halis were 
opened in various cities of the Middle East and North Africa . However, the spread of 
cinema was not the same everywhere. In Saudi Arabia for instance, cinema was not 
accepted until the 1960s, while it spread and was accepted readily in Egypt. Thus, Egypt 
was the first to have a cinema industry. This rapid spread of cinema brought Egypt the 
domination of cinema in the whole Arab world with its fertile production of mass audience 
films. There were 80 cinemas in 1917 in Egypt. in 1925, the first national attempt for 
the investment in cinema and creating a national industry was made by Talaat Harb, the 
founder and director of Misr Bank (Shafik, 2001 : 24) . He established the Sharikat Misr 
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li-1-sinima wa al-tamthil (Egyptian Company for Cinema and Performance), which was 
put in charge of producing advertising and information films (Shafik, 200 1 :  24) . 

Another reason behind the Egyptian cinema's domination over the Arab world is the 
success of the establishment of an 'Egyptian' cinema long before other countries. The 
first "Egyptian" film is considered as Leila1 which was produced in 1927 under the 
directorship of Turkish director Wedad Orfi and starring Aziza Amir, the famous theatre 
actress of the period. On the other hand, Shafik states that Leila is not the first Egyptian 
film . Yet, for a long time the appearance of Leila was considered the birth of the Egyptian 
cinema, not least because the existence of Victor Rosito's full-length Fi Bilad Tut 'Ankh 
Amun fell into oblivion until the 1980s (Shafik, 2001: 24). 

But Egypt's cinema really took off with the introduction of sound during the 1930s. 
Unused to Egyptian Arabic, the public in other countries (where olten slightly different 
dialects are spoken) went to the cinema to see their favorite stars singing - 'Umm 
Kalthoum, Mohamed Abd el Wahab, Leila Mourad reigned supreme to the end of the 
1940s (Al-bab, 2003) .  

The Misr Bank financed production and sent technicians abroad for training and for setting 
up the Misr Studio in 1935. Besides, the advent of other studios and the settlement 
of genres such as melodrama, musical and comedy, increased production rapidly in 
the 1940s. New directors, mostly native Egyptians, appeared in that period. The star 
system, as well as a variety of film genres- musical, then melodrama, farce and comedy, 
and the historical and the Bedouin films- emerged in colonial Egypt (Shafik, 2001 :  26). 
In  sum, the period under colonialism composes the construction and the heyday phase 
of the Egyptian cinema. After the independence, a new period started and new genres 
emerged in the Egyptian cinema. 

When we approach to the Maghribi cinema of the period, a different development is 
seen. A national Maghribi cinema cannot be mentioned for the period. Unlike Egypt, the 
rest of the Middle East and North African countries could develop national cinemas only 
after their national independences. 

During the colonial period, there was a European domination over film making and 
distribution. Even if Egypt could establish bases of a national cinema in film making and 
to some degree film distribution, the real control was vested in the hands of the colonial 
power in the whole Arab world. 

There was an important amount of European filming and recording in the Arab world 
and in Africa (Malkmus and Armes, 1991: 12).  The new media (such as radio and 
photography), and particularly the cinema, were also used to create representatlons of 
African and Arab life for Western informational and entertainment purposes, as elements 
of European academic study and as expressions of colonial superiority (Malkmus and 
Armes, 1991 :  12). 

1other spelllngs of the word are: "Layla" and "Leyla". 

287 



Even an equivocal overlook to the films produced in the Arab world shows that, filming 
and film distribution in the whole region not only spread to almost every corner, but alsa 
was used for and caused the expression of various Western prejudices about the region 
and its people and also caused to the generation of new prejudices. 

On the other hand, cinematic production in the Arab world has also been held back by 
the effects of colonialism. One of the most lasting and pernicious results of colonialism 
was a rejection of Arab culture by intellectuals (Hennebelle, 1976: 4) . They became 
convinced that only an imitation of the culture of the colonizers would overcome national 
decline and backwardness (Hennebelle, 1976 : 4) .  

After independences of the region countries, France followed a different policy, and 
created a neocolonialist aspect. It was interesting that France had begun to support 
production of African film after most of the countries gained their independences . France 
gave financial and technical support to various African films after the colonial period 
( Diawara, 1992: 24) . Especially after the 1960s, France improved this neocolonialist 
policy towards its old colonies. In 1963, the French Ministry of Cooperation started 

288 technical and financial support to North African films. In the foliowing period, France 
tried to develop policies about the subject. After 1980s, the new policy matured and was 
thought that it must be globalist for economic reasons. "The idea was to go beyond the 
old regime's policy of confining African films to academic circles, cinematheques, and 
festivals, and to exhibit them in commercial French movie theatres an airing them on 
French television" (Diawara, 1992: 29) .  

As a general evaluation we can say that, the French hindered development of 
filmmaking in Africa at the beginning. But then, after most African countries gained 
their independences, Francophone African film making was shaped mostly by France's 
aids in the international area . 

Middle Eastern Cinema in the Independence Period 
It will not be wrong to say that development of Arab cinema is always affiliated with 
the political developments of the period. Cinema was affected by nationalism and 
modernization attempts of the young states. It can also be said that, Arab cinema in the 
independence period follows a development and change affiliated with the modernization 
processes of the countries. The same situatlon is valid for the Maghribi countries. 

Boughedir (1987) names the Middle Eastern cinema as "the Young Cinema" since the 
real beginnings of this young cinema start with the independence of Egypt, and of other 
Arab countries . After their independences it was more appropriate to invest in cinema 
for the governments since they discovered cinema's effect over masses . Boughedir 
(1987) says that, with the independences of Arab states, "this new Arab cinema led 
commercial one became minority, and gave the way to the auteur cinema". Accordingly, 
"finally liberated third world would generate a new style" (Boughedir, 1987).  

The defeat at 1967 Six Days War brought a big quake to Arab unity and Arab nationalism 
idea I s .  But on the other hand, it became a turning point for the Arab cinema . Almost ali 
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films shot in that period emphasized the 1967 defeat, Arab unity and nationalism.  For 
instance, famous Egyptian director Youssef Chahine shot "The Sparrow", one of the most 
famous films focusing on the subject. After the defeat of 1967, a new period opened in 
Arab cinema. Besides, filmmakers turneci to executants of different occupations in the 
sector as an obligation at that period. They became directors, scriptwriters, editors and 
actors at the same time. It may be this obligation which led to development of auteur 
cinema in the Arab world. 

Development of this new cinema continued in 1980s. At that point, it is possible to make 
an evaluation of Maghribi2 cinema. 

Characteristics of Maghribi Cinema 
The Arabic cinema of the countries of the Maghrib -Algeria, Tunisia, Morocco, and to a 
lesser extent Mauritania- is the cinema most concerned with form and aesthetics, not 
merely out of formalistic concern, or because of its conscious awareness of European 
cinema and particularly the French new wave, but also because its quest for narrative 
codes capable of expressing a constantly shifting reality and an elusive and complex 
identity led it to sire a new language (Hafez, 1995: 39) . 289 

In Maghribi countries, directors work collectively on different projects . As a result, a 
director can be a scriptwriter or an editor in another director's film. This point takes 
us to the claim mentioned above about the development of auteur cinema in the Arab 
world. It may be this collective work that brought a different film language to the 
Maghribi cinema. The Maghribi cinema's film language may have common traits with 
that of the Egyptian cinema, from the relative size of frame, lighting techniques, camera 
movement and close-up on human gaze, to narrative flow and other salient features of 
the canonical format; but their montage, syntax and rules of codification are different 
( Hafez, 1995: 39). Development of this different language and technique stems from 
filmmakers awareness about the importance of post-colonial ideology. Conscious about 
the importance of creating a national cinema, Maghribi countries' filmmakers worked 
on a different and independent film language referring to their nation's individuality and 
identity (Hafez, 1995: 40). According to Hafez (1995: 40), "many of the filmmakers 
of the Maghrib countries are sensitive to the nature of image-based history." " Right 
from the beginning, it was never a case of mimicking the unique, "old" Arab cinema 
(commercial Egyptian cinema), a great provider of melodramas and musical films out 
of which a few auteur's were striving to make themselves known" (Boughedir, 2005). 
"The Egyptian cinema is based on the voice, like radio. Sometimes you can close your 
eyes and continue understanding the action. The Maghribi cinema gives priority to the 
image" (Simarski, 1992) .  

Lack of wide distribution to other countries is the main problem fer the Maghribi cinema. 
Even among the Maghreb countries, the cinema sector is dominated by foreign films and 
there is a very restricted outlet for local products . Thus, French and European support 
to co-productions remains insufficient when distribution is discussed. Moreover, it was 

2The term "Maghreb" contains Algeria, Tunisia Morocco, and to a lesser extent Mauritania. it is used 
here to refer Algeria, Tunisia and Morocco. 



not only financial, technical and distribution problems that created problems in founding 
national film industries, but alsa the lack of technically qualified professionals (Shafik, 
1998: 22) . For the development of national cinemas, most of the states obtained 
cinema experts from abroad . But this situation did not improve national cinemas as it 
was intended. Besides, most Arab filmmakers took their education in foreign countries 
since there was not sufficient domestic schooling. As Tunisian cinema alsa struggles with 
same problems, most of its filmmakers took their cinema education in foreign countries. 
For instance, Tunisian filmmakers Mahmoud Ben Mahmoud, Nouri Bouzid, Nejia Ben 
Mabrouk studied in Brussels, Ferid Boughedir and Moufida Tlatli studied in France. Today, 
there is a lack of domestic education structure and lack of enough educated personnel in 
the whole Arab world (except Egypt to some degree) (Shafik, 1998) . 

Maghribi cinema can be better understood when main themes are examined . When 
it comes to main genres, it is seen that by the effect of domination of the Egyptian 
cinema for years, and the effect of Arab culture, there is a noticeable weight of 
melodramas. Musicals and comedy follow these influences. But, the difference and 
specific characteristics of the Maghribi cinema do not depend on genres common in the 

290 whole Arab world .  Its specificity depends on the point of view to the subjects within 
these genres. Thus, the cinema's watch over and the mirror-like structure of Maghribi 
culture is a natural consequence, since this cinema grew up over independence, national 
identity and on modernization based culture. As a result, Maghribi filmmakers touch on 
subjects that are most critical and important for them . 

In this context, the main themes of Maghribi cinema can be counted as: national identity, 
independence, migration from rural to urban areas, tradition, modernity and gender. It is 
important here to mention that, when a general overview of all these themes are made, 
it is seen that in almost all films there is a concern, albeit in different degrees, with 
the question of women's suffering, identity, modernization and emancipation (Armes, 
2001).  

It can be said that, the gender issue and the woman image are amongst the main 
characteristic themes of Tunisian cinema. ·rhat's the point that gives its specificity to 
Tunisian cinema within the whole Arab world . 

The Woman Image in Tunisian Cinema 
By the effect of change in the 1970s, which was evaluated above, new cinema currents 
emerged in Arab countries. At that period there was an orientation towards auteur 
cinema within the context of New Arab Cinema. This orientation towards art cinema 
changed areas of interest and filmmakers started to focus on social problems and 
subjects. Feminization of Arab cinema started at this period under the effect of the 
development of auteur cinema and a new wave of feminism. Before examining women 
image in Tunisian cinema, it will also be useful to evaluate feminization of Arab cinema 
and female auteur. 
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Feminization of the Middle Eastern and North African Cinema and Female 
Auteurs 
Women are underrepresented in Arab cinema in general . Female problems and 
circumstances remain marginalized (Shafik, 1998: 203 ) .  Many male directors, however, 
expressed in their films the need for female emancipation but often simply as a means to 
achieve national goals, such as technical and cultural progress, and political independence 
(Shafik, 1998: 201 ) .  Women are represented largely as mothers and people suffering 
for the sake of nationalism. it was only in the late 1970s that a differentiated and more 
emancipated image of women started to be represented in cinema. Especialiy in the 
1980s, also by the effect of increasing feminism ali over the world, female auteur joined 
the arena . 

Today, a considerable number of women write screenplays and/or realize documentaries: 
the documentarists are Attiat EI-Abnoudi, Nabiha Lotfi, and Firyal l<amil in Egypt, and 
Selma Beccar in Tunisia (Shafik, 1998: 203) .  On the other hand, women are stili 
particularly underrepresented in feature film production (Shafik, 1998: 203 ) .  However, 
they had more chance for film making after the 1980s by the affect of a second wave 
of feminism ali over the world. The important point to mention about women directors' 291 
films is that, they finance their projects sometimes themselves or sometimes with the 
financial support of Western producers (Shafik, 1998: 203 ) .  For instance, Tunisian 
directors Nejia Ben Mabrouk, Moufida Tlatli and Selma Beccar directed their full-length 
feature films as co-productions. Actualiy, their work scarcely differs from the products of 
their male colleagues. One of the various reasons why few women join the film industry 
is certainly moral (Shafik, 1998: 204) . According to this, women's film making is seen 
as immoral in Arab societles. Furthermore, women can hardly find a place in the cinema 
sector. For instance, some women directors like Assia Djebar, Farida Ben Lyazid and 
Nejia Ben Mabrouk have accessed the cinema sector through writing (Shafik, 1998: 
204 ) .  They could find an opportunity to direct a film many years later. Also Moufida 
Tlatli, another female filmmaker of Tunisia, started her career as an editor after her 
study at IDHEC. Although she took her education at IDHEC, she could not start as a 
director and could direct her first fuli-length feature film when she was already 47 . 

Actually, female directors' approach to women questions and emancipation is always 
more critical and to the point than male directors'. But in contrast to this, although ali have 
produced films in which women's issues are central, "this in itself does not distinguish 
them from their male counterparts who have also shown a distinct predilection for 
making women's role and status in lslamic society a central focus of their films" (Armes, 
2001: 444 ) .  

i n  sum, i t  can be said that female directors i n  the Arab world can make their films in 
difficult conditions and mostly by the support of Western producers. Besides, it is seen 
that, female directors' number increased after the 1980s and some of them reached 
international audience. 



Image of Women in Tunisian Cinema 
Women, taken as cinematographic figures, evoke multiple images of a cultural and 
social discourse and draw attention to gender and family relations in a broader sense 
in a specific society (Bouzid-Discacciati, 2000), Tunisian society in this case. Different 
from the rest of the Arab world, women films have an important place in Tunisian cinema 
since women are taken as important figures of Tunisian modernization. 

Women representations have an important place in Tunisian cinema since the beginning. 
We can state two types of representation until the 1980s: Mother and wife. These 
representations of women roles were based on the need to create a national identity. 
T he family acted, for example as a microcosm of the whole social system (Bouzid
Discacciati, 2000) . As a result, women were represented in the private sphere with their 
relationships with male characters. 

In the 1960s, the women image is represented as an effective and confident "mother" 
who has a big effect and power of decision making in the family in a number of films 
(Bouzid-Discacciati, 2000) .  Since the public sphere belongs to male characters, private 

292 sphere is women's area of sovereignity and since the creation of a nation is needed, 
women characters are described as the protectors of the family and mothers of sons 
who will save the nation. 

Another image created for women characters in the 1960s and 1970s is the "wife", a 
suitable role to sustain the formation and modernization of the nation. Hyenas' Sun 
(Shams al-diba) by Behi in 1977 and Shadow of the Earth (Dhil al-Ardh) by Louhichi in 
1982 represent ideal wives caring their husbands and children to create an ideal family 
image (Bouzid-Discacciati, 2000) .  

With the end of  the 1970s another woman image emerged: The woman who is  oriented 
towards Western-style "modernity", and who fights for her rights (Bouzid-Discacciati, 
2000) .  Abdellatif Ben Ammar's "Aziza" ( 1980) is a good example of this image. In these 
films it is represented that, a woman's emancipation will be possible when women start 
to work outside the home and earn their own money. This also represents an active 
participation to the development of national economy. 

Another woman image is the "daughter" image which represents the new generation. 
The main characteristic of the daughter is her controversial relationship with her 
father, her desire for freedom and an adequate education (Bouzid-Discacciati, 2000) 
and consequently, for emancipation . We see this daughter image who struggles with 
her father, with the patriarchal system symbolical, in Moufida Tlatli's Season of Men 
(La Saison des Hommes-2000) and Mahmoud Ben Mahmoud's Les Siestes Grenadines 
(1999) . This image is represented as a positive situation because of the opinion that 
economic development needs educated and emancipated women. 

This period of change which started with the 1980s and continued in 1990s led to 
a noteworthy change in filmmakers' approaches to film production because of the 
emergence and consolidation of auteur cinema and feminism in the Middle East and 
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North Africa . The search far a new identity and a personal - individual and no longer 
collective - dimension which has characterized auteur films from the Maghreb since 
its beginnings, alsa affected representation of women in films (Bouzid-Discacciati, 
2000) . Women are represented as searching far their identities and individualities and 
struggling far standing on their feet. At that period, female characters are not "idealistic 
or theoretical constructs" (Bouzid, 1995: 249) to create a mother or wife image caring 
far their children and husbands far the sake of nation. These women are more relevant 
as selves and are looking far means to express their identities and individualities in the 
society. The main determination about this concept is the female characters that are 
represented as uneducated and from lower classes and suffer in this process . On the 
other hand, female characters who come from upper classes and have the opportunity 
to have education, in other words from strong and/or intellectual families, are the first 
ones who meet with the advantages of modernization. As a result, they are represented 
as not suffering as much as their female counterparts from poorer stratas.  

Conclusion 
When we look at the development of the Middle Eastern and North African cinema, it is 
seen that the development of the cinema is parallel with the region countries' gaining of 293 
independence . Attempts of nationalism and modernization have been the main elements 
that shaped the style and visual structures of the films. 

From this point on, it is possible far us to make a distinction between the Egyptian 
cinema which is the dominant element of the Middle Eastern cinema and the Maghribi 
cinema which is in struggle to form a different film language based on aesthetics and 
art. Egyptian cinema was based on commercial aims with its melodrama and musical 
genres . On the other hand, Maghribi cinema was based on a visual structure, especially 
in its turn to auteur cinema after the 1980s.  

When the Maghribi cinema is taken into consideration because of  its different structure, 
it is seen that development of women's image is parallel with the social development of 
the region countries. I chose Tunisian cinema as a sample to examine the development 
of women's image since there is a dominance of female characters. It is seen that, there 
was a dominant "mother" and "wife" image during the first years of independence to 
construct a national identity and to modernize. After the 1980s, because of the spread 
of a second wave feminism all over the world and also in the Middle East and in North 
Africa, a new image of the woman who struggles to stand on her feet, and the image of 
the "daughter" who struggles with her father to have education and to be emancipated 
emerged. 

When a general evaluation is made, it is seen that almost all aesthetic styles, genres 
and structures are dependent on the processes of nationalism and modernization of the 
region countries in spite of the artistic aims as seen in the Maghribi cinema.  



Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sinemasındaki Gelişim ve Tunus Sineması'ndaki 
Kadın İmajı 

Bu bildiride Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sineması incelenerek, bölgenin modernleşme sü
recinin görsel sanatlar üzerinden okunması amaçlanmıştır. Bu sürecin araştırılması için 
özellikle Tunus Sineması'ndaki kadın imajı üzerinde durulmuştur. Kadın filmlerinin sa
yısının diğer Arap ülkelerine göre çok olması ve genel olarak Tunus Sineması'nın Türk 
Sineması'na yakın olması, özellikle bu ülke sinamasının örnek olarak seçilmesine neden 
olmuştur. Ortadoğu sinemasına genel bir bakışın ardından, bağımsızlık dönemi Tunus 
Sineması incelenecek ve kadın imajının kullanımı değerlendirilecektir. Bu yolla, toplumu 
yansıtma yetisine sahip olan görsel sanatları incelemenin, bu bölgedeki modernleşme 
sürecini anlamakta yararlı olabileceği gösterilecektir. 
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İstanbul Beyoğlu Tarihi 
Otellerindeki Estetik: Neo Klasik ve Art 
Nouveau Sanatları 

Elif ÇELEBİ 

ı. 19. Vüzyıl'da İstanbul'daki Değişim 

Kentsel Değişim: 
1838 Tarihindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz Devleti ile birlikte imzaladığı Ticaret 
Anlaşmasıyla, Avrupa ekonomisine kapılarını açmasının ve yeni yönetim biçimi arayışın
da 1839 tarihinde Tanzimat Fermanı'nı ilan etmesinin önemli etkilerinden birisi de, 19. 
Yüzyıl İstanbul'unda kentsel bağlamda dönüşümler yaşanmasıdır. Bu dönüşüm; kent 
yönetimi, kent planlama, ulaşım ve mimaride önemli değişimler yaşanmasına neden 
olmuştur.' 

Bu değişimlerin en çok gözlemlendiği bölge ise Beyoğlu Semti'dir. 1838'den sonra ulus
lararası ticaretin artmasıyla, İstanbul'da Avrupal ı  nüfusta önemli artışlar görülmüştür. 
Avrupalı nüfus genelde Galata ve Beyoğlu bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu dönemde Dol
mabahçe ve Çırağan Saraylarının yapılması ve saray yaşantısının yarımadadan çıkıp, 
Beyoğlu yakınlarına taşınması, İstanbul'un önemli kişilerinin de Beyoğlu'na yerleşmesini 
sağlamıştır. Bu bölgeler sakinlerinin etkisiyle kültür, ticaret ve eğlence merkezi haline 
gelmiştir.2 

Mimari Değişim: 
19. Yüzyıl Dönemi, İstanbul mimarisi için dönüm noktası olabilecek kadar önem arze
der. Öncelikle; Yangın önlemleri nedeniyle özellikle konut yapılarında geleneksel yapım 
tekniği olan ahşap sistem yasaklanmış, yerine kargir yapı tekniğinin kullanılması öngö
rülmüştür. 

'İlhan Tekeli, "19. Yüzyıl İstanbul Metropol Alanının Dönüşümü", Modernleşme Sürecinde Osmanlı 
Kentleri, 1999, s. 19-30. 
2Zeynep Çelik, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul (İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Top
lumsal Tarih Vakfı Yayını, 1998), s. 27-32. 

295 



296 

Avrupa'daki yeni teknoloji imkanları İstanbul yapılarında da uygulanmış; yapılarda çelik 
ve cam malzeme, asansör ve elektrik kullanımı gibi yenilikler görülmeye başlanmıştır. 

Kentin gelişimi ve Avrupa ile ilişkiler yeni yapı tiplerinin inşa edilmesine neden olmuştur: 
Banka, işhanları, büyük mağazalar, apartman, sıra evler, tiyatro, restoran, kafe, beledi
ye, otel gibi yapı tipleri ortaya çıkmıştır.3 

Avrupa'dan yeni bina tiplerinin yanında yeni mimari üsluplarda görülmektedir. Zeynep 
Çelik'e (1 998) göre; İstanbul'un 19. yüzyıldaki yapıları taşıdıkları mimari üsluplarına 
göre dört sınıfta incelenebilir: 

-Neo Klasik özellikler taşıyan yapılar 

-Neo Gotik özellikler taşıyan yapılar 

-Yeni İslamcı Üslup özellikler taşıyan yapılar 

-Art Nouveau özellikler taşıyan yapılar 

Neo Klasik 

18. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da, arkeolojinin önem kazanmasının etkisiyle, mi
marlık dünyasında, antik dönem mimarisi yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Akımın 
öncüsü Winkelmann'dır.4 

Neo Klasik üslup; yönetimin ve devletin bir ifadesi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 
Neo Klasik yapılar anıtsal bir görünüme sahiptirler (Ödekan, 1995). Yapılar; Yunan ve 
Roma Mimarisi yeniden yorumlanmıştır. Düz çizgiler, sütunlar, sütun başlıkları, pilastırlar 
yeniden kullanılmaya başlanmış, Avrupa'daki bütün mimarlık akımlarından faydalanıla
rak karışık üslupta binalar yapılmıştır.5 

Neo Klasik Mimari; 19. Yüzyılın ikinci yarısında, İtalyan asıllı mimar Gaspare Fossati 
öncülüğünde inşa edilmeye başlanmıştır ve İstanbul Mimarisi'nde en çok görülen üslup 
haline gelmiştir. Klasik Yunan, Rönesans ve Fransız Ampir üsluplarının değişik dönemle
rinden eklektik derlemeler yapılmıştır. Genelde yapıların alt katları, cephelerinde Röne
sans tarzında sıra sıra kaba taş ile kaplanmıştır. Cephelerin üst bölümlerinde de Klasizme 
ait süslemeler yer almaktadır.6 

Devlet yapıları, bankalar, elçilikler, kışlalar, belediyeler, müzeler gibi devleti temsil eden 
yapıların yanında, Devlet erkanını ve Avrupalı aristokratları ağırlayan otel yapılarında da 
tercih edilmiştir.7 

3İlhan Tekeli,a.g.e., s. 19-30. 
4Belkıs Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları (İstanbul: Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, 2001). 
5Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, (İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını, 1995), 
s.482. 
6Ayla Ödekan, "Neoklasik Mimari", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.6, (1994), s. 65. 
7A.e. 
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Süleyman Kırımtayıf'a göre (2002); bazı yapıların, özellikle otellerin isimlerinde "Palas" 
sözcüğünün kullanılması, mimarın yapıyı Rönesans sarayları ile özdeşleştirmek istediği
ne işaret etmektedir.8 

İstanbul'daki Neo Klasik yapıların; Orientalist ve Art Nouveau öğelerle birlikte kullanıl
dığı da görülmektedir. 9 

Neo Gotik 

18. ve 19. Yüzyıllarda arkeolojinin önem kazanması ve geçmiş dönem mimarilerine olan 
ilgi, gotik sanatının da yeniden yorumlanmasına neden olmuştur. Öncüsü Fransız Joseph 
de Maistre'dir. 10 

Ancak neo gotik akımının ulusalcı ve dinci bağlamlarda kurulması nedeniyle fazla rağbet 
görmemiş ve ömrü uzun olmamıştır. İstanbul'da, 19. Yüzyılda, bu akım, Mimar Mongeri 
ve De Nari öncülüğünde uygulanmıştır. Ancak uygulama alanı kilise ve birkaç cami ile 
sınırlı kalmıştır. 1 1  

Veni İslamcı 

18 . .  Yüzyıldan itibaren, Fransa ve İngiltere'nin, Doğu Akdeniz'deki sömürgecilik anlayışı 
sonucunda, Doğu'ya olan ilgi ve merakı sonucunda doğmuştur. Bu ilgi ve merak; 19. 
yüzyıl mimarlık dünyasında doğu kökenli biçim ve motiflerin kullanılmasıyla yansımış
tır.12 

Oryantalist akım, İstanbul'da 1860'11 yıllarda görülmeye başlanmıştır. Bu akım 
İstanbul'da; Mimar A. Jackmund, Antoine Vallury ve Raimondo d'Aronco öncülüğünde 
gelişmiştir. Osmanlı tarafından da oldukça ilgi gören ve Milli Mimari olarak kabul edilen 
bu akım, art nouveau ile birlikte 1930'1u yıllara kadar kullanılmıştır.'3 

Art Nouyeau 

Art Nouveau; 1890-1910 tarihleri arasında Belçika'da doğup, önce bütün Avrupa'ya 
sonra da Dünyaya yayılan bir sanat akımıdır. Eski üslupların taklit edilmesine (seçmeci 
üslup), endüstri devriminin monotonluğuna karşı çıkmak ve yeni bir üslup ortaya koy
mak amacıyla Henry Van de Valde tarafından "romantik ve bireysel süslemeci" bir akım 
olarak kurgulanmıştır.14 

Önce grafik tasarımı, kitap resmi, uygulamalı sanatlarda etkisini gösteren Art Nouveau 
Sanatı, çok geçmeden Mimarlık Dünyasını da etkisi altına almayı başarmıştır (Rona, 
1998). Asıl esin kaynağını Avrupa dışı kültürlerden özellikle Japonya'dan alan Art Nou-

8Süleyman Kırımtayıf, "19. Yüzyılda Avrupa ve Amerlka'daki Otellerle Kıyaslandığında Pera Palas'ı n 
Yeri", Efsanelerden Günümüze İstanbul Seçme Yazılar, (2002), s. 105-112. 
9Ayla Ödekan, a.g.e., s. 65. 
10Doğan Hasol, "Yeni Gotik", Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, (1995), s. 482. 
11Deniz Mazlum ve Turgut Saner, "Neo Gotik Mimari", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c :6, 
1995, s. 65. 
12Afife Batur, "Orientalist Mimari", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:6, 1995, s. 148-149. 
13Zeynep Çelik, a.g.e., s. 1 15-116. 
14Doğan Hasol, "Yeni Gotik", s. 482. 
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veau Sanatı; iki farklı yönde gelişme göstermiştir. Önce; Brüksel - Paris (Nancy) - Bar
selona ekseninde eğrisel ve çiçeksi (floral) etkili, sonra da; Viyana merkezli gelişen 
geometrik etkili konsepte sahiptir. 15 

19 .  Yüzyıl sonunda; Avrupa'da yaygınlaştığı dönemlerde Art Nouveau Sanatı, Mimar Ra
imondo d'Aronco etkisiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yapılarında da boy göstermeye 
başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda "tarz-ı cedid" olarak anılan Art Nouveau Sanatı
nın merkezi, başkent İstanbul olmuştur.16 

İstanbul'daki Art Nouveau Mimarlığı iki ayrı dönemde ele alınabilir. Birinci dönem; 1900-
1915 tarihleri arasında Avrupa'dan getirtilen profesyonel mimarlar, İkinci dönem; 1922-
1930 tarihleri arasında yerli mimarlar tarafından uygulandığı dönemdir. Birinci dönem 
yapıları; cami, türbe, çeşme, saray, müze gibi anıtsal yapılar olmasının yanında, modern 
yaşamın simgeleri olan iş hanları, büyük mağazalar, çok katlı apartmanlar, bankalar, 
tiyatrolar ve nihayet araştırma konum otellerdir.17 

2. İlk Otel Örneklerinin Ortaya Çıkması ve Gelişimi 

1934 Tarihli "İstanbul Şehir Rehberi'ne" göre; İstanbul'da 67 tane Tarihi Yarımada'da, 57 
tane Beyoğlu'nda, 7 tane Üsküdar-Kadıköy'de, 6 tane Boğaziçi'nde ve 15 tane Adalar'da 
olmak üzere 152 adet kayıtlı otel bulunmaktadır. Ancak otel yapılarının günümüze ula
şabilen ve en seçkin örnekleri Beyoğlu Bölgesi'nde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu 
çalışmada Beyoğlu otellerinden örnekler seçilmiştir. 18 

Fransız etkisinde gelişen Beyoğlu bölgesinde 1841-1914 tarihleri arasında Avrupa'daki 
örneklerini aratmayacak oteller yapılmıştır. Bu otellerin genelde sahipleri ve mimarları 
Fransız kökenlidir. 1914 Tarihine gelindiğinde Beyoğlu'nda çoğunluğu Tepebaşı Cadde
si üzerinde olmak üzere 40 civarında lüks otel vardır. Bu otellerin başlıca müşterileri; 
Avrupa'dan gelen sanatçılar, diplomatlar, aristokratlar gibi üst düzey kişiler ve Osmanlı 
İmparatorluğu'nun aydınları dediğimiz kesimdir. Ayrıca Beyoğlu Otelleri, dünyanın her 
yanından insanın bir arada yaşadığı, Osmanlı ile Avrupa arasında ilişkilerin pekiştiği, 
diplomasinin geliştiği yerler olmuştur. 19 

İstanbul'un 19.  Yüzyıl otellerini mimari açıdan incelediğimizde, Planlama sistemi ge
nelde; alt katlarda servis mekanları ve ortak mekanlar bulunurken, üst katlar yatak 
odalarının bir galeri etrafında dizilmesiyle oluşmaktadır. Oteller genelde, birbirleriyle 
konfor ve hizmet açısından yarış içerisindedir. Dönemin son teknolojileri bu yapılarda 
kullanılmıştır. 

15Afife Batur, "Art Nouveau", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c: 1, 1995, s. 327-330. 
16Doğan Hasol, "Art Nouveau", Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, (1995), s. 45-46. 
17Doğan Hasol, "Art Nouveau", s. 45- 46. 
18Yazar adı yok, "Oteller", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:6, (1999), s. 179-180. 
19Çelik Gülersoy, Beyoğlu'nun Yitip Gitmiş 3 Oteli, (İstanbul: Çelik Gülersoy Vakfı Yayını, 1999), s. 
5-14. 
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Oteller genelde çok katlı inşa edilmişlerdir. Cephelerde neoklasik öğeler ve art nouveau 
etkiler gözlemlenebilmektedir. Giriş aksının vurgulandığı simetrik cephe düzenleri kulla
nılmaktadır. Konsollar çoğunlukla balkon biçimindedir. Alınlık, plaster, silme, kabartmalar 
ve kemerler cephelerdeki karakteristik yapı elemanlarıdır.20 

3. Beyoğlu Tarihi Otelleri ve Gözlemlenen Sanat Üslupları 

a. Hotel d'Angleterre 
İstanbul'da Beyoğlu'nda ilk otel Galata'da Kuledibi'nde 1840 tarihinde inşa edilen Hotel 
Quatre de Nations'dur. Ancak bu otelin ahşap olması ve farklı Avrupa kültürüne sahip 
konukları ağırlamış olması haricinde bilgiye sahip değiliz . 

Bu yapıdan sonra karşımıza çıkan ilk otel, Hotel d'Angleterre'dir. Otel, günümüzde İstik
lal Caddesi dediğimiz 19 .  Yüzyılda ise " Grand Rue de Pera" adlı bölgede inşa edilmiştir. 
1841 Yılında I. Missiere tarafından yaptırılmıştır. 1970'Ierin gazete ilanlarından edinilen 
bi lgilere göre; devrine göre oldukça konforludur ve restoranıyla ün lüdür. 21 

1880 tarihlerinde otel, artık eski ve yetersiz kalmaktadır. Sadece Pierre Loti gibi ro- 299 
mantik birkaç müşterisi bulunmaktadır. Pierre Loti'nin, Journal Intime adlı günlüğünde 
vermiş olduğu bilgiye göre, otel 1887 yılında mevcuttur. Ancak 1890'1ı yılların başında, 
Belediyenin imar operasyonları sırasında Cadde'ye çok taştığı gerekçesiyle yıktırılmıştır. 
Hotel d'Angleterre'in ismi son kez 1893 yılında gazetelerde, Padişah'ın cülus yani tahta 
çıkış kutlamalarında, cephelerini yeşilliklerle ve fenerlerle süsleyen binalar listesinde 
geçmektedir.22 Ancak bu yapı ile ilgili görsel belgeye rastlanamamıştır. 

İstanbul'un 19 . Yüzyıl - 20. Yüzyıl başında Beyoğlu'nda inşa edilen otel binalarından; 
Büyük Londra, Kroecker (Novotny), Bristol, Pera Palas, Tokatlıyan ve Kont Otelleri günü
müze ulaşabilen ve yapıldıkları dönemin sanatlarını bize yansıtan yapılardır. 

b. Büyük Londra Oteli 
1891 Yılı'nda Beyoğlu'nda devrine göre oldukça konforlu ve lüks olan "Grand Hotel de 
Londre" oteli açıldı. Bütün odalarında sıcak su, elektrik ve iç hat telefon imkanları vardı. 
Büyük Londra oteli; Beyoğlu Semti'nde, Kallavi Sokağı'ndadır. 1891 Yılında, Glavany'lerin 
ahşap konağının yerinde, L. Adamopoulos ve N. Aperghis adlı iki ortak tarafından yaptı
rılmıştır. Otel, geniş bir alana yayılan kargir bir yapıdır. Beş katlıdır. Özgün cephe düzen
lemesini günümüzde de korumaktadır. Cepheler, eklektik üslupta yapılmıştır. Neo Röne
sans ve Yunan Mimarlığı etkileri taşımaktadır. Giriş katı taş kaplamadır.23 (Resim 1-2) 

20"0teller", s. 179-180. 
ııA.e. 
22Gülersoy, Çelik, Beyoğlu'nun Yitip Gitmiş 3 Oteli, (İstanbul:  Çelik Gülersoy Vakfı yayını, 1999), s. 
5-14. 
23Çelik Gülersoy ve Pelin Aykut, "Londra Oteli", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c :5 , (1999), 
sa: 226-227. 



c. Büyük Kroecker Oteli (Grand Hotel Novotny) 
Kambanakis adında bir mimar tarafından 1880'Ierde inşa edildiği bilinmektedir.24 

Beyoğlu'nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde, Amerika Birleşik Devletlerinin konsolosluk 
binasının yanında yer almaktaydı. Otelin bulunduğu alanda önce; Nomico Ailesinin evi 
vardır. Sonra bu bina Hotel Kroecker'a dönüştürülmüştür. Hotel Kroecker'ın kapanma
sından sonra, Jean Novotny, bu binayı satın alıp, Grand Hotel Novotny olarak işletmeye 
açmıştır. 

Novotny oteli, zamanında yurt dışından getirttiği orkestralarla ünlüdür. Ancak otel, 
1 940'11 yılların başında kapatılmıştır. 25 

Önce Büyük Kroecker, sonra Novotny Oteli adı ile bilinen yapıda 1960 yılında restorasyon 
ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Otel binası, günümüzde İstanbul Sanayi Odası, Terzi
lik Okulu ve Beyoğlu Öğretmen Evi kurumları tarafından paylaşılmıştır. 26 (Resim 3-4) 

d. Bristol Oteli 

300 Beyoğlu'nda 1893 yılında Ermeni - Katolik Patrikliği tarafından yaptırılmıştır. Mimarı; 
Achille Manousso'dur. 1950'Ii yıllara kadar İstanbul'un en iyi otelleri arasında yer al
maktadır. Ancak 1980'1i yıllarda yeni otellerle rekabet edemez hale gelir ve kullanım dışı 
kalmıştır. 1980 Tarihinde Esbank Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmıştır ve sadece 
ön cephesi korunacak şekilde restore edilmiştir. 27 

Haziran 2005 Tarihinden itibaren Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. Pera Müzesi haline getirme çalışmalarında; Esbank Genel Müdür
lüğü tarafından yapılan ekler yıkılmıştır. Yapının yan parselindeki 5 katlı konutla, Bristoi 
oteli'nin cephesi birlikte korunarak, iki yapının toplam alanına oturan yeni bir yapı ya
pılmıştır. 28 

Cephesinde; korent sütunları, üçgen alınlıkları, balustatları ve heykelleri ile Yunan mi
marisi özellikleri göstermektedir. ( Resim 5-9) 

e. Pera Palas Oteli 
1892 Yılı'nda Şark Ekspresi (Orient Express) yolcuları için "Pera Palas Oteli" açılmıştır 
(Gülersoy ve Batur, 1995). İstanbul'a ilk yabancı turist grubu 1863'te gelmiştir. İstanbul
Paris demiryolu 1870'te etkinlik kazanmaya başlamış ve Orient Express seferleri 1883'te 
düzenlenmiştir. 

24(www.iso.org.tr) 
25Vefa Zat, Eski İstanbul Otelleri, (İstanbul: Bilge Karınca Yayınları, 2005), s. 127. 
26www. beyogl uog retmenevi .com/tr 
27Yazar adı yok, "Bristol Otel'den Pera Müzesi'ne", Tasarım Dergisi, sayı: 153 (Temmuz-Ağustos 
2005), s. 68-69. 
28www.peramuzesi.org.tr 



ELİF ÇELEBİ 

Resim ı. Büyük Londra Oteli'nin giriş cephesi (Büyük Londra Oteli'nin kataloğundan 
alınmıştır) 
Resim 2 .  Yunan Mimarlığına Özgü Karyatidler, İyon başlıklar ve Neo Rönesans Balustat
lar ( M .  Elif Çelebi arşivi) 

Resim 3, 4. Büyük Kroecker Oteli'nin cephesi; pencere kemerleri, giriş katındaki taş sıra 
taklitleri, balustatları ile neo klasik etkiler göstermektedir. (M. Elif Çelebi arşivi. )  
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Resim 5,6,7,8,9. Bristol Oteli'nin Neo-Klasik Cephesi - 2006 ( M .  Elif Çelebi ) 
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Yapımına 1881'de başlanmış, 1891'de tamamlanmıştır. Fransız mimar Valury tasarla
mıştır. Otel, Orient Expres ile aynı ambleme sahiptir.29 

Pera Palas Otel, kuruluşundan günümüze kadar bazı siyasi olaylara dekor olmuş ve bir
çok yerli ve yabancı ünlüyü ağırlamıştır. Otelin açılışına Sultan Abdülhamit'in de katıldığı 
düşünülmektedir. Otel; Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, İngiltere 
Kralı VIII. Edward, Bulgaristan Kralı Ferdinand, Jacqueline Kennedy gibi politik konuk
ların yanısıra, Von Papen, Mata-Hari, Cicero gibi yaşamı romanlara konu olmuş siyasi 
casuslar ve Agatha Christie gibi dünyaca ünlü kişileri ağırlamıştır.30 

Otel, 46 x 28 m .  ebatlarında dörtgen bir plana sahiptir. İki kat bodrum katıyla birlikte 
toplam 9 katlıdır. Otelin planı, enine ve boyuna olmak üzere 3e bölünerek taşıyıcı bir 
karkas sistem üzerine kurulmuştur. Sistemin tam ortasında bir aydınlık boşluğu bırakıl
mış ve bu boşluk, giriş katında balo salonu olarak düzenlenmiştir. Balo salonunun üzeri 6 
adet kubbeyle örtülmüştür. Geniş giriş saçağı demir strüktürlü ve camla kaplıdır. Otelin, 
toplam 145 odası vardır. 

302 Asansörün tamamı dökme demir ve çelikten yapılmıştır ve etrafı geniş merdivenlerle 
çevrilidir. İstanbul'da ilk defa asansör bu yapıda kullanılmıştır. Asansör elektrikle çalış
maktadır. Yapıldığı dönemde otelin ilkel bir jeneratörü olduğu düşünülmektedir. 

Otel devrinin en lüks ve ithal malzemesiyle inşa edilmiştir. Özgün sıhhi tesisatının önem
li bir bölümü, kapı kolları, bütün mekanik ve elektrik donanımları günümüzde halen 
kullanılmaktadır. Döşemeleri NP putrelli volta döşeme tekniğinde yapılmıştır. 31 (Resim 
10-15) 

Prof. Dr. Afife Batur'a göre; otelin maalesef yanmış ve günümüze ulaşamamış olan kah
ve bölümü, Art Nouveau sanatına göre düzenlenmiştir. 

Pera Palas oteli, İstanbul'un 19. Yüzyıl Mimarisinde önemli bir yere sahiptir. Ünlü mi
marı Aexandre Vallury tarafından dönemin seçmeci ve eklemeci üslubu ile tasarlanmış
tır. Cepheleri itibariyle Klasist özellikler sergilerken, iç mekanlarında özellikle otelin en 
önemli bölümlerinden birisi olan balo salonunda oryantalist yaklaşımlar ortaya çıkmak
tadır. İkincil mekanlarda ve bazı yapı elemanlarında da gene klasist etkiler ile Art Nou
veau etkileri görmek mümkündür. 

Pera Palas Oteli; tek bir kitle halinde yükselmektedir. Yapının köşeleri, bosajlı taş örgü
süyle zeminden en üst kata kadar belirginleştirilmiştir. Her cephe kendi içinde düzenlen
miş ve cepheler birbirine kat silmeleri ile bağlanışlardır. Cephelerde Neo Klasik etkiler 
hakimdir. 32 

29www.perapalas.com 
30Çelik Gülersoy ve Afife Batur, "Pera Palas Oteli", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c :6  (1995), 
s .  239-241. 
3ıA.e. 
32A.e. 



Resim 10. Pera Palas Oteli'nin neo klasik cepheleri (M. Elif Çelebi) 
Resim 11. Pera Palas Oteli'nin giriş kapısı (www.perapalas.com) 

ELİF ÇELEBİ 

Resim 12, 1 3. Pera Palas Oteli'nin Art Nouveau Özellikler taşıyan asansörü ve merdiven 
korkulukları (M. Elif Çelebi) 

Resim 14,15. Otelin Oryantalist özellikler taşıyan Balo Salonu (M. Elif Çelebi) 

303 



f. Tokatlıyan Oteli 
1897'de açılmıştır. İstiklal Caddesi'nde Solakzade Sokağı ile Çiçek Pasajı arasındadır. 
Otelin ana kapısı Solakzade Sokağı'na açılmaktadır. Arazisi Ermeni Kilisesi'ne ait olup, 
Tokatlıyan Ailesi tarafından otel inşa ettirilmiş ve 1949 yılına kadar işletilmiştir. 
Otelin bütün aksesuarları ve beyaz eşyaları Avrupa'dan getirtilmiştir. Otelin 160 adet 
odası vardı. Merkezi bir yerde olması nedeniyle, kısa sürede Beyoğl u'ndaki en çok tercih 
edilen oteli haline geldi. 

1949 Yılında otelin işletmesi Tokatlıyan Ailesinin, Ermeni Kilisesi'ne kiralarını ödeyeme
meleri üzerine Gültan ailesine devredilir ve otelin adı "Konak Oteli" olarak değiştirilir.33 

( Resim 16)  

Beyoğlu Tokatlıyan Oteli; cephelerindeki bosajlı duvarları, sütunları, kaburgalı rönesans 
tarzı kubbesiyle ve genel cephe karakteriyle Neo Klasik özellikler taşımaktadır. 

1950'1i yıllarda Otel, işhanına dönüştürülür. İşhanına dönüştürülme aşaması 1958 Yılı 
Eylül-Aralık ayları arasında geçer. Ancak bu dönüşüm aşamasında yapı, yoğun bir yıkım 

304 ve yağmaya uğrar. Bu nedenle günümüzde bu yapıyla ilgili çalışmalar sınırlı kalmakta
dır. 

g. Kont Oteli 
Prof. Dr. Afife Batur'un verdiği bilgiye göre; Beyoğlu 'nda Mis Sokağı'nda 28 numara
lı yapı otel olarak kullanılmıştır. Otelin cepheleri Art Nouveau özellikler taşımaktadır.34 

(Resim 17) 

The Aesthetic at Beyoğlu Historical Hotels: New Classic Arts and Art Nouveau 

Istanbul began to live urban transformation with Administrative Reforms in 1839. This 
transformation was influenced from Europe. We can see that by investigating of the city's 
management policies, urban planning desicions, social - economic life and architecture 
as well. 
New building types - banks, great shops, office buildings, apartments, row houses, 
theaters, restaurants, cafes, municipalities and hotels - began to build after 1839. This 
situation brought new architectural styles, namely New Classic, New Gothic, New Islamic 
arts and Art Nouveau. 
The early elite hotels were built in Beyoğlu region in Istanbul. These developments 
around Beyoğlu affected Europe, especially French and Italian cultures in the 19th 
century. The name of the first hotel was Hotel Quatre de Nations in Galata Kuledibi in  
1840. In fact, at the beginning of the 1914 there were 40 luxurious hotels in Beyoğlu. 
The early hotels which are stili existing today and influencing European arts are Grand 
Hotel de Londres, Grand Kroecker (Novotny), Bristol, Pera Palas, Tokatlıyan and Kont 
Hotels. There are new classic and art nouveau effects on hotels facades and interior 
decorations of these hotels. 
Keywords: Istanbul Historical Hotels, New Classic arts, Art Nouveau. 

33Pelin Aykut, "Tokatlıyan Oteli", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:7 (1995), s. 272. 
34Afife Batur, "Art Nouveau", s. 327-330. 
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Resim 16. Beyoğlu Tokatlıyan oteli - 19. Yüzyıl 
(Pelin Aykut, "Tokatlıyan Oteli", Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi, c:7 (1995), s. 272) 

Resim 17. Kont oteli'nin art nouveau özellikler ta
şıyan cephesi 
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"Estetik Deneyim" Olanaklı mıdır? 

Sinan Kadir ÇELİK 

"Dünya" dediğimiz yer felsefi bir şekilde çözümlenmeye çalışılırsa, örneğin Ludwig 307 
Wittgenstein'ın başyapıtı Tractatus'un ünlü birinci önermesinden ibaret olabilir: "Dünya, 
olduğu gibi olan her şeydir." Wittgenstein'ın bütün olguların toplamı olarak tanımladığı 
"dünya", büyük harfle yazılmaya başladığında Güneş'in etrafında dolanan seyyarelerden 
yalnızca biri olacaktır, örneğin bir astronomun gözünde ya da bir fizikçi bize "dünya"yı 
enerjinin aldığı çeşitli biçimlerin toplamı olarak da tanımlayabilir. Fakat biz yine felsefi 
bir yoldan, şimdilik Wittgenstein'ın izinden gitmeyi tercih edelim. "Dünya"nın olguların 
toplamı olarak gerçekten de varolduğunu varsayarsak ve böylece kuşkucu bir akıl 
yürütmeyi dışarıda bırakırsak, "dünya denilen yer, nasıl bir yerdir?" sorusunu neredeyse 
sonsuz farklı şekilde yanıtlamak da olanaklı bir hale gelecektir. Hatta "dünya"yı oluşturan 
her bir olgunun, olayın, durumun, sürecin, nesnenin, vb. neredeyse sonsuz farklı şekilde 
betimlenebilirliği de sonuçta, felsefi ya da sanatsal bir sınır da tanımayacaktır. Örneğin 
Edip Cansever, "Oltacı Eyüp"ün ağzından şu şekilde betimliyor, yeni bir güne hazırlanan 
"dünya"yı: 

Sabahın ilk saatleri dedim, kendi kendime 
İnce bir aydınlık daha yoğun bir aydınlık tarafından kovalanıyor 
Dedim ve çiçekler kendi renkleri tarafından kovalanıyor 
Ve taşlar bir katılıktan bir başka katılığa o kadar çok geçiyorlar ki 
Kumlar, kumların üstünde ufacık kurtlar 
Bir görünmezlikten bir görünürlülüğe adım adım 
Durmadan geçiyorlar ki, ben bunları görüyorum . 1 

Her bir olgu, olay ya da duruma ilişkin olarak karşımıza çıkacak olan bu tür betimlemeler, 
ifade ya da anlatım/yaratım biçimleri şüphesiz ki sayısızca çoğaltılabilir. Çünkü birisi, 
birileri her zaman, tıpkı Oltacı Eyüp gibi "ben bunları görüyorum, bunları duyumsuyorum" 
diyecektir. "Ben bunları görüyorum" diyenlere karşı "hayır, aslında öyle görmüyorsunuz" 

1Edip Cansever, "Oltacı Eyüp Anlatıyor Anlatılmazını", Yerçekimll Karanfil içinde, (İstanbul: Adam 
Yayınları, 1993), s. 264. 



deme hakkını kendimizde bulursak, herhalde biraz küstah olmaktan imtina etmiyoruz 
demektir. Zira bir duyu verisinin varlığının ya da yokluğunun ispatı için diğer bir duyu 
verisini gerekçe göstermek, her zaman doğru bir sonuç vermeyebilir. Bu noktada 
yanıtlanması gereken bir dizi çetrefil epistemolojik soruya yanıt vermeden ve veremeden 
hızlı bir şekilde bir sonuç çıkarmak mazur görülürse, "dünya"yı oluşturan her bir 
olgunun, olayın, durumun felsefi ve sanatsal olarak sayısız farklı şekilde betimlenebilir, 
ifade edilebilir, sembolleştirilebilir olduğunu söyleyebiliriz ve bu betimlemelerin gerçekte 
ne olduğu sorusunu yanıtlamadan, bu betimlemelerle, ifadelerle kurduğumuz ilişkinin 
ne türden, nasıl bir ilişki olduğu konusunda bir araştırma yapabiliriz. En azından 
fenomenolojik yöntem, bu araştırmanın meşru zemini olarak görülebilir ya da örneğin 
John Dewey'in "bir deneyim olarak sanat" kavramsallaştırmasından veya Pierre 
Bourdieu'nun "alan analizi"nden de yola çıkılabilir. Sonuçta bu betimlemelerin gerçekte 
ne olduğu, bu betimlemelerin, ifade biçimlerinin, sembolleştirme, anlatım/yaratım 
tarzlarının gerçekten varolan bir şeylerin yansıması, betimlemesi, yeniden kurgulanması 
olup olmadığı gibi soruların yanıtlanması, benim bu betimlemelerle, sembollerle nasıl 
bir ilişki kurduğum sorusunun yanıtlanması için bir ön-koşul olmak zorunda değildir. 
Bir şeyin ya da bir betimlemenin, ifade biçiminin, sembolleştirmenin neme nem bir 

308 "şey" olduğunu bilemesem bile, en azından o "şey"le ya da o betimlemeyle, sembolle 
ne türden, nasıl bir ilişki kurduğumu bilebilmem hala olanaklıdır. Zira gördüklerim ya 
da düşündüklerim bir halüsinasyon da olabilir, bir hayal de olabilir, gerçekten var da 
olabilirler. "Sayılar gerçekten Platonik bir idea dünyasında mı yaşarlar, yoksa tikellere 
yapışık bir şekilde mi varolurlar? Elektronlar, hayal mahsulü mü, yoksa gerçek midir?" 
gibi sorulara şu anda doğruluğundan şüphe edilemeyecek yanıtlar veremem. Daha 
sonra bu sorulara doğruluğundan şüphe edilemeyecek yanıtlar verip veremeyeceğim 
konusunda da ciddi şüphelerim var. Fakat en azından sayılarla nasıl bir ilişki kurduğumu 
biliyorum. Örneğin vergi iadesi zarfını elektronlarla doldurmaya çalışmıyorum, sayılarla 
dolduruyorum. Sayıları hesap kitap işlerinde kullanıyorum, daha önce onları yemeyi 
denemedim ve bundan sonra da buna kalkışacağımı sanmıyorum. Diğer bir deyişle, 
ontolojik olarak sayılar ve elektronların neme nem bir kendilik olduklarını tam olarak, 
doğruluğundan şüphe edilemeyecek bir biçimde bilemesem de, en azından hem sayılar 
hem de elektronların benim dünyayı farklı şekillerde betimlememe, ifade etmeme, 
sembolleştirmeme olanak sağladığını biliyorum. Bu betimlemeler, ifadeler, semboller 
kendisine konu olan kendiliklerin genellikle kullanıldıkları bağlamlar dışına çıkarılmasıyla 
da yapılabilirler. Şeyler, olgular, durumlar, olaylar, semboller arasında alışıldık olarak 
kurulagelen, aşina olduğumuz ilişkiler dışında, alışılmadık ilişkiler de kurarlar. Bunlara 
da isterseniz edebi betimlemeler ya da daha genel olarak sanatsal ifade ya da anlatım/ 
yaratım biçimleri diyelim. Örneğin yine Edip Cansever "Üç kere üç dokuz ederdi / Adam 
koydu masaya dokuzu"2 dediğinde ya da "güzel atomların yaptığı ayak"3tan söz ettiğinde 
neyin betimlendiğini, neyin anlatıldığını, bu dizelerin neyi imlediğini ya da gerçekten 
bir şeyi imleyip imlemediğini bilmiyorum. Fakat yine de bu betimlemelerle, tümcelerle 
bir ilişki kuruyorum. Onları belirli bir deneyim kapsamına almaya çalışıyorum, belirli 
bir bağlam içine konumlandırıyorum; sözgelimi onları bir şair olarak Edip Cansever'e 

2Edip Cansever, "Masa da Masaymış Ha," Yerçekimli Karanfil içinde, (İstanbul: Adam Yayınları, 1993), 
s. 9. 
3Bkz. Edip Cansever, "Güzel Atomların Yaptığı Ayak, " Yerçeklmli Karanfil içinde, (İstanbul: Adam 
Yayınları, 1993), s.25. 
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dair oluşturduğum imgenin ve/veya söz konusu şiirin geneliyle ya da keyfi bir şekilde 
daha önceki deneyimlerimle ilişkilendirebiliyorum. Fakat bu bağlamı kurma olanağım 
olmayabilirdi de. Bu durumda bu betimlemelerin, tümcelerin saçma önermeler olduğunu 
düşünebilirim ve durumda bu türden önermelerle dolu bir metni okumak bana bir 
vakit kaybı gibi görünecektir. Tam tersine "güzel atomlar" ifadesinin literal anlamdaki 
saçm�lığının farkına varamayabilir ve atomların güzel olma ihtimalini sevebilirim. 
Wittgenstein'ın dediği gibi "dünya" olguların toplamı olsa bile, benim "dünya"yla 
kurduğum ontolojik olarak en temel ilişki, bu olgularla olduğu kadar (bu olguların 
gerçekte ne olduğunu bilemesem bile) bu olgularla doğrudan ya da dolaylı olarak 
ilişkili olsun olmasın, tüm bu betimlemelerle, ifade ve sembollerle kurduğum ilişkidir. 
Dolayısıyla "dünya", içinde yaşamaya başladığımız anda "olduğu gibi olan herşey" ya 
da "olguların toplamı" olmaya devam edemez; insanoğlunun bitimsiz betimlemelerine, 
ifade etme, dönüştürme, sembolleştirme, anlatma ya da yeniden yaratma çabalarına 
maruz kalır. Öyle ki bir süre sonra "dünya"nın bu betimlemelerin, sembollerin, anlatım 
ya da yaratımların dışında varolma şansı bile yalnızca mantıksal bir olanak olarak 
değerlendirilebilecektir. Sonuçta insan, olgularla olduğu kadar bu olgularla ilişkili ya da 
ilişkisiz olan betimlemelerle, ifade etme, sembolleştirme biçimleriyle de kurduğu ilişkiyle 
"dünya"da varolur, "dünya"yı inşa eder; her ne kadar bu betimlemelerin gerçekten neyi, 309 
nasıl resmettiğini, neyi imlediğini tam olarak bilmiyorsak da. 

Şimdiye kadar, basitçe, sanat eserini sanat eseri yapan nitelikleri bilemeyeceğimizi kabul 
etmiş olsak bile, sanat eseriyle nasıl bir ilişki kurduğumuzu, onunla nasıl ilişkilendiğimizi 
araştırabileceğimizi söylemiş olduk. Yani, özellikle 18. yüzyıl sonlarından bugüne 
genellikle "Batı felsefesi" olarak adlandırılan yazın ve düşün coğrafyasının estetiğe ilişkin 
literatüründe fazlasıyla tartışılagelen ve artık nerdeyse "renkler ve zevkler tartışılmaz" 
denecek kadar birbiriyle uzlaşamaz paradigma ayrımlarına yol açan "sanat eseri nedir?", 
"bir sanat eserini sanat eseri yapan nitelikler nelerdir?" gibi soruları sormadan, daha 
tali sayılabilecek bir yolda ilerlemeyi tercih ettik. Peki, o zaman şu soruyu sorarak bu 
yolda ilerlemeyi sürdürelim: Genel olarak sanat eseri olarak görülen ifade, sembol ya da 
anlatım/yaratım biçimleriyle nasıl bir ilişki kurarız? Sanat eseriyle kurulan ilişkinin ne tür 
bir özgül yanı vardır ki bu ilişki genellikle "estetik deneyim" kavramıyla betimlenmeye ve 
açıklanmaya çalışıl ı r? Sormaya çalıştığımız ve kanımca yanıtlamamız gereken asıl soru 
budur. Elbette bu soruları hakkettikleri gibi kapsamlı bir şekilde yanıtlamak, meşakkatli 
bir uğraş olacak ve uzun bir yol katetmemizi gerektirecektir. Burada bu yolu baştan sona 
gidemesek de, bu soruya yanıt ararken gidilebilecek yolu kabataslak da olsa tarif etmek 
olanaklıdır. 

Her şeyden önce altını çizmek gerekir ki "sanat eseriyle ne türden bir ilişki kurarız?" 
sorusu felsefe tarihinde klasik olan bir indirgemeye başvurularak basitçe ve kanımca 
hakikate yakın bir şekilde yanıtlanabilir. Söz konusu indirgeme, şu şekilde özetlenebilir: 
İnsanoğlunun edebi betimlemelerle ya da her türünden sanatsal olarak görülen ürünlerle 



kurduğu ilişkinin, insanın diğer insanlar, hayvanlar, nesneler ya da kısaca bu ifade etme 
biçimleri dışındaki "dünya" ile kurduğu ilişkiden özü itibarıyla, ontolojik olarak farklı bir 
ilişki biçimi olduğunu düşünmemizi gerektirecek makul bir gerekçeler dizinin olduğunu 
iddia etmek son derece güçtür. Zira insanın "kendi"sine ve gerçekliğe ilişkin çelişkili ve 
karmaşık tahayyüller geliştirebilme yetisini bir kenara bırakırsak, insan aslında oldukça 
sıradan bir hayvandır. İnsan tüm yapıp etmelerinde olduğu gibi, kendisiyle ya da diğer 
insanlarla kurduğu tüm ilişkilerde olduğu gibi, acıdan kaçan, haz, mutluluk arayan, 
gereksinimlerini gidermeye çalışan bir varlık olarak hayatını idame ettirmeye çalışır. Ve 
elbette acı ve haz deneyimleri dil ve kültürle dolayımlandığı için insan hazzı ararken acıyı 
bulabilir; acı çekmekten keyif almaya başlayabilir ve hatta kendini hayatı acı çekmenin 
en büyük mutluluk ve erdem olduğunu öne süren felsefi bir sistem inşa etmeye bile 
vakfedebilir. Daha da fazlasını söylemek gerekirse, insan denilen hayvan en temel hayati 
gereksinimini, yani hayatta kalmayı sürdürmeyi başka bir takım insanlarca ve hatta 
kendi dostlarınca makul görünebilecek gerekçelerle yoksayabilecek bir hayvandır; intihar 
etmeyi bile Kant'ı deli edercesine tercih edebilir ve hatta intihar etmeyi estetik ve bazen 
ilahi bir değer olarak kutsayabilir de. Bunun çok daha ötesi de mümkündür; insanın 
çelişkili ve karmaşık tahayyüller dünyasında imkanın sınırı yoktur. İnsan, insanların diğer 

310 insanları sistematik bir şekilde öldürmesinden de müthiş bir keyif alabilir ve bu keyfin 
estetik bir deneyim, estetik bir haz olduğunu da iddia edebilir. Örneğin İtalyan fütürist 
Filippo Thomasso Marinetti'nin Etiyopya'daki sömürge savaşlarına ilişkin manifestosunda, 
bu savaş için neler söylediğine bir bakalım: 

Yirmi yedi yıldan bu yana biz fütüristler, savaşın estetiğe aykırı diye 
nitelendirilmesine karşı çıkmaktayız. Bu bağlamda yaptığımız saptamalar, 
şunlardır: Savaş güzeldir, gaz maskeleri, korkutucu megafonlar, alev 
makineleri ve tanklar aracılığıyla insanın, boyunduruk altına alınan 
makine üzerindeki egemenliğine gerekçe kazandırır. Savaş güzeldir, çünkü 
insan bedeninin o düşlenen konumunu, metalleştirilmesi konumunu 
kutsayarak gerçeğe dönüştürür. Savaş güzeldir, çünkü çiçekler açan bir 
çayırı mitralyözlerin ateşten orkideleriyle zenginleştirir. Savaş güzeldir, 
çünkü tüfek ateşini, top atışlarını, ateşin kesildiği anları, parfüm ve 
çürüme kokularını tek bir senfoni halinde birleştirir. Savaş güzeldir, çünkü 
büyük tankları, geometrik uçak filoları, yanan köylerden yükselen duman 
helezonları gibi yeni mimari biçimler ve daha pek çok şeyler yaratır.4 

Fütüristlerin savaşı bile bu şekilde estetik olarak deneyimlediklerini ve hatta savaşın bu 
şekilde deneyimlenmesi gerektiğini manifestolarıyla salık vermelerini göz önüne alacak 
olursak "deprem profesörü" olarak bilinen Prof. Dr. Celal Şengör'ün Marmara Depremi'ni 
"enfes bir deprem", "muhteşem bir doğa olayı" olarak nitelemesine, bu deprem karşında 
katharsis yaşadığını söylemesine de şaşırmamamız gerekir. Yine hatırlarsak, bu depremi 
bazı insanlar Tanrı'nın ahlaksızlığa karşı verdiği bir ceza olarak gördüklerini açıkça beyan 
etmişler ve benzer bir katharsis deneyimiyle imanlarını tazeleyebilmişlerdir. Bu durumda 
genellikle biri beşeri diğeri doğal bir felaket olarak görülen savaş ve deprem, illa da 
bu felaketlerde ölenlerle kurduğumuz empati ilişkisi sonucunda üzülmemiz gereken 

4Marinetti'den aktaran Walter Benjamin, "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat 
Yapıtı," Pasajlar içinde, çev. Ahmet Cemal, (İstanbul: YKY, 1993), s. 78. 
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olaylar olarak algılanmayabilir. Açık ki bir deprem bile estetik olarak deneyimlenebilir. 
Bu noktada Jane Ellen Harrison'ın estetik deneyimi diğer deneyim biçimlerinden ayırmak 
için verdiği örnek ise şu şekildedir: Kayıktan düşen ve boğulmamak için çırpınan bir 
arkadaşınızı gördüğünüzde içinizden derhal suya atlayıp arkadaşınızı kurtarmak yerine 
suda oluşan dalgacıkların oluşturduğu şekil ve renk cümbüşünü hayranlıkla seyre 
dalmak geçiyorsa, gerçekten de estetik bir deneyim yaşıyorsunuz demektir.5 Bu tür 
örnekler, tahmin edersiniz ki fazlasıyla can sıkıcı olabilecek ölçüde çoğaltılabilir. Estetik 
bir deneyimin yaşamasının ön koşulu aşina olduğumuz örüntüleri içerisindeki nesne, 
olay, durum ya da süreçlerin alışıldık bir biçimde duyumsanmaması, algılanmamasıysa, 
o zaman her şeyden önce estetik deneyimin sanat eseri olarak bilinen "nesne"lerinden, 
onların belirli niteliklerinden çok belirli "özne"lerin belirli bir ilişkilenme tarzının bir 
ifadesi, bir haz yaşantısı olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu durumda estetik 
deneyimin olanaklı bir deneyim biçimi olsa bile, sanatsal bir ürün ya da faaliyetle 
sınırlandırılabilecek bir deneyim biçimi olmadığını teslim etmeliyiz. Peki neden estetik 
deneyim genellikle sanatsal bir ürün ya da faaliyetle özdeşleştirilen, sanatçıya ya da 
sanattan anlayan kişiye özgü olarak görülen bir deneyim biçimi olarak görülmektedir? Bu 
noktada Kari Marx'ın şu sözleri, bu sorunun yanıtını verir gibidir: "Bir nesnenin tüketimi 
için duyulan gereksinim, o nesnenin algılanışından doğar. Sanat nesnesi de (herhangi 311 
bir ürün gibi) sanata karşı duyarlı olan ve güzellikten haz alabilen bir izleyici kitle yaratır. 
Onun için, üretim, özne için bir nesne üretmekle kalmaz, nesne için de bir özne üretir."6 

Marx'ın bu saptamasından yola çıkarsak, sanatsal bir faaliyet içerisinde, tarihsel olarak 
kurulmuş bir "sanatçı özne" türünün, estetik deneyimi kendi mülkiyetine geçirmekten 
imtina etmediğini söyleyebiliriz. Fakat sanata duyarlı ve sanattan haz alabilen bu 
kitlenin yaşadığı varsayılan "estetik deneyim"in, haz yaşantılarının bu kitleye özgü 
olduğunu düşüncesine katılacak olursak, yalnızca bu kitlenin kendini diğerlerinden "ayırt 
etme/ayrıştırma stratejisi"ne katılmış oluruz. Oysa benzer bir "ayırt etme/ayrıştırma 
strateji"sini pekala başka bir meslek grubu da sahiplenebilir; örneğin matematikçiler ki 
onlar matematiksel sembollerle, ilişkilerle tüccar ya da bakkalların kuramadığı türden 
bir ilişki kurdukları için matematikçidirler. Elbette matematikle belirli bir şekilde haşır 
neşir olmak, bir süre sonra bu sembollerle uğraşmaktan alınan bir keyfi de beraberinde 
getirecektir, hatta matematiği bir iş değil, bir sanat olarak icra etmek de olanaklı olmaya 
başlayacaktır. örneğin J. W. Sullivan, 1925'de yayımlanan Aspects of Science adlı 
çalışmasında matematiği bir sanat olarak şu şekilde betimliyordu: 

Matematik, tıpkı müzik ya da bir başka sanat gibi, özbilincimize tümüyle 
ermemizin yollarından biridir. Matematiğin önemi tam da onun bir sanat 
olduğu gerçeğinde yatar. Bizi zihnimizin doğası hakkında bilgilendirirken, 
zihnimize dayanan çoğu şey hakkında da bilgilendirir. Matematik sonsuzca 
varolanın uzak bir bölgesini keşfetmemizi sağlamaz; yalnızca varolanın 
nereye kadar bizim varoluş tarzımıza bağlı olduğunu görmemizde yardımcı 
olur. Evrenin yasa koyucuları bizleriz. Belki de yarattıklarımız dışında 
hiçbir şeyi deneyimlemek bile mümkün olmadığı gibi, matematiksel 

5Aktaran Ellen Dissanayake, Homo Aestheticus: Where Art comes From and Why (Seattle ve Landon: 
U niversity of Washington Press, 1996), s. 130. 
6Karl Marx, Outline of the Critique of Political Economy (Grundrisse), http://www.marxlsts.org/ar
chive/marx/works/1857 /grundrisse/ch0 1. htm, indirilme tarihi: 16.11.2006. 



yaratılarımızın en yücesi de maddi evren."' 
Benzer bir şekilde Fermat'ın ünlü "son teoremi"nin muammasını dört yüz küsür yıl 
sonra çözen matematikçi Andrew Wiles, sıradan insanlar, hatta birçok matematikçi için 
anlaşılmaz olarak görülecek bu ispatı karşısında yaşadıklarını şu şekilde aktarıyordu bize: 
"Çözüm işte orada, karşımdaydı; tarifsiz güzellikte, yalın ve zarif."8 Bu sözleri resmini 
bitiren bir ressam, romanını bitiren bir yazar da söyleyebilirdi. Fakat burada tarifsiz 
güzellikte, zarif ve yalın olan bir sanat eseri değil, kendinden başka hiçbir şeyi temsil 
etmeyen (non-represantational) sembollerdir ve bilime ilişkin bu sembollerin genellikle 
öznel, haz temelli bir deneyime açık olmadığı düşünülür. Ne var ki matematiğe tutkuyla 
sarılmış bir matematikçi için başkalarına tamamıyla anlamsız görünen bu semboller tarifi 
imkansız bir deneyimin, haz yaşantısının nesnesi de olabilirler, böylesi bir haz yaşantısını 
belirli bağlamlarda olanaklı kılabilirler. Dolayısıyla yineleyerek söyleyecek olursak, 
estetik deneyim olanaklı bir deneyim olsa bile sanatın, sanat eseriyle karşılaşanların 
ya da sanatçıların tekelinde olan bir deneyim biçimi değildir. Öyle ya da böyle sanatla 
uğraşanlar için olduğu kadar işine tutkuyla bağlı olan bir matematikçi, bir terzi, bir 
aşçı, bir kaporta tamircisi için de estetik deneyim, olanaklı bir deneyim olmalıdır. Sonuç 
olarak sanat ürününün kendisine ya da sanatçının yaşadığı belirli duygulanımlara diğer 

312 duygulanım ve haz yaşantılarından daha üstün bir değer atfetmek, gerçekçi bir yaklaşım 
olmayacaktır ve kanımca meşrulaştırılmış bir kibrin sonucudur. Bu meşrulaştırılmış 
kibirle aslında estetik deneyim olarak adlandırılabilecek haz yaşantıları, sanatla ilişkili 
olmadıkları gerekçesiyle aşağılanır ve sanki bütün deneyimlerimizin ötesinde, bizi 
"yüce"yle karşılaştıran bambaşka bir deneyim biçiminin olanaklı olduğu düşünülür. 

Oysa biyolojik ve sosyolojik çıplaklığımızı edebi ya da felsefi bir şekilde örtmeye çalışmak, 
maalesef nafile bir çaba olacaktır. Belirli bir haz yaşantısını edebi betimlemelerle, 
yaratımlarla kurduğumuz ilişkiyle idame ettirebildiğimiz için şiir ya da roman okuruz. 
Yani edebiyata, sanata özgü gibi görülen haz, bir matematikçinin bir matematik 
problemi çözmeye çalışırken aldığı hazdan, ananemizin kanaviçe örerken aldığı hazdan 
ontolojik olarak farklı bir haz türü değildir. Kısaca bütün deneyimlerimizin ötesinde, 
bütün deneyimlerimizden bambaşka olan bir "estetik deneyim"in var olduğu iddiası, 
oldukça şüphe götürür bir iddiadır. İnsan denilen hayvan haz, keyif, tatmin peşinde koşar 
ve bu hayvanın neden, nasıl, ne kadar haz aldığının bir hiyerarşisini kuracak olursak, 
karşımızda hali hazırdaki toplumsal hiyerarşiden başka bir şey çıkmaz. Bu noktada 
yalnızca Bourdieu'nun Ayrımlar ve Sanatın Kuralları adlı çalışmalarının isimlerini anmak 
bile yeterli olacaktır sanırım. 

Sonuç olarak estetik deneyim olarak adlandırılan haz yaşantılarını yaşarken söz konusu 
meşrulaştırılmış kibre sahip çıkarak abartılardan hoşlanmak yerine, kendimizi estetik 
hazza sahip bir özne olarak kurarak yaşadığımız hemen her şeyi estetize etmek yerine, 
gerçekçi ve mütevazı bir şekilde de yaşadıklarımızdan keyif alabiliriz. Bu durumda daha 

7 Alıntı İÇİ n bkz. http://www.cut-the-knot.com/ma nlfesto/beauty. htmlveG. Steİ ner, GrammarsofCreation 
(London : FaberandFaber, 2001): 60-61 'den aktaran Hasan Ünal Nalbantoğlu, "MatematikDeğerlerAslında 
Toplumsal-Estetik Değerler midir?" Bilgi ve Değer: [Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü 'Bilgi ve Değer' 
Sempozyumu (17-18 Mayıs 2002) Bildirileri] der. Şahabettln Yalçın (Ankara: Vadi Yayınları, 2002), 
s. 181. 

8A.e., s.179. 
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az estetik bir hayat da yaşamış olmayız ayrıca. Bu noktada sözlerimi bu bildiriyle ironik 
bir ilişki kuran uzun bir alıntıyla, Julio Cortazar'ın şu sözleriyle bitirmek istiyorum: 

Bu çılgın ve turistik bir biçimde doğaya dönüş döneminde, Rousseau'nun 
iyi vahşiye baktığı gibi vatandaşların da kır yaşamına baktıkları dönemde 
her zamankinden daha çok şu klişenin yanında yer alıyorum: a) Max 
Jakop; bir halta sonunu geçirmek üzere kıra çağrılan Max Jakop yarı 
şaşkın, yarı kızgın şöyle bir yanıt vermiş: "Kır mı? Hani şu tavukların 
çiğ dolaştıkları yer mi? . . .  Bir manzara, ormanda bir gezinti, bir şelaleye 
atlayıp yüzmek, kayalıkların arasında uzanıp giden bir yol, bunlar ancak 
eve ya da otele dönüşü, sıcak bir duşu, akşam yemeğini ve şarabı, yemek 
sonrası kitap sohbetini, kitap ve kağıtları, her şeyi özetleyen ve gerekirse 
yeniden başlatan kösnüllüğü garantilemişsek estetik bir doyum sağlar 
bize. Manzarayı seyretmek ve kayalar arasında üç beş kere hoplayıp 
zıplamak için ikide bir arabalarından inen doğa aşıklarından kuşku 
duyarım; ötekilerse, orada burada sırtlarında kocaman çantaları ve diz 
boyu sakallarıyla dolaşan şu yaşam boyu izciler, daha çok tek heceli ya 
da ünlem dolu tepkilere sahiptirler, görünüşe bakılırsa yaptıkları tek şey, 
bir tepenin ya da bir günbatımının karşısında defalarca şaşkınlıktan donup 
kalmak gibi tekdüze hareketlerdir. Uygar insanların kır diye sayıklamaları 
yalandır aslında: eğer saat altı buçukta scotch on the rocks (buzlu skoç 
viski) kadehlerini içemiyorlarsa, at sineklerine, güneş çarpmalarına ve 
dikenlere katlanmak için evlerini terk ettikleri anı lanetlerler, doğaya en 
yakın olanlarsa doğa kadar aptaldır. Bir kitap, bir komedi, bir sonat ne 
geri dönmeyi gerektirir ne de duş almayı, kendi kendimizi en iyi bunlarla 
gerçekleştirir, ulaşabileceğimiz en yüksek noktaya ulaşırız. Kırsal yaşama 
sığınan entelektüel ya da sanatçının aradığı dinginlik, taze salata ve temiz 
havadır; o, iyi ışık alan bir odanın mükemmel aydınlığında okur, resim 
yapar ya da yazar; eğer gezmeye çıkarsa ya da pencereden hayvanlara 
ya da bulutlara bakarsa bu çalışmaktan ya da boş durmaktan yorulmuş 
olduğu içindir. Bir laleyi seyre dalmış birisinin ciddiliğine inanmayın eğer bu 
kişi bir entelektüelse. Burada söz konusu olan lale + düşünceye da imadır 
(genellikle laleyle ilgili değildir düşünceler) .  Israrlı bir seyre beş dakikadan 
fazla dayanan doğal bir manzaraya asla rastlayamazsınız oysa Teocrito'yu 
ya da Keats'i okurken zamanın yok olduğunu hissedersiniz, özellikle doğa 
manzaralarının olduğu bölümlerde. Evet, Max Jakop haklıydı: tavuklar 
pişmiş olmalı.9 

ıs "Aesthetic Experience" Possible? 

In the relavant literature, the "aesthetic experience" has often been treated as the 
natural outcome of perceiving various ontological properties essentially inherent in the 
work of art. However, the present study, first of ali, interrogates the putative existence 
of these ontological attributes. The argument, then, proceeds in the following way: Even 
if we could not easily assume the existence of such qualities, it stili seems legitimate to 

9Julio Cortazar, "Lucas, ekolojik düşünceleri," Lucas Diye Biri içinde, çev. Arzu Etensel İldem (İstanbul: 
Metis, 1996), s.27-28. 
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phenomenologically describe a kind of experience generally conceptualized as "aesthetic 
experience." At first glance, it also seems to be possible to mention about this kind of 
experience, which is totally different from our ordinary relatedness with things, ideas, 
human beings and other living creatures. Nevertheless, this does not mean that either 
"aesthetic experience" is different in a kind or solely related with the work of art. Rather, 
ontologically speaking in an Aristotelian manner, human beings as a kind of animal 
having a natural tendency to avoid from pain and to seek pleasure, have a potential 
to attribute some seemingly extraordinary qualities to certain experiences, especially 
related with enjoyment. In this sense, the possibility of "aesthetic experience" rather 
seems to be neither neccesarily and intimately related with the work of art, nor having 
ontologically genuine qualities. Among the infinitely many other ways, the "aesthetic 
experience" appears to be just one of ways of realizing the human beings' tende ney of 
leading the l ife of riley. 



Kitsch ve Ressentiment: 
İki Modern Olguyu Kesiştirmek 

Benan ÇELİKEL 

Kitsch, 19. yüzyıl ortalarında Almanya'da doğmuş ve 20. yüzyılla birlikte tüm dünya 315  
dillerine aynı şekilde geçmiş uluslararası bir sözcüktür. Onun için kelimenin en  geniş 
anlamıyla, estetize edilmiş bir yalan uğruna gerçekliğin dışarı atılmasıdır diyebiliriz. 
Kitsch havaya bir çember çizer1, "değersiz, kirli ya da çirkin" olanı bertaraf eden bu 
çember, içeride yalnız "değerli, temiz ve güzel" olanı tutulması demektir. Kundera bu 
işleme "bokun dışlanması2," Adorno ise "pozitif yan3" diyor. 

Peki, ama böylesi bir ayrım ve ayıklama bir yanılsama olmasın? 

Kitschin ne olduğuna dair yapılan onca tartışmanın vardığı ortak noktalardan bir tanesi 
onun hep bir kandırmaca ve aldatmaca üzerine kurulu olduğudur. Kitsch, ona ihtiyacı 
olan insana bir ayna4 tutar. Fakat bu ayna, ne kadar tahammül edilemez olursa olsun 
şeyleri kendi gerçekleri içinde bozmadan veren sanatın aynasından farklı olarak, kişiye 
bir yalan sunar. Bu çarpık aynada beliren suret, kişinin görmekten hoşnut olacağı bir 
başkasıdır. Kitsch müptelası özünde, bu bir başkasının, ÖTEKİnin müptelasıdır. 

Broch, kitschin romantizmin çocuğu olduğundan ve çocuk anneyi kimi zaman haddinden 
fazla andırmaya başladığı için ikisini birbirlerinden ayırt etmenin olanaksızlaşabileceğinden 

1Çember metaforu Kundera tarafından dışlama edimini belirtmek için sıklıkla kullanılır. Bkz. "Ameri
kalı senatör ve çocuklarının hikayesi," M. Kundera, Varo/manın Dayanılmaz Hafifliği içinde, (çev. Fatih 
Özgüven), (İstanbul: İletişim Yayınevi, 2005), s. 257. 
2A.e.:  "Kitsch, sözcüğün hem gerçek hem de eğretileme anlamında, bokun kesin reddidir, kitsch, 
insan var oluşunda temelden kabul edilemez her şeyi kapsamı dışına atar." s .256. 
3"Kitschtekl pozitif yan, kişiyi, yaşamının boşa geçip gittiği gerçeğinden bir an için de olsa çekip ala
bilmesidir", T. Adorno, Essays on Music, çev.Susan H. Gillespie, (California:  University of California 
Press, 2002), s. 363. 
4Ayna, Broch tarafından kullanılmış olağanüstü bir metafordur. H.  Broch, "Notes on the Problem of 
Kitsch", Gi llo Dorfles, Kitsch: An Anthology of Bad Taste içinde, (Landon: Studio Visa,1970), s. 49. 



bahsediyor.5 Romantizm, Genç Werther'in Izdırapları6'dır. Goethe'nin kitsch olmayan, 
fakat kitsche giden yolda önemi bir dönemeci işaret eden bu ilk dönem yapıtı, 
Nietzsche'nin üst-insana uzanan ip üzerinde, ona oldukça yakın bir yere yerleştirdiği 
Napoleon'un, yanından bir türlü ayıramadığı favori kitabıdır. Aynı şekilde Goethe, gene 
Nietzsche'nin kendisini anlamak için, ilk olarak bakmamızı salık verdiği kişidir. O halde, 
bu yapıtta iz sürmeye devam edelim.  

Werther, şehrin hayatının ruhunda yarattığı sıkıntıya dayanamayarak doğaya KAÇAN, 
sevdiği kızın bir başka adamla evlenmesi üzerine hayatı kararan varlıklı bir gencin, 
roman anlatıcının da söylediği gibi "benliğine sevgimizi ve hayranlığımızı, yazgısınaysa 
gözyaşlarımızı esirgeyemeyeceğimiz" hikayesidir. Aşkına karşılık bulamayan genç, 
sevdiği kızdan bir daha görüşmemeleri gerektiğini bildiren haberi aldıktan sonra ona 
"ölümün sarhoşluğunu tarttıracak olan o soğuk ve korkunç kadehi hiç duraksamadan 
kaldırdığını" söyleyen bir mektup yazar ve ardından intihar eder. Peki, ama böylesi 
bir ızdırap ve buna bağlı bir intihar biraz fazlaca "soylu" değil midir? Fraser, Werther'in 
acısının estetize edilmiş olduğunu söylüyor.7 

316 Genç Werther, roman boyunca aşk acısını yaşamın geneline yayar ve orada yeni 
mutsuzluklar bulur, yaşama sitem eder. İsyanı, sevdiği kıza ya da onu elinden alan 
adama değil, kaderinedir neredeyse. "Silahlar dolu . Saat on ikiyi vuruyor. Alınyazısı bu, 
önüne geçilmez. Lotte! Elveda Lotte! Elveda." Kahramanımız öyle sözler sarf eder ki 
adeta kendi mutsuzluğundan hoşnut gibidir. Talihsizlikler öyle görkemli sıfatlarla allanıp 
pullanır, öyle yüce duygular haline paketlenir ki içinde ayrılık, umutsuzluk ve ölüm 
olan bu kitapta Kundera'nın deyimiyle bok yok gibidir. Mızmızlığa yakın bir duygusallık, 
sanki tüm acıların üzerine tatlı bir set çekiyor, gerçek sanki üst perdeden bir fantezi 
kuşatmasıyla kapatılıyor gibidir. 

Bu tavra bir açıklama bulmaya çalışalım ... Burjuvazinin ortaya çıktığı günden itibaren 
adım adım yükselişi, buna koşut olarak aristokrasinin düşüşüyle belirlenen ve Fransız 
Devrimi'yle birlikte doruk noktasına ulaşan bir eşitlik anlayışı, soylu sınıfla birlikte bir 
TANRI LÜTFÜ OLAN AYRICALIKLILIĞI da tasfiye eder. Ne var ki, o günden bu güne sürekli 
çoğalan, birbirine benzeyerek kitleselleşen bu sınıf, bugün bile hala, Baudrillard'ın analizini 
yaptığı nesnelerle, onların "sayılarıyla, yinelenmeleriyle, gereksizlikleriyle, biçimlerinin 
aşırı bolluğuyla, moda oyunuyla, kendilerindeki saf ve basit işlev sınırını aşan her şeyle 
yalnızca STAT Ü'yü - yani sadece bazılarına doğumla verilen ve diğerlerinin, tersine bir 
yazgı yüzenden, hiçbir zaman ulaşamayacakları bir tanrı lütfünün"8 arayışı içindedir. 

Nietzsche, soyluları ortadan kaldırılmış bir toplumda Tanrı'nın öldüğünü açıklarken, 
Tanrısal olandan kaynaklanmayan bir modern kurtuluş düşüncesinin peşinde yeni bir 
soyluluk anlayışını ortaya koymaya çalışıyordu. Tanrı, insan edimlerinin üzerinde baskı 
yaratan ve yaşamı AĞIRLAŞTIRAN bir varlıktı. Dolayısıyla Tanrı'nın ölmesi, bu baskıdan 

5 A.e., s. 62. Broch'a göre kitschin ana kaynağı ve belirleyeni Romantizmdir. 
6W. von Goethe, Genç Werther'in Acıları, çev. Mustafa Canbek, (İstanbul: Bordo-Siyah Klasik Yayın
lar, 2005). 
7G. Fraser, Redeeming Nietzsche: On the Piety of Unbelief (Landon: Routledge Publicaitons, 2002),
s. 136.
8J .  Baudrillard, Tüketim Toplumu, çev. Hazal Deliceçaylı - Ferda Keskin, (İstanbul :  Ayrıntı Yayınevi,
2000), s. 66-67. 
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kurtulmak, nihayet özgürleşmek ve HAFİFLEMEK demekti. 

Fraser, böylesi bir var oluşun "dayanılmaz hafiflikte" olup olmadığını sorgular.9 Nietzsche, 
ağırlığın kaynağının ifşasıyla birlikte yeni bir soyluluk arayışının vücut bulmuş hali olan 
üst-insana varması ve en önemlisi onun sırtına koyduğu yük, böylesi bir özgürleşme 
sonrası başıboş kalan insan için tutunacak yeni bir dal, nihayet var oluşu dayanılabilir 
kılacak yeni bir ağırlık arayışı olarak okunamaz mı? 

Dostoyevski Suç ve Ceza10'da, bir ilke için cinayet işleyen genç bir öğrencinin hikayesini 
anlatır. "Herkes gibi bir bit mi, yoksa bir insan mı?" olduğu sorusunun cevabını bulmaya 
çalışan Raskolnikov, yaşlı tefeci bir kadını ve beklenmedik şekilde odaya giren tefecinin 
kız kardeşini öldürür. Daha sonra romanın fahişe kahramanına yapacağı itirafta şöyle 
söyleyecektir: "Bir Napoleon olmak istedim. Onu bunun için öldürdüm." Kan akıtmak 
ve Napoleon'u gibi tanrılaşmak isteyen Raskolnikov'un amacı öldürdüklerinden dolayı 
pişmanlık duymamaktır. Zira büyük adamların, tüm insanların kurtuluşu olabilecek bir 
düşünce yolunda bazı engelleri aşmaya hakları olmalıdır ve bu hak bazılarının ölümünü 
gerektirebilir. 

Girard, en kıymetli yanılsamamızın "arzularımızın gerçekten kendimize ait, gerçekten 
özgün ve kendiliğinden olduğuna" inancımız olduğunu söylüyor. Ona göre, "arzularımızı 
öteki'nden ödünç alır ve bunu kendimiz olma iradesiyle karıştırırız."11 Bu arzularını ödünç 
aldığımız, yani taklit ettiğimiz kişi bizim BAŞTAN ÇIKARICIMIZDIR. Nasıl ki Werther, 
Napoleon'un da dahil olduğu bir kuşağı büyülemiş bir fi gürse, Napoleon da Raskolnikov'un 
içinde yer aldığı, kendinden sonra gelen kuşakların baş ayartıcılarındandır. 

Peki ama kimdir bu yeni Tanrı Napoleon ve neyi simgeler? Tanyeli, As/olan "Kitsch"tir 
başlıklı makalesinde, Ingres'in "İmparator Napoleon" isimli tablosunda ( Resim 1), 
mesela XIV. Loise'nin taç giymiş bir temsili kitsch sayılmazken, Napoleon'unkinin neden 
kitsch olabileceğini sorguluyor. 

9Fraser, a.g.e., s. 115-116. Fraser, yukarıda adı geçen yapıtında bir Nietzsche eleştirisi yaparken 
Kundera'nın ağırlık - hafiflik metaforunu Tanrının ölümü, üzerinden okuyor. 
1°F. Dostoyevski, Suç ve Ceza, çev. Ergin Altay, (İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003). 
11R. Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki, çev. Arzu Etensel 
İldem, (İstanbul: Metis Yayınevi, 2001), s. 25. 
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Fransız devrimiyle birlikte, yıkılan sadece Hükümdarlık ve feodal ekonomi değil, 
çağlara damgasını vuran bir inanç sistemidir de. Bu inanç sisteminin merkezinde başta 
bahsettiğimiz AYRICALIKLI oluşun kaynağını oluşturan Tanrı lütfü yatar. Merkezinde 
Tanrının yer aldığı bir sistemin hükümdarı olan XIV. Loise'nin tacını "bir piskopos ya da 
Papa eliyle giymesi" zorunluluğu buradan gelir. Oysa, 

"Napoleon gibi bir burjuva yeniden mutlak iktidarını elde ettiğinde, deyim 
yerindeyse, (iktidarın gücü ve kökeni konusunda yüzyıllar içinde oluşmuş 
toplumsal inançları simgeleyen ve gerçek bir mutlak hükümdarı kuşatan 
kutsal) simgeleri sokaktan toplayacaktır. Üstelik, hiçbir anlamlarının 
kalmadığını az çok herkes bildiğinde, yenilerini de bu yığına KEYFİ 
bir biçimde katmak (onlara keyfi işlevler vermek) artık olanaklıdır . 
. . .  Anlamlarından soyutlanmış göstergelerden (simgelerden) oluşan bir 
karışım kitschden başka bir şey olamaz."12

O halde, kişinin kendisine çevresindekilere "bir bit mi yoksa bir insan mı?" olduğunu 
sorusunu sormasının bazı tehlikeleri vardır. Tanrı eliyle gerçekleşen keyfi bir seçilmişliğin 
yerine, kendi kendini seçmek ve soyluluğunu kendi kendine vermek zorunda olmak 

318 "var olmanın dayanılmaz ağırlığı" değil midir? O halde, modern insanın nevrotikliği, 
"bir piskopos ya da Papa eliyle" giyilmesi zorunluluğu olan tacı " . . .  kendi elleriyle başına 
oturtan bir Napoleon" olmak zorunda oluşundan kaynaklanmıyor mu? 

Başından beri her ne kadar adını zikretmesek de etrafında sürekli dönüp durduğumuz 
kavram ressentimenttir. Bu kavram, Werther, Napolyon ve Raskolnikov boyunca romantik 
miti takip eder. 

Ressentiment, Nietzsche'nin Ahlakın Soykütüğü Üstüne'de modernitenin merkezine 
oturttuğu bir kavramdır. Modern birey, yeni bir değer yargısı sisteminin doğurucu 
hale gelmesiyle, kendini yıkım sürecine girmiştir. Nietzsche, bu Fransızca kökenli 
kelimeyi, "ahlakta kölelerin başkaldırısı" diye nitelediği " Hıristiyan sevgi" anlayışını 
kavramsallaştırmak üzere devreye sokar ve onu bir teknik terim haline getirir. Fakat 
biz burada, onun Hıristiyan sevgisi kaynaklı olduğunu değil, o sevginin budanmış ve 
dünyevileştirilmiş bir formu olan "modern hümaniter sevgi" anlayışı olduğunu iddia eden 
Scheler'i takip edeceğiz.13 

"Sözcük, 16 .yüzyıla kadar "hissetmek, etkilenmek, müteessir olmak" olarak 
çevirebileceğimiz ressentir fiiline dayanır. Zamanla, bizdeki "müteessir olmak" 
(etkilenmek) sözcüğünün geçirdiği dönüşüme benzer bir dönüşüm geçirerek, üzülmek, 
gücenmek, gocunmak, kızmak ve hınç duymak gibi anlamlar da yüklenmiştir."14 

Kelimenin çevrilemez kalması, mesela Türkçedeki en yakın anlamlısı diyebileceğimiz 
hınç sözcüğünün de ifadede yetersiz kaldığı re- önekidir. Scheler'e göre ressentiment, 

12U. Tanyeli, "Aslolan "Kitsch"tir," Dekorasyon Dergisi, 1999, s. 103-106. 
13Scheler, ilk iki bölümde ressentiment'in ne olduğunu açıklar. Üçüncü bölümde neden Hıristiyanlık'tan 
kaynaklanmadığını ve dördüncü bölümde neden hümaniteryanizm fikrinden doğduğunu açıklar. Fa
kat, Girard'a göre arzunun mimetik doğasını ve içsel dolayımı anlamadan bu kavramsallaştırma tes
pitinin tüm doğruluğuna rağmen eksik kalır. M. Scheler, Hınç - Ressentiment, çev. Abdullah Yılmaz, 
(İstanbul: Kanat Yayınevi, 2004). 
140rhan Koçak, Ressentiment -Hınç'ın önsözünden.
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"başka birine karşı özel bir duygusal tepkinin tekrar tekrar yaşanmasıdır. Bu duygunun 
sürekli yaşanması onu kişiliğin derinliklerine yerleştirmiş ama aynı zamanda kişinin 
eylem ve ifade alanının dışına çıkmıştır." Bu demek oluyor ki ressentiment kişisi olarak, 
kendine yalan söyleyebilir ve kendini aldatışının idrakinde değildir. 

Nietzsche göre: 
"Ahlakta kölelerin başkaldırısı, ressentiment'ın yaratıcı hale gelip değerler 
doğurmasıyla başlıyor: Gerçek tepkisi, eylemi olmayan, kendilerini hayali 
bir intikamla avutan bir varlığın ressentiment'ı bu. Her soylu ahlak, 
muzaffer bir edayla kendini olumlamaktan doğarken, köle ahlakı ta baştan 
"dışarı"da olan, "farklı", "kendi olmayan" her şeyi yadsır. Bu yadsıma, 
onun yaratıcı eylemidir. Bu değer koyan bakışın tersine dönmesi -
kendisinin değil, dışarının zorunlu belirlemesi- ressentiment'in tipik 
özelliğidir: Var olması için köle ahlakı her zaman hasmane bir dış dünyaya 
muhtaçtır. Fizyolojik açıdan bakıldığında, bu ahlak eylem için dış uyarıcıya 
muhtaçtır; onun eylemi temelde tepkidir."15 

Köle ve soylu arasındaki ayrım şöyle başlar: Soylu kişi değeri hakkında kıyaslama yapmaz, 319 
o kendine bir bit değil de bir insan olduğunu ispatlamak gibi "tersine dönmüş" bir bakışın
arayışı içinde değildir. Değerini kıyaslama yapmadan önce bilir. Suç ve Ceza vakasında
ise, değer tam tersine, kıyaslama yoluyla ERİŞİLMEYE çalışılır.16 Binlerce "basit yüzden"
biri olmamak için bilinç sürekli meydan okur, çaba sarf eder. Değer, ressentiment zehriyle
yüklü bilinçte ancak dolayım yoluyla kavranabildiğinden, algılanabilmek için bir rakibe
ya da bastan çıkarıcıya ihtiyaç duyar. Bu da demektir ki nesnenin ya da eylemin itibari
(ve dolayısıyla nesneyi elde etmesi ya da eylemi gerçekleşmesi halinde öznenin itibari),
daha önceden yönelmişliğiyle kışkırtıcısına aittir.

Dolayısıyla, Genç Werther fenomeni, ızdırabı da arzuları da kendisine ait olmayan, baş 
edilmez karşısında hep kaçma ve sızlanma eğiliminde olan bir gencin, paralel eğilimlere 
sahip koca bir kitleyi "soylu" çekip gidişiyle baştan çıkarışının öyküsüdür. Roman 
yayınlanır yayınlanmaz Almanya sokakları mavi ceket, sarı pantolon giyen Werther'lerin 
istilasına uğrar, sayısız intihar vakası yaşanır. Mektupta, "ölümün çelikten kapısını 
vurmak öylesine titretici ve çetin ki" der ama bu cümlenin arkasında sanki "kapı da işte 
böyle çarpılır!" havası vardır. 

Dostoyevski, Goethe'nin nezaketini gösterip Raskolnikov'u romanın orta yerinde kafasına 
bir kurşun sıkarak öldürebilmiş olsaydı, o hoşlanmadığı basit yüzüne rağmen bizim 
zavallı Raskolnikov'umuz da hırpani giyimi, alaycı bakışlarıyla derinlikli Rus gençlerini 
etkileyebilir, kim bilir belki yaşadığı daracık çatı katını yeni bir soyluluğun mekanı 
haline getirebilirdi. Oysa Dostoyevski onu, bir Werther gibi genç ve güzel öldüreceğine, 
yaşlanmak ve çirkinleşmek üzere Sibirya'ya gönderdi. 

"Saman pazarı'na girdi. Kalabalıkta insanlarla çarpışmak hiç mi hiç hoşuna 
gitmiyordu. Ne var ki, özellikle en yoğun olduğu yere gidiyordu ... alanın 
orta yerine geldiğinde birden sanki bir şey oldu ona, ansızın bir duygu tüm 

15A.e., s. 6 
16A.e., s .  16



bedenin de aklını da sarmıştı. 
Sonya'nın sözlerini anımsadı birden: "Bir dört yol ağzına git, insanların 
önünde eğil, toprağı öp, toprağa karşı da günah işledin çünkü, 'Ben 
bir katilim!' diye bağır ... "Bunu anımsayınca birden titremeye başladı 
Raskolnikov . . . .  O anda bir şey yumuşar gibi oldu içinde, yaşlar boşandı 
gözlerinden. Olduğu yere kapandı . . .  " 

Nihayet romanın sonunda, Raskolnikov'un yüzleşmek zorunda kaldığı gerçek, şu ya da 
bu yeryüzü tanrısını taklit eden binlerce sıradandan biri olduğudur. Çarpık bir aynada 
gördüğü ve kendi beniyle karıştırdığı putun içinde parçalandığını hisseder. Dolayısıyla, 
Suç ve Ceza bir arınma/katharsis romanıdır. Raskolnikov, acıyı ve vicdan azabını 
dışladığı bir üstün-insan olma ülküsünden nihayet sıyrıldığında, iki masum insanı yok 
yere öldürdüğünün farkına varır. Artık yapması gereken karakola gidip suçunu itiraf 
etmek ve Sibirya'da cezasını çekmektir. 

Tam tersi olarak kitsch, Raskolnikov'un yaşadığı değişimin reddidir. o, Adorno'nun belirttiği 
gibi "arınmanın parodisi"dir. 17 Kendini sevmeyen, takdir etmeyen bilinç, gurur başlığı 

320 altında pozitifleştirerek maskelediği ezici aşağılık hissinin egemenliği altındadır. Kendini 
ancak değer verdiği bir başkası olarak düşünmeye tahammül edebilen, ressentimentla 
yüklü bilinç, Broch'un betimlediği aynaya sarılır. Aynada beliren çarpık imge, bilinci 
kendisinden hoşnut hale getirir ve rahatlatır. Sonuç olarak, gerek ressentimentin
gerekse kitschin ortak kaynağı dayandıkları YANILSAMAdır. Eylemlerini takdir etmeyi 
başaramayan, kendine karşı sevgisiz insanın, tahammül edebildiği bir başkası olma 
çabasıdır. 

Kitsch kişiyi sahte bir kendiyle barışıklık içinde tutar. Bu sahte barışıklık her zaman 
ötekine duyulan gizli nefret ve hayranlıkla damgalanmıştır. Kitschin üst üste binerek 
biriken, birbirini dışlayan, gerçeklikten koparak simgeleşen görkemi, bilincin değer 
noksanlığının bir aşırı-telafisinden başka bir şey değildir. Buna bağlı olarak şöyle 
söylenebilir: Wertherler, nesnenin nesnelliğinin bitişiyle belirir. Mavi ceket ve sarı 
pantolon ne cekettir ne de pantolon. Onlar çoktan kullanım değerlerinin ötesine geçmiş, 
başka baştan çıkarıcılarla başka anlamlara yapışmak için hazır bekliyorlardır. Bugün 
duygusal olurlar, yarın isyankar . . .  Eylemleri baştan çıkarıcılarının koordinatlarına göre 
biçim ve konum değiştirir. üzerimizde şık duran bu var oluş, acıtmayan acısıyla, her türlü 
sorumluluğun ağırlığından öyle boşanmıştır ki bizi müptelası yapar. 

Nasıl ki öznenin değeri, değerler sisteminden bir sapmaya bağlı olarak, öznenin kendi arzu 
ve yönelimlerinden çok başka özne ya da öznelerin yarattığı gelgitten kaynaklanıyorsa, 
sözde-nesnenin değeri de taklit ettiği gerçek nesnenin değerinden gelir. DEĞERİ, biricik 
oluşlarından, taklit edilemezliklerinden gelen özgün sanat eserleri,18 bir masa örtüsü 
üzerinde bir Mona Lisa ya da biblolaştırılmış bir Davut heykeli olarak yeniden hayat 
bulduklarında, o masa örtüsüne ya da hediyelik eşyaya, kendilerine içkin olmayan hayali 
bir değer katarlar. Sözde-nesnede ana belirleyen, taklit edilen özgün nesnenin ya da 

17M. Calinescu, "Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence," Kitsch, Post-Moder
nism içinde, (Durham: Duke University Press, 1987), s. 240 
18A.e., s. 226 
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eserlerin gerçek-değeriyle ilişki içine girdikleri parazitik durumdur. 

Kitsch ve ressentimentin kesişimini özelde romantizm üzerinde incelediğimiz bu yazıda, 
sonuç olarak, bu iki modern olgunun her zaman değerlerin tersyüz edilmesini, kişinin 
kendisinin değil, dışarının - bir başka nesne ya da bir başka öznenin - zorunlu belirlemesi 
üzerinden kurduğunu söyleyebiliriz. 

KITSCH AND RESSENTIMENT: Intersecting the Two Modern Concept 

While Nietzsche in On the Genealogy of Morality is searching for the origins of the 
morals, he works on the French word ressentiment in order to portray the slave morality 
which, he thinks, stays at the heart of modernity. For Nietzsche, s/aves are man of 
illness and weakness, and are the evil flowers coming out from the hidden corners 
of the underground. The moral of the slaves are reactive and changes according to 
the impulses coming from outside. On the other hand, the moral of the masters are 
originative and they are the producers of the morals which slaves develop their moral 
reactively. 
Similarly, while a genuine object is originative, kitsch object is reactive. Because, 
the aesthetics of kitsch is the aesthetics of simulation and kitsch object "can best be 
defineci as a pseudo-object or, in other words, as a simulation, a copy, an imitation, a 
stereotype, as a dearth of real signification and a superabundance of signs, of allegorical 
references, disparate connotations, as a glorification of detail and a saturation by 
details." (Baudrillard) Kitsch, as being one of the ten English words that are hardest to 
translate, points aut a totally modern phenomenon just like kitsch. 
The aim of this study is to look for a possibility to make a definition of these two concepts, 
and more importantly to express somehow the secret relationship in between them . 
Both designating "reversal," their real selves may be revealed better when justoposed. 

Keywords: Kitsch, Ressentiment, Modernity, Modern Emotions. 
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Estetik Değerler Bağlamında 
Kent-Sanat İlişkisine Bir Bakış 

El if ÇİMEN 

Kent, içinde barındırdığı dinamiği ve estetik değerleri ile sanatçıyı kaçınılmaz olarak 323 
etkilemiş ve üretimine kaynak oluşturmuştur. "Bellek kenti şekillendirir ve aynı zaman-
da kent tarafından şekillendirilir. " der Walter Benjamin; kentleri keyif mekanları olarak 
algılar, kent içindeki kalabalıkları, zehirleyici, büyüleyici, üretici ve yaratıcı olarak nite-
lendirir. Modern metropolu, modernitenin tutarlı-tutarsız imgelemlerinin ve mitosun yeni 
manifestosunun merkez mekanı olarak ilan eder. Ona göre, gelişme ve bolluk hayalleri, 
zevk ve tüketim tutkusu ile rüya alemi ve burjuva bilinçaltı ise mimari, mülkiyet tutkusu 
ve modayla gerçeklik kazanır. 1 

David Harvey'e göre ise; "Dev ölçekte ketleşmenin psikolojik, sosyolojik, teknolojik, 
organizasyonel, pratik sorunlarla başa çıkma konusunda acil ihtiyacı, modernist hare
ketlerin fışkırmasına elverişli bir topraktır. Modernizm 'kentlerin sanatı' dır, doğal mes
kenini kentlerde bulur."2 Kentler hayal gücünü bazen teşvik ederek bazen de sınırlayarak 
etkiler, sanatsal yaratıcılık ve hayal gücü için uyarıcı alanlardır. 

19. yüzyılda, metro gibi şehir içi ulaşım sistemlerinin yenilenmesi ve diğer teknolojik 
gelişmelerin sonucunda kent kavramı yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Kent merkezi
anlayışı, kentteki sosyal yaşantı, yeni açılan pasajlar, barlar, kafeler ve benzeri mekanlar
da farklı fikirlerdeki insanlar bir araya gelir; böylece kentli kendini, iletişim ağları, bilgi 
paylaşımları ve fikirleri ile yaratıcı bir üretkenlik içinde bulur. Aslında kentin yaratıcılık
ve taze fikirler için bir pota olarak algılanışı, kentleşmenin tarihsel kökenlerine dayanır. 
Kentin interaktif durumu, sanatçılar için, yeni parlak fikirlerin, bilinen klasik düşünce 
tarzlarının yerini almasına yardımcı olur. 

20.yüzyıla girerken, yönetimler, ekonomik, politik ve dini kurumlar da yapısal değişikliğe 
uğramıştır. Kültür ve sanatta da atılan önemli adımlara koşut olarak modern kent teorileri 
üreten sanatçılardan biri olan Piet Mondrian; "Henüz tamamlanmamış modern çevre ve 

1G .  Bridge, Sophie Watson, A Companion To The City, s. 9. 
2D.  Harvey, Postmodern/iğin Durumu, s. 39. 
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yaşam, yeterli gelmiyor. Sanat, bu yaşam ve çevrede eksik olan ve boşu boşuna aranan 
güzelliği ve uyumu bulmaya çalıştığımız bir sığınak oluyor. Güzellik ve uyum sanat dünya
sında yer alan ama yaşamdan sürgün edilmiş erişilmez hedefler olmuştur( l922)"3 demiştir. 
Mondrian, De Stijl dergisine yazdığı bir yazısında soyut resimdeki denge, oran ve renk 
uyumunun sadece resme özgü olmadığını, bunların iç dekorasyon ve yapı sanatının da 
temel sorunları olduklarını, bu öğelerin mimariye uygulandığında mekanlara resim asma
ya gerek olmayacağını savunmaktadır. Bu değişim rüzgarı Walter Gropius önderliğinde 
Bauhaus okulunun kurulması ile sanat ve teknolojiyi tek bir potada eritme düşüncesindeki 
birçok sanatçı ve mimarın buradan yetişerek kente aktif olarak katkıda bulunmasıyla doru
ğa çıkmıştır. Modern kentin temelleri atılmış ve işlevleri yaşama, çalışma, bedenin ve ruhun 
bakımı, iletişim gibi konularda sınıflandırılmıştır.4 Ancak, yüzyılın başında ve ortasındaki 1.  
ve 2 .  dünya savaşları bu fikirlerin uygulanmasının yarıda kalmasına neden olmuştur. 

Modern kentlerdeki, hızlı ve radikal değişimin, insani değerlerin yok olmasına neden ola
cağına dair tartışmaları da beraberinde getirdi: "19 . Yüzyılın ortalarında şair Baudelaire'in 
dizeleri, modern zamanların dramatik güçlüğünü yakalamıştı; 

"Artık eski Paris yok (bir kentin biçimi hızla değişiyor, yazık! Tıpkı bir ölüm
lünün kalbi gibi); 
Paris değişiyor, ancak benim melankolimde hiç bir şey 
Yerinden kımıldamadı! Yeni saraylar, yapı iskeleleri, bloklar. 
Eski dış mahalleler, tümü benim için alegoriye dönüşüyor, 
Ve benim sevgili anılarım kayalar kadar sağlam"5 

Baudelaire doğduğu şehrin bu denli hızla şekil değiştirdiğine tanıklık etmenin verdiği mem
nuniyetsizliği, anılarından güç alarak dile getirmiştir. Ancak Baudlaire'i endişelendiren de
ğişim kaçınılmazdır. Geleneksel kent yerini akla ve bilime uygun inşa edilmiş kent anla
yışına bırakmak zorundadır. 

Bilimsel gelişmelere koşut doğayı çıkarları doğrultusunda şekillendirmekte bir sakınca 
görmeyen insanoğlu yaşadığı kenti de işine yarayan hale getirecektir. Gereksinmelerini 
karşılayacak biçimde tasarladığı kentte daha özgür ve yaratıcı olacağını, kente kazandı
racağı hızla daha kısa zamanda daha çok üretim yapacağını öngörmekteydi . Kapitalizm 
mekana hükmetme adına inanılmaz büyük ölçekli, uzun soluklu yatırımlara giriyordu. 
Demiryolları, telgraf hatları, buharlı gemiler, radyo yayınları, bisiklet, otomobil gibi ile
tişim ve ulaşım olanakları zaman ve mekan algılayışını radikal olarak değiştiriyordu. Bu 
gelişme kuramcı David Harvey'e göre zaman-mekan sıkışması yaratmıştır.6 

Bu konuda Afşar Timuçin benzer bir yaklaşımla; Sanatsal gözlemin zaman-uzam bütü
nünde gerçekleştiğini, kent estetiğinde zaman öğesinin geriye çekilmiş ya da görünmez 
bir yere itilmiş gibi, çatıların, çan kulelerinin, minarelerin, meydanların donmuş gibi 
olduğunu, kentin çıplak olarak zamanı çokca algılatmadığını, zaman izlenimini ayakta 
tutan şeyin otomobiller, yayalar, yanıp sönen ışıklar olduğunu söylemiş ve "Her türlü 

3Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, s. 231. 
4Nazan İpşiroğlu, Mazhar İpşiroğlu, Sanatta Devrim, s. 86.
5Bkz. Benevolo, a.g.e., s. 14. 
6Bkz. Harvey, a.g.e., s.297. 
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estetik algılama zamanda ve uzamda gerçekleşir. Bilincimiz zamanın ve uzamın ortak 
ürünüdür" şeklinde açıklamıştır.7 

Estetik algılama bağlamında, "Hareketli ve dinamik olanın yaratıcı olduğuna inanan sanatçı, 
modern sanatın çıkış noktasını keşfeder." Baudelaire'in çizdiği bu ideal modern sanatçı 
profili ilginçtir; Ona göre sanatçının tutkusu ve mesleği kalabalıkla bir bütün olmaktır. 
Sanatçı yüce ya da grotesk ayırt etmeden, yaşayanların tavır ve jestlerini doğrudan ifade 
etmelidir. 8 Baudelaire'in üzerinde durduğu bu nitelikler, ancak 20. Yüzyılda somutlaşır ve 
kolajda, montaj çalışmalarında, sinemada, Kübizmde, Fütürizmde, Dadacılıkta, bomba 
etkisi yaratan yeniliklerde gözlemlenir. 

Fütürist ressamlardan Giocomo Balla'nın 1913' te yaptığı " Bir Otomobilin Hızı + Işıklar" adlı 
yapıtı (Resim 1), çok hızlı giden bir otomobilin hareketini yakalamaya çalışır. Resim, nesnel 
bir şema olarak tümüyle soyutlanmıştır. Kullandığı malzeme kavramsal olmaktan çok sezgi
seldir. Fotoğrafçı da olan sanatçı bir olayın ardarda yaşanan görüntülerini tek bir görüntüy
müş gibi saptayan "kronofotoğraf" tekniğinin hareketi çözümleyişinden yararlanıyordu.9 

Modern kent tasarımı, Le Corbusier 'nin yanısıra, Bauhaus, De Stijl gibi gruplarca da ele 325 
alınmış Walter Gropius, Adolf Loos, Mies Van Der Rohe gibi mimarlar ve Piet Mondrian 
(Amsterdam), T heo Van Doesburg (Rotterdam) gibi neo-plastik sanatın öncüleri tarafın-
dan uygulanma olanağı bulmuştur. Söz konusu modernist mimar ve sanatçıların ortak 
noktası, geleneksel formlardan uzak, basit, dikey ve yatay hatlardan oluşan geometrik 
formun benimsenmesi, sadelik ve işlevselliğin ön plana alınmasıdır. Bu sade ve geomet-
rik tarzın, kolayca tekrarlanabilir, katlanabilir, çoğaltılabilir, geliştirilebilir, dolayısıyla da 
rasyonel, hızlı ve ekonomik çözümler için uygun olması nedeniyle benimsendiği varsayılır. 
Ayrıca sade formların estetiğini de yadsımamak gerekir.10 

Harvey, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra modern kent tasarımının işlevselci ve sade 
anlayışına karşıt olara.k Postmodernizm akımının ortaya çıktığını söyler; 'Postmodernizm 
kentsel dokuyu bir bütün olarak göremez, tamamını kontrol etmenin imkansız olduğunu 
öne sürerek, yapıları tek tek ele almayı, müşteri zevkine, fantazilerine, yerel geleneklere 
öncelik tanımayı, tüm üslupları eklektik ve süslü bir biçimde kullanabilmeye olanak tanır. 
Postmodernist mimar ve sanatçılar kendi aralarında da mekana nasıl bakılacağı hususunda 
farklı düşünürler. Bireysel çıkar toplumsal amacın üzerindedir, mekan hiç' bir bağı olmayan 
estetik amaçlara göre şekil verilecek özerk bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır. Böylece 
kentlerin fiziksel manzaralarında radikal dönüşümler olmuştur. Öncelikle toprak rantı 
kazanma, karlı, çabuk, ucuz inşaat, arazi spekülasyonu ile gayrimenkul ve sermaye 
birikiminin yükselttiği, müteahhitlik ve inşaat sanayi, yönlendirici güç sembolü olarak 
gittikçe daha yükseklere tırmanan anıtsı yapılar çoğaltmaktadır. Postmodernist geliş
menin getirdiği trafik altyapı gibi kentsel sıkıntıların sorumluluğunu kentleşmede söz 
sahibi ekonomik ve politik güçleri göz ardı edip, hepsini Modernizmin sırtına yüklemek 
tümüyle yanlıştır diyen Harvey'e göre, Postmodernizm çeşitlilik estetiğinin ifadesi anla-

7Afşar Timuçin, "Etik-Estetik," A. Şentürer (der.), Karmaşık Bütünde Güzelin Aranışı içinde, s.143. 
8Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, çev. Ü.  Altuğ, B. Peker, s .  199. 
9Bkz.Harvey, a.g.e., s .  94. 
Bkz. Benevolo, a.g.e., s. 231-232. 



mına gelmektedir. Postmodern mimarlığın kökleri iki tür değişimde yatar. Birisi iletişim 
araçları, ikincisi bilgisayar destekli yeni teknolojilerdir. Postmodern tasarımcı ya da sa
natçı kişiselleşmiş, farklı durumlara, işlevlere ve zevklere göre sipariş üzerine çalışırlar, 
statüko, tarih, ticaret, konfor gibi değerleri dikkate alırlar ve her türlü kültüre hizmet 
vermeye hazırdırlar. 11 Bu bakımdan Postmodernizm'e bir anlamda 'kapitalizmin sanatı' 
da denebilir. Eğer aslolan estetik anlayışın 'çıkar gütme' olgusundan uzakkalması ise 
postmodernist tavırın estetik olduğu söylenebilir mi? 

Bunların yanı sıra kent estetiğinin oluşumunda imgelemin önemini vurgulamadan geçe
meyiz. Gary Bridge ve Sophie Watson'ın "A Companion To The City" adlı, kitaplarındaki 
City Imaginaries, "Kentsel İmgelemler" diye çevrilebilecek olan makalelerinde; kentlerin 
sadece basit maddesel anlamda yaşam alanları değil, aynı zamanda hayal gücünün 
temsil edildiği alanlar olduğunu vurguluyor ve kentsel tasarımın bu imgelemin ve kent
sel etkilenmenin sonucunda ortaya çıkan bir ürün olmasını olumlamak adına da, bir 
tasarıma uygun olarak inşa edilmiş kentlerin, etkilerini de beraberinde getirdiğinden 
söz ediyorlar. Onlara göre, Kentler, imgeleri ve estetik değerleri ile edebiyatta, resim 
sanatında ve sinemada ele alınırlar toplumu ya da bireyleri etkilerler. Toplumdaki kent 

326 imajı deneyimle olduğu kadar medya tanıtımıyla da oluşur. Kentlerle ilgili fikirler sadece 
bilinç düzeyinde şekil almaz, onlar aynı zamanda bilinçaltı istek ve hayallerin de ürünü
dürler.12 demekte olan Bridge ve Watson aynı makalelerinde Short'tan bahsederek onun 
kenti otorite, baskı ve endişe kaynağı olarak tanımladığını, bunların hayal gücü üzerinde 
zincirleme etkisi olduğunu, öte yandan da bu tür otoriter bir kentin, bazen de kimliğin 
ve güvenliğin koruyucusu olabileceğini anlatırlar. 

Batılı olmayan kentlerin çoğunda (ve pek çok batı kentinde de artarak) dini ve ruhani 
imgelemin, kent kimliğinin ve yapılaşmış şehrin anahtar mevkii olduğunu, bu kozmik 
kentin, birikimin merkezi olan batı n ın  baskın kent imgeseliyle çelişebileceğini, aynı za
manda, toplumun laikleşmesi, kişisel yabancılaşma ve kuralsızlığa ilişkin modernite ve 
kent üzerine üretilmiş basmakalıp batılı görüşlere meydan okuduğu söylemleri arasın
dadır. "Eğer batı şehirciliği, dünyayla bağlarını koparıp gelen bireyci anlayışla bu kadar 
kolaylaştırılırsa, kapitalizm ile diğer kolektif temsiller de(dini inançlar üzerine kurulu 
olanlar dahil) etkileşecek böylece sermaye- kültür- tüketme-yüzleşme karışımı daha da 
beklenmedik bir çorba karşımıza çıkacaktır" demektedirler. 

Bu kentlerdeki büyüme hızı ile sermaye ve kültürün hızlı değişkenliği, kent bağlamında 
görsel imgeseli ve diğer duyuların önemini tartışılır hale getirir. Kentleri sıradışı kılan şey, 
onların duyuların bombardımana uğradığı; İstanbul Mısır Çarşısı veya Hanoi' deki sokak 
pazarları gibi keyif kaynakları olarak algılanabilen ya da sıkışık metrolar gibi tekinsizlik 
kaynağı olabilen yerlere sahip olmalarıdır. 

Aynı kitabın City and The Realization of Self "Kent ve Kendini Farketme" başlıklı bölü
münde ise Bridge & Watson; Kent imgelemine bireyin kendinin farkında olması ya da 
olmaması bağlamında bakılabileceğini, Sennet, Jacop, Young gibi toplum bilimcilerin, 
başkalarıyla yüz yüze gelmeyi, bir tür ruhsal gelişme ve aydınlanma olarak niteledik-

11Bkz. Harvey, a.g.e., s. 84. 
12Bkz. Bridge and Whatson, a .g .e., s. 7 .  
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lerini, söylerler. Ama diğer bir yandan kent ve kentsel deneyim kişiyi hayal gücü ve 
yaratıcılıktan uzaklaştırabilir de. Bir anlamda kent sakinleri için çoğu deneyimin hayal 
gücüyle alakası yoktur zaten. Buna rağmen insanların üretim bandına kelepçelendiği 
yabancılaşma mekanlarında bile hayal imgelemeleri direniş alanları oluşturur. Kapitalist 
kent anlayışında hayal gücü sahibi kişilerin tanışmalarını, beraberce hareket etmesini 
engel leyecek siper olarak yeni mimari formlar, muhitler ya da uydu kentler oluşturul
maktadır. Bu kent siper sistemi, hayal gücüne karşı kazılmış siperlerdir ve yabancılaş
maya yardım ediyorlar denebi lir. Burada şiddet ve "öteki" korkusunun üstüne oynayan 
ve insanları özel, sınırlandırılmış topluluklara çeken yeni yapılarıyla bir kale şehir fikrinin 
titreşimleri vardır. 13 

R. Sennett, bu kez "Ten ve Taş" adlı kitabında, yaşadığı şehirde insanların birbirlerini 
rahat bı raktığ ın ı  ancak bireyci gelişmenin bireyi kentte suskunlaştırd ığ ın ı ,  sokakta, 
kafede, mağazada, trenlerde, otobüslerde ve metrolarda konuşmaktan çok bakışıl
d ığ ın ı  vurgulamaktadır. 

Ülke ya da kent dışından tarım imkanlarının yok edildiği yoksullaşmış kırsal hayatı terk 

328 ederek gelen, kenti, geçim ve daha iyi bir yaşam için potansiyel kaynak olarak gören 
göçmenler için başka bir fantazi devreye girer. Pek çok göçmenin kendilerini, Amerikan, 
İngiliz veya Avrupa kentlerinin fakir bölgelerinde ya da İstanbul'un harap yerleşmele
rinde yaşarken bulmaları, onları takip edenler için kentin hayali avantajlarının gücünü 
hafifletmiyor. Kentler bu durumda fantazi mekanları olarak hala iş görmektedir. 

İ lk feministler ise kente, evdeki cinsiyetçi l iğin ve ataerkil i l işkilerin kısıtlamalarından 
uzak bir kendini farkediş kaynağı olarak bakıyorlardı. Kenti geleneksel bakış açısı olan 
ahlaksızlık, tehdit, kadınlar için tehlike ortamları olarak görmek yerine tersine kenti, 
özgürlük ve ev yaşantısının tutsaklığından, kısıtlamalarından ve boğuculuğundan uzak
laşma imkanı olarak algı l ıyorlardı. 

Kent mekanı ve yapılar belleği oluşturur ve bellek de mekanlaşır. Bellek kendini geliş
tirmenin ve kendinin farkında olmanın bir parçasıdır. Kentlerin imgeleminde belleğin de 
rolü vardır. Yani gün lük yaşamdaki b ir  sokağın kokusu, b ir  yerden geçerken duyduğumuz 
bir piyano sesi, bir başka zamandaki bir başka mekanı anımsatabilir. Kentin karışık do
kusu kentliler ve sanatçılar için zengin bir kaynak oluştururken, diğer yandan göçmenler 
için onları yerlerinden eden, aidiyetlerinden ve mekan duyusundan uzaklaştıran bir şeyi 
temsil edebil ir. Geleneksel kent anlayışında, kentsel hafızayı tanımlamak, kültürel, sos
yal, politik geçmişini ve güncelini algılamak daha kolaydı .  Kent bir ütopyadan çok bir ev, 
bir sığınak, yabancı olmayan gündelik yaşamın  geçtiği korunaklı bir ortamdı, anıtlar veya 
önemli yapılar can alıcı simgelerdi. 

Yakın zamanlardaki kültürel değişim, yeni kent hikayeleri ve hayalleri oluşturma ihtiyacı 
doğurdu. Bu hikayelerde kentleri, kozmopolit, çok kültürlü, ruhani, hafızası olan, hayal 
gücü olan mekanlar olarak tanımlama ihtiyacı doğdu. Bu tip yazıların çoğu, ilk dönem 
modernist anal istlerin görüşlerine bakarak, yeni paradigmalar ve iç görülere yöneldi. 
Diğerleri ise postmodern yazarlar, (Foucault, Lyotard; Baudrillard gibi yazarlar) odak 

13A.g.e. s. 10-11.  
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noktasını materyalist ve ekonomik bakıştan çok, hayal gücü ve imgeleme dayalı kültürel 
ve hipergerçekçi bakış açısına yöneltti. Bu modeller ya da örneklerde, özbilinçle, gerçek 
ve hayali şehirlerarasındaki sınırlar kaldırılır, Farklılık, Bölünme, Karışıklık, Sanallık, 
Hipergerçeklik, Siber-mekan, Göz hapsi, gibi kavramlar bu çağdaş kent hikayelerinin 
yeni konularını oluşturmaktadır. Kentler her zaman her türlü mitosun, fantazinin biriktiği 
yer olmuştur. Bunların bazıları tutku mekanları olan ütopya kentler olmuş, bazıları da 
korku mekanları olan itici kentler olmuştur.14 

Kişiyi yalnızlığa sürükleyen yaşam tarzı, beraberinde bunalım, öfke, huzursuzluk ve ge
leceğe karşı umutsuzluk duyguları getirdi. Kent insanının bu huzursuzluğu, iç sıkıntıla
rı ve öfkeleri Dışavurumcu (Ekspresyonist) tavrın temelini oluşturuyordu. Mimarideki 
rasyonel, katı anlayışın aksine Dışavurumcu sanat rasyonellikten uzak insanın ruhsal 
durumunu teşhir etmeye yönelik bir tutum sergiliyordu.15 Dolayısıyla Dışavurumcular 
modern kent yaşamının sanata yansıtılmasında çok önemli bir role sahiptirler. 

Dışavurumcu dilin oluşumunda renklerin bağımsızlaşması ve doğaya uyum gösterme
yen, meydan okuyan bir tavır gözlemlenir. Endüstri kentlerinin sanatçılar üzerinde ya-
rattığı huzursuzluk ve güvensizliğin olumsuz etkisinin ivmesi ile 1905 yılında Fovlar ve 329 
Dresden'de de Köprü Grubu (Die Brücke) oluştu. 

Die Brücke Grubu'nun üyelerinden biri olan Ernst Ludwig Kirchner, resimlerinde atak ve 
hızlı vuruşlu çizgiler kullanır, coşku ve çabuklukla yeni dışavurum biçimleri keşfeder. Ge
liştirdiği saf renkler ve yalın belirgin dış çizgilerden oluşan derinliksiz resim üslubu grup 
arkadaşları tarafından da kullanılmıştır. 16 Savaş öncesinde, Bertin caddelerini, bu ortam
daki tiplemeleri ve sunilikleri, çelişkileri, gece yaşantısını ve kentin dinamiğini resimlerine 
aktarmıştır. 

1914'te resmettiği "Potsdamer Meydanı", tam da böyle bir ortamı anlatır (Resim 2). Kir
chner, orijinal boyutunun da izleyiciyi çarptığı bu tabloda ünlü meydanın gece hayatını 
betimlemiştir. Arka planın ortasındaki Potsdam İstasyonu'nda saat onikiyi göstermek
tedir. Solunda Cafe Piccadilly, sağında Pschorr Binası'nın bir kısmı bulunan arka plana 
karşıt olarak, önde gerçek insan boyuna yakın iki kadın figürü, trafik adasını temsil 
eden oval bir platformda başroldedirler. Bunlardan biri yeşile kaçan yüzünü, ateş rengi 
saçlarını dullara has bir tülün ardına gizlemiştir ve ona ulaşılamaz. Yanındaki daha genç 
kadın Prusya mavisi elbisesiyle adeta gökyüzüne yükselmek üzeredir. Sessiz figürler 
yalıtılmışlıklarıyla gençlik ve yaşlanmayı, özgüven ve teslimiyeti simgeler. Bu figürlere 
arkadaki siyah giyimli potansiyel müşteriler dev adımlarla yaklaşırlar. 

Kirchner'in gecenin eğlenceli ve ürkütücü taraflarını yakından tanıdığı bellidir. Resimde 
bilinçli zıtlıklar kullanır. Büyük formlara karşı küçük formlar, ovallere karşı sivri köşeler, 
organik formları çevreleyen açılı gotik biçimler yer alır. Paletinde de canlı yeşile karşı 
gri, mavi-siyaha karşı pembemsi kırmızı kullanarak kontrastlar oluşturmuştur. Kirchner 
diğer dar sokak tasvirlerinin aksine , "Potsdamer Meydanı'nı panoramik algılar. Savaşın 

14A.g.e., s.13-15. 
15Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi, s. 64-65. 
16Lionel Richard, Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi, çev. Beral Madra, s. 67-69. 



patlak vermesinin hemen ardından yaptığı bu resimde, Berlin'in, karşı cinslerin birbirle
rini tavladıkları "Eros'un pazar metropolü" tarafını göstermeye çalışır. 17 

Bu resimden hareketle, Büyük şehirlerin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de, 
davranış ve yaşam biçimi farklılıklarına karşı kazandırdığı tolerans gibi gözüküyor. Şehir
lerin temel özelliklerinin başında, sıradışı bir kültürel yelpazeyi barındırmaları gelir. Din, 
dil, ırk farkları, sosyal, etnik, politik, ideolojik, ekonomik ve sınıfsal farklılıklar sıklıkla 
çelişkilere neden olmakla beraber, zaman içinde farkettirmeden şehirlilere sonsuz farklı
lıkları kabullenmeyi ve tolere etmeyi öğretir. Peter Berger'in dile getirdiği gibi, gerçek bir 
metropol: "Bir şahsın, üzerinde zilleri olan mor bir şapka ve kaftanla, elinde bir davul, 
arkasında bir fille dolaşıp çevredekilerden ancak sıradan bakışlar alacağı bir yerdir." . . .  18 

Küçük bir kasabada bir bale sever, kendisi ile ortak zevke sahip ikinci bir kişi bulmakta 
zorlanabilir. Ancak büyük şehirde bu tip ender zevklere sahip kişiler, rahatlıkla birbirlerini 
bulabilirler. Sanatseverler, pul koleksiyoncuları, doğa fotoğrafçıları ya da otomobil ya
rışseverleri kolaylıkla sosyal gruplar kurabilirler. Bu türden olanaklar sanatçının kendini 
bulması ve bakış açısını desteklemesi bakımından büyük önem taşır. 

330 Bunlara karşılık, insanların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sınırlayabilecek etmenler 
de kentte yer alır. Öncelikle büyük kentteki otorite, sanatçı üzerinde baskı ve endişe 
kaynağı olabilir. Kişisel yabancılaşma ve yalnızlaşma modern kent yaşamının getir
diği en önemli problemlerdir. Sanatçı da bundan nasibini alır. Kapitalist sistemle kollek
tif imgelemlerin etkileşimi, sermaye ve kültürün hızlı değişkenliğinin çelişkisini sanatçı 
sırtında taşır. Sanatçı kentin ekonomik koşullarına ayak uydurabilmek adına çoğu kez 
sanatından ve kişiliğinden taviz vermek zorunda kalır. Bu durum sanatçının avangard 
misyonuna darbe niteliği taşır. Kentler aslında içindeki karmaşık ve duyumsal verinin 
bolluğuyla sanatçının öznellik ve aşırı yüklülük duygusuna katkıda bulunan bir mekan 
olarak da görülebilir. 

Amerikalı ressam Edward Hopper, kimsenin dikkate değer görmediği, günümüzde "yerel 
mimari" olarak anılan Amerikan kentlerinin dükkan önleri, sinema salonları ya da nöbet
çi lokantaları resmetmiştir. "Gece Kuşları" bunlardan biridir (Resim 3). 

Jean Clair, Hopper'in resimleri için şunları söyler: "Bu gerçekliği tüm çıplaklığıyla, do
lambaçsız, yapmacıksız bir tarzda, sadece resmin olanaklarından faydalanarak res
metmeye kim yeltenebilirdi? Hopper bunu yaptı: Amerikan kentinin bu geçici, eğreti 
özelliğini yansıtmayı, coğrafi tek düzeliğini, iklimsel değişkenliğini, benzer sokakların ve 
evlerin verdiği iç daralmasını, ışığın sertliğini ve mutlak yalnızlığı, renklerin çiğ uyum
suzluğunu ve grilerin bitimsiz dinginliğini ifade etmeyi başaran ressam o oldu. Özellikle 
de bu büyük kentlerin elektrikli ve boğucu gecelerini, ayrıca uzamın sarhoşluğundan ve 
zamanın kargaşasından yani başıboş dolaşanların, kendinden geçmişlerin, her tür night 
hawks' ın kısa süreli bir iyileşme arayışıyla geldikleri barların gecesinden, sinemaların 
gecesinden sıyrılan bu kapalı yerlerin gecesini de resmeden ilk kişi oldu. Ve o halde 
karartma tonlarındaki bu resmin bize bir savaşı betimlediği anlaşılıyor. Sanki bizim sa
vaşlarımızı yaşamayan bu ülke, kendi yıkımlarını ve kurbanlarını, kendi yoksulluklarını 

17Neue Nationalgalerie (Berlin), s. 20-21. 
18D. Karp, G.  Stone, W. Yoels, Being Urban, s.  107-109. 
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ve gettolarını beraberinde getiren daha gündelik, daha sağır ya da daha sinsi başka bir 
savaşa sahne oluyormuş gibi."19 

Çağdaş sanatçı da olumlu ya da olumsuz anlamda etkilendiği ve edindiği kentsel de
neyimleri sonucu yeni anlatım biçimleri geliştirmekte, bunun yanı sıra kentte yerlerini 
korumakta olan imgesel ve estetik değerlerin sonraki nesillere aktarılmasını da sağlayan 
yeni yorumlamalar getirmekte, bu bağlamda yaptığı sanatsal etkinliklerle ve kente kat
tığı estetik değerlerle kentsel yaşamı ve kentliyi etkileme sorumluluğunu taşımaya da 
devam etmektedir.20 

A Glance On City-Art Relations in Context of Aesthetic Values 

We can address city and art relations as one of the most popular topics of our time . In 
deed, the city, as a shelter to culture-continuous motion, imagination, and aesthetic 
values, provokes the artist and acts as an infinite source. City has its own memory, 
which the artist transforms into perception, and perception into aesthetic form . With the 
structural changes since the beginning of the 20th century, the modern city interferes 
with the formation of aesthetic perception. The modernistic city concept in the beginning 
of the 20th century aimed to become the melting pot of art and technology with the 
support of certain schools like Bauhaus. Although the two world wars seem to have 
intervened in the cause , it has stili managed to make basic contributions to the city 
dwellers' lifestyle and aesthetic perception. Simple forms set aut to dominate art and 
design . With the postmodernist approach, the concept of the aesthetics of the whole 
was transformed into the aesthetics of the individual and into an eclectic conception 
of form. Eclecticism is the key point to the contemporary city culture . The artist can 
not abstract himself/herself from it. The objective of this report is to help building an 
argument about where we stand today on the aesthetic reflection of the artist and the 
city interaction . The report includes examples of artists with their works that reflect the 
influence of city life. 
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Bir Filmi Felsefe ile Okumak 

İsmail H. DEMİRDÖVEN 

Felsefenin onlarsız olamadığı iki "dostu" vardır: Sanat ve Bilim. Zaman zaman aralarında 333 
birbirlerini çekememezlikler, sürtüşmeler olsa da, her biri kimi zaman kendisini önplan-
da gösterme ve hatta biri diğerini yok sayma çabasına girse de Felsefe, Sanat ve Bilim 
symbiotik anlamda bir dostluğu yaşarlar. Bu dostluk, her üçünün de varlık nedenidir 
denebilir. 

Ama gene de kimileri bilimi, kimileri de sanatı felsefeye "daha yakın" görürler. İnsanın 
bu üç etkinlik alanına felsefe ve sanat ilişkileri açısından bakıldığında, sanatın hemen 
her türüyle, felsefe için ("felsefe yapma"için) son derece zengin bir kaynak oluşturduğu 
görülür. Bunun tersi de doğrudur. Yani sanat için ("sanat yapma"için) felsefe de aynı 
durumdadır. 

Bu yazıda daha çok felsefenin, sanatın malzemesini kullanarak nasıl yapıldığına/yapı
labileceğine ilişkin bazı düşünceler dile getirilmekte, bu yapılırken sinema sanatı örnek 
alınmaktadır. Böylece "felsefe yapma" olanaklarının genişlediği ve "felsefe yapma" anla
yışının (yazı diliyle felsefe yapma anlayışının) değişmesi gerektiği savunulabilir. 

O halde burada sinema, felsefe yapmada bir araç olarak görülmekte, sinema ile felsefe 
yapmadan rahatlıkla söz edilebileceği düşünülmektedir. Şunu ayırmak gerekir ki, burada 
yapılan sinema(nın) felsefesi değil, felsefedir. Sinema felsefesi dendiği zaman sinemanın 
bir sanat olarak neliği (mahiyeti) üzerine, sinemanın insanın dünyası için önemi ve açtığı 
olanaklar üzerine yanıtlanması gereken sorular söz konusu olabilir. Ancak burada yapılan 
felsefedir. Yani bir filmin, yazılı bir metinde olduğu gibi bir felsefi bir metin olarak kabul 
edilebileceği ve dolayısıyla okunabileceğine ilişkin bir kabul söz konusudur. 

Sinema ile felsefe yapmak demek, aslında sinema dili ile felsefe yapmak demektir. 
Dilin sadece yazı ve konuşma dili olarak değil de, geniş anlamda gösterge(ler) olarak 
anlaşılması, ana malzemeleri dil olan etkinliklere (bu arada felsefeye de) yeni olanaklar 



açmakta, onları zenginleştirmektedir. Başka bir deyişle, gösterge olarak dil, sanat yapıt
larının büyük ölçüde okunabilir metinler olmasını sağlar. Ama nasıl ? . .  

Bu soru ilkin, "felsefe yapma"nın genel bir prototipinin ya da genel bir şemasının olup 
olamayacağı sorusunun yanıtlanmasını gerektirir. Soruya, "felsefe yapma", kavram 
yapma ya da kavram kurma olarak anlaşılırsa bir yanıt verilebilir ve "felsefe yapma" 
için genel bir şema çıkarılabilir. Kavram yapmanın ise nesnel ve öznel olarak nitelene
bilecek, birbirleriyle bağlantılı bir temeli vardır. 

Şayet kavramlar "varolanlara, onları bilme ve anlama amacıyla insan tarafından çizilen 
çerçeveler" ise, o zaman varolanlar alanı kavramların nesnel temelidir. Varolanlar ise 
felsefede, "Dış Dünyada ya da kendi başına" varolanlar ile "Düşüncede ya da zihinde" 
varolanlar olmak üzere genel olarak ikili bir ayırım içinde görülegelmişlerdir ki, bütün 
kavramlarımızın varlık mekanı düşüncemiz ya da zihnimizdir. Böylece kavramların yapı
cısı olarak kişi, onların öznel temelini oluşturur. Kişi aynı zamanda adına "gerçeklik" alanı 
da denilen dış dünyada varolanlar olarak nesneler, durumlar ve ilişkiler alanında yaşayan 
ve onların da bir parçası olan bir varlıktır. Bu alanın özelliği, insan da içinde olmak üzere 

334 sürekli değişim içinde bulunan varlıkların alanı olmasıdır. 

İşte kavram yapma, kişinin bu değişim içinde bağlantılar kurmasını gerektirir. Çünkü 
daha önce, varolan bir şeyle ilgili olarak kurulmuş bir kavram, o varolan şeyin bir bi
çimde değişmesi dolayısıyla onu bize anlatamaz, açıklayamaz olur. Bağlantılar kurma, 
bütünüyle kişide gerçekleşebilen bir etkinliktir. Ancak kişinin, değişimlere paralel olarak 
ortaya çıkan oluşumları ve sorunları (doğru) görmesi, yapılacak kavramın anlam bağ
lamı bakımından 'boş' bir kavram olmaması için önemlidir. 

Burada bir örnek verelim : "Cep telefonu"nun insanlar arasındaki iletişimi son derece ko
laylaştırmış olan bir teknoloji ürünü olduğunu biliyoruz. "Cep Telefonu" için acaba böyle 
bir görünüş bilgisi yeterli mi? "Cep Telefonu"nun toplumumuzda, ana-babaların çocuk
larını, sevgililerin birbirlerini kontrol etmek için kullandıkları bir "kontrol cihazı" olduğunu 
da biliyor muyuz? İşte, kişinin, gerçeklikte olup bitenlerle ilgili bir sorun görmesi ve bunu 
bir anlam bağlamına sokması/sokabilmesi o kavramı bir bakıma yeniden üretmek, yani 
kurmak anlamına gelmektedir. 

M . Heidegger'in "Messkirch konuşmasında açık şekilde belirttiği "Yurdunda ya da kendi 
evinde olmamak" kavramı, onun doğrudan doğruya "Teknoloji" kavramıyla ve "Tekno
loji felsefesi"yle ilgisinde gördüğü, insanın tek başınalığı ve yalnızlığı ile ilgili bir anlam 
bağlamı oluşturur. Bu örnekler "felsefe yapma"nın genel şemasıyla ilgili örnekler olarak 
verilebilir. 

Sinemaya gelince, kendine özgü bir dil olarak sinema diliyle felsefe yapmak, en başta 
belirli bir anlam bağlamını (örneğin "Cep telefonu"nun yüklendiği bir anlam bağlamını) 
sinema dilinin eline vererek, böyle bir dilin, deyim yerindeyse onunla "oynayarak" o 
dilde özel türde (görsel) bir anlam bağlamı oluşturması demektir. Sinema dili ve olanak
ları düşünüldüğünde, söz konusu görsel anlam bağlamının ne kadar çeşitli olabileceğini 
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tahmin etmek zor değildir. İşte böylece bir sinema yapıtı (filmi) o anlam bağlamının, yani 
yeniden yapılmış ya da kurulmuş olan kavramın eşliğinde okunabilir olur. 

Bilindiği gibi, sinema dilinin, ışık, hareket, gerçeklik izlenimi, birleştirme, çerçeveleme, 
kamera ... vb. bazı temel özellikleri ile ses ve görüntü gibi anlatım ögelerinden söz edilir. 
Bütün bunlar sinema dilinin alfabesiyle ilgilidir ve bu alfabe sinema okullarında ayrıntı
sıyla öğretilir. Bir dilde ürün(ler) ortaya koymak bir önkoşul olarak o dilin alfabesini bil
mekle olanaklıdır. Ancak nasıl ki, okuma-yazmayı bilmek bir yazın yapıtı ortaya koymaya 
yetmiyorsa, bunun gibi, sinema dilinin alfabesini bilmek de bir film yapmak için gerekli 
ama yeterli olmayan bir koşuldur. 

Sinemada önemli olanın, görsel anlam bağlamının kurulması olduğu söylenebilir. 
Buna görüntünün kurulması da denebilir. Görsel anlam bağlamının ya da görüntü
nün kurulmasıyla, ancak o zaman sinema sanatının okunabilecek bir ürününden söz 
edilebilir. Şöyle denebilir: Sinema dili, biçim verilmiş (kendilerine kişilik kazandırılmış) 
görüntülerin belli bir düzende ve belli sürelerle birleştirilmesiyle (kurulmasıyla), ancak 
okunabilir olur. Böylece belki üst-kişilik denebilecek, kendinde bir bütünlüğü ve karak
teri taşıyan kendine özgü bir gerçeklik (bir film) ortaya çıkar, varolur. 

Kuşkusuz ki sinema bir "ekip işi"dir. Ama bu ekibi yönlendirip yöneten kişi yönetmendir. 
"Felsefe yapma"da olduğu gibi, sinema sanatında da görsel anlam bağlamının kurul
masında (bir bakıma da yaratılmasında) kişinin yönetmen olarak merkezi bir konumda 
bulunduğunu biliyoruz. İmdi, burada sinema dili aslında karşımıza somut olarak bu dili 
okunabilir kılan yönetmenin dili olarak çıkmaktadır. Bu dil zaman içinde belirli bir tarz ve 
uslup kazandığında, artık onu her görüldüğü yerde tanınan bir kimlik kazanmış olur. 

"Filozofların yönetici, yöneticilerin filozof" olması gerekliliği, Platon'un temellendirdiği 
yaygın düşüncelerden birisidir. Bunun gibi, bu söylediklerimizle ilgisinde sinema yönet
menlerinin felsefeci, felsefecilerin de sinema yönetmeni olmaları gerektiği gibi bir sonuç 
çıkarılamasa da; sinema yönetmenlerinin, görsel anlam bağlamı kurabilmeleri açısından 
yeterince felsefe bilmeleri gerektiği söylenebilir. "Felsefe" sözcüğü gözümüzü korkut
mamalıdır. Bu çerçevede felsefe, çok somut anlamda, yönetmenin araştırıcı, irdeleyici 
ve eleştirici, bütüncül bir bakışa ve böyle bir zihinsel özelliğe sahip olması gereğini dile 
getirir. 

*** 

Burada sinema dili ile görsel bir anlam bağlamı kurulmuş bir film olarak, Orsan Welles'in 
"Yurttaş Kane" filminin anlam bağlamını temellendiren ve filmi okunabilir kılan insana 
ilişkin bir kavram üzerinde durulacaktır. Ancak önce filmi özetlemek gerekir: 

Bir pansiyon müşterisinin, rezervinin tükendiğini sanarak bıraktığı maden, fakir bir ai
leyi ansızın büyük bir servete kavuşturur. Charles Foster Kane, ailesinin sahip olduğu 
madenin işletmesinin ve hisselerinin bir kısmının bir şirkete devredilmesi ve bu şirketin 
onun eğitimini de üstlenmesiyle küçük yaşta, bir kış günü, kızak kayarken kendi isteği 
dışında, ana babasının rızasıyla ve onun "iyiliği" adına evinden koparılarak büyük kente 
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eğitim için götürülür. Bu olay Kane'nin bütün yaşamını etkileyecektir. Kane büyük bir 
maddi güce, nüfuza sahip olacak ama her zaman bir şeyin eksikliğini duyacaktır. Çocuk
luğunun kaygısız, sevinçli günlerini, yakınlarının sevgisini, aşkı, mutluluğu hiçbir vakit 
elde edemeyecektir. Bu da Kane'i büsbütün hırçınlaştıracak ve bencilleştirecektir. Hiç
bir insancıl değere bağlanamayacak, eksikliğini duyduğu her şeyi elindeki maddi güçle 
sağlamak için olmayacak işlere girişecektir. Yaşamda böyle bir yolun çıkmazlığı, Kane'i 
her şeyi parayla satın alabileceği, her şeyi para gücüyle yapabileceği düşüncesine ve 
ölçüsüzlüklere sürükleyecektir. Yeteneksiz metresini para gücüyle sanatçı yapma çabası, 
para gücüyle politikacı olma girişimi sonuçsuz kalacaktır. Zamanla bütün tanıdıkları ve 
dostları tarafından yalnızlığa terk edilecektir. Kendisini uyrukları tarafından terk edilmiş 
hükümdar gibi hissedecek, görkemli şatosuna çekilerek ömrünün son yirmi yılını ikinci 
karısıyla birlikte bu şatoda geçirecektir. 

Charles Foster Kane; oradan geçmenin yasak ("No Trespassing") olduğunu, fili
min başında ve sonunda, kameranın şatoyu çevreleyen tel örgülerin üzerindeki böyle 
bir tabelaya yönelmesiyle görüp anladığımız ve adı "Xanadu" olan şatosunda ölürken; 
sallandığında içinde kar yağıyor görüntüsü veren cam küre elinden düşüp kırılır ve son 

336 nefesinde de bir sözcük dökülür ağzından : Rosebud. Bu sözcüğü o sırada odada olan 
hizmetkarlardan birisi duyar. 

Haber filimi yapan bir kuruluş, yakınlarda ölen ünlü basın kralı Kane'in yaşamından 
parçaların yer aldığı derleme bir filim yapmıştır. Ancak bu bu filimde bir eksiklik olduğu 
fark edilmektedir. Filim, Kane'in yaşamında yaptıklarını anlatmakta, ancak bunları neden 
yaptığı ile ilgili bir bilgiye ya da yoruma yer vermemekte, Kane'in ölürken mırıldandığı 
"Rosebud" sözcüğünün anlamını ve ne olduğunu da kimse bilmemektedir. Bu sözcü
ğün belki de Kane'in bütün davranışlarının anahtarı olabileceğini düşünen filimcilerden 
birisi bunu aydınlatmakla görevlendirilir. Bütün filim bu sözcüğün ne anlama geldiğinin 
araştırılması üzerine kuruludur. Bu amaçla filimci, Kane'i tanıyanlarla tek tek konuşur. 
Böylece filim bir "puzzle (oymalı bilmece)" havasına bürünür. Bu bakımdan, Kane'nin 
ikinci karısı Susan'ın filimin sonlarına doğru "Xanadu"nun sessiz salonlarında can sıkın
tısını oymalı bilmecelerle gidermeye çalışması, bir bakıma filime sembolik bir anlam da 
kazanır. "Rosebud" bir oymalı bilmecenin eksik olan parçasıdır. Yerine konabilse, Kane'in 
yaşamı bütünüyle anlaşılabilecektir. Filimci bu sözcüğün ne anlama geldiğini bulamaz ve 
bu parçayı yerine koyamaz. Ancak Welles filmin sonunda bunu izleyiciye gösterir. 

Kane'in ölümü üzerine, şatodaki paha biçilmez yüzlerce eşya tasfiye edilmekte, değersiz 
eşyalar da bir fırında yakılmaktadır. Kamera fırına yaklaşır: Fırına atılan bu değersiz eş
yalardan birisi, Kane'in çocukluğunda, bir kış günü evinden koparılarak eğitim için büyük 
kente götürüldüğü gün kaydığı kızaktır. Üzerindeki "Rosebud" yazısını okuruz. Kamera 
dış mekana, şatoyu çevreleyen tel örgüye ve orada asılı duran "No Trespassing" yazı
sına kayar. Filim burada sona erer. 

*** 

"Yurttaş Kane", sinema dili ve teknikleri açısından, örneğin kamera kullanımı ve mekan
ları veriş açılarının o güne dek alışılmışın dışında oluşuyla, ayrıca oyuncularının tanınmış 
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sinema oyuncuları olmayışıyla ve sinematografik açıdan daha başka özellikleriyle de 
dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Bunun dışında, "Yurttaş Kane"in bir kavramın eşliğinde okunabilirliği, filmin bir kav
ramla temellendirilebilirliği, ya da kavramın filmle temellendirilebilirliği üzerinde daha 
az durulmuştur. Filmin merkezine konularak bir anlam bağlamı oluşturulabilecek kav
ramlardan birisi, "insanın kendini saklaması" olarak dile getirilebilecek kavramdır. 
Bazı felsefeciler bunu insana özgü bir "fenomen" olarak, yani insan denen varlığa ilişkin 
ve onu karakterize eden bir özellik olarak görürler. Bu da insanın bu dünyada somut 
anlamda bir kişi olarak varolmasıyla, kişi olarak yaşıyor olmasıyla ilişkilendirilebilir. İn
sanlar kendilerini birbirlerinden (hatta kimi zaman kendilerinden) çok çeşitli biçimlerde 
saklayabilmektedirler."Yurttaş Kane", bu "saklama"nın son derece özelleşmiş bir biçimini 
bize vermektedir denebilir. 

İşte insanın bu özelliğine dikkatleri çeken filozoflardan birisi Arthur Schopenhauer'dır. 
Öyle ki, Schopenhauer'ın düşüncelerinin, patoloji açısından günümüzde Psikoanalize bir 
yol açtığı ve Varoluşçuluk akımını da etkilediği bilinmektedir. Ona göre: 

İnsan türünün her 'tekini' ayrı ayrı tanımak gerekir. İnsanda akıl ile birlikte kendisini 
saklama ortaya çıkmaktadır. Oysa hayvan, duygularını ve içinde bulunduğu durumu 
işaretlerle, seslerle bildirir. İnsan başkalarına dili ile düşündüklerini bildirir ya da dili ile 
düşündüklerini saklar. Böylece insan, kendini araştırılamayacak bir şekilde gizleyip sak
layabilir ve kendi sırlarını mezara birlikte götürebilir . 1 

İnsanların niyetleri, onların yapıp etmelerinden anlaşılabilirse de, bu yapıp etmelerin 
özü, asıl nedeni yine de kapalı kalmaktadır. İnsanda sadece kendisine ait olan, herkesce 
bilinemeyen, son derece gizli ve derin olduğu söylenebilecek bir alan (bir yer) vardır ki, 
bu alanı insan, Schopenhauer'ın dediği gibi, birlikte mezara götürebilir. Bu alan, kim
senin giremeyeceği bir yer ("Xanadu"), kimsenin bilemeyeceği bir nesne ("Rosebud") 
olabilir. 

Schopenhauer'a göre burada ancak sevginin bir ayrıcalığından söz etmek olanaklıdır. 
Bu alana yaşamda ancak sevgi ışık tutabilir. Bu alanın derinliklerine inebilmek ancak 
seven kimseye mahsustur. Birbirini seven kişiler ve dostlar birbirlerinin hiçbir çıkara da
yanmayan o alanına ancak bu sevgiyle girebilir ve birbirlerini karşılıklı olarak anlayabilir. 
Kane, yaşamı boyunca acaba böyle birini mi arayıp durdu, zaman zaman da bulduğunu 
sandı ? . .  

Sözünü etmiş olduğumuz alanın ya da yerin yapısı kişiden kişiye değişiklikler gösterir. 
Temelini insanın "biyopsişik" varlık yapısında bulan bu değişiklikler kişinin tekliğini, 
biricikliğini oluşturur. İşte sonuna kadar anlaşılıp açıklanamayan ve son derece öznel ve 
derin olan bu tekliktir. Günümüzde kişiyi biyopsişik varlık temelinde anlayıp açıklamaya 
kurulu olan psikoloji ve psikoanalitik yöntemlerin bu işi ancak bir ölçüye kadar başara
bilmekte oldukları söylenebilir. 

1Takiyettin Mengüşoğlu, "İnsanın Kendisini Saklaması Fenomeni Üzerine Antropolojik Bir Araştırma," 
Macit Gökberk Armağanı, (Ankara: TDK Yayınları, 1983). 
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Kane'in yaşamı boyunca peşinden koştuğu, belki de parayı, zenginliği, ünü kendisi için 
istediği, ama hep hayal kırıklıklarıyla biten eylemleri, bize onun aradığı şeyin sevgi oldu
ğunu mu göstermektedir ? .. "Rosebud" bir simge olarak böyle bir sevgiyi mi imliyor ? . .  

İnsanın kendisini saklayarak, olduğu gibi ortaya koymaması; onun kişi olarak derinlik
lerinde bilinemeyen gizemli bir yere ve dolayısıyla bir tekliğe sahip olması, kişinin bu 
dünyada yalnız olduğunu, bu yalnızlığın da kişinin bir başka özelliği olduğunu bize dü
şündürecek niteliktedir. Psikoloji araştırmalarındaki güçlüğün kaynağının burada olduğu 
düşünülebilir. Psikolojinin bir bilim olarak araştırdığı ve anlamaya çalıştığı şey, insanların 
psişik dünyalarında ortak olan yanlardır. O halde, ancak tek tek kişilerin sahip olduğu 
böyle bir alanı anlayıp açıklamak bilime kapalı kalmaktadır. 

Kişilerin tekliklerinin neliğini (mahiyetini) ve bir anlamda da mahremiyetini taşıyan bu 
alana girebilen sanattır. Sanat, insanın tekliğini, derinliğinde bize gösterebilen bir insan 
etkinliği olarak karşımıza çıkar. Bir sanat olarak sinema sanatı da diğer sanat türlerine 
göre sahip olduğu olanakların büyük farklılığı ve çeşitliliği içinde bunu yapabilen, kendi
ne özgü diliyle kişilerin bilinemeyen, kapalı dünyalarını hep yeniden ve yeniden kurarak 

338 o dünyaları insan için okunabilir ve üzerinde düşünülebilir kılan sanatların başında gelir. 

Oluşturulabileceği bu biçimde gösterilebilen anlam bağlamı, aynı zamanda bir filmi fel
sefe ile okumanın ne demek olduğunun da anlatımı olmaktadır. 

Reading A Film Through Phllosophy 

Art has some tools of phl losophy and thus eases the activltles of philosophers. Philosophy through 

cinema actually means phllosophy wlth cinema language. Because philosophy is a human actlvity tha 

main tool of whlch is language. And language should not be understood only as wrltlng and speaking 

language i n  lts narrow sense. Understandlng language in a broader sense as sign would open new 

doors for activlties uslng language (includlng phllosophy) and make them richer. in other words, 

language as an slgn turns work of art lnto readable texts. 

Thus, clnema products as language are also readable texts. Readlng a film means seeing it. But 

"seelng" in thls context is a speclal type of seelng whlch makes knowlng the cinema language a 

necessary but not sufflclent preconditlon. 

Phllosophy through cinema language, on the other hand, starts wlth leavlng certaln 

concepts to the hands of clnema language. lf the cinema language can establlsh a meanlng context 

with that concept (whlch would be creatıveness); then film as a cinema product can be read as a 

text with that concept. it can be argued that concepts related to human and human world are more 

slgnlficant in establlshlng that meaning context. 

in this declaratlon, a meaning context (a film) that we think is built by cinema language wil l  be 

analyzed together with a concept. The meaning context is the "Citlzen Kane" by Orson Welles which 

Is one of the ten best movies in the world. 

Key words: Art, Phllosophy, Cinema, Film, Making a sense 
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"An Always Incipient Cosmos:" 
Experience and Imagination in the 
Poetry of Wallace Stevens 

Hakan DİBEL 

The world of Wallace Stevens is a universe of particulars. His persona inhabits the center, 341 
surrounded by the vast disorder and richness of the physical world, "a constellation / Of 
patches and of pitches."1 He is alone, "unsponsored," free-dispossessed of his gods, his 
myths, his esence, his past. in poetry he achieves temporary alliances with the world, 
lives in the instant finality of experience. Although certain cycles recur, this is a world of 
endless change. The imagination is a way of apprehending the world in its particularity, 
but it is a translation and transformation of the world in the poet's consciousness. 
And language, which is endlessly coming to be and passing away like al! else, is the 
sovereign instrument of the imagination: 

A flick which added to what was real and its vocabulary, 
The way some first thing coming into Northern trees 
Adds ta them the whole vocabulary of the South, 
The way the earliest single light in the evening sky, in spring, 
Creates a fresh universe out of nothingness by adding itself, 
The way a look or a touch reveals its unexpected magnitudes. (CP, 517)2 

For Stevens, man (woman) lives in the weather as he (she) lives in the changing light of 
his (her) moods and his (her) new translations of reality; and, like the weather, he (she) 
can be described only from day ta day. Far him, the climates of his landscapes are alsa 
the climates of his consciousness: 

Ecstatic identities 
Between one's self and the weather and the things 
Of the weather are the belief in one's element, 
The casual reunions, the long-pondered 
Surrenders, the repeated sayings that 
There is nothing more and that it is enough 
Ta believe in the weather and in the things and men 
Of the weather and in one's self, as part of that 

10pus Posthumous, (New York, 1957), p. 114. 
2The Collected Poems of Wallace Stevens, (New York, 1954). 



And nothing more. (CP, 258) 
These ambiguous marriages of mind and environment constitute our conscious life. Far 
Stevens, even when knowledge ar discursive form is denied, there is stili a sufficiency 
in the momentary identity between the "finding mind" and its surroundings; the climate 
which the "major man" dwells in is neither wholly of the earth nar of the mind, but is a 
human creation rooted in the weather: "half earth, half mind; / Half sun, half thinking 
of the sun" (CP, 257) . 

Zero degree nature can be represented by the "nothingness" of winter, the "basic slate" 
(CP, 15), "the bare spaces of our skies" (CP, 108) to which the poet remains receptive, 
"in an elemental freedom, sharp and cold" (CP, 297). The experience is one of clarity 
and poverty, abandonment to pure content of consciousness unrefracted by convention 
or individuality: 

Naked of any illusion, in poverty, 
In the exactest poverty, if then 
One breathed the cold evening, the deepest inhalation 
Would come from that return to the subtle centre . (CP, 258) 

342 In this moment of contraction he returns without baggage to the bare fact of the 
world, "to the final slate, / Persisting bleakly in an icy haze" (CP, 96), a winter world of 
unmediated perception. In the physical and mental poverty of this winter, man is simply 
the "ignorant eye" (CP, 380).  And the world without, untransformed by the imagination, 
is just a "hoard / Of destructions" (CP, 173). The world is ice and snow and vacancy; 
the man of winter is a glass lens or a diamond ar simply an emptiness, "air collected in 
a deep essay" (CP, 297 ) .  

The evolving imagination expands from this primitive moment; the green leaves come 
and cover the high rock, "the gray particular of man's life, / The stone from which he 
rises" (CP, 528). The world blooms and the "ha bit of analogy" flourishes as the seasons 
come alive: 

The pearled chaplet of spring, 
The magnum wreath of summer, time's autumn snood, 
Its copy of the sun, these cover the rock. 
T hese leaves are the poem, the icon and the man. (CP, 526) 

As the sun warms Florida's "venereal soil," the earth proliferates its imagery and the 
imagination discovers resemblances and correspondences. Then the autumnal leaves 
harvest the last flamboyance of color, and whisper about the contraction to come. While 
the imagination loses vitality when it does not adhere to what is real, Stevens states 
that "the world about us would be desolate except far the world within us." In "The Man 
on the Dump" the poet sits spent amid the extravagant waste of outworn images which 
reality has left behind, then suddenly "the moon creeps up," and with it "the bubbling of 
bassoons" (CP, 202), the imagination is back in action. The poet is at the center of his 
changing weather, open to his double environment of mind and sky; he is 

The central man, the human globe, responsive 
As a mirror with a voice, the man of glass, 
Who in a million diamonds sums us up. 
He is the transparence of the place in which 
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He is and in his poems we find peace. (CP, 250) 
Transparent and central, he wrestles with "the giant of nothingness" to win the central 
poem, a version of the world, "The essential poem at the centre of things" (CP, 440). 
In his essay, "Effects of Analogy," Stevens contrasts what he calls a "marginal poetry" 
("the attempt to live on the verge of consciousness") with a second type of poetry which 
posits the power of the imagination "within the poet to have such insights into reality 
as will make it possible for him to be sufficient in the very center of consciousness."3 
He identifies himself with this second, "central" poetry. The earth is the text of every 
"central poem": 

A text of intelligent men 
At the centre of the unintelligible, 
As in a hermitage, for us to think, 
Writing and reading the rigid inscription. (CP, 495) 

The poet is a devout student of the structures of reality, his central vantage the 
transparent consciousness always open to the play of experience; a "man of glass" 
within a fluent medium. 

The poem for Stevens must become an "abstraction," a fiction erected over the void 343 
and an invention without inventor. The self experiences a moment of otherness, and 
the mind, regarding itself as nothing, constructs possibles. The fictive imagination 
moves between nothing and nothing, like the "river that flows nowhere," between "not 
yet" and "was." In the face of the "abyss / Between us and the object" (CP, 437), 
Stevens refuses an idealist reduction, preferring something closer to phenomenological 
description. Stevens' patient interrogations of his environment and his consciousness 
would seem to be a quest for an adequate theory of knowiedge to support both; yet 
for him, "the poem / Displays the theory of poetry," while "the theory / Of poetry is the 
theory of life" (CP, 486). Rather than propounding a philosophy proper, the poems are 
simply "the mind in the act of finding / What will suffice" (CP, 239), each poem "the 
cry of its occasion." What is essentially significant in each case is the way in which the 
poet's epistemological situation is enacted. 

In the next section, I am going to examine some poems by Stevens, each one beginning 
at  the "winter phase" of the imagination. Each poem explores an aspect of the 
vocabuiary of negation: the nothingness of perception, the nothingness of death, and 
the nothingness of poetic invention. Each poem states its proposition, contemplates 
it, and ultimately transforms its meaning, elaborated through "resemblances" and 
self-cancellings. Each poem moves between the "naked Alpha" of bare fact and the 
"hierophant Omega" of the sovereign imagination, between the nothingness of being 
and the plenitude of its poetic realization. 

THE SNOW MAN 
üne must have a mind of winter 
To regard the frost and the boughs 
Of the pine-trees crusted with snow; 
And have been cold a iong time 

3The Necessary Angel, (New York, 1951), p .  115.  



To behold the junipers shagged with ice, 
The spruces rough in the distant glitter 

Of the January sun; and not to think 
Of any misery in the sound of the wind, 
In the sound of a few leaves, 

Which is the sound of the land 
Full of the same wind 
That is blowing in the same bare place 

For the listener, who listens in the snow, 
And, nothing himself, beholds 
Nothing that is not there and the nothing that is. 

"The Snow Man" serves as a point of departure for the cycle of the seasons in Harmonium. 
Beneath the description of winter, we can perhaps detect Santayana's definition of 
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imagistic detail to phenomenological description. It moves first in the space of the 
observer's perceptual horizon and then enters the world of the perceiver as the wind 
bleakly penetrates the observer's consciousness. The empty place where the "same" 
wind blows is unaltered by any human conceits, by any human "misery," and yet it is 
completely realized by the human consciousness. There are two empty places, the 
one without and the one withln, and yet they are mirror images-the same bare place. 
The bareness through which the wind blows is the bareness of the perceiver (who has 
evolved in the poem from viewer to listener, becoming more passive / open before the 
lanscape as the poem moves from a spatial to a temporal dimension). One must be cold 
a long time to reach the absolute zero of pure reflexive consciousness. In abandoning 
the consciousness to a chaos of particulars which surround it, in identifying the observer 
with what he beholds, Stevens' snow man is trapped in a continuous present ilke the 
Bergsonian flux, or Valery's succession of instants that define the "me." For Valery 
poetry starts from here, and proliferates; for Stevens poetry starts from here, and 
concentrates. The listener is nothing as  he opens himself to the brute inhumanity / non
humanity of the scene; he beholds nothing that is not there because he adds nothing 
from his past, nelther memories, nor sympathles, nor illusions; he tries to read no 
meaning, no pathos, into the facts-the wind, the leaves, the ice-which are the sense
data of his perception. Yet this perceiving instant expanding to its epistemic limits is 
refracted by, and even rather fragilely confined in the interiority of consciousness; it is 
private, even as it is called to this recognition by an alien voice. This destitute voice 
exposes the nothingness at the center of human existence, the nothingness behind 
entities and the nothingness that annihilates the external world as an object of direct 
knowledge in the very act of apprehending it. This makes possible the creation of 
pseudo-objects, ambiguous marriages of nothingness and being, neither wholly real nor 
wholly unreal: 

The theory of poetry is the theory of life, 
As it is, in the intricate evasions of as, 
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in things seen and unseen, created from nothingness, 
The heavens, the helis, the worlds, the longed-for lands. (CP, 486) 

Merleau-Ponty speaks of the "zones of emptiness" that are produced in being, where 
language works its magical transformation of the world. it is in this ambiguous space 
that the "snow man" takes shape, not as an object in the world but as a creation of the 
poet. And in this activity the poet recognizes himself, the way, for the lmpressionists, 
the artist discovers his own identity "before the object." lnstead of impatiently imposing 
order on the sprawling chaos, the poet must seek order through discovery, that is, 
through an openness to the weather: 

To discover winter and know it weli, to find, 
Not to impose, not to have reasoned at ali, 
Out of nothing to have come on major weather, 
it is possible, possible, possible. It must 
Be possible. It must be that in time 
The real will from its crude compoundings come, 
Seeming, at first, a beast disgorged, unlike, 
Warmed by a desperate milk. To find the real, 
To be stripped of every fiction except one, 
The fiction of an absolute-Angel, 
Be silent in your luminous cloud and hear 
The luminous melody of proper sound. (CP, 404) 

The second poem I will consider is "The Course of a Particular," a late poem which marks 
a return to the wintry hero of "The Snow Man": 

Today the leaves cry, hanging on branches swept by wind, 
Yet the nothingness of winter becomes a little less. 
It is stili fuli of icy shades and shapen snow. 
The leaves cry. One holds off and merely hears the cry. 
It is a busy cry, concerning someone else. 
And though one says that one is part of everything, 
There is a conflict, there is a resistance involved; 
And being part is an exertion that declines: 
One feels the life of that which gives life as it is. 
The leaves cry. It is not a cry of divine attention, 
Nor the smoke-dri� of puffed-out heroes, nar human cry. 
it is the cry of leaves that do not transcend themselves, 
In the absence of fantasia, without meaning more 
Than they are in the final finding of the ear, in the thing 
ltself, until, at last, the cry concerns no one at all. 

"The Course of a Particular" describes a new dimension of absence not found in "The 
Snow Man." From the inescapable nothing which is the ground of being we are led to the 
inconceivable anonymity of death. Just as Heidegger finds Dasein's existence, facticity, 
and falling revealed in the phenomenological analysis of death, Stevens grounds his 
poetics in terms of a death which always impends. In "Sunday Morning," the woman 
realizes that "Death is the mother of beauty," and, as harbingers or registerings of 
mutability, poems are "death's own supremest images" (CP, 69, 436). The words mimic 
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the dynamics of annihilation and rebirth as they are pushed toward their antitheses; 
change is shown to be the dialectics of relentless negation. For Stevens there is no 
higher language of the poet or any natural tane which comes to us from Nature itself; 
there is only the instantaneous "cry of the occasion" which implicates the poet and 
his world. The poem, however adequate to the moment, has significance only in the 
present moment which it creates. For Stevens the poem begins and ends with the 
impingement of reality on perception. Stevens' "mundo" of the mind is in constant 
change "which exceeds all metaphor"; reality gains shape as "Our sense of these things 
changes and they change" (CP, 431). 

The conceit of the leaf crying in the wind is ultimately rejected in the poem. This 
suggests the essential solitude of Stevens' primitive man of glass, fixed like the leaf in the 
center of his perceptual field; but it also suggests the sense of depletion and impending 
death which is the phase of winter in the poet's system. Parallel to a meditation on an 
elemental impingement on the consciousness is the darker, covert meditation on death 
and extinction in a world of absolute isolation, isolation so radical that it resists the 
ordering powers of language. 

In another poem, Stevens says: "After the leaves have fallen, we return / To a plain 
sense of things," and yet, he demonstrates there that the plain sense of things is a form 
of seeming. The world is initially inert, inanimate, a "rundown mansion": 

It is difficult even to choose the adjective 
For this blank cold, this sadness without cause, 
The great structure has become a minor house. (CP, 502) 

To experience the plain sense of things is an attitude that includes the world and 
the mind imagining its own bare perception of the world, unembellished and without 
meaning beyond the act of finding: "Yet the absence of the imagination had / Itself to 
be imagined" (CP, 503).  At the end of the poem Stevens represents reality by the image 
of a pond, and the unthinking awareness / acceptance of reality by the image of a rat 
sniffing around it. The poem studies the precariousness of its own production. 

In "The Course of a Particular" the transparent poet is at first little more than an ear; 
although he is tempted to hear a meaning in the cry which makes "the nothingness 
of winter" (the inhuman world of "The Snow Man") lessens into being. The vacuum 
at the center of the poet is filled with the cry. We soon realize that the winter wind, 
traditionally a mediator between the world and the genius of the poet, is here simply 
one more particular. There is no sense of any identification of the breath of Nature and 
the breath of the poet. In "The Idea of Order at Key West," where the extremities of 
sea and sky and land, of the inanimate and the animating, momentarily meet, Stevens 
sees the poet as "beyond the genius of the sea"; for him, nature is simply "a body wholly 
body, fluttering / Its empty sleeves" (CP, 130), whereas the mortal singer is the solitary 
maker of her song: 

It may be that in all her phrases stirred 
The grinding water and the gasping wind; 
But it was she and not the sea we heard. 
For she was the maker of the song she sang. (CP, 129) 
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"The Course of a Particular" is entirely concerned with a primitive auditory phenomenon; 
the leaves are never clearly seen. The rhetorical suggestion that the noise is a "cry" 
will ultimately be discredited . The winter world is a chaos of particulars, completely 
nominal in the absence of any essences or universals. The self is withered and shrunken 
to its center, "the final dwarf of you," says Stevens (CP, 208). Without the transforming 
power of the imagination the cry is simply noise devoid of meaning and concerning "no 
one at ali." The leaves "do not transcend themselves." In the merciless stripping away 
of ali that would clothe the object and the subject, ali the resources of language and 
imagination, we have a search for a discourse before or beyond the poetry of "fantasia." 
Out of ultimate solitude, and inhuman extinction, a poem of dark concern has been 
created . 

In his only explicit reference to Whitman, Stevens characterizes him as an incarnate 
cosmic voice, the ora ele of vitalism: 

In the far South the sun of autumn is passing 
Like Walt Whitman walking along a ruddy shore. 
He is singing and chanting the things that are part of him, 
The worlds that were and will be, death and day. 
Nothing is final, he chants. No man shall see the end. 
His beard is of fire and his staff is a leaping flame. 

Whitman's identification with the sun is derived at once from his poetry and his historical 
image, as they relate to Stevens' conception of the poet. In Stevens' view of nature, 
organic rhythm and recurrence enact an order that is the only viable metaphor for the 
reconciliation of permanence and change. Ali is process, nothing final, and man's spirit 
does not pass into an Absolute but is returned at death into the fundamental energy of 
the cosmos. Nature's economy offers secular comfort, not divine assurance. Man and 
his world stand in dramatic opposition, not in symbolic embrace: 

The clouds preceded us 
There was a muddy centre before we breathed . 
There was a myth before the myth began, 
Venerable and articulate and complete. 
From this the poem springs: that we live in a place 
That is not our own and, much more, not ourselves 
And hard it is in spite of blazoned days. 

Whereas Whitman thought of himself as "kosmos," Stevens was always the singular 
poet. Both celebrated poetry as a reconciliation of opposites and thus an articulated 
experience of symbolic import. Their irresolvable difference lies in Stevens' skepticism, 
which rejects transcendental answers and finds resolution in aesthetics. The most 
revealing points of reference between Whitman and Stevens are a mutual indifference 
to traditional disciplines and an unqualified faith in poetry. But Stevens lived in an age 
in which Whitman's democratic vistas have been sorely abused .  In Whitman's grand 
design, poetry replaces religion as revelation: "The problem of humanity ali over the 
civilized world is social and religious, and is to be finally met and treated by literature. 
The priest departs, the divine literatus comes." Literature is the "non-subordinated 
Soul" which leads to a spiritual "Passage to India." The poet-priest begins with the 
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world's body, reads its symbolic "purport," and from its printed notes sings the secret 
of the macrocosm.  The Soul-he calls it "Santa Spirita"-binds the metaphysical "solid" 
of the universe, embracing "all life on earth, touching, including God, including Saviour 
and Satan, / Ethereal, pervading all." 

For Stevens, little more than half a century later, poetry was no less important, but 
considerably less transcendental. In the midst of the 1930s, when polemicists were 
crying out for social commitment, Stevens could fail back on a poetry of order as the 
remaining stay against external chaos-moral, spiritual, social: "Poetry / Exceeding 
music must take the place / Of empty heaven and its hymns." There is, however, 
caution and reserve in Stevens' hope for poetry: no passage of the finite soul to God, 
no " Hegelian formulas." Even the grandest designs of the human imagination-its 
mythologies and religions-are ultimately fictive and profane. Stevens' poet exists in a 
naturalistic world, creating with a self-awareness . 

The poet, for both Whitman and Stevens, is a creative center of vision, cultural prophet, 
and myth-maker. Whitman called him an "arbiter of the diverse," a "kosmos" containing 
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other hand, he is "central man," one of the many foci in a Godless world, the "ultimate 
Plato" who inverts the master's plan by creating the ideal out of the real. He is the 
"transparence of the place in which / He is." Like Whitman's poet he is the voice of the 
"commonal," yet a "comedian" who cannot bring the world "quite round" in his eccentric 
eye. He is "central" in the physical world, but without his imaginative perceptions there 
is no significant reality. 

Both Whitman and Stevens are fascinated by process. Whitman saw in nature's organic 
order a dramatization of dlvine laws. Stevens found change a primal law working 
out its own destiny indifferent to man and his search for permanence . Whitman's 
professed "Materialism" is an adjunct to transcendentalism. For Stevens, the material 
world is not transcended "except in crystal," that is, in the magical, symbolic order 
of poetry. Whitman as "kosmos" is at one with nature and sings both its immediate . 
and transcendental truths; Stevens subjectively engages an alien and profane nature, 
seeking in poetry a satisfaction for man's "rage for order," finding spiritual order, not 
divine revelation, in a secular imagination. Finally, both poets accept evil and death as 
realities to be engaged. 

In section eight of "Passage to India," Whitman announces his primary theme of "Time 
and Space and Death," an extension of his earlier proclamation in "Starting from 
Paumanok" that he contained all contradictions: 

I make the poem of evil alsa, I commemorate that part also, 
I am myself just as much evli as good, and my nation is-and I say there 
is in fact no evli. 

Evli and death are parts of immortality; this is the faith of one who "contains multitudes" 
and reconciles all conflicts. In "When Ulacs Last in the Dooryard Bloom'd," Whitman 
most fully articulates his eschatological vision. He finds death resolved in the dialectical 
union of the many and the üne, a truth which comes to him as an epiphany aut of 
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nature. In the poem's opening lines, images of process dramatize both increase and 

dissolution, and the perennially blooming l i lacs portend in their eyde at once death and 

"ever-returning spring." The poem's recurrent symbols-lilacs, thrush, and western 

star-enact, each in its way, the eyde of "ever-returning spring," with death in the 

form of a dark, amorphous "doud" obtruding i ncessantly into the forms of life. But 

at the conclusion, when the poet has read the drama of nature's holiness, the three 

symbols are "twined" into a total knowledge that death leads without contradiction ta 

eternal union. The poet discovers that the "doud" is inevitable in the cosmic sequence, 

and this "knowledge of death" takes its place beside the haunting "thought of death." 

Death is the mysterious juncture in the universal spiral, a "Dark mother" from whose 

womb issues constant rebirth. Within the Ali death is the essential moment in cosmic 

passage. 

Wallace Stevens' "Sunday Morning" is a d irect engagement of the enigma of death in 

terms of an unremitting paganism that is neither Whitman's "barbaric yawp" nor his 

divine vision: 

Death is the mother of beauty; hence from her, 

Alone, shall come fulfilment to our dreams 

And our desires. Although she strews the leaves 

Of sure obl iteration on our paths, 

The path sick sorrow took 

This is a pivotal stanza of an eloquent lyrical argument against the consolations of 

Christianity. The poet, who provides a rhetorical voice far the inner conflicts of his 

indulgent lady, had previously established the center of reality as the lingering nostalgia 

far the "holy hush of ancient sacrifice." The primitive cry of resolution in the penultimate 

stanza reminds us of Whitman's Adamic devotions to the sun. But the pagan "chant" is 

ritualized and restrained: 

Supple and turbulent, a ring of men 

Shall chant in orgy on a summer marn 

Their boisterous devotion to the sun, 

Their chant shall be a chant of paradise, 

And whence they came and whither they shall  go 

The dew upon their feet shall manifest. 

There is na redemption, and we live immediately in the "chaos" of time 

where pleasure and pain are necessary complements of each other: 

We live in an old chaos of the sun, 

Island solitude, unsponsored, free, 

Of that wide water, inescapable. 

Isolation is the human condition and death man's iane sponsor. Compare this with 

Whitman's "Out of the Cradle Endlessly Rocking," which offers his vision of cosmic flow 

and recurrence as a poetic harmony: 

The sea, 

Delaying not, hurrying not, 

Whisper'd me through the night, and very plainly before daybreak, 

Lisp'd to me the low and delicious word death, 

And again death, death, death, death, 
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Hissing melodious, 
Edging near privately for me rustling at my feet, 
Creeping thence steadily up to my ears and laving me softly all over, 
Death, death, death, death, death. 

The poet discovers in the cycle of his own being mythic patterns of movement and 
return which fuse all reality. Pain, evil, and death lose their intimidating sublimity when 
seen from the viewpoint of a merging of poetic harmony with cosmic harmony. Yet 
the pain of isolation and death is a prerequisite to poetic vision which, to overcome all 
contradictions, must first properly experience them. 

For Wallace Stevens, poetry, the mediated product of man's attendance upon his world, 
is a reality in its own right, for "a poet's words are of things that do not exist without 
the words." Order begins in the word: "In the way you speak / You arrange, the thing 
is posed, / What in nature merely grows." Such metaphors suggest an elemental vision 
by which one can Adam-like possess the world in naming it. The poet re-enacts this 
ritual every time he approaches the mundane with a fresh vision and a fresh word . If 
poetry cannot penetrate to Logos, as Whitman believed, it can bring order and delight 
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with God, it reminds us constantly of man's existential drama. One feels identity with 
his world by sensing his separation from it, by feeling the "resistance involved." The 
final resolution is not transcendence but the insensible blending of man and world in the 
"dark sarcophagus. Whitman's prophecy is returned to earth by Stevens, and the self 
redeemed in its mortality. Stevens makes no claims to the sense of cosmic oneness with 
nature that informs Whitman's ecstatic flights. The world we sing and make remains 
momentary and provisional, yet ever-renewable in the ritual of living. Whitman's poet is 
Platonic, Stevens' Promethean, yet each provides a revealing example of the American 
poet's ordeal in the chaos of history. 

Commonly voiced is the popular demand that the artist should express in his work 
a sense of social obligation. The artist's primary obedience however is not to reality 
but to the "violence from within" (The Necessary Angel, 36) of the imagination that 
resists it. The minimum basis of the imagination is a kinci of ironic realism, the act of 
simply becoming aware of the surrounding pressure of things. This develops a sense of 
alienation: "From this the poem springs: that we live in a place / That is not our own." 
The "act of the mind" (CP 240) in which imagination begins, then, is an arresting of a 
flow of perceptions without and of impressions within. In that arrest there is born the 
principle of form or order: the inner violence of the imagination is a "rage for order" 
(130) .  It produces the "jar in Tennessee" (76), the object which not only is form in 
itself, but creates form out of its surroundings. The imagination contains reason and 
emotion, but it keeps form concrete and particular, ·rather than vague and general. 

There are two forms of mental activity that Stevens regards as unpoetic. One is the 
breaking down of a world of discrete objects into an amorphous and invisible substratum, 
a search for a "pediment of appearance" (361) ,  a world of substance which destroys all 
form and particularity, symbolized by the bodiless serpent introduced in "The Auroras 
of Autumn," "form gulping a�er formlessness." This error is typically an error of reason. 
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The other error is the breaking down of the individual mind in an attempt to make it 
a medium for some kind of universal or pantheistic mind . This is typically an error of 
emotion, and one that Stevens calls "romantic." What he means by it is the preference 
of the invisible to the visible which impels a poet to develop a false rhetoric intended to 
be the voice, not of himself, but of some invisible super-bard within him. Stevens points 
out that such fa ise rhetoric comes, not from the annihilation of the ego, but from the 
ego itself, from "Narcissus, prince / Of the secondary men" (269) . Such an attitude is 
mysticism, a night in which all cows are black. 

A third mode of mental activity, which is poetic but not Stevens' kind of poetry, is 
the attempt to evoke universals of mind or substance, to work at the threshold of 
consciousness and produce what Stevens calls "marginal" poetry and associates with 
Valery. Such poetry for him is in contrast with "central" poetry based on the concrete 

. and particular act of mental experience. Stevens speaks of the imagination as moving 
from the hieratic to the credible (NA 58), and marginal poetry seeks a "hierophant 
Omega" ( 469) or ultimate mystery. For Stevens, good sense depends on preserving a 
balance between objective reality and the subjective unreal element in the imagination. 
Exaggerating the latter gives us the false heroics that produce the aggressive symbols 351 
of warfare and the cult of "men suited to public ferns" (276). Exaggerating the former 
gives us the weariness of mind that bores the "fretful concubine" (211), in some ages, 
or with some poets, the emphasis is on the imaginative heightening of reality by visions 
of a "noble rider" 

On his gold horse striding, like a conjured beast, 
Miraculous in its panache and swish. 

At other times the emphasis is ironic, thrown on the minimum role of the imagination as 
the simple and subjective observer of reality, These two emphases, the green and the 
red as Stevens calls them, appear in Stevens' own poetry as the summer vision and the 
autumn vision respectively. 

The summer vision of life is the gay science (248) in which things is perceived in their 
essential radiance, when "the world is larger" (514) . Its dominating image is the sun, 
"that brave man" (138), the hero of nature who lives in heaven but transforms the 
earth from his mountain-top (65), "the strong man vaguely seen" (204). The feeling 
of alienation from nature in which consciousness begins is really inspired by exactly 
the opposite feeling: "I am what is around me" (86), the poet says. "The soul is 
composed / Of the external world" (51) in the sense that in the imagination we have 
"The inhuman choice of a human self" (NA 89) . Such a point of imaginative light is the 
human counterpart of the sun. 

There are two aspects of the summer vision, which might be called the visions of the 
golden lamp and of the green night. The latter is the more contemplative vision. in 
this vision the sun is replaced by the moon (33), or the evening star (25), the human 
counterpart of which is the candle (51, 523) . Its personified form is o�en female, 
an "archaic" (223) or "green queen" (339), the "desired" (505) one who eventually 
becomes an "interior paramour" (524) or Jungian anima (321), the motionless spinning 
Penelope (520) to whom every voyager returns, the eternal Eve (271) or naked bride 



(395) of the relaxed imagination. Risking the death-wish or the blank book in this 
aspect, the summer vision in its genuine form is the source of major imagination (387) 
where sun and poet come into alignment. 

To perceive reality as dingy or unattractive is itself an imaginative act, but an ironic act. 
The various elaborations of the autumnal vision are seen as projected from a residual 
ego, a comedian (27) or clown, the juggler in motley who is also a magician and whose 
efforts are conjurations. When we add the clown's conjurations to the clown we get 
"man the abstraction, the comic sun" (156 ) .  The true form of the autumnal vision is 
not the irony whlch robs us of dignity, but the tragedy which confers it . At the end of 
autumn come the terrors of wlnter, the sense of a world disintegrating into chaos which 
we observe as wars, and other soclal disasters, or as pain and death in our personal 
environment. For Stevens real religion is concerned with a renewal of earth rather 
than with surrender to heaven. It is part of his ambition to compose hymns "happy 
rather than holy" (185) which will "take the place / Of empty heavens" (167), and he 
looks forward to a world in which "ali men are priests" (254 ). He sees that the poet 
is a "connoisseur of chaos" (215) aware that "poetry is a destructive force" (192), and 
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Myths, "archaic forms, giants / Of sense, evoking one thing in many men" ( 494) play 
a large role in Stevens' imagery. He speaks of myth as "abstract." The ultimate poem 
is abstract ( 429), and the first requirement of the "supreme fi eti on" is that it must be 
abstract (380).  By abstract Stevens apparently means somethlng constructed rather 
than generalized. Myth is formed out of repetitions, for example, as the individual 
soldier becomes the unknown soldier, and the unknown soldier becomes the Adonis or 
the continuously martyred god: 

How red the rose that is the soldier's wound, 
The wounds of many soldiers, the wounds of ali 
The soldiers that have fallen, red in blood, 
The soldler of time grown deathless in great size. (318) 

There is the perverted myth of the average or "root-man" (262), described as "the total 
man of glubbal glub" (301 ) .  We have, by compensation, "The superman friseured, 
possessing and possessed" (262). Wars are in their imaginative, poetic aspect a 
"gigantomachia" (289) of competing aggressive myths. For Stevens, the genuine form 
of the war-hero is the "major man" (334 ), personified as peace, conquering death for 
life. Finally there is the "central man," symbolized by glass or transparency. There is 
also a central mind of which the poet feels a part; similarly, there is a central poem, 
identical with the world: 

The lover writes, the believer hears, 
The poet mumbles and the painter sees, 
Each one, his fated eccentricity, 
As a part, but part, but tenacious particle, 
Of the skeleton of the ether, the total 
Of letters, prophecies, perceptions, clods 
Of color, the giant of nothingness, each one 
And the giant ever changing, living in change. (443) 
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This is the human universe as an infinite city of man (335). 
The imaginative act breaks down the separation between subject and object, the perceiver 
and the perceived. Separation is replaced by an identification or transformation that 
might be called metaphor. Art does not manipulate nature, but rather emancipates its 
resemblances . The theoretical postulate of Stevens' poetry is a world of total metaphor, 
where the poet's vision may be identified with anything it visualizes. Such poetry is 
apocalyptic, a poetry of "revelation" (344) in which ali objects and experiences are 
united with a total mind. Within such a totalization, time and space become infinite 
and eternal. Such poetry sounds religious, for the limits of the imagination are the 
conceivable, not the real, and it extends over death as well as life. Space and time, 
infinity and eternity become form and creation in this esthetic. The realm of religion is 
absorbed by poetry. 

We have discovered that, for Wallace Stevens, imagination is the inner nothingness, 
while reality is the barren external world with which imagination carries on its endless 
intercourse. Stevens' problem is to reconcile the two. But such reconciliation turns out 
to be impossible . His thought vibrates, seeking the absorption of the imagination by 
reality, the immersion of reality in imagination, or their intertwining in metaphor. This 353 
endless seeking is the motive and life of his poetry. The human self is divided: one 
part is committed to things as they are, and the other holds to its need for imaginative 
openings. Oscillation of thought is a constant in Stevens' work. The experience of 
coldness and earliness is only the start; the poet is not satisfied to confront a bare 
world, he wants to possess it. "Decreation" is followed by reconstruction. Spring 
follows winter, omega follows alpha; if the beginning is bare and simple, the end is 
multiple and encrusted with "cryptic stones"-"with the whole spirit sparkling in its 
cloth, / Generations of the imagination piled / in the manner of its stitchings, of its 
thread" (CP, 434). Each new fictive world becomes obsolete in its turn, and must be 
rejected and superseded, then re-imagined: "I affirm and then at midnight the great 
cat / Leaps quickly from the firesi de and is gone" (CP, 264 ), and "Freedom is like a man 
who kills himself / Each night, an incessant butcher" (CP, 292). Poetry as the flickering 
conjunction of imagination and reality is the name of the comprehensive human realm; 
nature is already imagined, and "imaginative transcripts" are part of nature. Words are 
not pictures of reality; they are part of the thing, tangled inextricably with the event 
they describe: "The poem is the cry of its occasion, / Part of the res itself and not about 
it" (CP, 473), and "words of the world are the life of the world" (CP, 474 ) .  

There is an increasing movement toward nothingness in Stevens' later poetry. His 
poetry gets more and more disembodied; it seems as if the poetry becomes more and 
more intangible as the oscillations between imagination and reality get more and more 
rapid, until, at the limit, the poem evaporates altogether, giving us a glimpse of the 
nothingness which underlies existence .  Nothingness appeared earlier, but there it was 
associated with the bareness of winter. Only the snow man, the man who is nothing 
himself, that is, free of the already-imagined cliches, can behold the nothing that is 
or is not there. in the later poetry, everything approaches nothing. If we remember 
the stock symbols of the earlier dichotomy in Stevens' poetry, namely, the moon, blue, 
the North, winter, art-the realm of the imagination, order, the ideal; and the sun, 



yeliow, the South, summer, nature, ali of which comprise the realm of reality, disorder, 
the actual-then we can say that in time the loud, messy chaos of nature has been 
filtered down to a cool nothingness, whose structure matches that of the coldness of the 
imagination of order. Ali things dweli in the "stale grandeur of annihilation" (CP, 505) 
and ali things are "created from nothingness" (CP, 486) as if "nothingness contained a 
metier" (CP, 526); nature's metier is wielded by a sprawling serpent: 

This is where the serpent lives. This is his nest, 
These fields, these hills, these tinted dlstances, 
And the pines above and along and beside the sea . 
This is form gulping after formlessness, 
Skin flashing to wished-for disappearances 
And the serpent body flashing without the skin . (CP, 411) 

Nature is a nameless, evanescent flowing, a relentless shedding of skin, something 
hovering on the edge of oblivion, "the dominant blank, the unapproachable" (477), 
nothing more than " a  shade that traverses / a shade" (489). Such a nature is mirrored 
by a similar imagination: this is poetry. Later Stevens seems to be fascinated with the 
ground of both nature and imagination, which we would cali being, and which he calls 

354 nothing. Being both appears and does not appear: "It is and it / Is not and, therefore, 
is" ( 440) .  In "The River of Rivers in Connecticut" Stevens sees being as a river, which, 
insofar as it is seen under a particular name in a particular place, yet never seen as 
itself, the underlying flow, can be called "a local abstractlon": 

Cali it, once more, a river, an unnamed flowing, 
Space-filled, reflecting the seasons, the folk-lore 
Of each of the senses; cali it, again and again, 
The river that flows nowhere, like a sea. (533) 

Being is in things, and though we participate in being, we usualiy do not confront it 
directly. When we grasp at it, it disappears. To fix it is to put an end to it, but in poetry 
it can be caught unfixed. For Stevens, poetry is a revelation of being. To see things 
transfigured is stili to see them just as they are, in ali their barrenness and poverty. 
But merely to see being in things is not enough; belng must be spoken ;  the speaking 
of poetry liberates being in the presence of things. T hrough words man participates in 
being: "the word is the making of the world, / T he buzzing world and lisping firmament" 
(345) . In namlng things in their presence poetry releases a glimpse of being, and this, 
for Stevens, is the human spirit's greatest reach: 

The poet mumbles and the painter sees, 
Each one, his fated eccentricity, 
As a part, but part, but tenacious partide, 
Of the skeleton of the ether, the total 
Of letters, prophecies, perceptions, clods 
Of color, the giant of nothingness, each one 
And the giant ever changing, living in change. ( 443) 

Waliace Stevens şiirinde yaşantı ve düşgücü evrenin her an sürprizlere açık, düzensiz, 
parça parça ve zengin halini dile getirir. Bu sunumda, Wallace Stevens'in kişiliği ile de 
koşut olarak şiirinin doğa ve ruh halleri ile ilişkileri dönemin diğer şairleri ile kıyaslan
makta, onun şiiri aracı ile insanın nasıl manzaradan, ruha, ruhtan evrene katılabileceği 
anlatılmaktadır. Aynı zamanda Stevens'in geç şiirlerinde atmosfer, yokluk ve boşluk ile 
ilgili düşlemeler ve hayal ile gerçek arasındaki ilişkiler irdelenmektedir. 
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Estetiğe Yaklaşımımızdaki Kuramsal 
Kopukluk 

Recep DUYMAZ 

Giriş 

Batı'da felsefe düşüncesinin eski Yunan'da başladığına dair yaygın bir kanaat vardır. 
Sokrat (M .Ö. 469 - 399), Eflatun (M.Ö. 427 - 347) ve Aristo (M.Ö. 384 - 322) ile başla
yan bu düşünce, pek çok bilgin, düşünür ve edebiyatçının yüzyıllarca süren katkılarıyla 
zenginleşerek devam etmiş ve on sekizinci yüzyıla kadar gelmiştir. Felsefe, bu uzun 
ömrü boyunca insan beyninin birçok çalışma alanını kendi bünyesinde bulundurmuştur. 
Tarih, edebiyat ve estetik bunların arasında akla ilk gelenlerdir. 

On sekizinci yüzyılda Alexander Gottileb Baumgarten (1714 - 1762), estetiği, felsefeden 
Latince yazdığı iki ciltlik Aesthetica (1750 - 1758) adlı eseriyle ayırmıştır. Baumgarten 
bu kitabında sanat eseri ile güzellik konularındaki bilgileri hem daha ileri götürmüş, hem 
de az yukarıda da söylediğimiz gibi estetiği genel felsefeden ayırıp bağımsız bir disip
lin durumuna getirmiştir. Ondan sonra gelen Immanuel Kant (1724 - 1804), Friedrich 
Wilhelm Schelling (1775 - 1854), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831), Nicolai 
Hartmann (1882 - 1950), Roman İngarden (1893 - 1970) ve Martin Hedidegger ( 1889 
- 1976) estetik alanında çalışmalarıyla öne çıkmış düşünürlerdir. 

Bugün bağımsız bir felsefe disiplini olan estetik dört kavramı içeren bir bütünlüktür. Bu 
kavramları şöyle sıralayabiliriz: 1) Estetik süje/sanatçı, 2) estetik obje/ sanat eseri, 3) 
estetik değer/ sanat eserinin güzelliği, 4) estetik yargı/sanat eserinin yargılanması, de
ğerlendirilmesi.' Buna göre bir şahsiyet, bir düşünce akımı, din, kültür veya uygarlığın 
estetiği demek, bu estetik problemlere dair metinlere dayalı görüşleri ve düşünceleri 
demektir. Kabul etmeliyiz ki estetiğin on sekizinci yüzyılda bağımsız bir felsefe disiplini 
olmaya başlamasından itibaren Batı'da onun bu temel problemlerini tek tek veya bir 
bütün halinde ele alan pek çok çalışma yapılmış ve bugün bu alanda büyük bir kuramsal 
birikim meydana gelmiştir. Daha da dikkat çekici olanı, Batılı uzman, estetikçi ve sanat 

1Estetlk bütünlüğün unsurlarının bu adlandırmaları İsmail Tunalı'ya aittir: Estetik, (İstanbul: Remzi 
Kitabevi, 1989), "Estetik süje," s. 23; "Estetik obje," s. 47; "Estetik değer," s. 131; "Estetik yargı," 
s. 247. 
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tarihçilerinin iki yüzyıldan beri kendi dil, din, kültür ve uygarlık eserlerine dayalı olarak 
ürettikleri estetik kuramlarını, dünyanın öteki kıtalarındaki ülkelerin akademik kurumları 
vasıtasıyla genelleştirmeye ve bütün dünyaya yegane kuramlar olarak yaymaya çalış
malarıdır. 

Bizdeki Durum 
İslam dünyasında Abbasi halifelerinden el- Me'mCın (öl. 833) zamanında başlayan dü
şünce ve felsefe hareketi, Meşşaiye, İşrakiye ve Dehriye düşünce hareketlerini doğur
duktan sonra, Selçuklular üzerinden ilerleyerek Osmanlı Türklerine geçmiştir. 

Doğu dünyasının en özgün düşünce ve felsefe hareketi, Türk düşünce ve felsefesidir. 
Türk düşünce ve felsefesinin Araplar ve İranlılardan beslenmesi, onun bu kaynaklardan 
gelen düşünce akımlarıyla zamanla karıştırılmasına sebep olmuş ve özgün yanlarının 
gözlerden kaçmasına yol açmıştır. Medresede öğretim dilinin Arapça olması da bu karı
şıklığın doğmasını kuşkusuz kolaylaştırmıştır. 

Türk düşüncesi, Türklerin İslamiyet'i benimsemelerinden önce var olduğu gibi, İslamiyet'i 
kabul etmelerinden sonra da zenginleşerek devam etmiştir. İslamiyet'tin kabulünden 
sonraki yüzyıllarda Türk felsefesi hem akılcı, hem de tasavvuf çizgisinde gelişmiştir. 
Akılcı çizgide eserler veren iki Türk düşünürü Farabi (870 - 950) ve İbni Sina (980 
- 1037)'nın felsefedeki gücünü kimse inkar edemez. Tasavvuf çizgisinde felsefesini ku
ran Mevlana ve Yunus Emre'nin Türklüğü de tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Bu 
Türk düşünürleri, "felsefenin başlıca konuları olan varlıkbilime, insanın değerine, bilgi 
kuramına ve ahlaksal özgürlük sorununa" eserlerinde geniş yer vermişlerdir.2 

Felsefe, Osmanlı Devleti'ndeki eğitim kurumlarının en üst kademesi olan medreselerin 
öğretim programlarında 16.  yüzyılın sonlarına kadar okutuluyordu. Katip Çelebi, Şem
seddin Molla Fenari, Kadızade-i Rumi, Hocazade Ali Kuşçu, Müeyyedzade Abdurrahman, 
Mirim Çelebi, İbn Kemal, Kınalızade Ali Efendi'nin bu ilme dair eserleri olduğunu yazar. 
Ancak daha sonra bazı şeyhulislamlar, din akidelerine muhalif olduğundan bahisle fel
sefe öğretimini yasaklamışlardır. Bununla beraber doğru düşünmenin yollarını, düzgün, 
güzel ve etkileyici konuşmanın kurallarını gösteren disiplinlerden biri olan belagatın/re
toriğin medresenin öğretim programında geniş bir şekilde yer aldığını biliyoruz. İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, okutulan ders kitaplarından bazılarının adlarını bile vermiştir: 
Bu kitaplar, "Belagat (maani, bedi, beyan) dan Sekkaki'nin (vefatı: 626 H. = 1228 M . )  
Miftahü'I - Ulum isimli eseri ile bunun İbn Hacib tarafından kaleme alınan Telhfsü'I - Mif
tah isimli hulasası ve hulasaya Sadeddin Taftazani tarafından yazılan Mutavvel Muh
tasar isimlerindeki şerhler ve bu şerhlere Seyyid Şerif Cürcani ve Şemseddin Fenari 
oğlu Hasan, Molla Hüsrev ve sairleri tarafından kaleme alınan şerh ve haşiyeler"dir.3 

Cahit Baltacı, medreseleri, A) umumi medreseler, B) ihtisas medreseleri olmak üzere 
ikiye ayırdıktan sonra umumi medreseleri altı alt gruba ayırır. Bunların ilk ikisinde Sa-

2İbrahim Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, (Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 1991), s. ix. 
3İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkllatı, (Ankara : Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
1988), s. 21 .  
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deddin Taftazanı'nin Mutavvel'i ile Şerh-i Miftah'ın okutulduğunu yazar.4 Medreselerde 
yüzyıllarca okutulan bu kitaplar, kuşkusuz birer edebiyat eseri değildir. Az yukarıda da 
söylediğimiz gibi doğru düşünmenin kurallarını, düşünceleri düzgün, güzel ve etkileyici 
bir şekilde anlatmanın yollarını gösteren kuramsal kitaplardı. Medresede öğretim dilinin 
Arapça olmasının doğal bir sonucu olarak bunlar da Arapça asıllarından okutuluyordu. 
Bunların uygulamada, az yukarıda anlatılanların yanında, yararlı bir amacı daha vardı. 
O da Arapça'da fesahat ve belagatın zirvesi kabul edilen Kur'an-, Kerim'i doğru olarak 
anlamak ihtiyacına cevap vermeleriydi: "Bil ki bu bilgilerin faydası Kur'an'ın bir mucize 
ve harika olduğunu anlatmasıdır. Bu bilgiye en çok muhtaç olanlar tefsir bilginleridir."5 

Keşfedilmeyi Bekleyen Hazine 
Bu durum eğitim tarihimizde 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu yüzyılın özellikle ikinci 
yarısından itibaren Batı'yla münasebetlerimizin artması üzerine Batı edebiyatı ve buna 
paralel olarak Batı'daki sanat, edebiyat ve estetiğe dair kuramsal birikim de edebiyat
çılarımızca tanınmaya başlanmıştır. Bu arada Arapça'nın gözden düşmesi, bunun yanın
da, yeni açılan orta ve yüksek öğretim kurumlarının eğitim programlarında Türkçe'nin 
giderek geniş bir yer tutması, Türkçe'nin dilbilgisinin yazılması,6 Türkçe'den Türkçe'ye 
sözlüklerin çoğalması gibi sebepler, Türkçe belagat/retorik kitaplarının da hazırlanması 357 
ihtiyacını doğurmuştur. Çok geçmeden bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla Türkçe bela-
gat/retorik kitapları yazılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Türkçe belagat/retorik kitapları 
vücuda getirilmeye başlanmakla beraber, yüzyıllardan beri Arap ve Fars edebiyat eserle-
rine dayalı olarak yazılmış fesahat ve belagat kitaplarındaki anlayış ve alışkanlıklar, daha 
bir süre devam etmiştir. Yine de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendi anadilimizle 
yazılmış edebiyat eserlerine dayalı sanat, edebiyat ve bediiyat/estetik kitaplarının yazıl-
maya başlanması, kendimize özgü sanat, edebiyat ve bediiyat nazariyesi/kuramı oluş-
turmak arzusunun bir ifadesi olarak görülebilir. 

Bu kitapların amaçları, içerikleri ve yöntemlerinin zamandizinsel olarak incelenmesi, biz
de de belagat/retorik ve giderek estetik kuramların ortaya çıkmasına ve gelişmesine dair 
kuşkusuz yararlı bilgiler verecektir. Böyle bir çalışmaya başlangıç olmak üzere bizdeki 
edebiyat nazariyesine/kuramına dair kitapların öncelikle künyelerinin saptanması ve bir 
listenin verilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz .  Bu düşünceyle edebiyat tarihimizde 
19 .  yüzyılın ikinci yarısından itibaren Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar Osmanlıca 
basılmış edebiyat nazariyesine/kuramına dair kitapların künyelerini şöyle sıralayabiliriz: 

İsmail Hakkı Ankaravı, 
Miftahü'I - Belaga ve Misbahü'I - Fesaha, Tasvır-i Efkar Matbaası, İstanbul 
1284/1867, 218. s .  

4Cahit Baltacı, "Eğitim Sistemi", Osmanlı Dünyayı Nasıl Yönetti? içinde (İstanbul: i z  Yayınları, 2001), 
s. 248. 
5İbn-i Haldun, Mukaddime, Zikreden: Kazım Yetiş, Talim-i Edebiyat'ın Retorik ve Edebiyat Nazariyatı 
Sahasında Getirdiği Yenilikler (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1996), s. xxi. 
6"Kavaid-i Osmaniye: Bu eserin üzerinde Ahmet Cevdet Paşa i le birlikte Keçecizade Mehmet Fuat 
Paşa'nın da adı bulunmaktadır. Eser, Encümen-i Daniş'in ilk kitabı olarak H. 1267 (M. 1851 )  yılında 
taş basma olarak basılmış ve Türk dilinin ilk Türkçe yazılmış gramer kitabı olarak kabul edilmiştir". 
Nevzat Özkan, Ahmet Cevdet Paşa - Fuat Paşa Kavaid-i Osmaniye (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayın
ları, 2000), s. 29. 
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Mehmet Nüzhet, 
Mugni'I- Küttab, Mekteb-i Harbiye-i Şahane Matbaası, İstanbul 1286/1869, 
416 s. 
Selim Sabit, 
Mi'yarü'I - Kelam, Matbaa-i Amire, İstanbul 1287 /1870, 46 s .  
Mehmet Mihrı, 
Fenn-i Bedı, Taş Baskı, (İstanbul) 1872, 88 s .  
Ahmet Hamdi (Şirvanı), 
Teshı/ü'I- Aruz ve'/ - Kavaf! ve'/ - Bedayi,Terakkı Matbaası, İstanbul 
1289/1872, 172 - 52 - 59 s .  
Süleyman Bey (Paşa), 
Mebani'I - İnşa, c .1,  Mekteb-i FünCın-ı Harbiye-i Hazret-i Şahane Matba
ası, İstanbul1288 h. /1871, 4 ve 290 s .  ; c .  2, Mekteb-i FünCın-ı Harbiye-i 
Hazret-i Şahane Matbaası, İstanbul 1291 h .  / 1872, 4 ve 272 s .  
Ali Cemaleddin, 
Aruz-ı Türkı, (İlm-i Kavaf!, Sanayi-i Şi'riyye ve İlm-i Bedı), (İstanbul) 
1 291/1874, 168 s .  
Ahmet Hamdi, 
Belagat-, Lisan-ı Osmani, Matbaa-i Amire, İstanbul 1293/1876, 128 s .  
Mihalid Mustafa Efendi, 
Zübdetü'I - Beyan, Mihran Matbaası, İstanbul 1297 /1880, 100 s .  
Ahmet Cevdet Paşa, 
Belagat-ıOsmaniye, MahmutBeyMatbaası, İstanbul 1298/1881; 1299/1882; 
1303/190; 1310/1892; 1323/1905; 1329/1910; 1987, Akçağ Yayınları, 
Ankara 2000, xxi ve 215 s .  

Recaizade Mahmut Ekrem, 
Talım-i Edebiyat, İstanbul 1 299/1882, 1330/1911,  398 s .  
- Takrızat, Alem Matbaası, Kostantiniye, 1314/1896, 78 s .  
El - Hac İbrahim, 
Hadikatü'I - Beyan, 2 Cüz, Mihran Matbaası, İstanbul 1 298/1881, 136 
ve 8 s. 
- Şerh-i Belagat, Matbaa-i asmanı, İstanbul 1301/1884, 128 s. 
- Edebiyat-, Osmaniye, 5 Cüz, Mahmut Bey Matbaası, Dersaa-
det, 1305/1888, 160 s .  
Cazim, 
Belagat, Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul 1304/1887, 32 s .  
Abdurrahman Fehmi, Tedrisat-, Edebiye, Birinci Kısım, Karabet ve Kasbar 
Matbaası, İstanbul 1302/1885, 176 s .  
Mirduhızade Abdurrahman Süreyya, 
Mizanü'/- Belaga, Cerıde-i Askeriye Matbaası, İstanbul 1303/1885, 405 
s ., 
- Sefine-i Belaga, Matbaa-i Ebüzziya, Kostantiniye 1305/1888, 200 s .  
Diyarbakırlı Sait Paşa, 
Mizanü'I- Edeb, A .  Asadoryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 
1305/1888, 403 s .  



Mehmet Ziver, 
Hikmet-i Edebiye, İstanbul 1305/1888, 70 s .  
Muallim Naci, 
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Istılahat-ı Edebiye, A. Asadoryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 
1 307 /1891, 283 s., 
- Istlahat-ı Edebiye/Edebiyat Terimleri, Hazırlayanlar: Alemdar Yalçın-Ab
dülkadir Hayber, Akabe Yayınları, Ankara (tarihsiz), 212 s .  
- Edebiyat Terimleri/Istlahat-ı Edebiye, Hazırlayan: M .  A .  Yekta Saraç, 
Gökkubbe Yayınları, İstanbul 1996, 2004, 175 s. 
Ali Nazıma, 
Muhtıra-i Belagat, Kasbar Matbaası, İstanbul 1308/1891, 36 s. 
Rusçuklu M. Hayri, 
Belagat, Aydın Vilayet Matbaası, Aydın 1 308/1891, 86 s .  
Reşat, 
NümıJne-i Şiir ve İnşa, Kasbar Matbaası, Dersaadet 1308/1891, 136 s. 
Mehmet Rifat, 
Mecamiü'I - Edeb, 3 cilt, Kasbar Matbaası, Dersaadet, 1 308/1891, 936 s .  
Sakızlı Ohannes, 
FünıJn-ı Nefise Tarihine Medhal, Karabet Matbaası, İstanbul 1308/1891, 
189 s. 
İbnü'I - Kamil, 
Belagat-i Osmaniye, Tertib-i Cedid, Kasbar Matbaası, Dersaadet 
1 309/1892, 80 s .  
Menemenlizade Mehmet Tahir, 
Osmanlı Edebiyatı, Kasbar Matbaası, {İstanbul)1310/1892, 234 s .  
Mehmet Celal, 
Osmanlı Edebiyatı NümıJneleri, Matbaa-i Sefa ve Enver, Dersaadet, 
1312/ 1894, 615 s. 
İsmail Hakkı, 
Esrar-, Belagat, Mukaddime, Matbaa-i Ebüzziya, Kostantiniye, 1317/1899, 
100 ve 5 s .  
- Esrar- ı Belagat, Cüz-i Evvel, A .  Asadoryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 
İstanbul 1318/ 1900. 
İbradalı Mehmet Şükrü, 
İlm-i Belagat, Arif Efendi Matbaası, Dersaadet 1318/1990, 32 s .  
Süleyman Fehmi, 
Edebiyat, 
Edebiyat, İkinci Tab'ı, Hilal Matbaası, Dersaadet 1326/1910, 360 s. 
Midhat Cemal, 
Edebiyat Dersleri, Karagöz Matbaası, Dersaadet, 1326/1910, 94 s. 
Şehabeddin Süleyman, 
Tarıh-i Edebiyat-, Osmaniye, Sancakyan Matbaası, İstanbul 1 328/1912, 
378 s. 
Reşit, 
Nazariyat-, Edebiye, c. I, Ahmet İhsan ve Şürekası, İstanbul 1328/1912, 
291 s . ;  
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Reşit, Aydın Vilayeti Valisi, 
Nazariyat-, Edebiye, c. 2, Ahmet İhsan ve Şürekası, İstanbul 1328/1912,  
179 s .  
Şahabeddin Süleyman, 
Sanat-, Tahr'ir ve Edebiyat, Tefeyyüz Kütüphanesi - Araks Matbaası, (İs
tanbul), 1329/1913, 395 s .  
Tahirülmevlevı, 
Tedr'isat-ı Edebiyyeden Nazım ve Eşkal-i Nazım, I. Kısım, Mahmut Bey 
Matbaası, Desaadet, 1329/1913, 88 s . ,  Kısm-ı Sanı, Yeni Osmanlı Matbaa 
ve Kütübhanesi, Dersaadet, 1329/1913, 1 1 1  s. 
Muhyiddin, 
Yeni Edebiyat, Kitabhane-i İslam ve Asker,, İtanbul1330/1914, 240 ve 4 
s .  
Köprülüzade Mehmet Fuat - Şahabeddin Süleyman, 
Ma/Omat-ı Edebiye, c. 1, Kanaat Matbaası, Dersaadet 1330/1914, 4 ve 
314 ve 6 s .  
- Ma/Omat-ı Edebiye, c. 2, Kanaat Kütüphanesi - Kanaat Matbaası, Dersa
adet 1331/1915, 264 s .  
Ömer Ferit Kam, 
Asar-, Edebiye Tedkikatı, Taş Baskısı, (İstanbul), 336 s . ;  Halil Çelik (Haz . ) ,  
Ömer Ferit Kam, Asar-ı Edebiye Tedkikatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, An
kara 1998, xxıv ve 320 s .  
Köprülüzade Mehmet Fuat - Şahabeddin Süleyman, 
Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı, Şirket-i Mürettiblye Matbaası, İstanbul 
1332/1916, 392 s .  
Ali Canip, 
Edebiyat, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Neşriyatından, İstanbul 
1340/ 1924, 499 s .  
İbrahim Alaaddin, 
Bedii Terbiye, Tanin Matbaası, (İstanbul) 1341/1925, 96 s .  
Ziyaeddin Fahri, 
Bediiyat, Maarif Vekaleti (Neşriyatı), İstanbul 1927, 64 ve 6 s .  
Çankırılı Talat, 
Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i, Devlet Matbaası, 1928, 166 s.7 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta edebiyat olmak üzere diğer güzel sanat 
dallarımıza ait eserlere dayalı olarak yazılmış bu edebiyat nazariyesi/kuramı kitaplarının 
yanında dönemin gazete ve edebiyat dergilerinde çıkmış çok sayıda makale hacmin
de yazılar da vardır. Burada bu kitaplardan sadece bir tanesinin amacı üzerinde birkaç 
cümle söylemek istiyorum .  Recaizade Mahmut Ekrem, bir dilin, dilbilgisi kurallarının 
önceden belirlenmeyip o dili kullanan halkın konuşmalarından ve o dille yazan edebi-

7Bu liste hazırlanırken şu kaynaklardan yararlanılmıştır: M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış 
Türkçe Eserler Kataloğu, (İstanbul 1971), 5 cilt; Kazım Yetiş, "Belagat, Rhetorique ve Edebiyat 
Nazariyesi Sahasında Neşredilmiş Kitapların Tenkidli Bibliyografyası", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten 1987 içinde (Ankara: Dil Kurumu Yayınları, 1992), s. 376 - 406. 
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yatçıların eserlerinden çıkarıldığını belirtir. Aynen bunun gibi bir edebiyatın bir bakıma 
nazariyeleri/kuramları demek olan belagatının/retoriğinin de o edebiyatın metinlerinden 
çıkarılmasının doğru olduğuna işaret eder. Talim-i Edebiyat'ında bunu yapmaya çalıştı
ğını söyler. 8 

Biz bir adım daha ileri giderek estetik kuramlarımızın da aynı yolla vücuda getirilebile
ceğini söyleyeceğiz. Nitekim Rene Wellek, Edebiyat Teorisi adlı kitabında anlattığı teo
rileri, bazen gönderme, bazen alıntı yapmak suretiyle edebiyat eserlerine ve daha önce 
yapılmış kuramsal çalışmalara dayandırmıştır.9 Yukarıdaki edebiyat nazariyesi/kuramı 
kitaplarımızın listesine bu açıdan baktığımızda onların estetik ve sanat kuramcılarımız
ca henüz keşfedilmemiş bir hazine olduğunu görürüz. Bu durum bize, ünlü Divan şairi 
Hayali (16.  yy.)'nin bir beytini hatırlatmaktadır: 

Cihan-ara cihan içindedir arayı bilmezler 
O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler.10 

İleride bu topraklarda Türk - İslam estetiğinin kuramlarını oluşturma çabaları bilimsel 
olarak başladığında bu hazineye de başvurulacağı muhakkaktır. Türk estetiğinin ku-
ramlarını oluşturma çalışmalarının yukarıdaki nazariye/kuram kitaplarının arkasındaki 361 
sanatsal birikim ve felsefe geleneğiyle beslenmesi gerektiğini de ayrıca söylemeliyiz. 
Buna göre gelecekte estetik kuramlarımızı oluştururken besleneceğimiz kaynakları be
lirlediğimizi söyleyebiliriz. Batı'daki kuramsal estetik birikimle donandıktan sonra bunları 
şöyle sıralayabiliriz: 

1 )  Başta edebiyat olmak üzere bütün güzel sanat dallarımızda başlangıç
tan günümüze kadar vücuda getirilmiş sanat eserlerimiz, 
2) Edebiyat nazariyesi/kuramı kitaplarımız, 
3) Arka planda bunları besleyen T ürk-İslam felsefesi. 

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendi edebiyat ve sanat eserlerimizin 
birikimine dayalı yukarıdaki listede gösterilen nazariye/kuram kitapları yazılırken, bir 
yandan da Batı'dan gelen estetik kelimesi sanat ve edebiyat dergilerimizde sık sık görül
meye başlar. Türk edebiyatı tarihinde Batıdan gelen estetiğe karşı ilk ciddi ilgi, Servet-i 
Fünun döneminde uyanmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın ( 1874 -1957), Cenap Şahabettin 

8Recaizade Ekrem'in konumuzla ilgili düşünceleri şöyledir: "Acaba evvelemirde bir lisanın kavaid-i 
adiye ve edebiyesi, tayin ve tedvin olunur da sonra halk o kavaide tevfikan söz söyler ve üdeba dahi 
asarını ona göre mi yazar? Yoksa ibtida halk bir lisan i le mütekellim olur ve üdebası dahi o lisanda 
asarını meydana isar da ba'de fusahanın tarz-ı tekellümünden kavaid-i lisan ve üdebanın asar-ı be
diasından dahi kavaid-i edeb mi istin bat ve istihrac olunur? . . .  Şüphe yoktur ki doğru olan ikincisidir. 
Bu halde bizim Osmanlıca bir lisan ise onun hakkında dahi bu kaide-i tabiiye cari olmak ve binae
naleyh lisanımızın sarf ve nahvi ve beyan ve bedii (yani belagatı) dahi kendisinden çıkarılmak lazım 
gelird i .  İşte müellif - i hakir bu hakikati daima derhatır eylemesinden dolayıdır ki - şu hatlmeyle kısm-ı 
evveli rehin-i tamam olan - eser-i naçizanesine dere ettiği kavaid-i edebiyeyi, asar-ı kalemiyeleri, 
edebiyat-ı milliyemize bihakkın şeref veren, eazım-ı üdebamızın asar - ı  bediasından ahz ve vaz' eder 
gibi yazmaya çalışmıştır." Mahmut Ekrem (Recaizade), Talim-i Edebiyat (İstanbul 1330/1911), s. 
381-382. Bununla beraber bu kitapların hepsinde böyle bir düşüncenin ifade edildiğini söylemek 
istemiyoruz. 
'Rene Wellek, Edebiyat Teorisi, çev. Ömer Faruk Huyugüzel, (İzmir: Akademi Kitabevi, 1993), s. ix 
ve 355. 
10Hfıyfıli Divanı, (haz.) Ali Nihat Tarlan, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 107. 



(1870-1934), Süleyman Nesip, (1866 - 1917) ve Tevfik Fikret (1867-1915) bu dönemde 
estetiğin çeşitli problemlerine dair yazılar yazmışlardır. 

Hüseyin Cahit Yalçın, önce estetik kelimesine Türkçe bir karşılık bulmaya çalışmıştır. 
önerilmiş olan "ilm-i ihtisasat", "ihtisasat", "ilm-i hüsn" ve "asar-ı nefisenin felsefesi" 
karşılıklarını çeşitli bakımlardan eleştirdikten sonra, kendisinin bulduğu karşılığı önerir: 
" Hikmet-i bedayi". Daha sonra yazılarında estetik bütünlüğün unsurlarından biri olan 
"güzel"e dair düşüncelerini anlatmaya geçer.11 

Türk edebiyatı tarihinde edebiyat ve diğer güzel sanat dallarında yüzyıllardan beri in
sanımızın duygu, düşünce ve özlemlerini ifade eden eserlerimize dayalı sanat/estetik 
kuramları oluşturma çabaları, ilk kez Millı edebiyat döneminde filizlenmeye başlamıştır. 
Ali Canip Yöntem (1887 - 1967), Gönen'li Ömer Seyfettin (1884 - 1920) ve Ziya Gökalp 
(1876 - 1924 )'in öncülüğünde çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisinde toplanan ya
zarlar, bir yandan yeni bir dil, edebiyat, sanat, bediiyat/estetik anlayışı getirirlerken, bir 
yandan da bu yeni anlayışa uygun eserler vermişlerdir. Kuram ile uygulamayı birlikte yü
rütmeye çalışmışlardır. Ne yazık ki çok geçmeden patlak veren Balkan Savaşı, ardından 

362 ortalığı cehenneme çeviren Birinci Dünya Savaşı ve nihayet Osmanlı Devleti'nin çöküşü 
gibi Türk toplumunu altüst eden siyasal gelişmeler, Genç Kalemler dergisiyle başlayan 
sanat eserlerimiz üzerinde eleştirel düşünme, derinleşme, hatta onlara dayalı bir sanat 
ve estetik kuramı oluşturma gayretlerini baltalamış ve bu gayretlerin henüz yeşermeye 
başlayan filizlerini büyük ölçüde kırmıştır.12 

Kuramsal Kopukluk 
İsmail Tunalı'nın "Cumhuriyet'in 50 . Yılında Estetik" adlı araştırmasına göre Cumhuriyet 
döneminde günümüz alfabesiyle basılmış ilk estetik kitabı, Cemil Sena (Ongun) (1894 
- 1981)'un Estetik'ıdir.13 Bu kitabın Birinci (s .  9 - 82) ve İkinci (s .  83 - 104) kısımları 
"güzel"e dairdir. Yazar bir estetik değer olan "güzel"i anlatırken çok sayıda Batılı düşü
nür ve sanatçının eserlerine göndermelerde bulunmuş, onlardan alıntılar yapmış ve bü
tün bunları dipnotlarında göstermiştir. Söylediklerimizi somutlaştırmak amacıyla yazarın 
"güzel"e dair dipnotlarındaki kaynaklarını şöyle gösterebiliriz: 

1 )  Margueri, L'Oeuvre d'art et L' Evolution 1899, s .  1314 

2) Alain, Systemes des beaux - arts, 1926, s .  17. 
3) P. Souriau, la beaute rationalle 1904, s. 2 2 .  
4) Guyeau, l'art au point de vue sociologique - probleme de 
l'eshetique contemporain, s. 26 . 
5) H. Pierrenne, Essai le beau 1924, s. 28. 
6)  CH. Lala, L'art et  la Moral 1922, s .  28. 

"Bilge Erciladun, Servet-i Fünun'da Edebı Tenkit, (İstanbul: MEB Yayınları, 1994), s .  99 -104; Hasa
nAkay, Servet-i Fünun Şiir Estetiği, (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1998), s. 185-189. 
12Genç Kalemler dergisinin estetik anlayışıyla ilgili iki bildiri için bkz: Recep Duymaz, "Genç Kalemler 
Dergisi'nin Estetik Anlayışı" (Estetik Süje, Estetik Obje), II. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 
(Bildiriler), (Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları, 2003) s. 1000 - 116; "Genç Kalemler Dergisi'nin 
Estetik Anlayışı: Estetik Değer, Estetik Yargı", III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri 
(Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2003), s. 192 - 210. 
13Cemil Sena, Estetik, (İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1931), s .  304. 
"Buradaki sayfa numarası, bu dipnotun Cemil Sena Ongun'un kitabında bulunduğu sayfayı gösterir. 



7)  Lalo, Introduction a I' Esthetique 1919 . 
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8)  Grent Ailen, Levolution esthetique chz l'homme 1880, s .  35 .  
9)  Revue philosophque, Jen. 1901, Dece. 1902, s. 36. 
10) Lalo, Esthetique 1925, s. 36 . 
1 1 )  H.  Delacroix, Psychologie d e  l'art 1927, s.38. 
12) A. Seal, L'origine et la destine l'art, s. 38. 
13) H. Tain, Philosophie de !'art, v: 2, s. 38. 
14) Lalo et Anne Marie, Fallite de la beaute 1923, s .39. 
15) Lalo, La beaute et l'instincte sexuel 1922, 39. 
16) M .  Muller, Nouvelles etudes de mythologie 1898, s. 43. 
17) Ch . Walston, Harmonimse et l'evolution consciente, s. 44. 
18) J. Paliard, Intuition et reflection 1925, s.49. 
19) Ch. Lalo, Les sentimants esthetiques, s. 53. 
20) B .  Crose, Esthetique 1904, s. 54. 
21)  Baldvin, Theorie geonetique de la realite 1918, s .  59. 
22) Guyau, Les Problemes de l'esthetique contempoim, s .  60 . 
23) M .  de Wulf, L'oevre d'art et la beaute 1920, s. 61 .  
24) Hissiyat Ruhiyatı, M Şekip, Ribot'dan tercüme 1927, s. 63. 
25) A .  Gallet, Oeuvre de Platon 1946, s. 64. 
26) Lalo, La beaute et l'instincte sexuel 1922, s. 70 . 
27) G. Richard, La famme dans l'histoire 1909, s. 70 . 
28) C. Bougle, Leçons de sociologie sur l'evolution des valeurs 
1922, s. 70 . 
29) L. Bruhl, L' Amre primitive 1926, 7 1 .  
30) G. Belot, Etudes de morale positive 1908, s. 73 . 
31)  Bourdrillard, Histoir de luxe, s .  74. 
32) Lalo, L'art et la vie social 1924, s. 75. 
33) Max Nordau, Degeneressence, v. 2, s. 75 .  
34) Boukhurs, L a  maniere de bein enser dans les ovurages d'esprit, 
s .  77. 
35) La bruyere, Les Caracteres 1688, s .  78. 
36) Voltaire, Essal sur le gout 1766, s. 78 .  
37) Crousaz, Traite des beaux, Amsterdam 1728, s .  78 .  
38) Montesquie, Essai sur le gout dans les choses de la nature et 
de l'art, s.78. 
39) Groce, Breviaire d'esthetique, s .  79 . 
40) I .  Segond, L'imaglnation 1922, s. 80. 
4 1 )  J .  M .  Guyau, L'art au Point d e  vue sociologique, 1924, s .  81. 
42) Ciaccio, Le vrai interieur, s. 82 .  

İkinci Kısım 
43) Chart Leveque, La sciyence du beau, s. 83 . 
44) Leon, Dialogues d'amour 1 535, s. 88.  
45) Crousaz, Traite du beau 1715, s. 89 . 
46) Andre, Essai sur le beau 1810, s. 59 . 
47) R. Menges, songe sur la beaute, s. 89. 
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48) A. Faulle, Histoire de la Philosophie 1925, s. 84. 
49) Hegel, Esthetique ve Hoeffdigin'in Histoire dela philosophie 
moderne nam eserleri. 
50) Th. Vischer, Esthetique Conscience du beau V. 4, s. 96 . 
51) C. Rosenkranz,Esthetique du laide 1853, s. 97. 
52) Th . Jouffory, Cours d'esthetique 1842, s .  97. 
53) V .  Gioberty, Essai, sur l'idylle 1855, s .  98.  
54) Philostrate, Vie d'Appolonnius de Tyane, s .  99.  
55) Çiçeron, Discours pour Archias, s .  100. 
56) Lotze, Histoire de lesthetique Allemage 1868, s. 10 1 .  
57) Ch. Leveque, La science du beau 1861, s. 101 . 
58) Voltaire, Dictionnere philosophique, s. 102. 
59) A. Fouille, La moral, l'art et la religion d'apres Guyeau 1924, s. 
104. 

Cemil Sena Ongun'un, Cumhuriyetin ilk yıllarında yazdığı Estetik kitabının birinci ve ikin
ci kısımlarında, estetik bütünlüğün unsurlarından biri olan "estetik değer/güzel"e dair 

364 görüş ve düşüncelerini anlattığını söylemiştik. Yazar, Birinci Kısım'da A)  Güzel ve letafet, 
B) Ulvi ve güzel, C) Hoş ve güzel, D) Güzel ve mükemmel, E) Güzel ve müfit, F) Güzel 
ve hayır, G) Güzel ve hakikat, İ) Güzel ve ahenk, J) Güzel ve cuşiş, K) Güzel ve haz, L) 
Diğer teessürler, M) Temaşa kıymetleri, N) Güzel ve aşk, O) Güzel ve lüks, P) Güzel ve 
zevk alt başlıklarını kullanarak "güzel"i anlatmaya çalışmıştır. İkinci Kısım'da da Güzel 
fikrinin tekamülü, Kant ve güzellik, Kant'ın muakkıplarında güzel başlıklarını kullanarak 
"güzel"i anlatmaya devam etmiştir. Bir estetik değer olan "güzel"i bu kadar değişik açı
lardan anlatmış olmasına rağmen, kullandığı kuramsal kaynakların tamamı, az yukarıda 
görüldüğü gibi, Batılı düşünür, sanatçı ve felsefecilere aittir. Kaynakları arasında hiçbir 
Türk düşünür, sanatçı, felsefecisinin adı ve eseri yoktur! Bu tutum, ilk bakışta Cemil 
Sena Ongun'un kendi kişisel tercihi olarak görülebilir. Öyle de olsa bunu Türk düşünce, 
sanat ve edebiyat tarihinin Milli edebiyat döneminde Genç Kalemler dergisiyle başlayan 
sanat eserlerimize dayalı bir bediiyat/estetik kuramı oluşturma yolundaki çizginin bir 
kırılması ve bu yolda ortaya konulmaya başlanan çalışmalarda bir kopukluğun meydana 
gelmesi olarak görüyorum. Bu tutum, bir estetik değer olan "güzel"in ne olduğuna dair 
Türk düşünce, sanat ve edebiyat tarihinde hiçbir görüş ve düşüncenin sanki bulunmadığı 
gibi bir izlenim doğurmaktadır. 

Estetik, sanat olayını ilgilendiren dört unsuru kapsamakla beraber, Cumhuriyet dönemi 
boyunca ülkemizdeki üniversitelerin daha çok felsefe ve filoloji bölümlerinin eğitim prog
ramlarında yer almıştır. Edebiyat, daha sonra fen-edebiyat fakülteleri ile diğer yüksek 
öğretim programlarında hep ihmal edilmiştir. Bu uygulamanın doğal bir sonucu olsa ge
rek ülkemizde estetiğe ilişkin akademik yayınlarda hep Cemil Sena Ongun'un açtığı yol
dan gidilerek eski Yunan düşünür, sanatçı ve felsefecilerden başlanıp yüzyıllar boyunca 
Batı'da eser vermiş şahsiyetlerin düşünceleri araştırılır, incelenir ve onlara dayalı estetik 
kuramları oluşturulur. Bu tutum, çok partili zamanları da kapsayarak günümüze kadar 
getirilir. Bu sebeple Cemil Sena Ongun, tutumunda yalnız değildir. Suut Kemal Yetkin, 
Burhan Toprak, Berna Meran, İsmail Tunalı, Bozkurt Güvenç ve Afşar Timuçin'in este
tiğe dair kitaplarında da eski çağların felsefecisi Eflatun'dan modern çağların Marksist 
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düşünürü György Lukac'a kadar Batı'nın belli başlı bütün sanatçı, düşünür ve felsefe
cilerin estetik kuramları incelenir, tartışılır ve ayrıntılarıyla tanıtılır! . . .  Bunların arasında 
yukarıda künyelerini verdiğimiz 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya konulmaya 
başlanan edebiyat nazariyesi/kuramı kitaplarımız olmadığı gibi, hiçbir Türk sanatçı, 
düşünür, felsefecisinin adı ve eseri de yoktur! . . .  Daha da düşündürücü olanı, Divan, Tan
zimat, Servet-i Fünun, Milli edebiyat, hatta Cumhuriyet dönemi edebiyatımıza ve diğer 
güzel sanat dallarımıza ait eserlerimizin, kökleri kendimizinkinden çok farklı bir kültür ve 
uygarlığın estetik ve sanat kuramlarının ölçütlerine göre değerlendirilmeleri ve yargılan
malarıdır! . .  Bu tutumun, sanat, edebiyat ve kültürümüzün devamlılığını gösteren çizgide 
bir kırılma, hatta bir kopma olduğunu yinelemeliyim.15 

Sonuç 

Ülkemizin akademik çevrelerinde estetiğin dört temel unsuruna dair yapılan kuramsal 
çalışmalar, Batı'daki estetik birikime dayalıdır. Buna göre yüzyıllardan beri başta edebi
yat olmak üzere diğer güzel sanat dallarındaki sanat eserlerimiz bu kuramların ölçütle
riyle değerlendirilmekte ve yargılanmaktadır. Halbuki bir estetik fenomen olan herhangi 
bir sanat eseri karşısındaki "estetik beğeni"yi, kültür, eğitim ve o insanın tipolojisinin 
belirlediğini biliyoruz. Buna göre bir insanın "estetik beğeni"sini, mensup olduğu kültür, 
aldığı eğitim ve bir bakıma doğuştan getirdiği genlerle oluşan tipolojisi belirler. Buna 
göre bir sanat eserine dair her estetik beğeni, ait olduğu kültür çevresinin estetik ölçüt
leriyle değerlendirilir ve yargılanır. 

Ülkemizin akademik çevrelerindeki estetiğe ve sanat kuramlarına dair yapılan çalışmalar 
Batı'daki estetik birikime dayalıdır. Bu çalışmalarda kendi tarihsel birikimimiz hep ihmal 
edilir. Bu, sanat tarihimize ilişkin bir kopukluktur. Bu çalışmaların Batı'daki birikimin 
yanında, 19 .  yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya konulmaya başlanan yerli kay
naklardan da beslenmesi, bu kopukluğu gidereceği gibi, onlara kuşkusuz bir derinlik 
ve zenginlik de kazandıracaktır. Böyle bir beslenme, yerli edebiyat nazariyesi/kuramı 
kitaplarımızın arka planındaki sanat eserleri ile felsefe düşüncesinin de özümsenmesini 
içereceği muhakkaktır. O zaman yerli düşünceye dayalı sanatkar, sanat eseri, sanat 
eserinin değerlendirilmesi ve sanat eserinin yargılanması gibi estetik fenomenlere dair 
kuramlarımız/kuramcılarımız olacak ve bu durum, Batı'nın ulaştığı estetiğe ait kuramsal 
birikime Türk düşünce, sanat ve felsefesinin özgün bir katkısı olacaktır. 

15Tomris Mengüşoğlu, Moritz Geiger'in Estetik Anlayış adlı kitabının Önsöz'ünde konumuzla ilgili ola
rak şunları yazar: " Bu kitabın yazıldığı 20. yüzyılın başlarında, sanat ve düşün alanındaki bu çok 
yönlü ve verimli akımların, tarihsel, sosyo-ekonomik temelleri vardır. Biz bu sosyo-ekonomik, bilim
sel, teknik ve sanatsal oluşumun dışındaydık. Bu bakımdan Batı'ya açılmamızla başlayan tanışma, 
öğrenme ve kavrama olayının çok güç olacağı açıktır. Nitekim düşün hayatımızda, içinden çıkama
dığımız bir kavram kargaşasına düştük. Çünkü malzemeyi önümüzde hazır bulduk. Çok kez Batı'nın 
çok iyi inceleyip önümüze hazır koyduğu bütün bu oluşum süreci içinden, sadece bir ilmiği tutup, 
soyut düşüncelerle örerek, zorlamalı, havada yorumlarla, kolayca felsefe, sanat felsefesi yaptık; ya 
da içinde her türlü görüşün yan yana dizildiği, arasıra da yüksekten eleştirilere yer verilen kitaplar 
yazdık; hatta bunlara "özgün" estetik, sanat görüşleri dedik. Bizde sanat ve felsefedeki derinliğin, 
anlaşmazlık derecesi ile ölçülmesi, nedensiz değildir. 
Moritz Geiger, Estetik Anlayış, çev. Tomris Mengüşoğlu, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1985), s. 11-12. 
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The conceptual gap in our approach to aesthetics 

Aesthetic which contains four concepts is a philosophical discipline. We can categorize them 
like this: aesthetic subject, aesthetic object, aesthetic value and aesthetic judgement. 
In the West a lot of studies had been done on these concepts since Aristotle. 
In Ottoman education system, however, theoretical aspect of art and literature was 

thought by eloquence and rhetoric. Books were written with these names expressing 
Ottoman Turks' thoughts. The opinions coming from Arabs and Persians were 
determinative on these subjects. Ti l l  modern times, Turkish scientists and artists 
established close relationships to Europe and run into huge theoretical accumulations 
on four of those concepts. 
Today in our country most works on aesthetic belong to scientists of philology. So in 
our country aesthetic theories are depended on their works. There are hardly any books 
naming us in their sources. I think this situation creates a break off on the theoretical 
works . If studies on aesthetic benefit from our sources, they will be more useful. 
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ı. Türk Yerli Dizileri Ve Estetik Yarginin Biçimlenmesi 

1.1.  Popüler Kavramı, Popüler Kültür ve Kitle İletişimi 
Popülerin dilbilimsel temeli geç ortaçağ dönemindeki 'halkın' anlamından bugünkü 
'egemen', 'birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen' anlamına gelmiştir. Bu kavramsal 
evrim, sivil toplum evrimine karşılıktır. Burjuva demokrasilerinin yükselmesiyle popü
ler terimine belli bir anlam yüklenerek popüler etkinliklerin TV programları dahil kabul 
damgası oldu. Egemen popüler tanımı halkoyu fikri arkasında saklanan haklı çıkarma
dır. Ekonomik anlamda kapalı, tekelleşmiş pazarı ifade eder.' Ansiklopedilerde yer alan 
tanımına göre popüler geniş kitlelerce sevilen çeşitli nesneleri, olguları, faaliyetleri ifade 
etmek için kullanılır. Aslında popüler sürekli değişen ögeleri içerir.2 

Kitle iletişimi bağlamında düşünüldüğünde popüler kelimesi bu anlamını korumuştur 
ama 1940-SOlerde TV en popüler kitle iletişim aracı olunca popüler kavramı popüler olan 
zamana göre değişim göstermektedir. Dün popüler olan bugün popüler değildir çünkü 
halk bugün dünkü gibi değildir. O halde bugün popüler olan da yarın toplumun yapısına 
ve talebine göre popüler sayılmayacaktır. 

Kavram, halk- nüfusun büyük çoğunluğu, halk-çoğunluk için, halk-çoğunluk tarafından 
terimlerini içine alır. Popüler kültür belli grubun ürünü değil popülerdir. Yani herkesin ol
masa bile hemen hemen herkesindir. Kavram din, edebiyat, danslar, kurgu-bilim, korku 
filmleri, folk, türkü, şarkı gibi geniş bir alanı kapsar.3 Popüler kültür toplumsal yapı ve 
ilişkiler ağı içinde anlam kazanır. Gerçekte, yaşamımızın her alanını içine alır ve her top
lumda popüler kültür örnekleri vardır. Bu sebeple popüler kültür evrenseldir. Dünyanın 
her köşesinde birbirine benzer insanlar ve yaşam biçimleri yaratmak için vardır. 

1K. Alemdar ve i. Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, (Ankara: Ümit, 1994), s. 99. 
2"Estetik," Temel Britannica, cilt 14, (1991). 
3K. Alemdar ve İ. Erdoğan, a.g.e., s .  110. 
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Popüler kültür yoğun bir biçimde yaşanır, rahatsızlık veren yönleri vardır ama herkes 
tarafından görülmez, sorgulanmaz. Üretimleri seçkinlerce yapılır. Popüler kültür evrensel 
köyden bir görünümdür, çağdaş emperyalizmden bir görünümdür. Nesneleri, dünyamızı, 
kendimizi, bize ait özgün yaşam deneyimlerimizden oluşturduğumuz bilgiler ile değil, 
uluslararası bir tekelleşmenin etkisi altında çalışan medyadan bize sunulan enformasyon 
aracılığıyla öğrendiğimiz bugünkü dünyamızın dönüşeceği evrensel köyün bir gemeines
chaft mı yoksa Hollywood işi bir cowboy kasabası mı olacağını düşünmek zorundayız. Bu 
hayatımızın öznesi olma çabasıdır.4 O halde popüler kültür bizi kendi hayatımızın öznesi 
olmaktan çıkaran bir olgudur. 

Popüler kültür ürünleri sınıf farkını ortadan kaldırdığı için alt kesimlerin orta ve üst sınıfa 
öykünmesini sağlar. insanı da tüketici olarak görür. Toplumlardaki kültürel düzenleme
lerle ilgili olan popüler kültür kitle iletişim araçları ile beslenir. TV dizileri önemli birer 
popüler kültür ürünüdürler.5 Belli nesneleri popüler yapar. TV dizileri bunlardan sadece 
biridir. 

Avrupa'da sanayi kapitalizmiyle 18 .yyda kitle iletişim araçlarıyla beslenerek ortaya çıkan 

368 popüler kültürün Türkiye'deki tarihi yenidir. Türkiye'de işçi sınıfının ekonomik, eğitim 
ve kültürel açıdan orta tabakayı oluşturan burjuva kültürüne katılma hevesleri popüler 
kültürü ortaya çıkartmıştır. Bunun başlangıç tarihi 19S0'ler olarak ifade edilebilir. Halkın 
oylarıyla tek parti yönetimine son verilmesi ve Missouri Zırhlısı'nın beraberinde Ameri
kan yaşam tarzını Türkiye'ye tanıtması tüketim ideolojisinin yayılmaya başladığı nokta 
olmuştur. 60 ve 70 darbelerinin ardından B0'lerde kimliğini henüz bulamamış Türkiye 
Özallı yıllarda yeni bir sınıfın oluşumuna tanıklık etmiş buna iletişim patlaması eklenince 
Türk insanı kitle üretim teknolojisinin tekdüze bireyi statüsüne erişmiştir. 

1.2. Kitle İletişimi Ve Popüler Kültür 
Toplumun tümünün veya önemli bir kısmının alıcı konumda olduğu, kitlelere yönelik ile
tişime kitle iletişimi denir. Belli başlı kitle iletişim araçları gazete, kitap, radyo, TV, dergi, 
internet, afiş ve sinemadır.6 Her bir kitle iletişim aracı değişik bir propaganda için etkili
dir. Filmler sosyolojik propaganda alanında; TV politikaların halk geneline yayılmasında 
etkilidir.7 Kitlelerin yönlendirilmesi, manevi, kültürel ve estetik gereksinimlerini karşı
lamak amacıyla kitle iletişimi kullanılır. Kitle iletişim araçlarıyla ve bu araçlarla üretilen 
kültürle doğrudan sistem satılmaktadır. Kitle iletişimi açıkça ve ima yoluyla bazı ögeleri, 
unsurları, ideolojileri, dominant değerleri empoze eder.8 

Popüler kültür toplumun önemli bir kısmının paylaştığı değerler sistemidir. TV yayıncı
lığının ulusal sınırları aşması nedeniyle birçok popüler kültür ürünü tüm dünyada kabul 
görmüştür. Dahası, popüler kültür dünyayı algılamanın bir yolu haline gelerek yaş ve 
sosyal statü farkına bakmadan herkesi kapsamıştır. insanları eğlendirmeye yönelik olan 
popüler kültür ürünleri hoşça vakit geçirtmek amacını güttüğü için kitleleri uyuşturmak-

40. Oskay, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım, (İst: YKY, 1999), s. 13-14. 
5A. Oktay, Türkiye'de Popüler Kültür, (İst: YKY, 1993), s. 20-27. 
6E. Turam, Medyanın Siyasi Hayata Etkileri, (İstanbul: İrfan, 1994), s. 45. 
7J. Ellul, Propaganda, (New York: Alfred A.  Knoph, 1965), s. 10. 
8K. Alemdar ve İ. Erdo�an, a.g.e., s. 156-158. 
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ta ve derinlemesine düşünmeye engel olmaktadır. Asıl hedefin daha fazlasını kazanmak 
olduğu bu ortam içinde TV programları genel beğeni düzeyini temel alarak standartlaş
mıştır. TV programları mümkün olan en çok seyirciye ulaşmak amacıyla kültürel ve es
tetik olarak asgari müşterekte birleşmeye çalışırlar. Popüler kültür, medyayı yönlendiren 
ve yöneten küçük bir zümre tarafından yönlendirilir çünkü popüler kültür toplumsal ola
rak güçlü gruplar tarafından kontrol edilen medyanın bu ögelerin tüketicisi durumundaki 
insanların kültürel düzeyleri ve ilgi alanlarıyla kesişmesinden oluşmaktadır. Bu durumda 
popüler kültür öğelerini medya yaratsa da bunlar özde halka aittir.9 

2. Bir Medya Türü Olan Türk Yerli Dizileri Üzerine 

Elektronik medya sembolik ortamımızın niteliğini net bir biçimde değiştirdiğine göre biz
ler televizyon ile şekillenen bir kültürüz. AGB araştırma raporlarına göre televizyonlarda 
en çok izlenen programlar içinde diziler ikinci sıradadır. Bugün her televizyon kanalında 
en az 6-7 dizi haftalık olarak yayınlanmaktadır. 

Televizyonun bir eğlence aracı olarak kullanılması ve toplumsal yaşamın bir parçası ol-
ması sonucu diziler ile toplum arasında gelişen ilişki toplumbilimcileri ilgilendirmeye baş- 35g 
lamıştır. Kitle toplumunun bütün özelliklerini içinde taşıyan televizyon günlük hayatın 
olmazsa olmaz aracıdır. Olmazsa olmaz bir araçtır çünkü televizyonun başat özelliği ve 
formatı ilgi çekmek üzerine kurulmuş durumdadır. Sürekli olarak kişiyi iknaya çalışan, 
hızlı, renkli ve ilginç imgelerle ve gösterişli söylemlerle durmaksızın enformasyon yayar. 
Özellikle günümüzün küreselleşen dünyasında, devasa bir çarkın mikro birimi olarak ilgi 
çekmek ve bu ilgiyi sürekli kılmak için kesintisiz ve dolu dolu yayın yapar. Ancak kesin-
tisiz yayın bir bütünlük getirmez. Fragmanlardan oluşmuş bir süreklilik söz konusudur. 
Televizyon bütünü de olduğu gibi göstermez. Kamera ne görüyor ve nasıl görüyor ise in-
san da öyle görür. Zaten 21.yy insanı da hayatı, yaşadığı gerçekliği parçalı biçimde algı-
lamaktadır. Birikimi ve yeteneği karmaşıklaşan dünyayı, sanayileşmiş dünyayı, kapitalist 
düzeni anlamasına yetmez. Kitlelerin içinde öz kimliğini oluşturamamış insan kendine en 
yakın parçaları anlar, bu parçaları birleştirerek kendince bir dünya kavramına ulaşır. 

Bu açıdan bakıldığında estetik değerlere önem vermek, izlenirliği yani ratingi yüksek 
kalıpların dışına çıkmaktır. Estetik sahne dekorunun uyumu, ahengi olarak nitelendirilir. 
Veya başrol oyuncusunun fiziği düzgün bir manken olması artık Türk yerli dizilerinin 
estetik unsurlara değer vermesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tarihsel gelişimi içinde 17.yy'da tam olarak da roman formunun ortaya çıkışıyla popüler 
edebiyat doğmuştur. Buna 1850'1erde iletişim alanında yaşanan gelişmeler eklenince 
toplumsal düzen değişmeye başlar. 18501er aynı zamanda melodram formunun doğu
şuna da tanıklık eder. Melodram, Yunanca'da ezgi anlamına gelen melos ve oynamak 
anlamına gelen drama sözcüklerinin birleşiminden oluşur. 19901ara kadar duyguların 
müzikle ifade edildiği bir oyun türünü anlatmak için kullanılıyordu; 19901ardan sora tüm 
dünyada seriyal formatının vazgeçilmez unsuru oldu. 

9E. Turam, a.g .e., s. 70. 



İnsan duygularına seslenen melodram abartılı bir biçimde insan duygularına yüklenir. 
Belirli kalıpları vardır. İzleyiciler bu kalıpları farklı olaylara uyarlanmış biçimde izler; tek
rar tekrar izler. Bu kalıplar çok basittir, düşünmeyi, çözümleme yapmayı gerektirmez. 
Bu atmosferde aklın, mantığın işlediği görülmez. İnsanlar iki tiptir: İyiler ve kötüler. 
Konu bu iki tipin savaşıdır. Eğer gün gelir dizi biterse iyinin kazandığı görülür. İzleyici 
kahramanla özdeşleştiği için umudun sürmesi, ne kadar acı çektirse de kötünün sonun
da yenilmesi çok önemlidir. 

İnsanlar her gün değişik kanallarda özlemlerini çektikleri bir dünyaya öykünürler. Yok 
olmuş mahalleleri, yok olma ve parçalanma tehlikesiyle karşılaşan aileleri, yitirmek iste
medikleri değerleri bu dizilerde seyrederek tatmin olurlar. Mafya ve karanlık işlerin konu 
alındığı dizilerle hep merak ettikleri bir dünyanın içine girerler. Her durumda insanlar 
gerçek olmayan bir dünyanın içine çekilir. 

Dizilerde olaylar, karmakarışık olaylar birinci planda, kişiler geri plandadır. Öykü bö
lümler halinde devam eder ve en heyecanlı yerinde izleyiciyi elde tutmak için kesilir ve 
devamı haftaya denir. Tüm dünya televizyonlarında alt ve orta sınıfın düzene intibakını 

370 sağlayan diziler sorunları sergiler gibi görünür ancak sorunun özünü unutturur ve bu 
yanıltıcı özellikten olabildiğince çok yararlanır. 

Yerli diziler aktörlerin oyunculuklarına dayanır. Öyküyü kotarıp götüren oyuncudur. Ancak 
çoğu kahraman da sahtedir. Dizilerin çoğunda gerçek anlamda bir öykü bulmak zordur. 
Diziler ciddi bir birikim ve çalışma gerektirmektedir ki eğitsin. Bir hastanede veya okulda 
geçen; adalet, sağlık sorunlarını işleyen öyküler yapımcılara çok da uzak değiller. 

TV'de yer alan diziler kültürü şekillendirir. TV iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin üzerine 
somut örnekler vermektedir. TV dizilerinin estetik değerleri, yapıları dendiği zaman or
taya estetik anlayıştan yoksun, estetik referanslarından kopartılmış formlar çıkmaktadır. 
TV dizileri ticari amaçlarla hazırlanan yapımlar olarak kabul görmektedir. Bu yüzden di
ziler diğer bazı TV türleri gibi estetik değerlerde yozlaşmaya sebep olmaktadırlar. Şöyle 
ki, seriyal mantığı ile çekilen yerli dizilerin toplumsal koşulları İstanbul'a yoğun göçten 
etkilenmiştir. Köyden kente göç edenler okuma-yazmayı gerekli olduğu için öğrenmişler 
ama şehrin kültüründen faydalanmak için kullanmamışlardır. Popüler sanata yönelmiş
ler, kendilerine ait olmaya yakın duran bir ifadeye yönelmişlerdir. Popüler sanatta estetik 
ve entelektüel bir tavır olmadığı için hem Pazar için mal olmuşlar hem de malların önde 
gelen tüketicileri olmuşlardır. 

Öte yanda yerli dizilere genel olarak bakacak olursak: 
*Zıt kutupların aşkı, toplumsal sınıflar arasındaki farklar duygusal ilişkilere ve 

dostluğa engel değildir. 
*Ezilen ve darda kalan arkadaşlara yardımcı olmak çok işlenilen bir dayanışma 

örneğidir. 
*Küçük insanların yaşamları konu edilir. Küçük fakat iyi olan kaderin bir cilvesi 

olarak zengin olmaz. Kendi yağı ile kavrulur, sıkıntı çeker. 
*Dizi karakterleri yoksul fakat mutludur. 
*Aile içi iletişimin önemi vurgulanır. 
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*Kötüler iyilerin hayatlarını alt-üst ederler ama sonuçta kaybeden kötülerdir. 
*Kurgu imkanları, flash back dizinin uzaması için sıkça başvurulan yöntemler-

dir. 
Sahte insanlar, sahte imgeler, çoğu zaman gerçek dışı öykülerle gerçek bir dünya ya
ratılır. Dizilerin insanlara hayal kurma, özendikleri kimselerin yaşam biçimlerini benim
setme, onların tükettiklerini tüketme gibi işlevleri vardır. Dizilerde yer alan ev dekorları, 
giyiniş tarzları, kullanılan aksesuarlar taklit edilmektedir. 

Popüler kültürün de amacı budur. Özendirmek ve kullandırmak .  Popüler kültürde fikirler 
malların satılmasını sağlayan araçlar olarak kullanılır. Bu iletişim sürecinde TV dizilerinin 
yeri yadsınamaz. 10 TV görülür bir dünya sunar. Diziler belli çevrelerdeki 2 1 .  yy yaşamının 
açık uçluluğunu, şekilsiz ve biçimsizliğini günlük toplumsal yaşama ağırlık vererek eve, 
aileye, çevreye kapanma arzusuyla barıştırır. Seyreden kimsenin erişemeyeceği sahte 
düşler satar. Tek koşul seyretmek ve görüleni taklit etmeye çalışmaktır.11 

3. Estetik ve Estetik Yargının Biçimlenmesi Üzerine 

Güzellik'in özünü kuramsal olarak kavramak için girişilmiş ilk çabalar, Pythagorascı oku- 371 
la bağlı Yunan filozofları tarafından yapılmıştır. Bu filozoflara göre, güzel olan, doğanın 
nesnel bir yasası olup, kendini maddi nesne biçimindeki yapıda belli eden şeydi. Estetik 
düşüncesinin sonraki gelişmesi içinde, güzellik anlayışı, ortaçağ, Rönesans, 18. yy hatta 
çağımız estetiğinde değişik biçimlerde dile getirilmiştir. Güzelliğin özü orantı, ölçü, si-
metri, uyum, ya da çoklukların birliği olarak tanımlana gelmiştir. 18 . yüzyılda, İngiliz es-
tetikçi Edmund Burke, bu genel kavramın içeriğini somut biçimde belirlemeye çalışarak, 
güzel olanı nesnenin belli ölçüleri, yan çizgileri, biçimi ve renginin değişmesi gibi belirgin 
özelliklerin bir toplamı olarak görmüştür. Bununla birlikte, bu düşünürlerin maddi dün-
yadaki güzelliğin kökeni üstüne değişik düşünceleri vardır. Pythagorascılar ile ortaçağ 
düşünürlerine göre dünya ölçü, ritim ve uyum içinde olduğundan güzellik, tanrı tarafın-
dan oluşturulmuş bir şeydi. 1 6 .  ve 18 .  yyda maddeci düşünen filozoflar ve sanatçılarsa 
güzelliği doğa yasasının bir görünüş biçimi olarak görüyorlardı . Her iki halde güzelliğin 
özü fiziksel ve matematiksel düzendeki biçimsel oranlara indirgenmekteydi . 12 

Antik çağda böyle bir anlayış tarzındaki saf biçimcilik eleştirilmiştir. Herakleitos, güzel 
olanın görece bir özellik taşıdığını vurgulamış; hayvanlarda, insanlarda ve tanrılarda 
bulunan estetik niteliklerin bir kıyaslamasını yapmıştır. Platon, güzelliğin özünün maddi 
oranlara göre değil, o nesnenin kendi ideal örneğine (ön tipine) ne denli uyduğuna göre 
belirleneceğinden söz ederek, güzelliğin ölçülemeyeceğini ve sayıyla sayılamayacağını 
anlatmıştır. Platonun bu anlayışının idealist nitelikte olduğu açıkça ortadadır. Antik çağın 
bu büyük düşünürü kendi felsefi öğretisinden, yani önsüz sonsuz, tanrısal idealar dün
yasının gölgeleri olarak nesneler dünyası öğretisinden yola çıkmaktadır. Platon maddi 
dünyada, maddi dünyanın fiziksel varlığında, estetik bir öz bulamadığı için güzelliğin 
sırrını, maddi olan ile ideal olan arasındaki ilintide aramıştır. Bundan böyle, ideal olan 

1°K. Alemdar ve i .  Erdoğan, a.g.e., s. 27. 
11A.e., s. 72-73. 
12İ. Tunalı, Grek Estetik'i, (İstanbul: İ.Ü.E.F., 1970) ve i. Tunalı, Kant Felsefesine Giriş, (İstanbul: 
Metis, 1983) 



hep bu doğrultuda, dinsel idealist bir anlamda yorumlana gelmiştir. Bu yolu daha sonra, 
Schelling, Hegel, Solovyov izleyeceklerdir. Bu kişilerin hepsi güzel olanda, gerçek olan 
ile ideal olanın diyalektiğini duyumsamışlar ama nesnel idealizme saplanıp kalarak, ideal 
anı mutlak zihne, mutlak ideaya, tanrıya dönerek açıklamışlardır.13 

18. ve 19. yy Avrupa felsefesinde öznel idealizmin oluşması ve bu yeni yönelimin 20 . 
yy burjuva felsefesinde başarıya ulaşması, estetikte yansımasını bulmuştur. Hume ile 
Kant'ta; sonra, 19 . yy psikolojik estetiğinin izleyicilerinden Volkelt ile Lipps'te, en sonra 
da Santayana ile çağımızda estetik öznelciliği destekleyenlerde görüldüğü üzere, güzel 
olan ile öbür estetik kategorileri, salt öznel nitelikte görünüşler; bireyin hiçbir nesnel ko
şullanmaya uğramayan duyumları, insanların zihinsel güçlerinin oyunu; algılanan nesne
lerde coşkuların keyfi yoldan özümsenmesi; bu nesnelerin kişilik yoluyla coşku açısından 
değerlendirilmesi; algının otomatlkleşmekten çıkması olarak yorumlanmıştır. 

Estetik fenomenini ya da sanat fenomenini bir bilgi problemi olarak ele alan düşünürlere 
de rastlanır. Bunlara göre, estetik ya da sanat olayı insan ile nesneler dünyası arasın
da meydana gelen bir tür bilgi olaydır. Örneğin, Antik felsefede böyle bir düşünceyi 

3?2 Platon'da, Yeniçağda estetik'i bağımsız bir bilgi kolu olarak kuran A.G. Baumgarten'da 
ve çağımızda Benedetto Croce'de buluyoruz. İtalyan düşünürü ve estetikçisi B. Croce'nin 
estetik'i ya da sanat fenomenini bir bilgi problemi olarak nasıl temellendirdiği önemlidir 
çünkü Croce, estetik'i ya da sanat fenomenini bir b i lgi problemi olarak temellendirir. 
Croce'ye göre, bi lginin iki şekli vardır: Bilgi ya sezgi bilgisidir ya mantık bilgisidir; ya 
fanteziden doğan bi lgidir ya zihinden; ya bireysel olanın bilgisidir ya tümel olanın; ya 
tek tek nesnelerin bilgisidir ya onların birbirileri ile olan ilgilerinin bilgisidir; bilgi, bütü
nüyle ya imgeleri ya kavramları meydana getirir.14 O halde, kavramsal bilgi, nesnelerin 
birbirleriyle olan ilgilerinin bilgisidir. Nesneler arasında kurulan ilgi ise bir zihin işlemi ile 
olur. Bundan ötürü kavramsal bilgi, zorunlu olarak zihin bilgisi, mantıksal bilgidir. Sezgi 
bilgisi doğrudan doğruya sezgiye (intuition) dayanan bir bilgi olup, kavramsal bilgiden 
tamamen bağımsız, otonom bir bilgidir. Gündelik hayatta devamlı olarak sezgi bilgisine 
dayanılır. Kesin hakikatler hakkında tanımlar verilemeyeceği, bu hakikatlerin tasımlarla 
kanıtlanamayacağı, onların sezgi i le kavranması söylenir ama bu bilgi, kavramsal bilgiye 
karşıt olan bir bilgidir. Bu karşıtlık, her şeyden önce onların özünde temellenir. Çünkü 
sezgi bize bireysel olanı verir, kavram ise tümel olanı. 15 Sezgi bilgisi, kavram bilgisinden 
bağımsız ve otonom olduğu halde, kavramsal bilgi sezgi bilgisine dayanır. Genellikle su 
kavramsal bilgisi, bu su sezgi bilgisi olmadan meydana gelemez. Sezgi bilgisinin varlığı, 
kavramsal bilginin meydana gelebilmesi için zorunludur. Sezgi öte yandan tasavvurla da 
hem bir ayrılığı hem de bir aynılığı gösterir. Bu, tasavvur deyince anlaşılan şeye bağlıdır. 
Eğer tasavvur deyince, ruhi alt yapıdan yukarıya fırlayan ve oradan çözülüp kurtulan bir 
şey anlaşılırsa, o zaman tasavvur sezgidir. Fakat tasavvur bir karmaşık duyum olarak 
anlaşılırsa, o zaman yine kaba duyuma dönülmüş olur; bu kaba duyumun, zengin veya 

13İ .  Tunalı, Grek Estetik'i, (İstanbul: İ .Ü .E .F., 1970) 
14B.Croce, İfade Bilimi ve Genel Unguistik Olarak Estetik (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 
1969), 5, 1 .  
15A.e., s .  17. 
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yoksul oluşu ile gelişmiş veya gelişmemiş bir organizmada gerçekleşmesi ve geçmiş 
duyumların izlerini taşıması ile niteliği değişmez.16 

Sanatı, Croce, gündelik sezgi bilgisine bağlıyor ve böylece sanatı gündelik hayat gerçe
ğinin içine sokuyor.17 Aynı şekilde, gündelik hayat sezgileri ile sezgi bilgisinin en yetkin 
şekli olan sanat etkinliği arasında bir öz farkı, bir nitelik ayrılığı olmayacaktır. İster gün
delik hayat sezgisi olsun, isterse sanat sezgisi olsun, aynı öz tarafından oluşturulur. O 
halde gündelik sezgilerden en yüksek sanat sezgilerine kadar bir tek sezgi olduğu gibi, 
aynı şekilde bütün bu sezgileri inceleyen bir tek bilim vardır: Estetik. Croce'nin ulaştığı 
bu sonuç, çağdaş estetik teorisi yönünden önemli bir sonuçtur. Çünkü Croce için estetik 
bir lüks etkinlik olmayıp, kökü gündelik hayat sezgileri içine girmiş bulunan temel bir 
etkinliktir. Bu sezgi bilgisi etkinliği, zihni bilgi kadar hatta ondan daha temelli ve ondan 
daha önce gelen bir bilgi etkinliğidir. Biliyoruz ki, sezgiler olmadan hiç bir kavram müm
kün değildir. 18 Bu bakımdan sezgi bilgisi, bütün teorik etkinlik, yani bilgi etkinliği için en 
temel bir bilgi biçimini gösterir. Ayrıca estetik'in genel ve temel bir sezgi bilimi olmasıyla, 
sanat ve sanatçı yönünden de bazı sonuçlar ortaya çıkar ve sanat etkinliği ile gündelik 
sezgi arasında hiç bir öz ve nitelik ayrılığı yoktur. Sanat sezgisi gibi sanatçı dehası da 
insanidir. 

Platon, problemi ortaya şöyle koyar: İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir 
anda yaptın gitti güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün 
canlı varlıkları. Evet, görünürde varlıklar yaratmış olurum, ama hiç bir geçerliği olmaz 
bunların. İyi ya, tam üstüne bastın, işte düşüncemin; çünkü bu türlü varlık yaratan 
ustalar arasına ressamı da koyabiliriz değil mi?19 Dış dünyaya tuttuğumuz ayna içinde, 
nesneleri ve nesne dünyasını meydana getirmiş oluruz; ama bu, ayna içindeki dünya bir 
gerçek nesneler dünyası değildir, tersine nesnelerin sadece birer görüntüsüdür (eidola), 
birer benzetmesidir, birer kopyasıdır(mimesis). Bütün sanat etkinliği, böyle bir benzet
me ve kopya etkinliğini gösterir. Her sanat eseri de, buna göre, tıpkı bir ayna içine düşen 
bir evren gibi nesneler dünyasını yansıtır. 

Sanat bize gerçekliği değil, bir görüntüyü, bir kopyayı gösterir. Çünkü sanatta söz konu
su olan gerçeklikler değil, sadece görüntülerdir. Sanatçı ile nesneler arasındaki ilgi, taklit 
(mimesis) ilgisidir. Sanatçı nesneleri, görünüşleri taklit eder, yani kosmos aisthetos'u 
(duyulur dünyayı) ama Platon'a göre, gerçek varlık kosmos noetos'tur, idea'lar dünyası
dır. Sanatın taklit ettiği nesneler, aslında gerçek varlıklar olan ideaların gerçeklikten yok
sun bulunan kopyalarıdır. Buna göre sanatın ortaya koyduğu şeyler, kopyaların kopyaları 
olacaktır. O halde sanat, gerçeklik ile değil, kopyalarla ilgilidir. Öyleyse şairler, Homeros 
başta olmak üzere, en yüksek değerleri anlatırken olsun, herhangi bir şeyi uydururken 
olsun, sadece birer benzetmecidirler; gerçeğin kendisine ulaşamazlar.20 Bunun nedeni, 
sanatçının bilgisizliğinde bulunur. Gerçeğin kopyasını taklit eden sanatçı, gerçek hakkın
daki bilgisizliğinden ötürü bunu yapar. Sanatçının, benzetmecinin, taklitçinin bilgisizliği-

16A.e., s. 6. 
17A.e., s. 11. 
18A.e., s. 17. 
19Platon, Devlet, çev. S. Eyüboğlu ve M.A. Cimcoz, (İstanbul: Remzi, 1995), s.596. 
20A.e., s. 601. 
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nin nedeni, onun doxa (sanı) ile ilgili olmasıdır. Doxa, görünüşlerin, idea'ların kopyala
rının doğruluktan yoksun olan bilgisidir. Bu bilgiyi duyularımız sağlar. Sanıların (doxa) 
ötesine, gerçek varlığın ülkesine akıl yoluyla ulaşılabildiği gibi, gerçek varlığın bilgisini de 
(episteme) yalnız akıl sağlayabilir. Sanı (doxa) bir bilgi olarak değersiz olduğuna göre, 
bir sanı olan sanat da değersiz olacaktır. Çünkü bir sanı olarak sanat, insanları aldatan, 
doğruluktan yoksun olan bir bilgidir.21 

A. G .  Baumgarten duyu bilgisini ele almamıştı. Bu araştırmadan estetik dediğimiz ba
ğımsız felsefe disiplini doğar. Aesthetica adlı ana kitabının ilk cümlelerinde Baumgar
ten estetik'i şöyle tanımlar: Estetik, duyulur bilginin bilimidir. Duyusal kavramından ne 
anladığını şöyle belirtir: Bilgi yetisinin ortaya koyduğu tasavvurlara sensitiv (duyusal) 
adını veriyorum. Aesthetica'da da yine cognitio sensitiva (duyusal bilgi) kavramını şöyle 
tanımlar: Açık veya seçik şeylerin altında bulunan tasavvurlar bütünü. Estetik, açık ve 
seçik olmayan bir bilginin, duyusal bilginin bilimi olarak tanımlandığına göre, açıklık ve 
seçiklik estetik bilginin ölçüsü değildir; açıklık ve seçiklik, zihni bilginin ölçüsüdür. Estetik 
bilginin özelliği, açık ve seçik olmak değil, tersine, açık ve seçik olmama, yani bulanık 
olmadır. Zihni bilgi, mantık bilgisidir. Mantığın ödevi, açık ve seçik tasavvurların ilgi ve 

374 bağlılığını, onların doğruluğunu araştırmaktır. İmdi buradan şöyle bir soru doğar: Aca
ba, cognitio sensitiva'yı (duyusal bilgiyi) araştıracak bir bilim olamaz mı? Baumgarten'a 
göre, böyle sensitiv tasavvurları araştıracak bir bilimin varlığı zorunludur. Böyle bir bilim 
estetik olacaktır. 

Estetik, Baumgarten'a göre bir çeşit bir mantıktır, onun deyimi ile mantığın küçük kız 
kardeşidir. Estetik'in konusu, duyusal bilgi olduğuna göre, buradan şu sonuç çıkar, este
tik duyusal bilginin mantığıdır, bunun yanı sıra bir bilgi teorisidir (gnoseologia). Bunun 
için estetik, bir aşağı bilgi yetisidir; buna karşılık düşünmenin bilimi olarak mantık yukarı 
bilgi yetisidir. Estetik'in ödevi duyarlığı, yani aşağı bilgi yetisini incelemektir.22 

Maddi nesnel bir biçimin yapısının yasallığı olarak güzelliğin safça maddeci bir açıdan yo
rumlanışı, güzel olan sorunun çözümü için Diderot'nun göstermiş olduğu çabalar oldukça 
verimlidir. Başlarda Diderot, biri salt nesnel, ötekiyse nesnel öznel olmak üzere iki tip 
güzellik arasında bir ayırım yapılması gerektiğini öne sürmüş; daha sonra 1767 yılının 
salonlarında, Platon'un idealist anlayışına dönmüştür. 18 .  yyın bir başka önde gelen 
düşünürü ve Kant estetiğinin ilk eleştiricisi olan Herder de, güzel olanda bulmuş olduğu, 
nesnel olan ile öznel olan arasındaki çelişmeyi aşmak için bir çaba göstermiştir. Ancak 
ne Diderot ne de Herder bu çelişmeyi gerçek anlamda çözemeyecekti. Kabahat Aydın
lanmacıların kendi bilinçlerindeydi; yani onların bütün bu çabaları köstekleyen, kendi do
ğası gereği onları güzelliğin diyalektik gizini çözmekten alıkoyan şey Aydınlanmacıların 
kendi metafizik düşünce tarzlarıydı. Estetik düşüncesinde, güzelliğin maddeci ve başlıca 
noktalarıyla diyalektik olarak açıklanması için ileriye doğru atılmış gerçekten önemli ilk 
adım 19. yy ortasında, büyük Rus filozofu Çernişevski'nin öğretisi olmuştur. 

21İ. Tunalı, Grek Estetik'i, (İst: İ.Ü.E.F., 1970) 
22İ. Tunalı, Benedetto Croce'de Estetik'in Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirilmesi (İstanbul: İ.Ü. 
E.F., 1973). 
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Çernişevski'nin güzel olanı anlayış tarzı, genellikle şu çok bilinen temel formüle indir
genir: Güzel olan, hayattır. Bu da bize bu büyük maddeci düşünürün bıraktığı kuram
sal mirasın kimi estetikçilerce ne denli yüzeyde ele alınmış olduğunu göstermektedir. 
Çernişevski güzel olan hayattır, dediği zaman, güzelliğin tanımını yapmaya daha yeni 
başlıyordu. Bu tanımlama tümüyle şöyledir: Güzel olan, hayattır; hayatı anladığımız 
tarzda gördüğümüz varlık güzeldir; güzel, hayatı dile getiren ya da hayatı bize hatırlatan 
şeydir.23 Çernişevski, güzel olanı salt biyolojik bir olay olarak değil ama biyolojik olan 
ile toplumsal olanın, nesnel olan ile öznel olanın, gerçek olan ile ideal olanın diyalektik 
karşılıklı ilişkisi olarak görmüştür. 

Bilimsel maddeci düşüncenin klasikleri arasında, güzel olan kuramıyla özellikle uğraşmış 
kimse yoktur. Marks'ın çeşitli çalışmalarında, özellikle gençlik yazılarında, bu sorunla 
ilgili önemli yargılara rastlanmakla birlikte, bu yargılar, estetik olanın özü üstüne istenen 
yoğunlukta ve kıvamda görüşlerin getirilebilmesine elvermemektedir. Bilimsel maddeci 
estetikçiler, estetik olanın özü sorununun kısa yoldan çözümünü diyalektik maddecili
ğin klasiklerinde bulamayınca, diyalektik ve tarihsel maddecilik felsefesinin ruhuna ve 
genel anlamına bakarak bir çözüm yolu bulmaya çalışmışlardır; ancak, bir takım ku-
ramcıların diyalektiğe bağlılık sözlerinin ardında metafizik bir düşünce tarzı yattığı için 3?S 
değil, ama her şeyden önce, güzel olan kuramının temeline felsefenin değişik alanları 
konulmak istendiği için, birbirinden çok farklı çözüm yolları ortaya çıkmıştır. Söz gelişi, 
kimi estetikçiler, bu kuramı, bilimsel maddeci ontoloji'nin ve gnoseoloji'nin doğrudan bir 
uzantısı olarak görmüş; kimileri, güzel olan öğretisinin bilimsel maddeci sosyoloji'nin bir 
somutlaştırılış biçimi olduğunu düşünmüş; kimisi, bunun psikoloji sorunsalı içine girdiği 
düşüncesini öne sürmüş; kimisi de, bilimsel maddeci aksiyoloji'nin (değer bilgisinin) te-
mel tezlerinden yola çıkılması gerektiği savında bulunmuşlardır. Burada, son bir görüşe 
daha değinmek gerekir: Doğa anlayışının savunucularının Dimitriyeva, Kiriyukovski, G .  
Pospelov ile daha başkalarının ve toplum anlayışı savunucularının J .  Borev, V. Vanslov, 
S. Goldentricht, L. Stoloviç ile diğerlerinin ortak eksik yanları, dünya estetik düşüncesi 
tarihinden sanki hiç ders alınmamış gibi, güzel olanı tekyanlı görmelerinden ileri gelmek-
tedir. Doğa anlayışına bağlı kişiler kadar, toplum anlayışına bağlı kişilerin kanıtlamaya 
çalıştıkları şey şudur: Estetik nitelikler salt nesnel olup, aralarındaki fark bu nesnellik 
derecesine, yani bunun, doğal nesnellik mi, toplumsal tarihsel nesnellik mi oluşuna göre 
belirlenmektedir. 

İnsanların değer yönlendirme alanları, özellikle en ince ve yapısı bakımından en karmaşık 
yanı olan estetiksel yönlendirme, bu gibi tek yanlı tanımlamalara girmez. Değer, nesne 
ile özne arasındaki ilişkide ortaya çıkar; burada vurgulamış olduğumuz gibi kendine özgü 
ilişkiler sisteminden çıkarsanız, onun bir sonucudur. Güzel olan genel olarak da estetik
sel olan üstüne ontolojik gnoseolojik, sosyolojik ya da psikolojik görüş tarzlarındaki tek 
yanlılık ancak aksiyolojik yönden aşılabilir çünkü bilimsel maddeci açıdan değer kuramı, 
maddi varlığı, maddi varlığın insan bilincinde yansımasını, bu yansımayı koşullandıran 
toplumsal praksisi ve onun çeşitli biçimlerini ortaya koymaya yardımcı olacak psikolojik 
mekanizma ile arasındaki bağıntıyı kurmanın gerçek yollarını araştırıp açığa çıkarır. 

23N.G. Çernişevski, Sanatla Gerçeklik Arasındaki Estetik İlişkiler (Berl in: Wolf Düwel, 1954), s. 110.  



Estetik, işte ancak böyle bir aksiyolojiye yönelmekle, dünyanın insanlar tarafından este
tiksel olarak özümlenişinin yapısını ve özünü çok yanlı ve bütün öbür görüş açılarını bir 
araya toplayacak bir biçimde inceleyebilir. Eğer, etkin bir inceleme yapmak istiyorsak, o 
zaman, olgular dünyasının, yani insanlarla gerçeklik arasındaki estetik ilişkilerin ortaya 
çıkışındaki ve oluşmasındaki tarihsel süreci gösteren olguların içine girmemiz gerekir. 
Bunu yaparken de, bu sürecin bilimsel maddeci yoldan anlaşılış, ile bu sürecin kaba 
maddeci ve pozitivist bir yoldan yorumlanışını karşı karşıya koymamız gerekir.24 

Estetik biliminin adı ve tarihçesi, içine aldığı sorunlar duygusallık ile temelden ilgilidir. 
Duyuların estetik yaşantıda ve beğeni yargılarında oynadığı rol televizyon tarafından 
neredeyse köreltilmektedir. Antik çağ düşünürlerine göre sanat yapıtlarının en önemli 
özelliği insanı etkilemesi, duygulandırmasıdır.25 Bir nesnenin estetik obje olabilmesi için 
öncelikle onun algılanması gerekir. Algının estetik tavır için temel değeri vardır. Her este
tik tavır almaya duygusallık eşlik eder ve estetik tavır sonunda bir duyguda çözümlenir, 
estetik haz denilen duyguda. Estetik haz insan kişiliğini değiştirir. Estetik haz insanı 
günlük yaşamın tutkularından, kaygılarından kurtarır ve insan ruhunu arındırır. İnsanın 
ruh hali bir konser dinlemeden önce ve sonrasında farklıdır. Konser sonrasında insan 

376 mutludur. Bu mutluluğu yaratan estetik hazdır. Estetik haz duygusal hoşlanmadan başka 
bir şeydir ve bunu en açık biçimde KANT ortaya koyar. İlgi kavramından bahseden Kant 
estetik hazzı duygusal bir uyarılma değil, bilgi yetilerimiz olan duyarlılık ile zihin arasın
daki uyuma dayandırır. Duygusal hoşlanma kişinin o an içinde bulunduğu ruhsal durumla 
ilgilidir ve yalın bir duygu olayıdır.26 Bu durumda yerli dizi formu duygusal hoşlanmalar 
yaratmaktadır. Geçmişte yaşanmış veya var olan objeleri hatırlatıp özlem duygusunu 
uyandırma, sıcak insani ilişkilere özendirme ve kişiyi yaşanası bir dünyaya öykündürme 
gibi duygusal eylemler amaçlanmaktadır. 

Antik Çağda estetik ile en çok Platon uğraşmıştır. Güzelin doğru ve iyi ile olan ilişkisini in
celeyen Platon taklit etmenin (Mimesis) ahlak kurallarını ve ussal bilgiyi zedelediğini öne 
sürdü. Platona göre güzel olmayan iyi, iyi olmayan güzel düşünülemezdi. Platon'dan et
kilenen Aristo mimesis ile başlar ve sanatın katarsis yani arınma olduğunu söyler. Sanat 
yaşamın taklididir derken sanatı bir öykünme edimi olarak anlar ve etik dünya ile estetik 
dünyayı özdeşleştirir. Aristo, güzel iyidir der. Yunan felsefesinin son temsilcisi Plotnius, 
kötü ile çirkini özdeşleştirir. Ona göre güzel ve iyi maddeden olabildiğince arınmaktır. 
Ona göre güzelliğin ölçüsü arınmaktır. Bu anlamda kişiler dizileri seyrederken anma 
duygusunu da yaşarlar. Kendisini iyi gören ve iyi karakter ile özdeşleşen kişi o karakterin 
de hata yapmasıyla avunur. Hatasını o karakterin telafi ettiği biçimde, onu taklit ederek 
telafi eder. Ertesi gün diziyi başkalarına anlatarak rahatlar. 

Antik felsefede etik ve estetik değerler kaynaşmıştır. Güzel ve iyi eşdeğerdir. 18.yyda 
Shaftesbury tüm güzellik doğruluktur diyerek bu geleneği devam ettirmiştir. Fransız Bo
ileau doğrudan başka hiçbir şey güzel değildir diyerek kişiliğin biçimlenişinde ve erdemli 
olmada estetiğe gerek duyar. Güzel olanın iyi olması dizilerde de sıkça görülür. Başrol 

24M. Kagan, Estetik ve Sanat Dersleri, çev. Aziz Çalışlar, (Ankara: İmge, 1993), 2. Basım. 
25i. Tunalı, a.g.e.,  s .  31 .  
26i. Tunalı, a.g.e.,  s .  45-56. 
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oyuncularının güzellik yarışmalarında derce almış kişilere verilmesi, güzel mankenlere 
rol verilmesinin ardında yatan bir gerçek de budur. 

Ne var ki, kişi evrendeki uyumu, insansal ve ahlaksal bir yaşamın özünü iç duyum ile 
kavrar. Estetik tavır almak görme ve işitme duyumlarına dayanır. Bunlara entelektüel 
duyular denir. Bütün sanatlar ya görme-resim, heykel, mimari- ya işitme-müzik, edebi
yat- duyusuyla ya da her ikisi-tiyatro, opera- ile ilgilidir. Sanatçı görmeleri için insanlara 
gözlerini verir.27 Televizyon söz konusu olunca yukarıdaki tanımlamalar değişir çünkü 
televizyon bir sanat dalı olmadığı gibi sanatın taşıyıcısı da değildir. Sanatı göstermez. 
Televizyon bir iletişim aracı olarak kişileri ve uzak toplumları birine bağlar ama sanatın 
bağlayıcı özelliklerinden faydalanmaz. İmgesel veya simgesel bir dünya birliği yaratmış
tır. Televizyondaki imgeler demografik ve olgusal olarak gerçeği çarpıttığı için kitlesel 
üretim olgusuna hizmet eder. Piyasa ekonomisini benimsemiş ülkelerde TV ekranlarına 
yansıyan her şey pazarlama ve finans sektörünün tal eplerine göre düzenlenir. Kültürel 
işlevlere sahip olması gereken TV reklam aracı olur. Dolayısıyla, TV programları seri 
imalat mantığıyla üretilen başarısı kanıtlanmış ürünlerin tekrarlanmasına dayanır. Bu 
ortamda etik ve estetik değerlerde yaşanacak yozlaşma kaçınılmazdır. 

Televizyonun sebep olduğu estetik yozlaşmayı çevremizden daha kolay gözlemleyebili
riz: 

*Dil ile düşünce yapısı arasında koşutluk vardır. Benzer dil kullananlar benzer 
düşünürler. Dilimizi güzel bir biçimde kullanamıyoruz. Dilbilgisi ve fonetik kural
lara dikkat etmiyoruz. 

*Değer yargılarımız değişiyor. Kültürümüze ters olan değerler kabul edilir hale 
geliyor. Asi gençleri kanıksadık. 

*Herkes ünlü top model gibi olmak istiyor. Güzellik ölçütlerimiz değişti. 
*Herkes giyimde, ev eşyasında, yiyecek ve içecekte vs. belli markalara, eğilim

lere, renklere ve şekillere yöneldi. 

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Dünya her geçen gün değişmektedir. Sanayi kapitalizminden sonra iş gücü kimlik değiş
tirmeye başlamış ve tarihsel görevini yitirmiştir. Bir günde yüzlerce üretilen bir yalanı 
izleyenlere gerçek diye sunan TV aslında düşünce ve davranışlarımızın, genel beğeni 
yargılarımızın temel kaynağıdır.28 Medya bireyleri hayatları boyunca etkiyen en önemli 
toplumsallaşma aracıdır.29 

Mcluhan, toplumların kullandıkları haberleşme araçlarının içeriğinden çok doğasından 
etkilendiklerini söyler. İletişim araçları insana ait özelliklerin uzantılarıdır. Medya çevreyi 
değiştirirken özgün algılama duygularını da uyarır ve bu uyarılma sonucu düşünce ve 
davranışlar değişir. Dizilerde gösterilen etik ve estetik değerlerin hızla kabul edilmesi-

27F. ScAhiller, İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, çev. M. Özgü, (İstanbul: MEB, 1990), 
s. 20-21. 
28G. Burton, Görünenden Fazlası, çev. N.  Dinç, (Ankara: Alan, 1995), s. 13-14. 
29L. Pye, ve S. Verba, Political Culture and Politica/ Development, {Prlceton:  Princeton University 
Pres, 1965) ve W. Rosenbaum, Politica/ Cufture, {London: Thomas Nelson and Sons Ltd., 1975). 
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nin nedeni budur. İnsanoğlunun dünyayı algılaması değişir; algılama duyuları değişirse 
insan da değişir. 

Televizyon programları kamunun yararı için, ahlaki değerleri pekiştirmek, kültürü ko
rumak için yapılır. Televizyon dizileri toplumun ortak anılarıdır. Dikkat ve özenle plan
lanmaları gerekir. Ulusal ve uluslararası yayın kurallarına uymak gerekir. Yayın etiğine 
uymak gerekir. 

Sinemadan etkilenerek ortaya çıkan bir format olan TV filmi ve TV dizisi doğal olarak 
bir sanat dalı olan sinemanın sanatsallığından etkilenmelidir. Sinema filmleri ideolojik 
ve kültürel bakış açısına sahiptir. Sinema kuramı tarihi açısından filmler kültürel, politik 
ve toplumsal işlevlere sahiptir. Mesaj iletme, estetik başarıya ulaşma, anlatım kaygısı 
taşıyan filmler bu bağlamda yerli dizilere ışık tutmalıdır. Türk toplumunun duygu yapısını 
özümseyen, kültürel değerleri yansıtan ve estetik yargının biçimlenmesine önderlik eden 
örnekler verilmelidir. 1990'1arda yaşanan özelleşme hareketiyle çeşitlenen ve çoğalan TV 
kanalları sürekliliğin ve kalitenin sağlanması için sağlam bir devlet politikasına da ihtiyaç 
duymaktadır. 

Role Of Media On The Improvement Of Culture: Turkish TV Serials And The 
Construction Process Of Aesthetic Judgement 

Being the fourth power, electronic media and visual culture present human 
beings, who are in the charge of being individuals, a set of values whose 
base are eroded and that are extremely loose. Ethic and aesthetic values are obstinated 
by some dominant forces later called globalization; as a result, a chaos of values 
has been introduced. Splits in aesthetic values make the lives of individuals simpler, 
demolish their intellectual nourishment, and prepare a ba ckground for the diffusion of 
kitsch elements into every aspect of human life. The most common format that people 
watch on TV every day is soap-operas, Turkish serials. Aesthetic values should dominate 
the serials, however, their themes are insufficiently organized giving less importance to 
aesthetical values and while they are being filmed, less im portance has been given to 
aesthetic elements. Domestic, religious, moral, cultural, ethical, and aesthetical values 
that have been collected within years are expected to transfer new generations but the 
process has started to been manipulated by cursorily filmed serials. As a result of so 
many stereotypes, the appreciated one or two ones could not attract much attention. 
If the serial had themes that are chosen accurately and that reflect the real culture of 
the society and that educate the society in terms of ethics, morals; had an appropriate 
and natural language; had scenes that reflect universal values; shortly if the serial 
educated people and let them change, it would be appreciated by the viewers. 'Second 
Spring (İkinci Bahar)', 'An İstanbul Legend (Bir İstanbul Masalı) stili find audiences. 

Then this paper has two aims: One is to identify the stereotyped Turkish 
serials regarding the process of the development of the aesthetical 
judgments and their impact on viewers. Second is to draw a border line between 
what is an aesthetical value and what is a product of popular culture which in turn has 
no or little aesthetic value. 
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Sanatta Algılama, Konu ve Anlam 

Ayla ERSOY 

Sanat insandan, yaşamdan ve canlı gerçeklikten kaynaklanır. Ancak dış dünyanın edil- 381 
gen bir yansıması değildir. Etken bir eylemdir. Sanat bir ayna gibi nesneler dünyasını 
yansıtmaz, onu yeni bir varlık haline dönüştürerek yeniden yaratır. Bu yaratı da insanlar 
üstünde bir etki yapar. l<aynağını nesnel dünyadan alarak yaşamın kendisinden çıkması-
na karşın, özgün bir varlık olarak yaşama karışır, onu bütünler. Sanat yapıtı içinde gördü-
ğümüz gerçeklik, dış dünyada rastladığımız gerçeklikten farklı, yapıtın kendi gerçekliği-
dir. Bir yanı ile nesnel, diğer yanı öznel olan bir anlam varlığıdır. Sanatta tartışılmasından 
asla vazgeçemediğimiz öz ve biçim karşıtlığı da; nesnel ile öznelin karşıtlığına bağlıdır. 
Önce içerik yani anlam sonra da bu içeriğin kendini biçimlendirerek görünür şekil alması 
ve bu iki yanın birbiriyle ilişki içinde bulunması söz konusudur.1 Sanat yapıtı karışık bir 
yaratıcılığın ürünüdür. Bu karmaşık yapı çözümlendiği zaman içerik ile biçim arasındaki 
geçiş ortaya çıkar. Ancak bu geçişi kesin bir çizgiyle ayırmak olası değildir. Sanat yapı-
tında her şey bir biçim olduğu gibi, bu biçim içinde yapıt aynı zamanda içeriktir. Biçimi 
oluşturan parçaların seçimi, ayrıntılar, maddenin kümelenişi, dengeye oturuşu, bunların 
birleştirilip bir düzen içine sokulması ile biçim bulur. Ancak biçim her zaman öze sıkı 
sıkıya bağlı olduğundan, bu biçimsel etken hemen içeriksel olana dönüşür. Burada amaç 
somut insanlardan, doğadan ve yaşantılardan kendiliğinden kaynaklanan duygusal tutu-
mu göstermektir. Biçim için uygun bir içeriğin olması önemli bir değer taşır ama sanatsal 
özellik veren de biçimdir. Oysa içerik bazen belirsiz bazen de büyük bir devinim içinde 
durmadan değişir, biçimle çatışır, biçimin sınırlarını yıkar, yarattığı yeni biçimler içinde 
değişim bir öz olarak bir süre için yeniden denge sağlar. Sanat yapıtlarında belirleyici bir 
öge olmakla birlikte içerik tek başına sanatsal bir etki yaratamaz. Sanatsal etki içeriğe 
uygun biçimlerle sağlanabilir. İçeriğin en belirli özelliği değişken olmasıdır. Bu değişim ve 
devinim biçimlerdeki değişimi de sağlayan en önemli etkendir. 

Sanatta içerik kavramının yapısını incelediğimiz zaman tema, konu ve anlamdan oluş
tuğunu görürüz. l<onu ile tema birbirine bağlıdır ama aynı şey değildir. Konu sanat ya-

1Ayla Ersoy, Sanat Kavramlarına Giriş, (İstanbul: Yorum Kitabevi, 2002), s. 134. 
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pıtında yer alan somut olay, tema ile ortaya konan ise sanatçının siyasal, dinsel, felsefi 
veya estetiksel olarak ortaya koyduğu düşüncelerin bireyselleştirilmiş olan gerçekliğin 
özüdür. Konu dış olay, tema iç olaydır. Gerçekliğin özünün birey olarak daha derinden 
kavranışının yapıta yansımasıdır. Yaratma sürecinde kavramlar, düşünceler yargılar yapı
tın içinde erimiş duygu anlatımına dönüşmüş durumdadır. Gerçek bir yaratmada nesnel 
gerçeklerle duygular birlikte aynı anlatım eyleminde iç biçe geçmiştir.2 Ne biri ne de 
diğerine öncelik verilmez. Gerçek sanat yapıtı en derine inerek en yüksek kavramaya 
yönelir, her şeyi kapsayan gerçekliği bütünlüğü içinde özümser. Anlatılan duygu ne denli 
özel ise, sanat yapıtının yaratacağı etki de o denli büyük olur. Estetik beğeni estetik algı
lamanın ardından gelir. Duyularımızın iç ve dış dünyadaki uyarıcılarla bilinçli ve bilinçsiz 
bir ilişki içinde bulunması gerekir. İnsanları birbirinden ayıran farklılıklarını da toplumda 
benimsedikleri yaşam biçimleri, düşünceleri ve alışkanlıkları oluşturur. Nesnel gerçekler, 
duyularla algılanır ama algı duyudan daha ileridir. İnsanlar iç dünya veya dış dünyaya 
ait olguların bilincine varmak suretiyle algılarını çoğaltır ve zenginleştirirler. Dış dünya 
ile ilgili algılarımız iç dünyamızın oluşumunu etkilediği gibi, iç dünyamızın gerçekleri de 
dış dünyanın algılanışını etkiler. Algı alanını ise bireyin içinde yaşadığı doğal ve sosyo
kültürel ortam sağlar.3 

Sanatsal etkinin kaynağı insan zihninde iki noktada toplanır. Birincisi biçim diğeri biçimle 
birleşen düşünceler. Çünkü biçim duygusal öğelerin birleşimiyle ortaya çıkar. Psikolojik 
bilinçliliğin sınırları içinde vücuda gelen imgelerin oluşturduğu sezgisel bilgiyle sanat 
yapıtının anlamını kavrayabiliriz. Kompozisyon spiral motiflerin tekrarı veya birbirine 
dolanan bir şemada veya öğelerin simetrik düzenlenmesiyle dikdörtgen bir yüzeyde ku
rulmuş olabilir. Diğer yandan bir ağaç, yüz veya dağ görülebilir. Birincisi soyut, ikincisi 
temsili veya figüratif olarak isimlendirilir. Bunlar benzer biçimler değildir. Ama benzer 
biçim, benzer nesne çeşitlerinin özelliklerindeki biçim veya dünyada bizimle ilgili durum
ları gösterir. Çünkü göz bazı şeyleri her seferinde biçime ekleyerek örnekleri birbirine 
benzetebilir. İnsan zihninde doğadan kalanlar, işaretler, imgeler mevcuttur. Eğer resim 
veya heykel biçimciyse soyut olacaktır. Fonksiyonlar ve bölümler bunun içinde nasıl isim
lendirilir ve ne rol oynar? Anlamı nedir? Bu sorular arkadan gelir. Erken dönemlerden 
başlayarak biçimci estetik ile iç estetik de konu sanatsal deneyimler içinde bütün amaç
lara etki eden en yüksek zihinsel etkinliktir. 

Her sanat yapıtının bir konusu ve bu konu ile açığa çıkan bir teması vardır. Konu seçimi 
tek başına biçimi belirlemez. Sanatçının ona verdiği anlamla bir değer kazanabilir. Öz 
aşamasına yükselebilir. Konu sanatsal biçimin bir düzeyini, anlam diğer düzeyini belirler. 
Bir sanat yapıtının değerini konudan önce anlamı belirler. Seçilen konu ise sanatçının 
tutumunu, bakış açısını, hangi toplumsal değerlere veya bireysel duyarlıklara önem ver
diğini işaret eder. Neyin nasıl ve hangi ortamda sunulduğunu gösterir. Bir manzara res
minde veya figüratif çalışmada ay, bulut, ağaç veya bir figür temsili olarak gösterilirken, 
onların yarattığı izlenimler duygusal olarak ifade edilir. Bu duyguyla gösterme estetik 
değerlendirmeye zıttır. Estetik bilgi yapay veya doğal yalnız hareket eder ve sanatçının 
sorumluluğu biçimin ne olması ve neye dayanması gerektiğini ayırt etmesindedir. Sanat 
yapıtları gerçekten temsil etme güçlerini olaylar ve kişiler zinciriyle bağlantılı olarak 

2H .Mehmet Doğan, Estetik, (İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 1998), s. 239. 
3M. Sıtkı Erinç, Sanat Psikolojisine Giriş, (Ankara, 1998), s. 48. 
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ortaya koyarlar. Daha sonra anlam çıkarmak üzere şekil verilebilir. Bir portre belli bir ki
şiye benzer, onun karakteri, görünüşü hakkında bize bir şeyler anlatır. Nesnenin kendisi 
benzerliğe yardım eder. Resimde şüphesiz insan yüzünün, moral ifadesinin, gülümse
mesinin, gözlerindeki ışığın önemi vardır ve bunlara dikkat etmeli miyiz? Yoksa sadece 
renkler, hacim ve plan ilişkilerinden mi söz etmeliyiz? 

Resimde bazen tüm resim resmin içindedir. Figürler üstünde yaprakların arasından parla
yan ay v.s .  ve bunlar üzerine orada olmayanlar da izleyici tarafından eklenebilir. Resimde 
yapraklar ve ay olmasın sadece geometrik şekillerin birleşimi olsun burada iki boyut 
içinde hiçbir şey yoktur. Bunu tanımlamak ise tamamen keyfidir. Çünkü yaprak geomet
rik biçimde ve bireysel tek bir örnektir. Diğer yandan bir nokta yaprak resmi değil ama 
yaprak gibi, ona benzer bir şekilde dörtgen bir formda, ayın sarı, yuvarlak şekli sezgisel 
olarak bizi şaşırtmayan biçimleri işaret edebilir. Sezgisel bilgiye dayanarak, sanatsal gös
terimin konusunun bazen de özel bir form olması gerekliliği görülür. Burada belirsiz olan 
yorum aşamasında ortaya çıkar. Doğaüstündeki estetik bakışa özgü olarak yorum deği
şebilir. Doğal nesneye hayran olmak onun görünüşüyle birinin kurduğu özel ilgidir. Ya da 
buna zıt olarak birkaç işaret bırakan görünüş gerçekten önem kazanır. Böylece özgününe 
aldırmadan taklitle eksilen nesne orada gerçekten var olur. Estetik durumun çözümle- 383 
mesi için bütün bunlardan emin olmak anlamaktan daha kolaydır. Burada ele alınan 
konsept sağlam olmalıdır. Yoksa tüm estetik deneyimlerine rağmen incelikli, farklılıkları 
koruyarak bir noktada birleşen sanat yapıtı içinde anlayacak, ayırt edecek bir şey bulu
namayabilir. Sanat yapıtının konusu doğadan çizilen biçimlerdir. Sanatsal deneyim içinde 
değiştirildiği zaman sembolik ve kavramsal bir değer kazanır. Biçim resimde konuyu 
gösterir. Temsili yapıtlar doğa biçimleriyle kesinlikle ilgilidir. Sanatsal taklitte benzersizlik 
olduğu kadar eksiklikler de vardır.4 Benzerlik görünüşte, eksiklik özdedir. Soyutlama na-
turalizmin sadeleştirilmesidir. Benzerlik ilgi durumu ve dereceleridir. Çizginin uzamasıyla 
basit daire çiçek olabilir, hayvanın kuyruğu düzenli bir kıvrımla şekillenebilir. 

Ölçüt, biçimin koşulları üzerine temellenir. Biçimin Doğadaki biçime benzemesi istenir. 
Soyut biçimlerinde kaynağı doğadaki formlardır. Resimde konu estetik bir kategori de
ğildir. Başla beden arasındaki fark, koni ile küp arasındaki farktan daha çok değildir. 
Doğada var olan biçim önemli ve anlamlıdır fakat maddesiz doğa da sanat yapıtı için 
kaynak olabilmelidir. Sürüngenin derisi, kuşun tüyü, bal peteği veya kar tanesi, istirid
yenin kabuğu saf, dekoratif desen olarak geometrik üslubu da geliştirir. Aslında doğanın 
böyle bir görünümünü taklit etmek gerçekle uğraşmaktır. Soyutlama eğilimi ifadeci ve 
yapısalcı değerlerden sorumludur. Soyut kompozisyonlar doğanın taklit edilmeye uygun 
kendi nesneleridir. Gerçeğin bir kopyası olarak estetik ilgi ayırt etme özelliği üzerine 
yoğunlaşmıştır. Sanat yapıtında kurgu ve taklit arasında zıtlık olduğu gibi, bir desenle 
diğeri arasında da vardır. İmgesel buluş olarak kopya taklittir, sanatın içine giren doğa
nın var olan ve konu olarak sanata giren her bir deseni önemlidir. ister kaba ve şekilsiz 
olsun, isterse canlı veya donuk hiç fark etmez. Basit bir konu, küçük ayrıntılar, içten 
duygular, tesadüfi düzenlemeler kesinlikle sanat yapıtında önemsiz değildir. Çünkü onun 
konusu formu doğada bulunmuş olsa da sanat devamlı olarak açığa çıkan değerler ve 
anlamlarla doğaya bağlı olarak var olmuştur. Tüm bunlar yaşamla kurulan özel ilginin bir 

4Georg Wilhelrn F. Hegel, Estetik, çev. T. Altuğ, H. Hünler, (İstanbul: Payel Yayınları, 1994), s. 179. 



parçasıdır. Böyle bir ilişki bir deneyimle, diğeri arasında bağımlı bir ilişki olmadığı gibi," 
güzel" için de çok gerekli değildir.5 

Bir sanat yapıtına önce bakılır, sonra anlamlandırılır. Her sanat yapıtı yaratıldığı döne
min ve yerin güncel koşullarından kaynaklanırsa da zamanın ve yerin koşullarını aştığı 
için tek bir anlam taşımaz. Kuşaktan kuşağa değişen toplumsal koşullar, düşünceler ve 
bakış tarzları gerçek bir sanat yapıtının anlamını değiştirebilir. Hatta yaratıcısının hiç dü
şünmediği yeni görüşler bulunabilir ve ona yeni anlamlar kazandırabilir. Ayrıca bireysel 
bağlamda bakıldığında da kişilerin bilgi birikimleri, kültürleri, sanata duydukları ilgi ve 
algılama yetenekleri de aynı sanat yapıtına birbirinden çok farklı anlamlar yükleyebilir. 
Sanat yapıtının izleyici ile kurduğu özel ilgi onun anlam boyutunu da belirlemektedir. 
Bu bakımdan sanat yapıtının tek bir anlamı yoktur, üst üste bindirilmiş anlam katman
ları vardır. Her izleyici kendine göre bu katmanlardan birini görebilir. Nesnelerin dilini 
belirleyen "NE" sorusudur. Nesnelerin dili " NASIL" ı ifade edemez Çünkü nasıl sorusu 
nesnelerin biçim özelliklerini gösterir ve bütün biçim sınıflandırmaları arasında paylaşılır. 
Göz benzer biçimi fark etmeden kavrar, takip eder bir göstergeyle desenin yönünü be
lirlemeye çalışır. Biçimin yani çizgi, plan, renk, ışık, kompozisyon ve onların oluşturdu-

384 ğu dili gözlemleyerek anlamaya çalışır ve modelin açıklanmasıyla anlama ulaşır. Bazen 
nesneden bazen nesnenin kıvrımlarından aldığı ışıktan onun tanımına ulaşabilir. Kadın 
figürü, alev, helezonik kıvrımlar, geometrik düzenleme v .s .  konunun nesnesini yaratan 
deseni kavramak için görüşümüze yardım edebilir. Pastel veya canlı renklerin ilişkisine 
göre planların düzenlenmesi, figürün uzatılmış veya bodur bırakılmış olması biçimsel 
karakteri göstererek estetik yargıya ulaşmamıza yardımcı olur. 

Biçimin dili duygusal dilden başka, seçilmiş olanı gösterir. Ele alınan konunun nesne
lerinden desen olarak yola çıkmak bazen çok benzer biçimlerin aynı özelliklerinin aynı 
yolla gösterilmesine sebep olur. Örneğin bir hareket belli bir çizginin ritmiyle veriliyorsa, 
başka bir sefer aynı hareket için diğerine benzemeyen çizgisel uyumu bulabilmek güç
tür. Eğer çizgiler değişirse hareket de aynı kalmayacak, hareket değişirse çizgi de aynı 
olmayacaktır. 

Bu ayrıntılara sahip olan bir figürlü grubun olduğunu düşünelim; Bu grup onun çizgile
rine, renklerine hacmine, gölgesine ve ışığına sahiptir. Kompozisyon ilişkiler orantı ve 
örnekler her zaman her yerde aynıdır. İmgesel yaratıcı eylemin önemi; yeni renkler, yeni 
çizgiler, yeni düzenlemelerle ona özgün özellikler kazandırmaktır. Bu da nesneyi yeni 
özgün yaratılmış bir estetik nesneye yani sanat yapıtına dönüştürür. Ortaya konan biçim 
figüratif bir kompozisyon ya da soyut bir çalışma olsa da faklı biçimlerin çözümlemesine 
karşı biçimle içeriği birbirinden ayırabilmek zordur. Çünkü içerik genel olanı veya biçim 
özelliklerinin kategorisini gösterir. Birçok insan için estetik biçim nesnenin yerini tutana 
ait olan duygunun açığa çıkması için sadece bahanedir. Anne ve bebek, köpek, koyun, 
saygıdeğer yaşlı adam, doğum, ölüm v.s .  bireysel davranışa bakmaksızın duyguları açı
ğa çıkarır. Burada ele alınan konunun estetik değeri formun gerçek hayatta hoşa giden 
bir değere cevap verme zorunluluğunda değildir. Bir ölü doğa resmiyle gösterilmek is-

5Arnold Isenberg, Esthetics and the Theory of Criticism, (Chicago: The University of Chicago Pres, 

1988), s. 39. 
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tenen sadece meyve veya çiçekler değil, belki de ondan daha büyük olan evrenin gös
terilmesi olabilir. 

Derin etki acaba sanat yapıtında mı? Doğada mı? Bu algılama alışkanlıklarına bağlı bir 
durum. Bir kağıt parçası üzerine doğrudan çizilmiş küp, kareyle yapılmış başka bir örnek 
olarak görülebilir. Yani yeni bir boyutta algılanabilir ve etkilenme koşulları bireylere göre 
değişir. Geçmiş deneyimlerin tanımlamada olduğu gibi çağrışımlar ve yorumda da işlevi 
olabilir. 

Tanıma konsepti belirsiz olmakla birlikte bir portrede kişinin fiziksel görünüşü hakkında 
ipucu verir. Tanıma eylemi bu anlamda tasdik edicidir. Bu anlam çıkarma eylemine eşittir. 
Ya da bir figürü tahtada bir daire olarak tanımladığımız da hiç kimse dairenin gerçek an
lamını sormak için zorlamayacaktır. Biçim bir şeye benzeyebilir. Onun benzerliği ona isim 
vermeye kafi gelebilir ya da başka bir şeye dayanabilir. Aldığımız bilgiyle biz oradan diğer 
şeye gideriz . Yorum bilginin ötesindedir. Soyut biçim benzersizdir. Orada konuyu tanım
layabilmek için sadece doğadan edindiğimiz deneyimlerin bizde yaratacağı çağrışımlar 
esas olur. "Konu" kesin doğa biçimlerinden özel ilgiyle toplanmış ise biçim isimlendiril-
memiş olabilir. Görsel etki üst üste bindirme, perspektif, ışığın kullanımı, renk dağılımı 385 
veya optik mekanizmanın yarattığı yanılsama ile anlamın içine nüfuz eden duyguyla elde 
edilebilir. Beyaz üzerine koyuca gölgelenmiş açık renk gri olduğunda yarattığı etki gibi. 
Ya da deniz kenarından bir adaya baktığımızda görüş alanımız ve uzaklık değiştiğinde 
algılarımız da değişir, yanlış anlamlar çıkarabiliriz .  Sanatçı daha önceden bildiği bir duy-
guyu değil, bir sezgiyi, izlenimi dile getirdiği için anlatımında önce duygu yoktur. Gerçek 
sanat yapıtında duygu görsel dille anlatıldığı zaman, sanat yapıtının anlamı oluşur. 

Sanatın kendine özgü bir dünyası vardır. Sanat yapıtı ayrı bir varlık olarak yaşama ka
tılır. Sanatçının vermek istediği özü kavrayış derinliğiyle, öz-biçim diyalektiğini anlayıp, 
gerçekleştirebilme başarısıyla ortaya çıkar. Birey ve toplum değiştikçe yeni özler doğar, 
bu özler de her zaman kendine uygun yeni biçimler yaratır. Yeni özlerin alışılmış biçimler 
içine sıkıştırılması hiçbir dönemde mümkün olmadığı için sanat sürekli değişim içinde 
olacaktır. 

Perception, Subject Matter and Meaning in Art 

Art derives from life and realities. It is an effective activity which comes from objective 
world and joins into life as an authentic existence and complements it. The reality that 
we see in a work of art is different from the reality of the real world; it is the reality of 
the work of art. It is an existence of meaning which one part is subjective and one part 
is objective. 

The work of art is a product of a complex creativity. When this compiex structure 
is analyzed, the transition between the content and the form come on screen . The 
transition can not be separated with strict lines . Everything in a work of art is form and 
aiso in this form, the work of art is the content. Because the form is always connected 
to its essence by tight bounds, this formal factor quickly turns into the contextual factor. 
It is valuable to have a suitabie content for the form, but, which gives the work of 
art's artistic character, is the form. However, sometimes the content is ambiguous; 
sometimes it changes with a great movement, it ciashes with the form, it breaks down 
the edges of the form, the change in new forms as a substance makes a balance for a 
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while. Content which is a determinative element of the work of art; however, it can not 
create an artistic influence. 
Content is constituted by theme, subject matter and meaning. While subject matter is 
the concrete event that is shown in the work of art, the theme is the essence of the ideas 
related to politics, religion, philosophy or aesthetics which constituted by the artist . 
Human beings multiply their perceptions by understanding the facts belonging to the 
inner and outer world. Our perceptions related to the outer world effect the construction 
of the inner world; besides, the realities of the inner world effect the perception of the 
outer world . 
In painting, sometimes the whole image is in its frame. Figures, trees, ete. The things 
which do not exist in there are added by the spectator. On the other hand, a geometrical 
form such as leaf, flower ete. can be percept by intuitional knowledge. This emerges in 
the process of interpretation. The subject matter of the work of art is the natural forms. 
They gain value when they are changed by an artistic experience . Abstraction is the 
simplifying of Naturalism. A simple circle can turn into a flower by lengthen a line. The 
source of abstract forms is the forms belonging to the nature. There is an opposition 
between authentic and imitation, just like there is an opposition between a drawing 
and another drawing. Every drawing that can be counted as art is important . Whether 
rough and shapeless, vivid or dull; it does not matter. These are the parts of a special 
interest in life. 
The work of art is first seen then given its significance. When considered individually; 
the intelligence, the knowledge, the interest in art, the perception ability of people 
may give different significance to the same work of art . That's why; the work of art 
does not have one meaning or significance. There exist multi-layered significances and 
meanings. 
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Sistematiklik İlkesi ve Sonsuz: 
Kant'ın Üçüncü Kritik'inin Alman İdea
listleri ve Erken Romantiklerince Okun
ması ve Bunların Farkları 

Şahan EVREN 

Kant'ın sisteminin Alman İdealistleri'nin sistemlerine nasıl dönüştüğü araştırılacak olu- 387 
nursa, ya da Salt Aklın Eleştirisi'nden (1781) Tinin Fenomenolojisi'ne (1807) kadar ge-
çen sürede felsefenin kat ettiği yolun izi sürülecek olunursa, insan kendini bir labirentin 
içine girmiş sanabilir. Çünkü transandantal idealizminin geçirdiği dönüşümün izini sür-
mek pek kolay bir iş değildir. Karşılaşılan çeşitlilik, entelektüel tartışmaların çokluğu ve 
Kant'ın sistemine karşı geliştirilen tepkilerin farklılıkları, insanı, bütün bunlardan anlam 
çıkarabilecek bir ilke, altlarında yatan bir bütünlük olup olmadığını sorgulamaya iter. 
" Kant'tan x'e" şeklinde formüle edilebilecek, ana bir hat etrafında toplanabilecek bir 
problemler bütünü olup olmadığının cevabını aramaya zorlar. Burada felsefe tarihçisine 
düşen görev, şu soruyu sormaktır: Kantçı sistem nasıl benimsenmiş olmalı ki, ortak bir 
proje olsun ya da olmasın, ortaya çıkan bütün sistemler Kant'ın sistemini tamamladıkla-
rını iddia edebildiler? Bu doğrultuda, Kant felsefesinin geçirdiği dönüşümü anlamlı kıla-
bilmek için, Kant'ın nasıl okunduğunu, felsefesinde hangi problemlerin bulunduğu, hatta 
hangi problemlerin felsefesine atfedildiğini göstermeye çalışacağım. Soruyu bu şekilde 
koymak aslında bu problemlerin Kant'ta gerçekten olup olmadığının şüpheli olduğunu 
ima eder. Bu soruları cevaplamak için, Kant'ın sisteminde ve onu ilk eleştirenlerin, özel-
likle de Reinhold'un düşüncelerinde, sistematiklik ilkesinin ve aklın ne anlama geldiğini 
değerlendireceğim. Reinhold, bu bildiride önemli bir yer tutacak; çünkü Reinhold Kant'ın 
felsefesinin popülerleştirilmesinde ve Alman İdealistlerinin Kant'ı algılamalarında önemli 
bir yer işgal ediyor. Dolayısıyla, Reinhold'un sisteminde, kavram-görü gibi, bilinç- ken-
dinde şey gibi, Kant'ın olmazsa olmaz ikiliklerinin nasıl göz ardı edildiğini ve bu ikiliklerin 
aşılmasının, Kant'ın yaptığı gibi sonlu olanla yetinmeyip, Sonsuz'u ve Mutlak'ı nasıl sis-
tem içine davet ederek idealizme zemin hazırladığını göstermeye çalışacağım. Son ola-
rak, bu dönemde Kant'ı okumanın tek yolunun bu olmadığını, Friedrich Schlegel, Novalis 
gibi felsefe tarihinde daha az tanınmış figürlerden oluşan Erken Alman Romantiklerinin 
aklın sınırlılığına saygılı yorumlarının, Kant'ın fikirlerine, Kantçı parametrelerde çalıştığını 
iddia eden Alman İdealistleri'nden nasıl daha sadık olduğunu vurgulayacağım. 
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Kant, felsefesinin bilimsel olmasını istiyordu . Salt Aklın Eleştirisi'nde, "Salt Aklın Arkitek
toniği" başlıklı bölüme, Kant şunları söylüyor: 

Arkitektonik'ten sistemler sanatını anlıyorum. Sistematik birlik, sıradan 
bilgiyi bilime çeviren şey olduğu, yani salt bir yığından bir sistem çıkardığı 
için, arkitektonik, bizim genel bilgimizde bilimsel olanın öğretisidir ve bu 
nedenle zorunlu olarak yöntem öğretisine aittir.' 

Bu pasajda belirtilen, bir bilgiler topluluğunu bilim sayabilmek için onun sistematik bir
liğe sahip olması gerektiğidir. Kant felsefeyi bilimsel bir tarzda ifa edecek önlemleri 
aldığını iddia ediyor ve teorik alanla pratik alanın birbirine göre özerkliklerini aklın arki
tektoniği bağlamında teslim ediyor. Ve doğa alanının bağımsızlığını gözetmek koşuluyla 
özgürlük alanına birincil statüyü vermeyi ihmal etmiyor. 

Ahlak felsefesinin, felsefenin aklı uyguladığı öteki tüm alanları üzerindeki 
üstünlüğünden dolayı, eskiler, 'filozof' isminden ilk başta 'ahlakçı'yı anla
dılar ve akıl yolu ile sağlanan özdenetim görünümü bile bugün, belli bir 
analoji bağlamında kişiyi, sınırlı bilgisine karşın, filozof diye adlandırmaya 
yeterlidir . . .  
Şimdi insan aklının yasa koyuculuğu (felsefe) iki nesneye sahiptir, doğa ve 
özgürlük, ve böylece doğa yasasını ve ahlak yasasını, ilkin iki ayrı sistem
de ama nihai olarak tek bir felsefi sistemde içerir. Doğa felsefesi olan her 
şeye, ahlak felsefesi olması gereken her şeye dairdir.2 

Buradan da anlaşılıyor ki, Kant, hem felsefesinin bilim statüsüne erişmesi için ona sis
tematiklik ilkesini sağlamak zorunda olduğunun, hem de Hume'un yıkıcı kuşkuculuğun
dan ve Spinoza'nın determinizmi her alana yaygınlaştıran rasyonalizminden sarsılan Ay
dınlanma düşüncesinde pratik alanın öncelliğini koruması gerektiğinin farkındadır. Ama 
Kant'ın, Salt Aklın Eleştirisi ve Pratik Aklın Eleştirisi'ni yazdıktan sonra, arkitektonizm 
ilkesi sayesinde ayırdığı bu alanlar, karşısına başka bir sorun olarak yine çıkacaktır. Her 
ne kadar, doğa alanının özgürlük alanına etkisinin olmaması bir gereklilik olsa da ve bu 
iki alan birbirinden özerk alanlar olsalar da, özgürlük alanının doğa alanı üzerinde belli 
bir etkisinin olması gerekmektedir. Kant bu etkiyi, bu geçiş sorununu Yargı gücünün 
Eleştirisi'nde ele alacaktır. Kitabın giriş kısmında şunları söyler: 

Şimdi, doğa kavramının duyulur alanı ile özgürlük kavramının duyuüstü 
alanı arasında hesaba gelmeyen bir uçurum olmasına rağmen, ki bu saye
de ilkinden ötekine (yani aklın teorik kullanımı yoluyla) geçiş imkansızdır, 
sanki birçok farklı dünya varmış ve bunların birincisi ikincisinin üzerinde 
hiçbir etkide bulunamazmış gibi: ama ikincisinin birincisi üzerinde etkisi 
olması gerekmektedir, yani özgürlük kavramı yasalarınca koyutlanan 
ereği gerçek kılmalıdır; ve doğa da sonunda öyle kavranabilmelidir ki for
munun yasallığı en azından özgürlük yasaları uyarınca gerçekleştirilecek 
ereklerin imkanıyla uyuşmalıdır.3 

1Kant, Critique of Pure Reason, çev. Paul Guyer ve Ailen Wood. (Cambridge: Cambridge U niversity 
Press, 1998), (A832/B860) İngilizce'den çeviriler bana aittir. 
2A.e. (A840/8868) 
3Kant, Critique of the Power of Judgment, çev. Paul Guyer ve Eric Matthews, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000), (5: 175-6) 
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Kant'ın Üçüncü Kritik'te ele alacağı sorun, bu nedenle, işte bu doğa alanı ile özgürlük 
alanı arasındaki geçişin nasıl mümkün olduğudur. Çünkü doğa öyle olabilir ki, ahlak ya
sasının bize emrettiği ereği gerçekleştirmek için pek de uygun olmayabilir. Bu nedenle 
eleştirel felsefenin tamamlanması bu uygunluğun, doğanın bizim ahlaki edimlerimiz için 
elverişli olduğunun gösterilmesine bağlıdır. Ve bunu yaparken Kant gene de alanların 
ayrılığı ilkesini gözetir. 

Ama Reinhold sistematikliğin bu yolda anlaşılmasını yeterli bulmadı ve böylece, sanı
rım, bütün idealist sistemlere kaynaklık etti. Bu iddiayı temellendirmek için, ilk önce, 
Reinhold'un onu Kant'ın felsefesiyle ilgilenmesine iten motivasyonunu anlamak gere
kir. Reinhold, herhalde Kant'ın felsefesinin algılanmasında en etkili kişidir. Çünkü Kantçı 
Felsefe Üzerine Mektuplar adlı eseriyle Kant'ın sisteminin popülerleşmesini ilk olarak 
Reinhold sağlamıştır. "Aklın nihai amacının düşünce sistemi kurma değil, insanoğlunun 
ahlaki eğitimi olduğu kanısındaki bir Aydınlanma adamı" olarak Reinhold, Kant felsefe
sindeki (ahlaki bir dünya ve inanç garanti eden) pratik alanın öncelliği fikrini çabucak 
kavradı. Ona göre, örneğin, Jacobi'ninki gibi Hume'cu saldırıları saf dışı bırakan l<ant
çı felsefe üzerinde evrensel uzlaşı olmamasının nedeni, Kant'ın sisteminin öncüllerden 
yoksun olmasıydı.4 Diğer bir deyişle, eğer Kant'ın felsefesinin tek bir ilkeden açımlandığı 389 
gösterilirse, bu felsefe kuşkucular tarafından bile kabul görmüş olup üzerinde evrensel 
uzlaşı olacaktı. Bu nedenle, Reinhold harekete geçti ve Temel Felsefe / Temeller Felse-
fesi (Elementarphilosophie) adlı eseri başta olmak üzere, Kant'ın felsefesinin değerinin 
anlaşılması için çabaladı. 

Reinhold, mantıksal kesinliğe sahip bir felsefe olması için, temelin sağlanması gerektiği 
teşhisini koyduktan sonra, Kant'ın sağlamadığı bir 'birincil ilke' ortaya attı. 

Hem teorik hem de pratik felsefenin ortak temelini sağladığından genel 
Temeller Felsefesi [Elementarphilosophie] diye adlandırdığım bu bilim 
için, [Salt] Aklın Eleştirisi gerçekten de materyali sağlamıştır, ama ideayı 
değil, hatta gerçek temeli hiç değil. Ve bu gerçekleştirilecekse, felsefi akıl, 
analizinde, [Salt] Aklın Eleştirisi'nde varılan noktanın ötesindeki bir sonra
ki adım için bastırmalıdır. Bu, daha yüksek ilkeler yolunda analitik olarak 
ilerleyen felsefi aklın atabileceği son adımdır; yine de, bu ve sadece bu, 
keşfedilen FELSEFE' nin nihai ve asıl temelidir. 5 

Kant'ın arkitektonik biçimde kurduğu sistematiklik anlayışıyla yetinmeyen Reinhold, te
orik ve pratik alanları birleştirecek nihai bir ilke arayışına girişiyor. Daha sonra bu arayış 
meyvesini verecektir: "Tasarım bilinçte özne tarafından, nesne ve özneden ayrıştırılan 
ve yine bu_ ikisiyle de ilişkilendirilendir" ki bu "bilinç ilkesi tamamıyla kendi içinden belir
lenir."6 Reinhold bu ilkeyi "metafiziğe propadötik (ön hazırlık) olan eleştiriciliğe öncel bir 
disiplin" içinde gösterdiğini iddia eder. 

4George dl Giovanni, "The Faet of Conseiousness" George di Giovanni ve H. S. Harris (çev. ve der. ) ,  
Between Kant and Hegel içinde (lndianapolis and Cambridge: Haekett Publishing Company, ine. 
2000), s. 9-10. 
5Reinhold, "The Foundation of Philosophieal Knowledge" George di Giovanni ve H .  S. Harris (çev. ve 
der.), Between Kant and Hegel içinde (lndianapolis and Cambridge: Haekett Publishing Company, 
ine. 2000), s. 68. 
6A.e. s .  72 



Ama Kantçı çerçevede, Reinhold'un yaptığı değişikliklerden sonra, artık hiçbir şey eskisi 
gibi kalamaz. En başta, teorik ya da pratik olsun, eğer felsefenin bütün bileşenleri bu 
bilinç ilkesinden çıkarılacak olursa, Kant ve hatta Reinhold'un kendisi için vazgeçilmez 
olan pratik alanın öncelliği nasıl savunulabilir? Bu " . . .  Kant'ta sık sık 'ahlaki olan'la öz
deşleştirilen 'pratik olan'ın anlamının genişlemesi"7 derneğe gelir. Dahası, Kant'ın öteki 
ikiliklerinin kaderi de bu birleştirici ilkeden etkileniyordu . "Ana düşünce şudur ki bilincin 
içinde bilincin kendisi ile bilincin ne hakkında olduğunun farkını korumak için 'kendinde 
şey'e ihtiyaç vardı, kaldı ki bu fark gözetilmeden tasarım için gerekli olan gönderim ve 
ayrıştırma işlemlerini gerçekleştirmek imkansızdır."6 Bu nedenle, Kant, kendisine idealist 
olduğu suçlamasını yapanlara karşı kendinde şeylerin bizim dışımızda olduğunu ifade 
ederek cevap verdiği halde, şimdi Reinhold, bu ayrımın kendisini dahi bilincin içinde ta
nımlayarak Alman İdealizmine giden yolu açmıştır. Hatta di Giovanni'ye göre "Reinhold, 
deneyimin biçimi ve içeriği, onun a priori ve a posteriori öğeleri arasında Kant'ın mutlak 
olarak gözettiği ayrımı görelileştirmiştir."9 Son olarak, hem duyarlığımızın hem de anla
ğımızın ilkelerini ortak bir kaynaktan çıkardığını iddia eden Reinhold'un bu metodolojik 
müdahalesi, düşünce ve duyum arasındaki Kantçı sistemin koyutladığı farkı da hiçe say
mıştır. Bütün bunlar, Fichte, Schelling ve Hegel gibi daha sonraki idealistlerin ele alacağı 

390 temalardır: bilinç sorunu, Kantçı ikilikler ve bir en yüksek ilke sorunu. 

Şu ana kadar iki sonuç çıkarılabilir: İlk olarak, Reinhold'un bütün felsefeyi bir ilke altında 
toplama doğrultusundaki metodolojik müdahalesi, Kantçı sistemin temel dayanaklarını 
gözardı ediyordu ve bunun sonucunda, di Giovanni'nin sözleriyle ifade edersek, "Rein
hold Kant'ın sistemlilik anlayışını yanlış bir şekilde monistik olarak okudu".10 İkinci sonuç 
ise bütün idealist geleneğin ortaya çıkmasıyla ilgili olması açısından önemlidir. Kantçı 
sistemin temel dayanaklarını ve özellikle üzerinde durduğu ikilikleri bir kere reddettikten 
sonra artık Kantçı programı tamamlamaktan söz edilemez. Kant'ın projesi tamamıyla 
farklıydı. "Basit olarak, [Reinhold'un] projesi ile Kant'ınki arasında bir devamlılık yoktu . . .  
O aslında Kant'ın sistemini temellendirmiyordu, çok farklı bir şey yapıyordu".11 Daha 
başka Kant-sonrası filozoflar da Kant'ın sistemiyle ilgilenseler de, konuyu ele alışları 
temel olarak Reinhold'un açtığı kapı aracılığıyladır. Her ne kadar Kant alanları ayrı tut
maya ve pratik alana öncelik vermeye özen gösterse de, Alman İdealizmi'ndeki o sonu 
gelmeyen felsefeyi tek bir ilkede kurma arayışları bundan kaynaklanıyordu. 

Alman İdealistlerinin Kant'ı okumalarında Reinhold'un etkisini belirlemek için bir noktaya 
daha değineceğim. Bu nokta Alman İdealistlerini farklılaştıran bir tutum olan, sistem
lerinin içine Sonsuz'u katma çabalarıdır. Çünkü Kant'tan sonra sorulabilecek haklı bir 
soru, Merold Westphal'in belirttiği gibi "[m]etafizik spekülasyon yolu bir kez kapandık-

7 Alexander von Schönborg, "Kari Leonhard Reinhold: ' ... Endeavorlng to keep up the pace mit un
serem zeitalter' ", Michael Baur ve Daniel O. Dahlstrom (der.), The Emergence of German Idealism 
içinde, (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press. 1999), s. 56. 
8George di Glovanni, a .g.e., s. 15 .  
9A.e. s .  18. 
10Paul Franks, "AII or Nothing: Systematicity and Nihilism in Jacobi, Reinhold, and Maimon", Kari 
Americks (der.), The Cambridge Companion to German Idealism içinde, (Cambridge: Cambridge 
University Press. 2000), s. 104. 
1 1George di Giovanni, a.g.e., s. 19. 
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tan sonra, Sonsuz ve Mutlak'la temasın nasıl yeniden kurulacağı"dır.12 Bu temas sadece 
Yargı gücünün Eleştirisi'nde ele alınan 'sezgisel zihin' fikrinin yeni bir yorumu sayesinde 
mümkün kılınabilirdi. 

Bizim anlağımız bir kavramlar yetisidir, yani kendisine doğada verilen 
ve kavramları altında toplanan tikel ne olduğu ve ne kadar farklı olduğu 
kendisi için olumsal olan, diskürsif bir anlaktır. Ama görü de bilgiye ait 
olduğundan ve görünün tamamen kendiliğinden olduğu bir yeti de 
duyarlılıktan farklı ve tamamen bağımsız bir yeti olacağından ve böyle
ce kelimenin en genel anlamıyla bir anlak olacağından, kişi böylece bir 
sezgisel anlağı da kavrayabilir (olumsuz olarak, sadece disküsif olmayan 
bir biçimde) . . .  ki bunda doğanın ürünlerinin anlakla tikel yasalar uyarınca 
uyuşmasının olumsallığıyla karşılaşılmamaktadır ve bu da bizim anlağımı
zın bunların çokluğunu bilginin birliğine getirmesini o kadar zor kılar. 13 

Kant burada bizim, böyle bir anlağı, olumsuz olarak olsa da, anlayabilme yeteneğimiz
den bahsediyor. Ama yine Alman İdealistlerinin ellerinde, sezgisel zihin fikri, "Kant'ın 
kendiliğindenlik ve alırlık arasında gözettiği temel farkın yeniden gözden geçirilmesi" 
anlamına geldi.14 Ve Kant sisteminin temel bir dayanağı daha reddedildi. Kant-sonrası 
idealistler, bizim 'sezgisel zihin'imizin gerekliliği konusunda direterek Kant'ın sistemini 391 
birleştirmeye çalıştılarsa da, Guyer'ın belirttiği gibi, "tam da bizde bir intellectus archet-
ypus [sezgisel zihin] olmadığındandır ki Kant'ın açıkladığını öne sürdüğü bilmece ortaya 
çıkar, yani zihinlerimizde beliren kavramların bizim tasarımlarımız tarafından varlığa ge-
tirilmeyen nesnelere zorunlu olarak uygulandıklarından nasıl emin olabiliriz?"15 Böylece, 
Alman İdealistleri'nin yaptığı, yoksunluğu bizi çıkmaza sokan bir yetiyi, bu çıkmazdan 
kurtulmak için kullanmaya çalışmaktır. 

Şimdi bütün bunlar, sonuçlarını yukarıda tartıştığımız Reinhold'un hamlesine bağlanıyor. 
Çünkü Reinhold, aslında, kendinde şeyi bilince dışsal değil de içsel bir biçimde tanım
layarak, Kant'ın mutlak bir biçimde koyutladığı ayrımları görelileştirip önemsizleştirdi. 
Ona göre "Kant, en fazla, bizim, sonlu görüngü dünyasına açılımımızın tam bir açıkla
masını vermiştir; sonsuz, numenal dünyaya erişimimizinkini değil".16 Bu nedenle, Kantçı 
öznenin sınırlarını aştığını iddia eden yeni bir felsefe boy gösterdi. Hatta bu, sadece, 
yukarıda bahsedilen, sezgisel zihnin imkanı etrafındaki tartışmada kendini göstermedi; 
Alman İdealistlerinin dilini de etkiledi. Kenneth Schmitz'e göre "[a]rtık, bu yeni yolculu
ğa çıkan şey Verstand'ın emeği değil, Vemunft'unki bile değil; akıl değil ama Geist, yani 
Alman Ruhu idi".17 Söz konusu yolculuk, eleştiri yerine fenomenolojiyi geçirdi. Kant'ın, 
Geist'a dönüşen aklı ve arkitektonik sisteminden parıldayan bütünlülüğü, "bütünlük kav-

12Merold Westphal, "Van Hege/ bis Hegel: Reflections on 'The Earliest System-Programme of German 
Idealism' ", Michael Baur ve Danlel O. Dahlstrom {der.), The Emergence of German Idea/ism içinde, 
(Washington, D.C. : The Cathollc University of America Press, 1999), s. 284. 
13Kant, Critique of the Power of Judgment ( 5 :  406) 
14Robert Pippin, Idealism and Modernism (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), s. 131. 
15Paul Guyer, "Absolute Idealism and the Rejection of Kantian Dualism," Kari Americks (der.), The 
Cambridge Companion to German Idea/ism içinde, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 
s. 52. 
16Paul Franks, a.g.e., s. 103. 
17Kenneth L. Schmitz, "The Idealism of the German Romantics," Michael Baur ve Daniel O. Dahlstrom 
(der.), The Emergence of German Idealism içinde, (Washington, D.C.: The Catholic University of 
America Press, 1999), s. 180. 



ramından Mutlak'ın belirmesi"ne yol açtı ve "Kant'ın bütünlük kavramını sonlu olana 
sınırlamasına rağmen, bütünlük kavramından Sonsuz'u kendi içinde katması anlaşıldı". 18 

Bu nedenle, Sonsuz, Reinhold'un metodolojik fırça darbelerine borçlu olan Kant-sonrası 
idealistler tarafından yine kuşatıldı. 

Bu koşullar altında, bu türden bir anlayışın, Kant'ın Üçüncü Kritik'i ve Reinhold'un, Kant 
Felsefesi Üzerine Mektuplar'ını yazmasından sonra tek seçenek olup olmadığı sorusu 
insanın aklına düşüyor. Bu aklın bir yasası mıdır ki, akıl, Kant'ın ona koyduğu sınırlar
dan hoşnut kalmayacak ve, kaçınılmaz olarak, Sonsuz'u ve Mutlak'ı arayacaktır? Kant
sonrası Alman felsefesinin tarihini yazmanın standart yolu, Kant'ın eleştirel felsefesinin 
aklın teorik ve pratik kullanımlarının birliğini açıklayamadığını, dolayısıyla bu sorunun 
Fichte'nin öznel idealizmiyle, bunun Schelling tarafından nesnel idealizme dönüştürül
mesiyle ve her ikisinin de Hegel'de mutlak idealizm şeklinde belirmesiyle çözüldüğünü 
öne sürer. Hortsmann'a göre "[b]u düşünce o kadar etkili olmuştur ki şu ana kadar 
neredeyse bütün felsefe tarihi kitapları ya açık bir şekilde ya da üstü kapalı olarak ona 
çok şey borçludurlar". 19 

392 Ama Alman İdealizminin içinde serpildiği bu dönemde yaşanan entelektüel tartışmaların 
zenginliği ve Kant felsefesinin içselleştirilmesindeki çeşitlilik bu tür bir tarih yazımına 
güçlük çıkarıyor. Gerçekten de, bu dönemde öyle çevreler vardı ki, bu çevrelerde Kant, 
Reinhold'un ve onun izinden giden Fichte, Schelling ve Hegel'in algılayışlarından çok 
daha aslına sadık bir biçimde içselleştirilmiştir. Ben burada, Kant'ın daha sadık bir oku
masını yapan bir gruptan, Erken Alman Romantiklerinden bahsedeceğim. 

Jean-Luc Nancy ve Philippe Lacoue-Labarthe'a göre, " Kant, romantizmin imkanlılığını 
ortaya koydu".20 Romantizmin imkanını sağlamak ne anlama geliyor? Bu yazarlara göre, 
"[r]omantiklerin öncülleri yoktur. Özellikle 18. yüzyılın ısrarla estetik adı altında topladığı 
şeyler açısından yoktur. Tam tersine, Kant'ın felsefeyle estetik arasında tamamen yeni ve 
öngörülemez bir ilişki işlemesindendir ki romantizme bir 'geçiş' mümkün olabilmiştir.''21 

Bu nedenle, romantizm, ilk olarak, Kant'tan önceki İngiliz estetiği ya da Baumgarten'ın 
rasyonalist estetiği gibi geleneklere bağlanamaz, çünkü bunlar hala estetikle felsefe 
arasındaki o özel nitelikten yoksundurlar. Bu ikili arasındaki bu özel ilişki, "akıl problemi
nin 'estetik' bir sunumunu yaptığı için, sanat sorununu felsefe sorunu olarak belirleyen, 
Üçüncü Kritik"te işlenmiştir.22 Üçüncü Kritik, hayal gücümüzü bilgi yetimiz (anlak) ve 
arzu yetimizin (akıl) arasına yerleştirir ve işte bunu romantikler çok ciddiye almışlardır. 
Ama Erken Alman Romantiklerini Kantçı yapan asıl şey, Kant'ın sisteminin asıl getirdiği 
yenilik olan ve 'akıl doğada kendi ürettiği şeyi a priori olarak bilebilir,' ilkesinde açığa çı
kan, aklımızın sınırlı doğası düşüncesine sadık kalmalarıdır. Frank'ın deyişiyle "Erken Al
man Romantizminde, bilgi edinme potansiyelimizin sınırlılığına gösterilen saygı, ( Kant'ın 

18A.e., s. 182. 
19Rolf-Peter Hortsmann, "The Early Philosophy of Flchte and Schelling," Kari Americks (der.), The 
Cambridge Companion to German Idealism içinde, (Cambrldge: Cambridge University Press, 2000), 
s. 118 .  
20Phillippe Lacoue-Labarthe, ve Jean-Luc Nancy, The Literary Absolute, çev. Philip Barnard and Cher
yl Lester. (Albany: State University of New York Press. 1988), s.29 
21A.e. s.29 
22A.e. s.30 
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çoktan beridir göstere geldiği bir saygı) ciddiye alınmaya başlar".23 Dahası, bu düşünce 
bizim Reinhold'un gösterdiği yolda ortaya çıkan Alman İdealizmi'ne ilişkin yaptığımız 
analizle bağlanır. Frank, Kant'ın aklımızın sınırlılığına dair vurgusunu içselleştiren Erken 
Alman Romantiklerinden bahsederken, gösteriyor ki, "Reinhold'un Temeller Felsefesi 

(E/ementarphilosophie) adlı eseri etrafında dönen tartışmalarda, bu genç düşünürler 
topluluğu, bir en yüksek ilkeden çıkarsama yolu izlemeyi amaçlayan bir felsefenin ya 
gereksiz olduğu ya da tamamen imkansız olduğu sonucuna vardılar."24 Erken Alman 
Romantikleri, Reinhold'un nihai ilke olarak ele aldığı, bilinç ilkesinin aslında en baştan 
beri açımlanacak bir ilke olmadığı, ama sadece nihai bir idea sayesinde mümkün kılına
bileceğini iddia ettiler. Öte yandan, Kant'ta ideaların bilgilenme sürecindeki düzenleyici 
rolünü vurgulayan romantikler, bu birincil ilkelerin oluşturucu olamayacağını söylediler. 
Ama bir ilkenin hem teorik hem de pratik alanı birleştirebilmesi için, ya da iki alanın 
da tek bir ilkeden açımlanabilmesi için, tam da bu ilkenin oluşturucu olması gereklidir. 
"Ve böylece, bir en yüksek ilkeden çıkarsama programı, hiçbir zaman ulaşılamayacak 
olan bir ilkeye sonsuza kadar yaklaşma edimine dönüşüyor".25 Bu tür bir akıl yürütme 
Kant'a da ters düşmez; çünkü ona göre akıl kaçınılmaz olarak yaptıklarında birlik arar 
ve koşullanmış olanla yetinmez: "Akıl bir ilkeler yetisidir ve en uç talebinde, koşullan-
mamış olana ulaşır ... "26 Schlegel'in kelimeleriyle ifade edersek, "Felsefe, bir epik şiir gibi 393 
ortadan başlamalıdır ve felsefeyi sunmak ve sırf ilk parça kendinde tamamen temellenip 
açıklansın diye, ona parça parça eklemeler yapmak imkansızdır."27 

Aynı tarzda bir akıl yürütmeyle, o zaman diyebiliriz ki, dış dünyanın varlığını kuşkucu
lardan ve idealistlerden koruma niyetinde olan Erken Alman Romantikleri, Reinhold'un 
ve sonraki idealistlerin giriştikleri kendinde-şeyi eleme programına katılmadılar. Frank'a 
göre, "Hölderlin, Novalis ve Schlegel'in düşüncesi temel bir realizmi ima eder; varlığı 
olan, bizim bilincimizin bellrlenimlerine indirgenemez ... Erken Alman Romantikleri, hiçbir 
zaman Salomon Maimon'dan Fichte, Schelling ve Hegel'e bütün idealizmlerin başlangı
cının karakteristik özelliği olan kendinde şeyi (Ding an sich) ortadan kaldırma projesine 
girişmediler."28 Bu kadarıyla açıkça anlaşılmaktadır ki, idealizme yol açmak zorunda ol
mayan sadık bir Kant okuması, Erken Alman Romantiklerinin zihinlerinde güvenli bir yer 
edinmiştir. 

Ne var ki, şu soru araştırmamız için hala önemlidir: Erken Alman Romantiklerinin, idea
listlerin Sonsuz ve Mutlak için sistemde yer bulma yolundaki temel çabaları karşısındaki 
tutumları nedir? Çünkü "Sonsuz adına tutulan yasın derin bir kaynağı, çoktan beridir, 
birçok romantiğin eserlerinde, 18. yüzyıl sona ermeden ifade edilmeye başlanmıştı ve 
onları, Sonsuz'un sembolik bir farkındalığının olduğu ortaçağa yönelmeye sevk etmiş
ti."29 Biz onların insan aklının sınırlılığına gösterdikleri saygıdan bahsettik. Burada da, 
onlar, hakikatin bilgisinin aranması işini sonsuz bir iş olarak tasarlayan ve bu işi görüsü 

23Manfred Frank, The Phi/osophical Foundations of Early German Romanticism, çev. El lzabeth Millan
Zaibert. (Albany: State University of New York Press, 2004), s.24 
24A.e. s.23 
25A.e. s.32 
26Kant, Critique of the Power of Judgment, (5 :  401) 
27Manfred Frank, a .g.e., s. 32. 
28A.e., s. 28-9. 
29Kenneth L. Schrnitz, a.g.e., s. 177. 



olamayacak bir idea'ya bağlayan Kant'ı izlediler. " . . .  [b]iz, sınırlı varlıklar olarak, bel
li nedenlerden ötürü bilginin tamlığı için çabalıyoruz ama buna da ulaşamayız, çünkü 
yargılarımızı temellendirecek sınırlı sayıda görü sahibiyiz. Erken Alman Romantikleri, 
bu sonsuz projeye referansla, 'Sonsuz'a duyulan özlem'den bahsettiler (Sehnsuch nach 
dem Undendlichen)."30 Romantikler, Mutlak'ı sisteme dahil etmenin yerine Sonsuz'a du
yulan özlemi koydular ve Kant'ın mutlak bilgiyi reddetmesi ama aklın, kaçınılmaz bir şe
kilde, koşullanmamış olanı arayışını teslim eden anlayışıyla uyum gösterdiler. Novalis'in 
sözleriyle ifade edersek, 

Mutlak'ın istemli reddi ile, içimizde sonsuz özgür etkinlik yükselir - bize 
verilebilecek tek mümkün Mutlak ve sadece bir mutlağa erişme ve onu 
tanımadaki yetersizliğimiz yoluyla ulaşabileceğimiz Mutlak. Bize verilen 
bu Mutlak, sadece olumsuz olarak tanınabilir, yani aradığımıza hiçbir edi
mimizle ulaşamayacağımızı anladığımız zaman. Buna mutlak bir ilke deni
lebilir. Bir ilke için yapılan bütün arayış dairenin karesini alma girişimidir. 
Perpetuum mobile. Felsefeci taşı.31 

Reinhold 1791'de kendi felsefesine ilişkin şu kehanette bulunmuştur: "Yirmi yıl sonra, 

394 evrensel olarak zorunlu olan birincil ilkeler olmadan, ne mantığın kendisi, ne metafizik . . .  
ne ahlak ne de doğa yasası, ne de şu ana kadar bilim etiketini almış felsefenin herhan
gi bir bölümü, hakiki bilimlerin rütbesine, kararlılığına ve avantajına erişebilecektir ... "32 

Gerçekten de Reinhold'un ardından gelen Alman İdealistleri, onun Kant'ın felsefesini 
dönüştürme biçimini devraldılar ve kendi projeleri doğrultusunda içselleştirdiler, her ne 
kadar Reinhold'un en yüksek ilke olarak koyduğu bilinç ilkesiyle yetinmeseler de. Bu 
yazı, Reinhold'un bu ilkeye nasıl ulaştığının bir açıklaması olma iddiasını gütmedi. Daha 
ziyade, önemli olan, Kant'ın sisteminin, böyle bir metodolojik müdahaleye tabi tutul
duğunda nasıl dönüşeceği, hatta imkansızlaşacağı idi. Reinhold, Kant'ta arkitektoniklik 
anlamında kullanılan sistematiklik kavramını her şeyi kucaklayan tek bir ilke arayışına 
dönüştürerek, Kantçı sistemin dayandığı temel ikilemleri (duyarlılık-anlak, görü-kavram) 
yıktı, kendinde-şey koyutlamasını anlamsızlaştırdı ve sezgisel zihnin imkansızlığı kuralını 
ihlal etti. Dahası, tam da bu hususların sonraki Alman İdealistlerince işlenecek temel ko
nular olması, onların büyük ölçüde Reinhold'un 'Kant'ın sistemini tamamlama' girişimine 
katıldıklarını işaret ediyor. Son olarak da aynı dönemin bir başka yönü olarak, Kant'ın 
Üçüncü Kritik'inin imkanını açtığı Erken Alman Romantizmine vurgu yaparak, Kant'a 
bu dönemde dahi daha sadık okumalarla yaklaşılabileceğini göstermeye ve bu nedenle 
Alman İdealizmini Kant'ın sisteminin kaçınılmaz sonucu olarak gören ve bu anlamda 
egemen olan bir tarihyazımını eleştirmeye çalıştım. 

Systematicity and the Infinite: Different Appropriations of Kant's Third 
Critique in the German Idealists and the Early German Romantics 

I will argue that the concepts of systematicity, which Kant is at pains to preserve in 
the Critique of the Power of Judgment and architectonics, as the systematicity of the 
theoretical and the practical realms without losing their distinctness, together make up 

30Manfred Frank, a.g.e., 5. 29. 
31A.e. 5. 32-3. 
32Reinhold, a.g.e., 5. 95-6. 
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an important theme in mal<ing sense of the appropriations of l<ant's system by the post
l<antians. The different positions on systematicity can be considered as the ground upon 
which different interpretations of l<ant emerge. Moreover, whereas the German Idealists' 
lacl< of respect to l<ant's idea of systematicity as architectonics, prompts initiates their 
notorious program of overcoming the Kantian dichotomies, giving rise the project of 
incorporating the Infinite into the system, this project tal<es the form of a 'longing for 
the Infinite' for the Early German Romantics, a more sympathetic reading of l<ant as to 
the humility of the human mind. Lastly, I will link this longing for the infinite with the 
views of the Early German Romantics on art, as  the mediator between the finite and the 
Infinite, or the world of nature and the world of freedom, the idea whose roots, I will 
seek, in Kant's Critique of the Power of Judgment. 

Keywords: systematicity, the Infinite, architectonics, Kantian dualisms, the Early 
German Romantics, the German Idealists 
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M. Maeterlinck'in "Pelleas ile Melisande" 
Adlı Oyununun Sahne Uygulamasında 
Rejisörün Estetik Kaygıları 

Ayla KAPAN EZİCİ 

Giriş 
İnsanlığın en eski sanatlarından biri olan tiyatro sanatı, Milattaı;ı Önce Yedinci Yüzyılda 
Antik Yunan uygarlığının Arkaik Çağında Tanrı Dionysus adına düzenlenen 'bağ bozumu' 
törenlerindeki dithirambos ezgilerinden doğuşundan bu yana süregelmektedir. Çağlar 
boyunca, doğa ve siyaset nedeniyle değişen dünya düzeni tiyatro sanatını da etkilemiş, 
tiyatro sanatıyla uğraşanlar Roma'da, Ortaçağ'da, Rönesans'ta, Klasik, Romantik ve 
Gerçekçi dönemlerle sonrasında sürekli yeni arayışlar, yapılanmalar içinde olmuşlardır. 

Sembolizm ve Tiyatroda Karşı Gerçekçilik 
19. Yüzyıl sonlarına doğru Avrupa'da sanayileşmenin gelişimiyle birlikte varsıllaşan zen
gin sınıf, beraberinde yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Daha sonraki yıllarda 
giderek derinleşecek sınıfsal çelişkilerin sonucu olan bu durum, 'aklın' sorgulanmasına, 
somut gerçeğin bilgisini önemli kılan ve bu bilginin ancak yapılan deneyler sonucunda 
elde edilen sonuçlarının aklın süzgecinden geçirilerek kabul edilebileceğine inanan po
zitivist anlayışın eleştirisine neden olur. İnsan aklına olan güvenin sarsılması, sanat ve 
düşün insanlarını sezgisel olanın, düşlemenin ve estetik biçimlemenin önemi üzerinde 
düşünmeye yöneltir. 1 

Tiyatro sanatının toplumsal bir görevle yükümlü tutulmasını kabul etmeyen sembolist
ler, sanatın asal amacının estetik haz vermek ve güzellik yaratmak olduğunu söylerler. 
Sanatın görevinin ise yaşamın özündeki 'Tanrısal Güzelliğin' yansıtılması olduğunu belir
terek mistik, soyut, gizli ve gizemli olanla ilgilendiklerini belirtirler. "Gövdeyi" reddedip, 
"ruhu" isteyerek, sanatın gerçeği yansılamasına, dış dünyadan değil, insanın iç dünya
sının gizeminden yola çıkarak başlaması gerekliliğini vurgulayarak,2 temel prensiplerinin 
somut yaşam gerçeği olmadığını, aksine soyut ve biçimsel olandan yana olduklarının 
vurgusunu yaparlar. 

1Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, (İstanbul:  Adam Yay., 1982), s. 185-186. 
2Özdemir Nutku, Dram Sanatı, (İzmir: Dokuz Eylül Ü.  Yay., 1983), s. 43. 
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Bilginin sübjektif olması yanında, sezgisel olanı öne çıkaran, "her gerçek bilginin özünün 
sezgi" olduğunu, yeni bir gerçeğe ulaşmanın sezgiden geçtiğini3 söyleyen Kant'ın bu söz
leri, "bilimin olanaklarının sonsuz olduğunu söylemek, ruhun olanaklarını inkar etmektir" 
diyen Bergson'nun sözlerinde yansımasını bulur. Bergson'a göre; 

Akıl her türlü bilgiye götüren tek kaynak değildir. Aklın karşısında bilincin 
doğrudan doğruya verilerine, bilincin yeteneklerine önem vermek gerekir. 
Gerçeğe varmak, bilinç olaylarını kavramak, muhakeme yoluyla bilinen
den bilinmeyene doğru metotlu bir biçimde giden akılla değil, ancak sezgi 
ile mümkündür. Akıl bize gerçeği dışarıdan buldurur, sezgi ise içeriden 
gerçeğin ta kendisine vardırır. 4 

Sembolist anlayışa göre gerçeği arama kaygısı güden sanatın bunu içte değil, dışta ara
yarak gerçekleşmesi gerekir. Bu durum sanata, yeni sanatsal yaklaşım yükümlülükleri 
getirmekteydi. Böylece bazı estetik prensiplerin oluşturulmasını deneme yoluna gittiler. 
Bu yeni prensiplerin temelinde, insan yaşamının derinliklerindeki gizemli ve karanlık 
noktaları göstermek yatıyordu.5 

398 Aydınlanma Döneminin gerçekçiliğine ve akılcılığına karşı çıkılırken, estetik deneylerin, 
estetik beğeninin temelinde, sanatın kendini gerçekleştirmesi yolunda yazara ve rejisöre 
yükümlülükler verilmiş, onların bu yükümlülükleri ancak gerçekçi tiyatronun yapı özel
liklerinin dışına çıkarak yerine getirebilecekleri belirtilmişti. 

Önerilen bu yapının şu temel özellikleri taşıması gerekliliği beklenmiştir; 
* Soyut, gizli ve gizemli olanın sezdirilmesi yolunda yansıtmak değil, dile 
getirmek, ifade etmek, 
* Hem metinde hem de sahne uygulamasında simgesel anlatım olanakla
rını kullanmak, 
* Başat olan evrene ait gizemli, mistik olanın sezdirilebilmesi olduğu için, 
sahnede bir düş atmosferi yaratmak,. 
* "Sanatı göstermek yerine, sanatı nasıl yaşabiliriz?" sorusuna yanıt bul
maya çalışırken, yönetmenin, dekor ve ışıklamayla yaratılan sahne düzeni 
içinde oyuncunun estetik bir var oluş gerçekleştirmesini sağlamak,6 
* Gerçekçi tiyatroda olduğu gibi seyircinin kendini hikayeye, olaylar dizge
sine kaptırmasını değil, kendini sahnede yaratılmış olan düşsel dünyanın 
içinde bulması ereğinde olmak.7 

Maurice Maeterlinck, Yazarlığı ve Oyunlarının Temel Özellikleri 

1862 Yılı doğumlu Belçikalı yazar Maurice Maeterlinck'in oyun, şiir, roman ve deneme 
türlerinde yazdığı eserlerle Sembolist Akımın en önemli temsilcilerinden olduğundan 
daha önce söz edilmişti. Otuza yakın oyun yazmış olan Maeterlinck, yazılarında simgeci 

3İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, 4. Basım, (Ankara: Akçağ Yay., 2001), s. 95. 
4A.e. 
58ilimsel Yazılar Kitabı, Tiyatro Eleştirisi: Tarihin ve Teorinin, (Moskova: GİTİS Yay., 1989), s. 111 .  
6Özdemir Nutku, a.g.e., s.  44. 
7Zehra İpşiroğlu, Tiyatroda Devrim, (İstanbul :  Can matbaası, 1988), s. 35. 
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tiyatronun ilkelerinden ve tiyatro sanatı için önerdiği yeni estetik düzenlemelerden söz 
etmiş, eserlerini bu ilkeler ve görüşler doğrultusunda yazmıştır. 

N. Sirivliya "Rus Sembolizminin Tiyatro Estetiğinin Oluşumu" başlıklı yazısında mistik ve 
kaderci yazar olarak nitelenen Maeterlinck için; 

( ... ) o natüralizmin kurallarına karşı çıkmış, öznel bakış açısını aslında 
uydurma (yapıntı) gerçeklik olan görünenden, görünmeyen ama asıl ger
çeklik olan ruh gerçekliğine yöneltmiştir. O, ruhu tıpkı bilincin algılandığı 
gibi organik bir olgu olarak, öznel bir tavır algısı olarak "ben" kavramıyla 
benimsememektedir. Ruhun anlamını bizlerin algıladığının ötesine taşı
makta, olabildiğince genişletmektedir. Bizlerin bilinci, yalnızca bizim ruh
larımızın aydınlık yönünü yansıtır. Ancak, ruhlarımızın gölgeli, karanlık, 
bilincin derinliklerinde yatan yönleri de vardır.8 

Utangaç, sakin, hüzünlü mizacını eserlerine yansıtan Maeterlinck, insan ruhunun gölgeli, 
karanlık yanlarıyla, bilinçaltının katmanlarında barındırdıklarıyla, bireyin duygu dünya
sıyla, manevi görmenin önemiyle ilgilenmiş, sanatını siyasetin uzağında tutmuş, propa-
gandist yönelimler içinde bulunmamıştır. 399 

İnsanların yaşamlarının edimini ellerinde tutmadıklarını, yaşamın en salt gerçeğinin 
"ölüm" olduğu bu dünyada bilinmez güçlerin etkisiyle oradan oraya bir sürüklendiklerini 
söyler. Sonu ölüm olan bu amaçsız sürüklenme halinde tek başına, yalnız olmak kaderin 
bir yansımasıdır ve asıl tragedya işte budur diyen Maeterlinck'in, yaşamı, bu mistisizm 
ve kötümserlik içinde algılayışı bütünüyle oyunlarının atmosferine yansımış, onun an
latım dili olarak sembollerle yüklü, düşsel, fantastik kurgulamalar yapmasına neden 
olmuştur. Onun oyun kişileri bu düşsel ortamda az, yavaş, kesintili ve sanki kendi kendi
leriyle sayıklarmış gibi konuşurlar. Geçmişleri ve gelecekleri olmayan kişilerdir adeta! 
Maeterlinck'in tiyatroda günlük yaşamın içindeki, Tanrısal haşmeti, güzelliği görme eği
limi,9 oyunlarında aksiyonun gerçek yaşamda olması muhtemel olaylarla gelişirken, 
oyunun anlamının ve içeriğinin görünen olayların ardında yatan derinlikli, gizemli bir 
yönelişle ortaya konmasına, ancak esas aksiyonun sahne gerisinde gerçekleşmesine 
dayanak olmuştur. Oyun tekniği konusunda Gerçekçi Akımın yöntemlerinden yararlan
mıştır. Gerçek dünyaya ait, bireylermiş gibi duran oyun kişileri, belirsiz bir arka planın 
ve atmosferin içine yerleştirilir. 

Ülkemizde pek rağbet görmeyen Meterlinck oyunları dünyanın hemen her yerinde ilgi 
uyandırmış ve hala uyandırmaktadır. Özellikle Maeterlinck'in oyunlarını ilk yazdığı dö
nemlerde K .  Stanislavsky'nin öğrencilerinden Rus yönetmenler Tairov ile geliştirdiği bio 
- mekanik oyunculuk kuramıyla ve uygulamalarıyla tiyatro tarihi içindeki haklı yerini 
alan Meyerhold, Meaterlinck oyunlarının yaratmayı düşündükleri "fantastik" tiyatro de
nemeleri açısından uygun metinler olduğunu görmüş ve bu oyunları sıklıkla sahnelemiş
lerdir. 

8Bilimsel Yazılar Kitabı, Tiyatro Eleştirisi: Tarihin ve Teorinin, (Moskova: GİTİS Yay., 1989), s. ııo.  
9Sevda Şener, a .g .e . ,  s. 190. 
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Pelleas ile Melisande Adlı Oyun ve Yapı Özellikleri 
Meaterlinck'in bir halk masalından esinlenerek, 1892 yılında yazdığı "çağdaş tragedya" 
olarak nitelenen "Pelleas ile Melisande" adlı oyun, yazarın en bilinen oyunlarındandır ve 
onun sembolist yaklaşımının hemen tüm özelliklerini taşır. 

Yetmiş beş sayfa, beş perde ve on dokuz sahneden oluşan Pelleas ile Melisande oyunu
nun konusu ve olay örgüsü şöyle özetlenebilir; 
Allemonde Kralı Arkel'in torunu Prens Goloud ormanda yaban domuzu avlarken yolunu 
şaşırır. Nerden geldiği anlaşılmayan, ancak bir yerden kaçarken yolunu kaybettiği kanı
sını uyandıran Melisande ise bir pınarın başında çaresiz, korkuyla ağlamaktadır. Kimin 
verdiği belirsiz olan altın tacını pınara düşürmüştür. Goloud görür görmez Melisande nin 
masum güzelliğine aşık olur. Onu beraberinde götürmeye ikna eder. Evlenirler. Altı ay 
sonra Goloud'un ilk evliliğinden olan oğlunun, dedesinin, annesinin, üvey babasıyla, üvey 
kardeşinin yaşadığı şatoya gelirler. Melisande hamiledir. Bu arada yaşça Melisande'ye 
daha yakın olan üvey kardeş Pelleas ölüm döşeğindeki bir arkadaşını görmek için gitmek 
istemektedir. Ancak dedesi Arkel, abisiyle yengesinin gelişini beklemesini ister. Böylece 
Melisande ile karşılaşırlar. 

Sonraki sahnede, Pelleas ile Melisande'nin birbirlerine aşık olmaya başladıkları görülür. 
" Melisande kocasının verdiği evlilik yüzüğünü saat on ikide suya düşürür. Tam bu daki
kalarda, avlanmakta olan Goloud atından düşüp yaralanır. Yüzüğün kaybolduğunu öğre
nince öfkelenir. Melisanda'ye Pelleas ile birlikte gidip yüzüğü getirmesini söyler. Gecenin 
karanlığında, ormanlık alanda, bir suyun içinde aranan yüzük bulunamaz. Pelleas aşkını 
itiraf eder ve bu aşkın getireceği kaçınılmaz felaketi önlemek için yine gitmekten söz 
eder. Ancak bu kez de babası ölüm döşeğindedir ve yine gidemez. Melisande artık mut
suzluluğunu gizlememektedir. Goloud kardeşiyle karısı arasında bir ilişki olabileceğinden 
kuşkulanmaya başlar. 

3 .  perdede Goloud, Pelleas ile Melisande arasındaki aşktan emin olmak ister. Hep onların 
yanında olan oğlundan bilgi almaya çalışır, ancak tatmin olmaz. Kardeşini karısından 
uzak durması için uyarır. 

Daha sonraki perdede babası iyileşen Pelleas bu kez kesin gidiyordur ve son kez Meli
sande ile buluşmak ister. Gece körler pınarında buluşurlar. İki sevgiliyi takip eden Goloud 
onları öpüşürlerken yakalar. Kılıcıyla kardeşi Pelleas'ı öldürür. Melisande ise kaçar. 

Son perdede Melisande zayıf bir kız çocuğu dünyaya getirir. Aldatıldığını bir türlü kabul
lenemeyen Goloud hala içindeki şüphenin aksini kanıtlama peşindedir. Melisande ona 
tatminkar bir yanıt veremeden ıstırap içinde ölür. Goloud içindeki bu şüpheyle yaşamaya 
mahkumdur artık. 

"İmkansız bir aşk" üzerine kurulu oyun, ölüm, ihanet, kıskançlık, insan yazgısı gibi yan 
düşüncelerle çevrelenmiştir. İmkansız olan bir aşkın insanı felakete sürüklediği, buna 
rağmen insanın belki doğasına belki de yazgısına boyun eğerek bu duygusunun peşin
den sürüklendiği oyunda, engellerin ve imkansızlıkların aşkı daha çekici kılıp, kılmadı
ğı, aşkın, ihaneti bağışlayıp, bağışlamayacağı gibi sorular sorulur. İnsanın içini kemiren 
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ve felaketini hazırlayan duygulardan biri olan "şüphe" duygusunun insanı esareti altına 
alışının gözler önüne serildiği oyunda, çatışma, evliliğin gerçeği, eşe bağlılık ve aşkın 
büyüsü üzerine kuruludur. 

Eşinin kardeşine aşık bir kadının öyküsünün sembollerle yüklü şiirsel bir dille anlatıldığı 
oyunda vurgu, üçlü ilişkiden ziyade, onları sarmalayan mistik, gizemli, karanlık ruhsal 
atmosferin üzerindedir. Bu atmosfer güz mevsimi, gece, karanlık, yıldızlar, ay ışığı, şato, 
mahzen, suların çağladığı mağaralar, gıcırtıyla açılan büyük kapılar, kapının ardından 
içeriye dolan ışık, orman ve ormanda yolunu kaybetmiş insanlar, gizemli gölgeler, pınar
lar, karanlık bahçeler, çiçekler suya düşmüş taç ve evlilik yüzüğü, soğuk, alın yazısına 
karşı çıkılmasının olanaksız olduğunu ifade eden sözler, fırtına, uzaklaşan gemiler, kan 
lekeleri, köpek havlaması, çan sesleri, kule, kuleden uzatılan saç, kuleden havalanan 
güvercinler, kan lekesi ... gibi pek çok simge yoluyla yaratılmaktadır. 

Oyunun Sahne Uygulaması ve Rejisörün Estetik Seçimleri, Kaygıları 
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro - Oyunculuk Ana Sanat Dalı öğren
cileriyle çalışılmak üzere Pelleas ile Melisande adlı oyunun kararlaştırılmasından sonra, 
oyunun doğasını anlamak için yazar, yazarın ve oyunun dahil olduğu dönem (Sembo- 401 
lizm, 1990 yılları başında Avrupa . )  üzerine yapılan araştırmalar bizi öncelikle, oyunun 
yapılan ilk sahnelemeleri üzerinde düşünmeye yöneltti. 

Pelleas ile Melisande adlı oyun yukarıda da ifade edildiği gibi hem yoğun semboller
le yüklü olması, hem de dil seçimindeki şiirsel yaklaşımı nedeniyle estetik kaygıların 
öne çıktığı bir reji yaklaşımını zorunlu kılmaktaydı. Ulaşılan uygulamaların ortak özelliği, 
oyunların sahnelenme üsluplarının bu yönde olmasıydı. Oyunun atmosfer oyunu olma 
özelliğini taşıması, bu oyunların sahne üzerinde yarı karanlıkta, bazen dekorsuz sisler 
içinde oynanarak gizemli bir hava yaratılmasıyla sağlanmıştır. 

Pelleas ile Melisande ilk kez 1893 yılı Mayısında Paris "Sanat Tiyatrosu"nda, Fransız Re
jisör Lugne Poe tarafından sahneye konur. Bu oyunla seyirci ilk kez karşısında bütünüyle 
deneysel ve daha önceki hiçbir oyuna benzemeyen bir oyun görür. Çok az aksesuar 
ve dekor kullanılmış, ışıklar tepeye yerleştirilmiş, sahne yarı karanlık aydınlatılmıştı. 
Seyirciler ile oyuncular arasına bir tül perde asılmış, böylece seyirci sanki sahnede du
man olduğu yanılsamasına kapılsın istenmişti . Panolar gizemli bir hava yaratılması için 
gri tonlarda boyanmıştı. Giysilerin Ortaçağ havası vermekle birlikte, kesin olarak bir 
döneme, bölgeye ait oldukları kanısı vermesinden kaçınılmış, belirsiz bırakılmıştı. 10 Sah
nede kurgulanan bu 'dünyada', oyuncular sanki bir ressamın fırça darbelerinden fırla
mış figürler olarak yer alıyorlardı. Eylemlerini yineliyor gibiydiler. Bazen esrik bir halde, 
bazen monoton, yavaş, uyurgezer gibi hareket ediyorlardı. Soğuk ve donuk sesler çıka
rıyorlardı. Konuşmaları mırıldanıyorlarmış ya da şarkı söylüyorlarmış izlenimi veriyordu . 
Meaterlinck'in metaforik dili konuşma bölümlerinde, plastik olanda, 'resim' anlarında 
bütünüyle oyunun biçimsel oluşumuna yansıtılmıştı. 11 

10oscar G. Brockett, Tiyatro Tarihi, çev. S. Sokullu, S. Dinçel, T. Sağlam, S. Çelenk, Selda B. Öndül, 
B. Güçbilmez, (Ankara: Dost Kitabevi) s. 200, s. 506. 
11L.V. Boyadjiyeva, Reinhardt, İskustva (Leningrad: Sanat Yay., 1987), s. 49. 



1903 Yılında Alman Rejisör Maks Rainhard, Pelleas ile Melisande'yi sahnelemeye karar 
verdiğinde sahneleme yaklaşımının temel özelliği olan "yaşamsal illüzyon" ve "doğal
lık" konularında kaygıya kapılır. O oyununu kurgularken natüralizmin doğallığından ve 
sembolizmin özell iklerinden uzaklaşmak, karşıtlıklar birliğini kendi estetik stilizasyonu 
doğrultusunda gerçekleştirme çabası içinde olmuştur. 12 

Bu çalışmalar bize oyunun sahneleme üslubuyla ilgili nasıl bir yaklaşım geliştireceğimiz 
yönünde yol gösterici oldu. Oyunun seyirci kitlesi üniversite öğrencileriydi. Bu nedenle 
yeni bir metin düzenlemesi yapmak, hem çeviriyle ilgili kusurları gidererek metnin dilinin 
daha anlaşılır bir hale gelmesini sağlamak, hem de ana temanın anlaşılırlığını zorlayan 
dağınıklığı gidermek gerekiyordu. 

Toplumsal kurallarla çelişen, ancak "haklılığı" savunulan bir aşk öyküsü sunmak ve bu 
öyküye izleyenin kendi yargısını getirmeyi hedefleyen bir metin oluşturulması amacıy
la yapılan dramaturgi çalışması sonucunda, yalınlaştırılmış, anlaşılır, uzun tekrarlardan 
arındırılmış, "aşk" üzerine kurulu yeni metne ulaşıldı. 

402 Şimdi oluşturulan yeni metnin ruhunu en yetkin ve en doğru biçimde ifade edebilmek 
için, oyunun masalsı ve düş atmosferi içinde geçmesini zorunlu kılan atmosferi içinde 
sözün, ışıklamanın, renklerin, dekor ve giysilerin oyuncuların uyumlu devinimleriyle bü
tünleşmesini sağlamak gerekiyordu. 

Oyun stilize bir oyun olduğundan, mevsimsel döngü önemli değildi . Ancak olaylar ağır
lıklı olarak sonbaharda geçiyordu . Oyun metninde yazarın dekor önerisinin bulunmaması 
bizi öngördüğümüz tasarımı gerçekleştirme yönünde özgür kılmıştı. Sembolistlerin de
kor ve kostüm gibi tasarım öğelerinin gerçekleştirilmesi aşamasında yalınlık önerisinde 
bulunmaları, görüntünün olayların geçtiği çevreyi gerçekçi olarak gösterme yükümlü
ğünde olmaması, görüntüde güzellik kaygısının güdülmesi, şiirsel bir atmosfer oluştur
ma13 önerileri ve oyunun sahneleneceği mekanın teknik olanaklarıyla fiziksel koşulları 
tasarımımızın biçimlenmesini sağladı . 

Tasarımın özellikleri 
Gerçek sanatsal yaratımlar biçimin kurulmasını da aynı zamanda kendi içinde barındıran 
yapıtlardır. Sanat biçim vermektir ve bir yapıta ancak biçim sanat niteliğini kazandıra
bilir. 14 

Fakat sanat biçiminin yapısal özellikleri, kendi içinde bir başka değer, yani estetiksel bir 
anlam taşır. Buna göre, sanatsal bir biçimin güzel olabilmesi için, çok iyi düzenlenmesi, 
yüksek düzeyde örgütlenmiş, ideal şekilde yapılaştırılmış, ses, renk, plastik ve sözel 
oluşumların uyumlu birliğinden doğan bir yapıya kavuşmuş olması gerekir.15 

12A.e., s. 51. 
13Sevda Şener, a.g.e., s .  194. 
14Ernest Fi seher, Sanatın Gerekliliği, çev. Çapan Cevat, 9. Basım, (İstanbul: Payel Yay.) ,  s. 
203,149. 
15Moissej Kagan, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, çev. Çalışlar Aziz, (İstanbul: Adam Yay., 
1982), s .  305 - 309. 
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Bu düşünceler sahnelenen oyunun üslubunda, içeriği biçimsel olarak ifade ederken, es
tetik bir yaklaşım içinde olunması yükümlülüğünü getiriyordu. Sahnenin teknik ve fizik
sel olanakları değişken dekor düzenini imkansız kılıyordu. Bu nedenle sabit bir dekor 
çözümü bulunmalıydı. 

İlk olarak hangi malzemenin, hangi formda kullanılacağı ve hangi estetik yaklaşımla, 
nasıl ifade edileceği düşüncesiyle malzemenin seçimi yoluna gidildi. Metal yapı malze
meleri ve tül, öngörülen tasarımın gerçekleştirilmesi için yeterli bulundu. Bu malzemeler 
oyunun gizemli, duygusal, hüzünlü, romantik, gerilimli ve mistik özellikler gösteren, şi
irsel, estetik değerleriyle plastik değerlerini kapsayan rüya atmosferinin yaratılmasında 
olanak sağlıyordu. 

Platformlar, merdivenler, yatay ve dikey düzenekte konumlandırılan tüller aracılığıyla 
oyunun doğasına uygun bir dekor tasarımı gerçekleştirildi. 

Oyunun ışık düzeneği tasarımın tamamlayıcısı olmaktan öte bir anlamla, neredeyse ta
sarımın başat unsuru olarak öne çıkmıştı. Sağlanan ışık planlarıyla oyuncu ve dekor ara-
sındaki uyumun pekiştirilmesi amaçlandı. Uzamda sabit, hareketsiz duran dekor içinde 403 
şato, şatoda bir oda, bir salon, koridor, bahçe, orman, kule, mahzen, mağara, körler pı-
narı gibi değişkenlik gösteren mekanların, ışıklandırma yoluyla ayrıştırılması, aksiyonun 
anlaşılır ve mantıklı bir yolla çözümünü sağladı. 

Oyuncuların kostüm seçiminde yine oyunun oluşturulan atmosferiyle bütünleşen renk 
ve yalınlıkta, belli bir döneme ve yere ait olduğu izlenimi vermeyen, ancak 19. Yüzyıl 
Avrupa'sı esintileri taşıyan giysiler oluşturuldu. Bu giysilerin oyuncuların devinimlerine 
olanak tanıması seçimin belirlenmesindeki bir diğer faktör oldu. 

Yine oyunda kullanılan tüfek, taç, yüzük, baston, anahtarlar, fener, çiçekler, gergef, ta
rak, kılıç, kitap, kırmızı gül gibi aksesuarlar da oyunun atmosferiyle uyumlu malzemeler
den, oyuncuların rahat kullanımına olanak sağlayan nesnelerden oluşturuldu. 

Sahnede yaratılan bu atmosfer, seçilen efektler ve özellikle sahne geçişlerinde kullanılan 
müzikler yoluyla desteklendi . 

Oyunculuk Yaklaşımı 
Sahnede dramatik hareketi yaratan unsurlar olarak oyuncuların konumlandırılmaları ve 
devinim seçimleri oyunun tamamlanması bakımından en önemli olandı. Oyun, oyuncu
lardan daha önce açımlanan özellikleri dolayısıyla kendi özgün oyunculuk yaklaşımla
rını getirmelerini ve bir stilizasyon çabası içinde olmalarını talep etmekteydi. Böylece 
oyunculara oyunun ağır atmosferi içinde, düşük tempoda ancak yoğun bir iç enerjisiyle 
eylemlerini gerçekleştirme görevi yüklendi. Kurgulanan dekor tasarımı içinde, belirlen
miş stilize mizansenlerle her 'anı' sanki bir 'fotoğraf karesiymişçesine' gerçekleştirmeleri 
istendi . 

Oyunun belirli formlardan hareketle yola çıkılarak oynanması ve aksiyonun bu formlar
dan yararlanılarak yar atılması amaçlandı. Her şey net ve sonuca yönelik olmalıydı. 



Oyunda Pelleas rolünü oynayan öğrenci - oyuncunun, 
Bu oyunda daha önce çalıştığım oyunlardan farklı olarak, bedenime, se
sime, imgelemime yeni bir disiplin yüklememem gerekiyordu. Stilizasyon 
yaklaşımı, minimalist değerler daha önce duyduğum ve izlediğim fakat 
kendi tanıklığımı deneme şansı bulamadığım bir teatral yaklaşımdı.16 

değerlendirmesi, oyunculardan bekleneni açıklayan ifadelerdi. 

Sözcüklerin, söyleniş şekillerine göre, gerçek anlamlarından bağımsız, hatta bazen bu 
anlama aykırı olarak kendilerine özgü bir müzik, dilin ötesinde bir duygu, bir uyum, bir 
benzeşim akışı yaratma olanağı vardır." 

Bu düşünceye dayanarak, metnin sözel olarak ifade edilişinde oyunculardan, kısa, net 
ve alt anlamlarla yüklü cümlelerden oluşan metnin, şiirsel yapısını bozmadan, aksine bu 
yapıyı yücelten, çoğaltan bir yaklaşım içinde olmaları istendi. 

Oyuncular sanki 'bir sis perdesinin ardından 'konuşuyorlarmışçasına' sahnede yaratılan 
yalın dekor içinde sözün büyüsünü savunurcasına devinmeliydiler. Konuşmalar kesik, 

404 kesik sayıklar gibi olmalıydı. 

Sonuç 
Pelleas ile Melisande adlı oyunu sahnelerken, sahne düzeni, giysi, ışıklama, aksesuarlar, 
müzik, oyuncunun hareket düzeni ve fiziksel yönelimleri, konuşmasındaki vurguları ve 
tonlamaları gibi bir oyunu meydana getiren tüm bileşenlerin, bir yandan kendi özgün 
yanlarını korumaları, diğer yandan birlikte uyumlu bir estetik bütünlük yaratmalarının 
sağlanmasına çalışıldı. 

Ancak, burada bir zamanlar Gordon Craig'in sahneye koyduğu oyunlarda getirdiği oyun
culuk yaklaşım önerileri üzerine deneyimlerini hatırlamak gerekebilir! Craig, oyuncula
rını sembolik hareketlere bağlı kalmaya zorlamış, maske kullanmalarını istemiş. Ama 
bu düşüncelerinin gerçekleşmesinde oyuncuların yapabildikleriyle, "becerme" yetileriyle 
yetinmek zorunda kalmış, düşündüklerinin pek azını hayata geçirebildiği için bu durum 
hayıflanmasına neden olmuştur.18 

Zaten kim yaratılarının yaşamdaki yansımasını bütünüyle görme şansını yakalamıştır kil 
Yine de denemeye değmez mi? 

The Aesthetical Concerns of the Director of Maeterlinck's "Pelleas 
and Melisande" 

As the 19th century was ending, advocates of aesthetism and symbolism that had taken 
shape through the ideas of Richard Wagner and Friedrich Nietzche started to criticize 

16Demet Boci, Bir Eğitim Çalışması Olarak Maurice Maeterlinck'in "Pel/eas ile Me/isande" Adlı Oyunu
nun Sahne Uygulaması, Bası lmamış Lisans Tezi, (Adana: Ç.Ü.,  2004), s. 69. 
17 Antonin Artaud, Sahneye koyma ve Metafizik, çev. Saral Saadet, Mimesis Dergisi, ( İstanbul: Bo
ğaziçi Üniversitesi Matbaası, 1989), s. 9. 
18Memet Fuat, Tiyatro Tarihi, (İstanbul: Varlık Yay., 1984), s. 233. 
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the principles of naturalism and realism. According to symbolists, real purpose of art 
should be to create excellence and to reveal aesthetic pleasure. Art aiming at pursuing 
truth should look at outside, not inward. Maurice Maeterlinck, a Belgian author, who 
lived between 1862 and 1949, explained and used the principles of symbolistic theater 
and made new suggestions over aesthetic disposition in his works in the forms of play, 
poetry, novel and essay. "Pelleas and Melisande" is one of the works of Maeterlinck who 
authored more than 20 plays and one of his works that have been translated into Turkish 
by Turgut S .  Eren. This play, in which a sad story of a woman who fell in love with the 
brother of his husband is told in a poetic language loaded with symbols, necessitates 
an approach of directorship giving priority to aesthetic concerns. The author who used, 
in his plays, features making contribution to poetic atmosphere such forests, gardens, 
castle, moon light, sound of flowing water, seems like requesting from players that they 
should act in a way of emphasizing on fascinating power of words in a naively decorated 
stage as speaking behind a curtain made of haze. In this article, the experiences of 
the director who staged "Pellas and Melisande" together with the students of Çukurova 
University State Conservatory, the department of Stage Arts, the Section of Theater, are 
told and possibilities and difficulties for success are discussed. It is aimed that this sharing 
of experiences shall help directors staging similar dramas in the future. In this article, 
after touching on general features of symbolism, brief information about M .  Maeterlinck 
is given and the play "Pelleas and Melisande" is evaluated from dramaturgical point of 
view, and aesthetics preferences of the director, difficulties in planning and approach of 
acting are told. 
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Latent aesthetic potential in the 

Ordinary: Industrial Aesthetics 

Murat GERMEN 

Design, by its own nature, strives to create "difference," it gives a certain object its 407 
identity by making it unique and excluding comparable alternatives. This exclusion 
usually results with an unusual product that turns aut to be "extraordinary" far a certain 
period, until it looses its popularity by leaving its place to another "amazing" design that 
follows it. This process leads to a junkyard of abandoned eccentric designs which make 
us consume unceasingly; after a while, the concept of "extraordinariness" turns into 
"routine" due to constant recurrence: Extraordinary becomes ordinary ... 

There is another level of aesthetics which is concealed in objects that are not necessarily 
designed to be unique in appearance, in other words, "ordinary" objects. Mechanical 
/ industrial aesthetics is an example as such. This type of modest aesthetics is not 
created to promote goods will seli in millions in order to exist and therefore does not 
have to comply with the dominant market rules. As a consequence, such aesthetics 
are usually designed "to a necessary degree" and the resulting design language is very 
straightforward, sincere, non-competitive, and most important of all, non-exclusive. While 
Lewis Mumford comments that an essential part of machine aesthetics is "elimination of 
the non-essential; " Alan Holgate declares in his book labeled 'Aesthetics of Built Form' 
that "moral values are often applied in the appreciation of built form. They may be 
expressed as a demand far 'honesty' in design: An insistence that appearances should 
reflect the realities of construction, or in a strong distaste far ornament and perceived 
extravagance." The 'unadorned' ordinary usually has a stark presence, the austerity 
resulting from this leads to an androgynous state that provides a non-competitive and 
yet prudent dimension. 

Since the external look in industrial aesthetics, remains as an inferior element as 
compared to functionality, we end up with a particular anonymity since the product is 
not sold under a designer's name. Throughout history, the anonymous has always been 
a reference point and a source of inspiration. Considering today's cutthroat competition 
in design and creativity, intellectual property rights are clearly protected with severe 



sanctions. As a result, the anonymous was, stili is and will always be popular, since the 
designer who will reinterpret it does not have to pay for copyright fees; since there is a 
very small chance that this reinterpreted design will be regarded as "imitation." Despite 
this anonymity, this bare aesthetics incorporates a plain beauty that inadvertently 
"imposes" itself upon us; Walter Gropius calls this "the unintentional beauty of industry." 
Gropius felt that machine-made products should bear the aesthetic mark of machines: 
"It is to its intrinsic particularity that each dlfferent type of machine owes the 'genuine 
stamp' and 'individual beauty' of its products ." Same approach could also be observed 
in Lewis Mumford's expression: "the naked quality of the material itself." 

The charismatic minimalism of industrial aesthetics is not a pretense, it is pure and 
objective; it has not emerged to create finished, glossy surfaces; yet there is stili a 
level of perfection which can be appreciated. As Brent Brolin notes in his book titled 
'The Failure of Modern Architecture' "a machine's sole purpose is to perform a single 
task." Barry Brummett lnterprets this fact as follows: "perfection is facilitated by that 
narrowness of purpose; a machine that is only calibrated to do one thing may be 
expected to do it perfectly." Another dimension that will let industrial aesthetics be 

408 perceived optimistically on the architectural side is the fact that there is a certain level of 
homogeneity and universality among industrial edifices due to their common typology. If 
we look at Bernd & Hilla Becher's work on industrial buildings, it is possible to see that in 
a relatively long period of 20 to 30 years during which the couple photographed industrial 
buildings in different countries; typologies, appearances and finally the aesthetics of such 
edifices do not change much . It is possible to say that the distinction between industrial 
buildings of various countries is not as pronounced as the diversity between indigenous 
architectures of these cultures; it is not easy to talk of a particular native quality in 
industrial architecture . Departing from this conception, it is possible to lntroduce the 
notion of democracy. Stuart Ewen notes in his book named 'AII Consuming Images: The 
Politics of Style in Contemporary Culture' that in the nineteenth century, "the unfettered 
simplicity that graced American tools suggested not only modernity, but democracy. I n  
each case, the tacit daim made b y  this technical aesthetic is democratic; i t  asserts that 
the prerogative of technical perfection is potentially available to everyone." 

Various interpretations of "machine / industry aesthetics" or "aesthetics 
of the ordinary" in varlous creative platforms 
In her article 'The Machine in the Garden Revisited: American Environmentalism and 
Photographic Aesthetics' Deborah Bright points to photography as an early site of classic 
machine aesthetics. She argues that nineteenth century optimism about industrial 
progress was reflected in a fascination with the machinery of photography, paradoxically 
when used to capture nature, for "nature and mechanism appeared to spring naturally 
and autonomously from the same divine principle." Photographers like Margaret Bourke
White, Charles Sheeler in early days and Bernd & Hilla Becher, Andreas Gurksy, Edward 
Burtynsky, Thomas Ruff, Michael Wesely, Naoya Hatakeyama, Wolfgang Tillmans, ete. in 
the later days expressed their interest in the particular theme through their works. 

Quoting Sheldon and Martha Cheney "architecture was one of the major, and perhaps 
the first, site of classic machine aesthetics throughout the twentieth century." Important 



Resim 1 .  Bernd & Hilla Becher; "Gas Tanks" Series; 1982-1998 
http ://test6. contenttest. net 
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Resim 2. Charles Sheeler; Ford Plant, River Rouge, Criss-Crossed Conveyors; 1927 
http://www. si.umich.edu 

Resim 3. Edward Burtynsky ; Bao Steel #8,Shanghai, China; 2005 
http: //www. edwardburtynsky. cam 

Resim 4. Naoya Hatakeyama; "Lime Works" Series; 1991 - 1 994 http://www.hainsworth.com 
Resim 5. Thomas Ruff; "Maschinen" Series; 2003 http://www.artnet.com 
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architectural styles such as modernism, constructivism, brutalism, Bauhaus, futurism, 
functionalism, De Stijl, ete. were influenced by what the machine age brought to the 
deslgn scene. Towards the end of the 20th century, arch itects like Renzo Piano, Richards 
Rogers, Tadao Ando, Lebbeus Woods, Norman Foster took advantage of the industrial 
aesthetics in varlous ways. 

If we consider avant-garde art, even radical movements like Dadaism (around 1916-
23), which sought the discovery of authentic reality through the abolition of traditional 
culture and aesthetic forms, had to take the "aesthetics of the ordinary" into account 
by concentrating on the very nature of things in order to reach the extraordinary. On 
the other hand, the Dutch movement of De Stijl (around 1917-31) sought to express 
a new utopian ideal of spiritual harmony and order. They advocated pure abstraction 
and universality by a reduction to the essentials of form and color; they simplified 
visual compositions to the vertical and horizontal directions, and used only primary 
colors along with black and white. Originally coined by John McHale in 1954, Pop art 
(mid 1950s), which is characterized by themes and techniques drawn from popular 
mass culture (such as advertising and comic books) ,  was widely interpreted as either 

410 a reaction to the then-dominant ideas of abstract expressionism. Pop art, aimed to 
employ images of popular as opposed to elltist culture in art, emphasizing the banal, 
ordinary or kitschy elements of any given culture. Conceptual art that emerged in the 
later years also benefited from the minimalism suggested by the ordinary. 

Potential drawbacks / shortcomings in the perception of machine aesthetics 
George H. Marcus, in his ' Functionalist Design: An Ongoing History' defines functionalism 
as the belief that "if an object is made to function well, it will by definition be beautiful." 
This "robotic" designation accommodates danger for the application of the machine 
aesthetics. Barry Brummett warns in his book titled 'Rhetoric of Machine Aesthetics' 
that "this definition of functionalism was embraced but altered somewhat by many 
proponents of machine aesthetics in the nineteenth century who intentionally designed 
machines to ensure that their form, or appearance, suggested their function. This was 
true even when, paradoxically, there was no practical reason to do so. The aesthetic 
of functionalism thus became more important than functional qualities themselves ... 
[Consequently] as functionalist aesthetic came to be more important than function, 
some argued that the link between form and function is broken." 

Moreover, Susan Fiilin Yeh notes in her Ph.D. dissertation titled 'Charles Sheeler and the 
Machine Age' that aesthetics of industry were used in the 1920s as a source of national 
pride and development: "Looking to the industrial world for inspiration for a rt  and 
literature was a way of seeking indigenous roots for American civilization's emergence 
from provincialism." Barry Brummett adds that "later, during the Great Depression, 
one use of mechtech aesthetics was to give the United States hope for progress and 
recovery despite the obvious failure of the economic system." Hugh Aldersey-Williams 
summarizes this as follows: "In machine-age America, design conveyed the optimism 
of the New Deal" (New Deal is President Franklin D Roosevelt's Le�-Wing policies to 
help Workers during the 1930s Depression). Following ali this we can see that, machine 
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Resim 6. Murat Germen; "Industry as Icon" Series, Haliç Silahtarağa Power Plant, 
Istanbul; 2005 Murat Germen arşivi 

Resim 7 .  Murat Germen; "Industry as Icon" Series, Iskenderun Steel Factory; 2006 
Murat Germen arşivi 
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aesthetics can easily be exploited / misutilized to convince people in a predefined 
direction . 

R. L .  Rutsky points out in his book titled 'High Techne: Art and Technology from the 
Machine Aesthetic to the Posthuman' that "It is no coincidence that the often overblown 
rhetoric associated with high tech is reminiscent of the manifestos and slogans of the 
avant-garde artistic movements of the early twentieth century. High tech is, in fact, 
often presented as a kind of avant-garde movement. There are, of course, good reasons 
to be extremely skeptical of the 'avant-garde' rhetoric of high tech, [since] the notion 
privileges a 'highly technological' vanguard that is also, often, 'highly capitalist.' [ . . .  ] 
High tech can no longer be defineci solely in terms of its instrumentality or function 
- as simply a tool or a means to an end. In high tech, rather, technology becomes 
much more a matter of representation, of aesthetics, of style. [ . . .  ] In high tech design 
then, the modernist idea of functional form has been largely abandoned in favor of a 
technological look or style, [that, in turn] leads to an aesthetics of reproducibility. [ . . .  ] 
High technology is simulacral technology: a technology of reproduction rather than of 
production as Fredric Jameson has said of late-capitalist or postmodern technologies. 

412 [ . . .  ] From this perspective, [the movie] Metropolis does indeed represent a mediation 
of a tyrannical, patriarchal technological rationality with an ancient, repressed feminine 
spirit or nature." 

Awareness on the promises that machine aesthetics can offer us 
Michael l<irby asserts in his article named 'The Aesthetics of the Avant-Garde' that 
"the key word in aesthetic theory is not beauty, as has been suggested by traditional 
aesthetics, but significance . . .  as a quality of perception." I believe the significance 
of industrial aesthetics lies in the "informality" and "adaptability, flexibility" that you 
can spiritualize and internalize within the nature of industrial buildings. This flexibility 
takes the symbolism found in some architectural structures to another dimension. For 
instance, there is a clear representation of "power" in skyscrapers, each competing 
to be taller than the other; or in fascist architecture, which is designed with a scale 
way beyond human dimensions and strictly symmetrical compositions that reflect the 
dominant order. The industrial building, however, lacks such symbolism; it underlines 
the col lective, not the individual. 

Apart from the collective dimension, the fascination about machine aesthetics does not 
only reside on the mechanical and shiny perfection that attracts our attention. Barry 
Brummett brings a new notion of "chaotech" which he defines "as the aesthetics of the 
decayed machine. This is the appeal, also perhaps increasing at the present time, of 
the rusted and tumbling down factory, of obsolete machinery, of shorted motherboards 
and crashed hard drives wrenched out of useless CPUs. [ . . .  ] Chaotech, is distinctive in 
not taking machines on their own original terms. Instead, it experiences machines as 
changed, as something other than what they originally were. [ . . .  ] Chaotech may appeal 
psychologically, then, as an experience of tension reduction, a momentary respite from 
the rigors of maintaining an orderly world. [ . . .  ] Chaotech is an aesthetic of our time in 
its celebration of disconnection and dissolution." The present interest in such "decayed" 
manifestation has to do with notions of instinctive decenteredness, refusal, rejection, 
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or rebellion that results from the overwhelming power of the system that is usually 
presented with a "neat and "clean" look. 

Relating the concepts of "openness" and "incompleteness" to machine 
aesthetics 
By the end of summer 2006, I found the opportunity to go to Greece to join a conference. 
I visited the famous stoa, which is a completely reconstructed representation of the old 
one. It felt like a new building and was not stimulating at all. It was not like the many 
ruins I visited in Turkey, where I could dream about the "real" building and try to solve the 
puzzle of the many broken structural members lying on the ground. The incompleteness 
causes us to think more about a particular space, due to the fact that a complete 
building looses its narrative potential as it informs us about all the necessary pieces 
that constitute the whole: There is no puzzle to solve anymore. From a similar point of 
view, incomplete geometries are more open and flexible than complete geometries like 
circles, squares, equilateral triangles. It is much easier to add new forms to incomplete 
forms, while anything added to complete forms will only destroy them. 

It is possible to support this statement by what Paul Zucker defends in his article 'Ruins: 413 
An Aesthetic Hybrid': "Ruins have held for a long time a unique position in the visual, 
emotional, and literary imagery of man. They have fascinated artists, poets, scholars, and 
sightseers alike. Devastated by time or willful destruction, incomplete as they are, they 
represent a combination of man-made forms and of organic nature." Barry Brummett 
interprets the same concept with a different wording: "A destroyed machine represents 
the assault of time and the elements, the organic .  It is neither clearly a human creation 
nor a product of nature alone." Another contribution in the same direction is Andreas 
Huyssen's 'The Hidden Dialectic': "By incorporating technology into art, the avant-garde 
liberated technology from its instrumental aspects and thus undermined both bourgeois 
notions of technology as progress and art as 'natura!', 'autonomous' and 'organic.' 

Industrial buildings do not have claddings, pasted surfaces on their façades that hide the 
infrastructure; the infrastructure is visible with all its "guts" and consequently becomes 
the suprastructure . This visual and physical incompleteness, which can be decoded 
as "openness" turns industrial buildings into forest-like "assemblages" that offer the 
potential of obtaining spaces that are full of surprises, different points of view from 
different spots within the architecture and finally a flexible entity that is receptive for 
future development. 

This captivating plainness of industrial aesthetics is not artificial or fictitious; on the 
contrary, it is pure, real, honest and objective. This paper aims to celebrate the purity 
and sincerity hidden behind the stark visuality of machine aesthetics, bring it once again 
to the forefront, and finally remind the long forgotten notion of "contentment" much 
needed these days. 
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Olağanın İçindeki Gizil Estetik Potansiyel: "Endüstri Estetiği" 

Tasarım, doğası itibariyle "farklı" olmak ister, belli bir kimliğe kavuşturduğunu "başka
laştırır" ve diğerlerini dışlar. Bu dışlama sonucu alışagelmedik bir ürün geçici olarak "ola
ğandışı" nitelik kazanır, başka bir "harikulade" ürünün ortaya çıkmasıyla popülaritesini 
kaybedene kadar . . .  Bu bitmek bilmeyen süreç, bizi devamlı tüketmeye iten eksantrik 
tasarımların terkedilmişlerinden oluşan bir çöplüğe yol açmakta; "olağanüstülük" kav
ramı biteviye bir nüksetme halinden dolayı "rutin"e dönüşmekte: Olağanüstü olağanla
şıyor . . .  
Benzersiz olmak üzere tasarlanmamış, yani, gerçekten sıradan nitelik taşıyan nesnelerde 
saklı olan kendine has bir estetikten bahsedebiliriz. Makine veya endüstri estetiği buna 
çok iyi bir örnek. Endüstriyel estetiğin kendini beğendirme, satma gibi bir endişesi yok; 
bu estetiği örnekleyen yapıların kendilerini var edebilmek için milyonlarca adet satılması 
gerekmiyor. Bu yüzden endüstri yapısı ne kadar gerekiyorsa "o kadar" tasarlanıyor ve 
ortaya, çok yalın, içten, yarışmayan ve en önemlisi kolay anlaşılır, dışlayıcı olmayan bir 
tasarım dili çıkıyor. Sanayi yapılarındaki bu arka planda kalma olgusu kimliklerinde bir 
anonimleşmeye yol açıyor, ki anonim olan tarih boyunca hep danışılan, hatta kopya 
edilen olmuştur. 
Bu anonimliğe karşın endüstri estetiğinin kendisini istem dışı "dayatan" bir güzelliği var
dır; Walter Gropius bu olguyu "endüstrinin amaçlanmamış güzell iği" olarak adlandırır. 
Endüstri estetiğinin karizmatik minimalizmi, yapmacık tavırlı değil, katışıksız ve nesnel
dir, parlak bitmiş yüzeyler oluşturma amacıyla ortaya çıkmaz.  Bu yazı, endüstriyel este
tiğin karmaşık, katastrofik görselliği içindeki gizli yalınlık, içtenliği kutsamayı ve tekrar 
göz önüne sermeyi amaç ediniyor. 

Anahtar kelimeler: Tasarım, laedri, anonimlik, benzersiz olma, genelgeçer, yalınlık, 
kanaat, arılık, basitlik, sıradanlık, olağan, olağanüstü 
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Giriş 

Özgürleşme ve Özerkleşme 
Yolunda Sanatın 'Zahiri Zaferi' 

Reyhan VARLI GÖRK 

Bu çalışmada Feher'in1 "The Pyrrhic Victory of Art in its War of Liberation :  Remarks on 
the Postmodernist Intermezzo" başlıklı makalesinde sıraladığı 'özgürleşme' ve 'özerkleş
me' süreçleri izlenerek sanatın günümüzde bir 'zafer' kazanıp kazanmadığı tartışılmıştır. 
Kavram olarak 'özgürleşme', sanatın kendi estetik alanında var olan ilkelerden bağını 
koparması olarak tanımlanmıştır. Feher2 sanatın kendi estetik alanında var olan ilke
lerini şöyle sıralar; kanonik reçeteler, kıyaslanamaz biricikliği, kuram ve uygulamanın 
birlikte yansıdığı bileşik sanat anlayışı, kendini sonsuza kadar saklamaya olanak tanıyan 
kapalı kalıcılığı ve yüksek sanat popüler sanat arasındaki ayrım. 'Özerkleşme' kavramı 
ise sanatın, etkisinde ve güdümünde kaldığı din, felsefe, politika ve ekonomi gibi diğer 
alanların egemenliğinden kurtulması olarak tanımlanmıştır. 

Çalışma boyunca aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Kendi estetik alanında var olan 
özelliklerinden ve ilkelerinden arınarak 'özgürleşme' yolunda verdiği mücadelenin yanı 
sıra diğer alanların etkisinden ve güdümünden uzaklaşarak 'özerkleşme' yolunda verdiği 
mücadelenin sonunda sanatın bugün ulaştığı yere baktığımızda neler söylenebilir? Özgür 
ve özerk sanat, bir zafere mi ulaşmıştır? Özgürlük ve özerklik sanata ne kazandırmıştır? 
Yoksa Feher'in iddia ettiği gibi, özgürlük ve özerklik sanata, gerçekte bir felaket olan 
zahiri bir zafer mi kazandırmıştır?3 

Feher'in• olanaksız olduğunu düşündüğü ve sanatın özerkleşme mücadelesinin son sa
vaş alanında ulaşmaya çalıştığı 'mutlak özerklik'in olabilirliği, Lyotard'ın5 Kant'ın "subli-

1Ferenc Feher, "The Pyrrhic Victory of Art in its War of Liberation: Remarks on the Postmodernist 
intermezzo," A. Mi lner, P. Thomson and c. Worth (der), Post modern Conditions içinde (New York: 
1990) s. 77-94, s. 86. 
2A.e. 
3A.e. 
4A.e. 
5Jean-François Lyotard, "After the Sublime: The State of Aesthetic" David Carroll (der.) The States 
of "Theory": History, Theory, and Crit/ca/ Discourse içinde (New York: Columbia University Press, 

415 



me" kavramı üzerine yazdıkları ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma boyunca giz
liden sorulan "Sanatın özgürleşme ve özerkleşme öyküsü, modern sanatın post-modern 
sanata dönüşme öyküsü müdür?" sorusu, modern sanatın özgürleşme ve özerkleşme 
yolunda verdiği mücadelenin sonunda kazandığı zaferin "zahiri" olup olmadığını anlamak 
için bize yol göstermiştir. 

Sanatın Kendi Estetik Alanındaki İlkelerden Arınarak 'Özgürleşme' Süreci 
Feher'e göre sanatın kendi estetik alanında 'özgürleşmesinin' ilk aşaması, kendi alanı
nın sınırlarını ve kurallarını koyan kanonik reçetelerden kurtulma mücadelesidir. Modern 
sanatın kendini var etme mücadelesidir bu aslında. Klasik sanat içinde bol bol bulunan 
kanonik reçetelere karşı gelerek, sanatı kendi estetik alanında özgürleştirmek uğruna, 
Benjamin'in uzun uzun anlattığı 'aura'dan vazgeçerek foto-montajı bile sanata dahil ede
cek kadar ileri giden endüstriyel sanatın savunucuları konstrüktivistler, ironik bir şekilde 
dozu kaçırıp "sanat ve edebiyatın kurallarını, estetik öneriler olmaktan çok sosyalist rea
lizmin mahkeme kararları gibi açıklamışlardır."6 Konstrüktivizmin özünde, özellikle auracı 
bireysel sanata karşı geliştirilen kolektif üretim anlayışı vardır. Bu nedenle konstrüktivist 
sanatçıların kendileri bile konstrüktivizmi "daha az sanat, daha çok akılcı (rasyonel) üre-

416 tim doktrini" olarak tanımlarlar. Geçen yüzyılın başında Konstrüktivist sanatçı ve yazar 
Gan7 şöyle sesleniyordu : "Sanata savaş açın!" 

Feher,• özgürleşme yolunda sanatın ikinci büyük feragatinin hiç bir şeyle kıyaslanamaz 
biricikliği ve bireyselliğinden vazgeçmesi olduğuna inanır. Sanat yapıtının, 'şimdi ve 
burdalık'ı da diyebileceğimiz biricik ve eşsiz olma şahsiyetine aykırı 'aura' karşıtı çabalar 
ve sanat yapıtının çoğaltılabilirliğine dair vurgu, hatta Benjamin'i başka türlü okuyup 
"replikaların sanat yapısının aurasını yok edemeyeceği" bilakis her tekrarında çoğalacağı 
savları öncelikle modern sanata ardından post-modern sanata öncülük etmiştir. 

Sanatın kendi iradesi ile kendi estetik alanı içinde özgürleşmesinin üçüncü adımı, hem 
kuram hem de icra açısından bileşik sanat kavramını sanattan söküp atma mücadelesi
dir. "Yap-a-bilmek" yerine yalnızca bilmek veya yalnızca yapmak mümkün müdür sanat
ta? Marx'ın "yapıyorlar ama bilmiyorlar" derken kastettiği praxisten yoksun eylemlerdi 
aslında . Sanat söz konusu olduğunda bilmeden yapan sanatçı ya da yapmadan bilen 
kuramcıdan söz edebilir miyiz? Feher,9 bu mücadelenin sonradan uydurulmuş bir şey 
olduğunu iddia eder. O'na göre sanat felsefenin etkisinden kurtulup özerkleştiğinde bu 
aşama otomatik olarak gerçekleşmiş olacaktır. 

Sanat yapıtının kendini sonsuza kadar saklama özelliği olan kapalı kalıcılığı da vazgeçilen 
özelliklerden biridir. Heidegger,10 çok bilindik makalesi "The Origin of the Work of Art"da 

1990), s. 297-303. 
6A.e. 
7"War on Art!" From the "The 1" Working Group of Constructivlsts" 1920, Moscow, alıntı içinde 
[Alexei Gan "From Constructivism (1922)" Stephen Bann (der.) The Tradition of Constructivism, 
(New York: The Viking Press, 1974) s. 32-43] 
8Ferenc Feher, a.g.e., s. 77-94. 
9A.e. 
10Martin Heidegger, "The Origin of the Work of Art," Poetry, Language, Thought içinde, (çev.) Alfred 
Hofstadter, (New York: Harperd Row, Publications, 1971) 
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sanat yapıtı bize bir dünyayı açar derken, sanat yapıtının, içinde gizlediği (conceal) 
içinde barındırdığı hakikati (truth) bize bu açıklıktan gösterip (unconceal) yeniden bu 
hakikati gizlemek üzere doğadaki yerine (earth) kapandığını anlatıyordu. Grafiti gibi, 
happening gibi zamansal ve mekansal anlamda gel-geç (ephemeral) enstalasyonlar söz 
konusu olduğunda sanat yapıtının durağanlığından, kapalılığından, sürekliliğinden veya 
kapalı kalıcılığından söz edemiyoruz artık. Feher'e11 göre post-modern sanatın öncüleri, 
zamansal ve mekansal olma özelliğini yitiren gel-geç (ephemeral) sanat yapıtları üret
mekteler günümüzde. 

Özgürleşme mücadelesinin son aşamasında, yüksek sanat ve popüler sanat arasındaki 
sınır yıkılır. 12 Adorno'ya göre "kültür endüstrisi;" kendi tüketicisini kasıtlı bir şekilde daha 
en başta yukarıdan kendisi yarattığı için, yüksek ve popüler sanatın alanlarını birbirine 
doğru zorladığı için ve kitleleri tercihleri olan özneler gibi birincil değil, nesneler gibi 
ikincil gördüğü için çok dikkat edilmesi gereken bir sektördür. 13 Adorno'ya göre ideolojik 
olan ve aynı zamanda egemen burjuva kültürüne ve sanatına eklemlenmiş olan popüler 
kültür ve popüler sanat, Gramsci'ye göre hegemonik burjuva kültürüne tabi ikincil değe
ri olan bir sanattır. 11 Abercrombi'ye göre ise popüler kültür zaten egemen kültürün içinde 
erimiş bir durumdadır bu nedenle de gerektiğinde yönetici egemen sınıfın çıkarlarını 417 
gizleyecek işlerlikte toplumu biçimlendirmektedir. 15 

Sanatın Diğer Alanların Etkisinden ve Güdümünden Kurtularak 'Özerkleşmesi' Süreci 
Sanatın kendi estetik alanında özgürleşmesinin ardından, diğer alanların etkisinden kur
tularak özerkleşmesi sürecinde sanat sırasıyla; dinin, felsefenin, siyasetin ve ekonomi
nin egemenliğinden kurtulduktan sonra mutlak özerklik sürecini de tamamlayıp yeni 
bir kültürün ürünleri olarak kendini göstermeye başlar. Batı örneği üzerinden giderek, 
sanatın özerkleşme serüvenine geri dönüp baktığımızda; özellikle Yüksek Rönesans yani 
16.  yy ve 19. yy arasında dinin daha doğrusu Hıristiyanlığın etkisinden kurtuluş müca
delesini görürüz . Üç yüzyıl boyunca sanat sekular bir kimlik kazanmak uğruna kilisenin 
em rinden çıkarak kendini sanatın yeni hamisi burjuva sınıfın eline teslim eder. Bu yeni 
sınıfın egemenliğinde sanat yapıtı, pazarda dolaşıma giren bir emtiaya dönüşürken sa
natçı da diğer bağımsız meslekler gibi toplumdaki iş bölümü içinde yer almaya başlar. Bu 
noktada, Marshal Berman'ın16 "burjuva sınıfı yalnızca nasıl kar yapabileceği ile ilgilendi, 
bu arada tesadüfen bir dünya kültürü yarattı ve bu kültürün en önemli ürünü de mülkiyet 
haklarıdır" ifadesi önemlidir. 

Özerkleşmenin ikinci aşamasında sanat, felsefenin etkisinden kurtulma mücadelesi verir. 
Felsefe, "ilerleme" ve "gerileme" gibi kavramlar ortaya attıkça; yüksek sanat (high art), 
popüler sanat (low art) ayrımını da ortaya çıkarmaktadır aynı zamanda. Yüksek kültürün 
sanatı, 'ustalık' ve 'kanoniklik' denilen sanatın belli esasları ile tanımlanan 'mükemmellik 

11Ferenc Feher, a.g.e., s. 77-94., s. 86. 
12A.e. 
13T. W. Adorno, "Culture Industry Reconsidered," New German Critique, na. 6 (1975) s. 12-19. 
14Nicholas Abercrombie, "Popular Culture and Ideological Effects;, Nicholas Abercrombie ve Stephen 
HII I  (der.) Dominant Ideologies içinde, (London: Unwin Hyman, 1990),s. 199-228, s. 202. 
15A.e. S .  203. 
16Marshall Berman, "Why Modernism Stili Matters?" Scott Lash ve Jonathan Friedman (der.),  Moder
nity and Identity içinde, (Oxford, Cambridge: Blackwell, 1992) s. 33-56, s. 35. 



alameti' altında toplanmaktadır. 17 Yüksek kültürün ölçütlerine göre, ancak bu alametleri 
barındıran mükemmel sanat eseri ölümsüz olabilirdi. Bu noktada bir ikilemle karşılaşı
yoruz. Avant-garde sanat; kendinden önceki tüm kanonlara, geleneklere ve kuramlara 
ne kadar baş kaldırmış olursa olsun, kendisi kanonik ilkelerin, kuramların ve söylemlerin 
göstergesi olmaya başladığında, tıpkı kendinden önce reddettiği yüksek sanatın hapis
hanesi olarak adlandırılan müzelerde ölümsüz olmak üzere yer almaya başlamaktadır. 
Eagleton'a18 kulak verirsek bu durum, hem işkenceyi eleştirmek hem de pratikte bunu 
yapmaktan geri durmamaktan farklı değildir. 

Feher'e göre felsefe, bugün bile hala, son iki yüz yıldır olduğu gibi, sanatı etkilemekte
dir. Öte yandan Wigley,'9 felsefecilerin her zaman geç kaldığına inanır. Örneğin Wigley'e 
göre mimarlık, yapı söyleminden başka bir şey değildir. Yani mimarlık öyle bir yapı, öyle 
bir inşa biçimidir ki söylemiyle birlikte hatta kimi zaman söyleminden önce çatılır. Wig
ley şöyle der: "Mimarlar, bir grup konuşmacılardır. Binalar da onların megafonu."20 Bu 
duruma göre mimarlar önce binalarını çatarlar, filozoflar ardından konuşurlar ve çatılan 
söylemi kuramsallaştırırlar. Filozofun kuramsallaştırdığı söylem, eğer Eagleton'un dediği 
gibi "radikal politikaların başka yollarla süregelmesi" ise "kültür kuramları, başarısız ol-

418 muş politikaların, zürriyetinden gelmektedir."21 Öyleyse kuram, "bir paradigmanın adım 
adım çökmesinin üzerine kapanan, onun yerine geçen şeydir." Bu durumda söylem, 
"söylemsel emekçi diye adlandırılabilecek iş bölümünün içinde yer alanların yukarı doğru 
bir hamle yaparak açtıkları, küçük bir gözenekten fışkıran bir şeydir." Buradan yola çı
karsak, Eagleton'un "söylemsel emekçi iş bölümü" ile kastettiği kişiler, filozoflardan önce 
sanatçılardır. Sanatçı, yapıtını ortaya çıkarırken kendi söylemini de ortaya sermektedir 
aynı zamanda ve bu çoğu kez yepyeni bir kuramın zeminini hazırlamaktadır. 

Üçüncü özerklik sanatın siyasetin egemenliğinden kurtuluşu ile i lgilidir. Siyasetin etkisin
de sanat, toplum mühendisliği projelerinin emrinde bir araca dönüşmektedir. Kültürel bir 
ürün olarak sanatın daha doğrusu sanat yapıtının politikanın etkisi altında üretilmesi me
selesi, 'kültür' kavramının ne olduğunu anlamakla açıklığa kavuşabilir. Gadamer'inde22 

ifade ettiği gibi hemen hepimiz kültürün bizi destekleyen ve gerekli bir şey olduğunu 
kabul etsek de tam olarak kültürün ne olduğuna dair söyleyecek bir şeyler bulamayız. 
' Kültür' sözcük ve kavram olarak Roma orijinli olup Latince bir kelime olan colere sözcü
ğünden türer. Bu anlamıyla 'kültür' [co/ere]; ekmek, ikamet etmek, bakmak, beslemek, 
korumak anlamlarını içinde barındıran, insanın habitatına uygun bir ortam yaratacak 
diğer bir deyişle kendi yaşamını olanaklı ve sürekli kılacak, ekip biçmek, hayvanları eh
lileştirmek, konutlar çatmak gibi eylemlerden oluşan insanın doğa ile olan tüm ilişkisini 
ve uğraşını kapsamaktadır.23 Bu tanımdan yola çıkarak, kültür tarımla başlamıştır da 
denilebilir. Ancak co/ere sözcüğü yalnızca doğayı işlemek anlamına değil doğaya ve ken-

17Ferenc Feher, a .g .e.  s .  77-94. 
18Terry Eagleton, "Discourse and Discos," Critical theory, (Ne.  4763, July, 15, 1994) s. 3- 4 .  
19Marc Wigley, "Story Time," Assemblage, ne.  27, (1995) s. 81-94. 
20A.e., s .  82 
21Terry Eagleton, "Discourse and Discos," Critical theory, (Ne.  4763, July, 15, 1994) s .  3-4. 
22Hans George Gadamer, "Culture and the Word," Praise of Theory: Speeches and Essays, (çev.) 
Chris Dawson, (New Haven and Landon: Yale University Press, 1998) s. 1-15. s .l .  
23Hannah Arendt, "The Crisis in Culture: Its Social and its Political Significance" Between Past and 
Future: Six Exercises in Political Thought, (Cleveland, New York: Meridian Books, 1963) s. 212. 
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dine ait olanı korumak ve yetiştirmek anlamlarına da gelmektedir. Kavramın "insan aklını 
işlemek" veya "insan aklını kültürlemek" [cultura animi] anlamındaki ilk kullanımına 
Cicero'da rastlarız .24 Cicero excolere animum kavramıyla insan aklının kültürlenmesini 
tıpkı doğadaki tarla gibi ekilip biçilmesini kastetmektedir. Dilimizde de var olan "ne eker
sen onu biçersin" deyişi tarladaki ekin için değil yetiştirilen çocuk için kullanılmaktadır. 
Bu anlamıyla kavram, Antik Yunan'da kullanılan "gençlerin eğitilerek normatif değerleri 
öğretilmesi" anlamına gelen paideia sözcüğüyle aynı anlamdadır.25 

Bütün bu etimolojik tanımların ötesinde gündelik dile bakarsak en genel tanımıyla 'kül
tür', bir grubun ya da bir toplumun kendini diğer grup ve toplumlardan ayırt ediş biçimi 
anlamına gelmektedir. Kavramın bu anlamı üzerinden Wallerstein26 iki farklı tanım geliş
tirir. Kavramın bu anlamıyla birinci tanımında 'kültür', "bir grubu veya toplumu var eden 
eğilimler, davranış biçimleri, değerler ve inanışlar bütünüdür." Bu kısaca "her grubun 
kendi kültürü vardır" anlamına gelmektedir. Diğer taraftan kültürün, bütünsel ve bir
leştirici özellikler taşıyarak bir grubu diğer gruplardan ayırt etmesinin tam tersine "aynı 
grup veya toplum içinde birbirine zıt özelliklere işaret eden ayırt edici ikinci bir anlamı da 
vardır." İşin aslı, Antik Yunan'da 'kültür' kavramı hiç de Romalıların kullandığı anlamıyla 
doğayı işlemekten türetilen tarıma ait bir kavram değildir. Arendt'e27 göre Yunanlılar 419 
Romalılar gibi ekip biçmek yerine Tanrıların insanlardan sakladığı ancak doğanın kendi 
rahminden bolca sunduğu yemişleri talan etmeyi biliyorlardı .  Antik Yunan'da 'kültür' 
kavramının nasıl kullanıldığını açıklamak için Arendt28, Pericles'e atfedilen ve Thucydides 
tarafından aktarılan bir deyişi kullanır: "biz güzeli politik yargılar sınırında severiz ve 
barbarların kadınımsı davranışları gibi [kancıkça] ahlaksızlık yapmadan filozofça konu-
şuruz [felsefeyle uğraşırız] ." Ancak Kant'ın da dediği gibi güzele dair estetik bir yargıya 
ulaşan herhangi biri "politik bir yargıya ulaşan her hangi biri [gibi] başkalarının da ken-
disi gibi düşünmesini sağlamak umuduyla [rızasını almak için] kur yapar [onları ikna et-
meye çalışır] .29 Dolayısıyla, karşıdakini ikna etmek, bir takım kanıtlar gerektirebilir. Söz 
konusu ikna faslı ne bir bilimsel bilgi ne de sanatsal hakikatle ilgili olmayıp bilakis politik 
bir yargıyla ilgiliyse eğer Arendt'in dediği gibi "kültür ve politika birbirine aittir." 30 

Adorno da 'kültür' kavramının iki özelliği olduğunu düşünür. Birincisinde kültür, toplumu 
kapsarken ikincisinde toplum ve pseudo-kültür [yalancı kültür] arasında aracılık eder. 
Bu önermeyi açmak için Adorno, Almancada kullanılan iki farklı kültür kavramından 
yola çıkar. Bunlardan ilki 'Kultur' diğeri 'Bildung'tur. 'Kultur' entelektüel bir alana işaret 

24Hannah Arendt, Between Past . . .  p. 212. Bkz. Hans George Gadamer, "Culture and the . . .  s. 176. 
(italik eklenmiştir) 
25Hans George Gadamer, "Culture and the Media," in Cultural Politlcal Interventions in the Unfinished 
Project of Enfightenment, Axel Honneth, Thomas McCarthy, Claus Offe, Albrecht Wellmer (der.), 
(çev.) Barbara Fultner, (New Haven and Landon: Yale University Press, 1992) s. 172-188. s. 175. 
26Wallerstein, Immanuel. (2002) "Culture as Ideological Battleground of the Modern World-System" 
[(©1990) Theory, Culture & Society, Vol. 7] Mike Featherstone (der.), Global Culture: Nationafism, 
Globafization and Modernity, Landon, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. s. 31-55. s. 31-32 
27Hannah.Arendt, "The Crisls in Culture: Its Social and its Polltical Slgnificance" Between Past and 
Future: Six Exercises in Politlcal Thought, (Cleveland, New York: Meridlan Books, 1963) s. 213 
28A.e., s. 214. "we love beauty within the limits of political judgment, and we philosophize without 
the barbarian vice of effeminacy." 
29Immanuel Kant, ... alıntı içinde Hannah Arendt, "The Crisis in Culture: lts Social ... s. 222. 
30Hannah Arendt, "The Crisis in Culture: lts Social. .. s. 222, 223 (italik eklenmiştir) 
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ederek kendinden menkul yüksek sanatı kapsar, bu nedenle 'Kultur' pazarda değişim 
değeri olan popüler kültürün ürünlerini ve bu ürünleri satın alan kitleleri hor görür. 
'Bildung' ise praxise ilişkin bir terimdir ve gerektiğinde kitleleri hizada tutmak için bir 
araç olarak kullanılan 'yalancı kültür'dür. Kültürün toplumsal dayanışmayı/birliği pekiş
tirmek birleştirici bir araç olarak kullanıldığı 'Bildung' aslında toplumu bir arada tutan bir 
ideolojiye dönüşür. Tarihte çok örnekleri olan kültürün bu işleyişinin en acımasız biçimi 
Hitler Almanya'sında görülür.31 Walter Benjamin 1936'da yazdığı bir yazısında, gözünün 
önünde seyreden bu işleyişi tanımlamak için "siyasetin estetikleştirilmesi" [aesthetizati
on of politics] kavramını kullanmıştır. Kültür ve siyasetin birbirine bu kadar ait olduğunu 
gösteren diğer bir örnek, İtalyan Fütürizminin Faşizmin kucağına düşmesiyle gerçek
leşir.32 Öte yandan, 1917 Ekim Devrimi sonrası Bolşevik Rejiminin yaratmak istediği 
'Yeni İnsan' uğruna modernizmin kültürel ürünlerini nasıl araçsallaştırdığını görürüz.33 

Ancak yine de Guyau'nun34 iddia ettiği gibi "sanat, içinde yaşadığımız bildik dünyamızın 
üstünde yeni bir dünya kuracak ihtimalleri barındırıyor[sa]" sanattan hala bir şeyler 
umabiliriz. Feher'e göre sanatın siyasetin hegemonyası altında kalması yakın zamanlara 
kadar devam etmiştir. Bu konuda Feher'i iyimser buluyorum sanat yapıtlarına tüküren 
siyasetçileri tanımadığı için . 

Sanatın ekonomik alanın egemenliğinden kurtulup özerkleşmesi meselesi hala sorunlu 
bir meselesidir. Marx'a göre kapitalizm, sanata ve edebiyata çok da dostane değildir. 
Çünkü kapitalist sistemde toplum, emtia ile ilişkisi üzerinden meta-fetişizm kavram
larıyla açıklanabilen yavan ve hazcı bir temele oturmaktadır. Marx'ın meta-fetişizmle 
kastettiği, emeğin ürettiği ürünün kendini yaratan emekten ve emekçiden bağımsız ve 
kontrol edilemez bir gerçeklik olarak dolaşıma girme sürecidir.35 Ürünün bu özelliğinden 
dolayı Baudrillard, emtiayı açık açık müstehcenlikle suçiar.36 Meta-fetişizm sürecinde 
ürün; pazarda dolaşıma girdikten sonra, bu müstehcenliği aracılığıyla kendi nesnel de
ğeriyle ilişkili olan ne kullanım değerini, ne değişim değerini, ne de artı değerini ilet
mektedir tüketiciye. Ürünün kendi aracılığı ile tüketiciye ilettiği okunabilir bir tek mesajı 
vardır. Bu da ürünün imlediği değerdir (sign value). Ürün sıradan bir nesne gibi suskun 
değildir, kendi fiyatı aracılığıyla kendine dair bilgiyi kendi görünür özü olan fiyatı aracılı-

310. K. Werkmeister, "Hitler the Artist," Critica/ Inquiry, No. 23/2 (Kış, 1997) s. 270-297 s. 273. 
32A.e. Bkz. Luisa Quartermaine, "Slouching Towards Rome: Mussollnl's Imperial Vision," T i m  Cornell, 
Kathryn Lomas (der.) Urban Society in Roman Ita/y içinde, (New York : St. Martin's Press, 1995), s. 
203-15. 
33Bkz. Manfredo Tafuri, "Towards the Socialist City: U .S .S .R., 1917-28," The Sphere and the Laby
rinth, Avant-gardes and Architecture from Piranesi to the 1970s, (Massachusetts: The MIT Press, 
1990), s .  147-195; Kenneth Frampton, "The New Collectivlty: Art and Architecture in the Soviet 
Union 1918-32" Modern Architecture, A Critical History, (New York and Toronto: Oxford University 
Press, 1982), s. 167-177; Catherine Cooke, Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture and 
the City, (London: Academy Editions, 1995); A. Fil ippov, "Production Art", Stephen Bann (der.) The 
Tradition of Constructlvism içinde, (New York: The Viking Press, 1974) 
34 J. M. Guyau, L 'art au point de vue sociologique (Paris, 1930), s. 21. (alıntı içinde Max Horkheimer, 
"Art and Mass Culture" Critica/ Theory: Se/ected Essays, (çev.) Matthew J. O'Connel and Others, 
(New York: Continuum, 1989), (©1972 New York: Seabury Press) s. 274.) 
35David Bennett, "Wrapping up Postmodernism: The Subject of Consumptlon Versus the Subject of 
Cognition" Andrew Mllner, Phllip Thomson and Chris Worth (der.), Post modern Conditions içinde, 
(New York, Oxford, Munich: Berg, 1990) s.15-37. s. 23. 
36Jean Baudrillard, "The Ecstasy of Communication," Hal Foster (der.), The Anti-Aesthetic: Essays on 
Postmodern Culture içinde, (Seattle, Washington: Bay Press, 1983, s. 126-134.) s. 1 3 1 .  
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ğıyla sergiler. Ancak günümüzde, kapitalist finans piyasasında paradan para kazanmaya 
başlandığından beri paranın gerçekte neyi imlediği de unutulmaktadır.37 

Sanat yapıtında da durum çok farklı değildir. Sanat yapıtı, pazarda dolaşıma çıktığı an
dan itibaren tıpkı diğer ürünler gibi fiyatı aracılığıyla da bir mesaj iletir. Frankfurt Okulu 
üyelerinden Adorno ve Horkheimer'in geçen yüzyılın ortalarında geliştirdikleri 'kültür 
endüstrisi kuramına' göre kapitalizmin içinde yer alan bazı organize merkezler; hem 
bilinçli hem de doğrudan bir şekilde sanat yapıtının üretimini, pazarda dolaşımını ve 
tüketimini manipüle etmektedirler. Kültür endüstrisinin dinamikleri, kültürü bir emtia 
gibi dolaşıma sokarak tüketiciye empoze eder. Pazarda değişim değeri taşımaksızın, 
enstalasyon amaçlı üretilen çağdaş sanat yapıtları da bir şekilde tüketilmektedir. Örne
ğin, 2000 yılından beri Danimarka'da Trapholt Modern Sanatlar Müzesinde, Şilili sanatçı 
Marco Evaristti'nin Blender İçinde Yüzen Japon Balıklar adlı enstalasyonu sergilenmekte
dir.38 Bir sanat yapıtı olarak yaşamı sorgulama kapısı açmayı amaçlayan bu enstalasyon, 
izleyicilere blenderin düğmesine basarak her iki Japon balığını turuncu bir bulamaca dö
nüştürme olasılığını sunmaktadır. 2003 yılı Mayıs ayında izleyicilerden biri, Aydınlanma 
ve modernlik kuramlarında sıkça sözü edilen aklını [ratio] kullanabilen modern insan gibi 
bilinçli [conscious] olarak 'kayıtsız' [indifferent] kalmayı başaramamış, diğer izleyiciler 421 
gibi bilinçsiz bir 'uyaroğlu' gibi oradan geçip gitmemiş, tıpkı bir 'şizofren' gibi "kendi 
benliğine rağmen her şeye açık bir zavallılıkla,"39 sorgulamaksızın blenderin düğmesine 
basıp balıkları telef etmiştir. Satın almaksızın gerçekleşen bu tüketim biçiminde sanat 
yapıtı da şizofrence bir tavırla tüketilmiştir. Bu durum, Baudrillard'ın dediği gibi "gerçek-
liğin estetik halisünasyonu"40 olarak kavramsallaştırılabilir. Geçen yüzyılın başında Sim-
mel, metropollerde yaşayan insanın "dirsek teması"41 içinde yaşadığı toplumda kendini 
korumak amaçlı geliştirdiği bir organı aracılığıyla "kayıtsız" (indifferent) kalabildiğinden 
söz eder. Yüzyılın ortasına doğru, kültür endüstrisinin etkisi altında, tıpkı fordist üretim 
biçiminde üretim bandındaki makinelere uyum göstermiş bir işçi gibi çevreye koşulsuz 
'uyum gösteren' (conformist) ve "bilinci uyaroğlu olmakla yer değiştirmiş"42 metropol in-
sanını görürüz. Günümüz tüketicisi, ne Simmel'in bilinçli fakat kayıtsız Metropollüsü ne 
Adorno'nun bilinçsiz kentli 'uyaroğlu'sudur. Durum daha da vahim bir hal almıştır. Günü-
müz tüketicisi, bilincini tamamen yitirmiş başkalarının yönlendirmesine muhtaç, yalnızca 
seçmeme refleksi gösteren şizofren bir tüketiciye dönüşmüştür.43 Çünkü Baudrillard'ın da 
patoloji metaforundan yararlanarak bugünkü kültürel ortamdaki yeni özneyi tanımlar-
ken kullandığı 'şizofren'; hastalıkları nedeniyle her tür seyirden mahrum, etrafında olup 
biten gerçekliğe yabancılaşmış, yukarıdaki örnekte olduğu gibi blenderin düğmesine ba-
sarak seyirliğin parçası olacak, onun içinde yer alacak kadar kendi var oluş sınırlarını 
tanımlayamayan, kendi tercihlerini yapamayan bir nesneye dönüşmüştür. 

37Terry Eagleton, "Discourse and Discos," Critical theory, sayı 4763, (Temmuz, 15, 1994) s .  3-4. 
38Hürriyet, 15.05.2003 
39Jean Baudrillard, a .g .e., s .126-134, s. 134. 
40Jean Baudrillard, Simulations, (New York: Semiotext(e), 1983), s. 148. 
41George Simmel, "The Metropolis and Mental Life"D. Weinstein (Kurt Wolff'dan çevrilen) The Sociol
ogy of Georg Simmel içinde, (New York: Free Press, 1950), s. 409-424, s .  415. 
42T. W. Adorno, "Culture Industry Reconsidered," New German Critique, no. 6 (1975) s. 12-19, s. 
18. 
43Varlı-Görk, Reyhan, "Günümüz Toplumunda Tüketicin Acıklı Hali," 8 .  Ulusal Türk Sosyal Bilimler 
Derneği (TSBD) Kongresi'nde sunulan yayınlanmamış bildiri metni. 3-5 Aralık 2003, Ankara. 



özerkleşme mücadelesinin son aşaması mutlak özerklik (absolute autonomy) sürecidir. 
Feher, mutlak özerkliğin çok karmaşık ve olanaksız bir süreç olduğunu düşünür. Kantçı 
estetik kuramıyla açıklamaya çalışırsak, mutlak özerklik mücadelesine biçim ve madde
den arınık, doğadan öykünmeksizin sanat yapıtı yaratma süreci diyebiliriz. Modernlikle 
birlikte sanat, gerçek yaşamla kendi yaratısı arasında gidip gelen bir sarkaca oturmuş
tur.•• Kant, sanat yapıtının doğanın işleyişinden (operation/effectus) farklı bir şekilde bir 
emek (work/opus) sürecinde üretilen 'iş' olduğunu söyleyerek sanatla doğayı birbirinden 
ayırır.45 Kantçı estetik kuramında sanat yapıtı, doğa gibi olduğu zaman güzeldir. Bu anla
yışa göre sanat; ne kadar az yaşamın gerçekliğine ve doğaya öykünürse ve ne kadar çok 
gerçekliği ve doğayı değillerse [ya da reddederse) dolayısıyla mutlaklık uğruna ne kadar 
çok estetik güzelden feragat ederse o kadar çok mutlak özerklik yolunda ilerleyecektir. 

Kant'ın46 üçüncü kritiğinde ortaya attığı en önemli mesele sublime duygusu sırasında im
gelemin (imagination) çökmesine dair söyledikleridir. Lyotard,47 "After the Sublime" adlı 
makalesinde bu süreci şöyle anlatır. Lyotard'a göre imgelem bir şeyi tasavvur edebilme 
ve tasavvur ettiğimiz şeyi sunabilme (represent) yetimizdir (faculty) .  O halde 'imge
lem' yalnızca algılarımız aracılığıyla edindiğimiz deneyimlerimizi sunmak için bir yeti bir 

422 güç değil, aynı zamanda, insanın 'anlama' yetisi denilebilen diğer algılarından bağım
sız, deneyim aracılığıyla edinilmemiş bilginin de sunulmasını, ifade edilmesini sağlayan 
bir yetidir. Bu tanım, yine Kant'ın terimlerini kullanırsak 'akılda tahayyül edilen, akılda 
yaratılan (noumenal)' bilgi ile 'algılar aracılığıyla gerçek yaşamdan, doğadan edinilen 
görüngüsel (phenomenal) '  bilgi arasındaki ayrımla açıklanabilir. Ancak insanlar arasında 
iletişilebilir olan tek 'bilgi', biçimler aracılığı ile aktarılabilir olduğu için 'iletişilebilir olan 
bu bilgi' ancak ve ancak doğadan edinilen 'görüngüsel' bilgidir. Çünkü insanlar ancak 
bir "biçim" hakkında mutabık olurlar. Saussure'un kavramlarını kullanarak açıklamaya 
çalışırsak eğer şöyle de denilebilir. İnsanlar bir bilgiyi birbirlerine iletirken; bir gösterge 
(sign), daha da doğrusu bu göstergenin bileşenlerinden biri olan göstereni (signifier), 
yani biçimi aktarırlar. Bu gösterenin (signifier) her insan için aynı gösterileni (signified) 
göstermiş olduğuna dair mutabakat gösterilenin görüngüselliği ölçüsünde artar. Tam da 
Kant'ın48 söylediği gibi "bir şeyin güzel olduğuna dair öznel bir yargıya varırken, bunu 
herkes için geçerli evrensel bir gerçekliği varmış gibi ifade ederiz." Çünkü Kant'a göre 
sanat yapıtı ancak doğa gibi olduğu zaman güzeldir. Bir şeyin güzel olduğuna dair öz
nel bir yargıya varırken bu şeyden diğer bir deyişle bu nesneden dolayı duyduğumuz 
memnuniyet (satisfaction), herhangi bir kavrama dayandırılmadan herkese atfedilir. 
Yani herkes tarafından 'güzel' kabul edildiği iddia edilir. Bu çok öznel bir yargıdır, kişisel 
memnuniyet veya memnuniyetsizliğin sonucu oluşan kişisel zevklerin ifadesidir. Estetik 
bir yargıdır çünkü duyularla algıladığımız memnuniyetimizin ifadesidir. Ancak bu yargıya 
varırken evrensel kavramlar (gösterilenler) kullanmayız . Söz konusu evrensellik, tüm 

44Ferenc Feher, a .g .e .,  s .80. 
45Kant, Immanuel., "Analytic of the Sublime" The Critique of Judgment (©1791), Paragraf § 43-54. 
Paragraf. § 43. Albert Hofstadter, Philosophies of Art and Beauty: Selected Writings from Plato to 
Heidegger, (New York: Modern Library, 1964). 
46A.e. paragraf § 43-54. 
47Jean-François Lyotard, a.g.e., s. 297-303. 
48Immanuel Kant, "Analytic of the Sublime" Critique of Judgment (©1791) Paragraf § 56, Albert 
Hofstadter, Philosophies of Art and Beauty: Selected Writings from Plato to Heidegger, (New York: 
Modern Library, 1964). s. 278 
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öznelerin bu evrensel kavramları idraki-yani aynı gösterenle aynı gösterileni ya da aynı 
biçimle aynı kavramları anlamaları-ile mümkündür. Bir şeyin 'güzel' olduğuna dair es
tetik yargının 'öznel evrenselliğini' (the subjective principle in judging the beautiful is 
represented as universa/) Kant"9 böyle açıklamaktadır. 

Aynı eserinde Kant, 'yüce' (sublime) yargısının 'güzel' yargısından farklı olduğunu belir
tir. Kant'a göre 'güzel' estetik bir yargı iken 'sublime' estetik olarak algılanamayan, bir 
yargı olmaktan çok imgelenebilen bir duygudur. Lyotard'ın50 savladığı gibi 'sublime' duy
gusunda bir biçimden söz edemiyorsak, doğadan öykünülen bir biçimden, doğadakine 
benzetilen bir biçimden, özneler arası aktarılabilecek, iletilebilecek ve üzerinde mutabık 
kalınacak bir biçimden söz edemiyorsak; yani biçim dışı, biçim ötesi, biçimi oluşturan 
madde ötesi bir durum varsa 'imgelem' çöker. Sublime duygusunda imgelemin çöküşü, 
'yüce'nin herhangi bir biçimle ilişkilendirilememesinden kaynaklanır. O halde, sublime 
duygusu esnasında 'sınırları ve bir biçimi olmayan bir şey' imgelemde nasıl tahayyül 
edilir? Kant, 'yücenin' (sublime) bir biçimi ya da şekli olan herhangi belirli bir mekansal 
sınırlılıkla tanımlanamayacağını söyler, çünkü ona göre 'yüce' (sublime) okyanusu ta
hayyül ederken düşündüğümüz bir genişlik ve derinlik veya cenneti tahayyül ederken 
düşündüğümüz 'mutlak bir büyüklük' 'mutlak bir düşüncedir'.51 Kantçı estetik kuramında 423 
sözü edilen bu algılar ötesi, estetik dışı yalnızca imgelemde oluşan düşünceler, mutlak 
özerk sanatın oluşmasına olanak tanıyabilir. Kant'ın da dediği gibi gerçek yücelik [no-
menal bir bilgi olarak] öznenin aklında oluşan bir duygu halidir, nesnenin kendinde olan 
[phenomenal], kendinden gelen değil. Buradaki 'mutlak' "insan aklının ereği, insan aklı-
nın tasavvur ve tahayyül ettiği (nihai) bir erektir." O zaman yüce (sublime) ancak insan 
aklında, akıl yoluyla hissedilebilecek bir duygudur. Lyotard'ın da söylediği gibi mutlak bir 
düşünceden kaynaklanan bu yüce (sublime) duygusu yalnızca düşüncede oluşur, güzel 
(beautiful) duygusu ise doğa ve akıl arasındaki yakınlaşma ve örtüşme sonucu oluşur.52 

Güzel duygusu esnasında birbirine kaynamış olan doğa ve akıl arasında var olan bu 
nikah, diğer bir deyişle madde ve biçim arasındaki nikah, yüce (sublime) duygusu sıra-
sında bozulur. Yüce duygusu sırasında düşünce ve doğa arasındaki nikah bozulduğu için 
akıl doğadan gelen cismi ve şekli yitirir. Bu bozulma esnasında insan aklının hissedebi-
leceği tek şey kendisidir (düşüncedir). Doğa ile aklın ayrılması sonucu imgelem de ikiye 
yarılır ve yalnızca düşünce (idea) kendini açığa çıkarır. Buna, arı aklın tasavvur ettiği dü-
şünce diyebiliriz. Bu yarılma esnasında yapayalnız kalan düşünce, doğadan gelen mad-
deden arındığı için belirli bir biçime de giremediği için (belirli bir biçim aracılığı ile ifade 
edilemediği için) kendi yarı-sunumunu (quasi-presentation) ya da sunummuş gibi olan 
bir ifade yolu arar. Bu yan-sunum, doğadaki hiçbir biçim ile örtüşmeyeceği için, hiçbir 
zaman 'güzel' yaratmayacaktır ya da en azından insanda 'güzel' duygusunu oluşturmayı 
hedeflemeyecektir. Ancak uyandıracağı ya da uyandırmayı hedeflediği yücelik duygusu 
ile tasavvur ve tahayyül ettiği nihai ereğe yani 'mutlaklığa' ulaşabilecektir. 

Aklın nihai ereği olan 'mutlaklığa' ulaşabilmek uğruna 'estetik güzelden' vazgeçilir böy
lelikle. Denilebilir ki 'sublime', etik uğruna güzelin estetik alanda kurban edilişidir. Kur-

49A.e., paragraf § 46 
50Jean-François Lyotard, a.g.e. 
51Immanuel Kant, "Analytic of the Sublime" Crit/que of Judgment (©1791) Paragraf § 26 
52Jean-François Lyotard, a.g .e., s. 299 



ban edilmiştir, çünkü kılgısal aklın (practical reason) etiğe uygun olması için doğadan 
gelen güzel kurban edilmiştir. Dolayısıyla yüce (sublime), ne sanat yapıtıdır ne de tarifi 
mümkün bir doğadır. Algılar ötesi, estetik dışı bir şeydir. Sublime estetiğin sonudur, aklın 
nihai ereği olan özgürlük uğruna, 'güzel'in estetiğinin sonudur.53 Estetiğin sonuna gelin
diğinde, doğadan gelen güzelden vazgeçildiğinde geride kalan tek şey insan aklındaki 
düşüncedir. İşte tam da bu nokta, akıl ve madde arasındaki örtüşmenin de sonu gelir. 
Dolayısıyla başta söylediğimiz Kantçı estetik kuramında var olan sanat ve gerçek yaşam 
arasındaki zıtlık da ortadan kalkar zira doğadan alınan biçim ve madde reddedilmektedir, 
yani doğa ve gerçek yaşama öykünerek üretilen öykünmeci [doğayı taklit eden] sanatın 
sonuna gelinmiştir. Bu yeni durumda, gerçek yaşama yaklaşarak onu anlamaya çalışarak 
ya da doğaya benzeterek sanat üretme çabası yerine gerçekçi olmayan (anti-realist) 
bir yaklaşımla; 'gerçekte var olmayanın' vasıtasıyla gerçek elde edilmeye çalışılıyor.54 
Çünkü 'gerçekte var olmayan' (unreal) yalnızca akılda tahayyül edilebilir (imagined), 
yalnızca akılda varolabilir (present) . Eğer doğadan gelen madde ve biçim yoksa nasıl 
sanat yapabiliriz o zaman? Mutlak özerk sanat yapıtı üretmek için sanatçının elinde kalan 
tek şey örneğin resim söz konusu olduğunda renkler, müzik söz konusu olduğunda ise 
tınıdır artık. Bunların ortak noktası kavramlar vasıtasıyla ele geçirilememeleridir. Bu ele 

424 geçirllemezllk, elle tutulamazlık hem ölçüsel (magnltude) hem de biçimseldir (form) . 
Lyotard'a55 göre renk ve tını şöyle tanımlanabilir: 

Renk ve tını; ses perdesi (ya da renk tayfı), duraklama ve frekanslara 
göre titreşimler aracılığıyla tayin edilebilir. Nüanslar ve tınılar aynı olduğu 
varsayılan iki ses veya iki renk arasında [algılarımız aracılığıyla] neredey
se ayırt edilemeyen farklılıklardır [ . . .  ] Nüanslar ve tınılar aynılıkta ayırt 
edilendir. 

Nüans ve tınılar doğadan ve dolayısıyla maddeden arınık oldukları için, diğer bir deyişle 
maddesiz oldukları için algılanamazlar, daha doğrusu estetik duyularla algılanamazlar. 
Nüans ve tınılar ancak akıl yoluyla akılda hissedilebilirler. Nüans, tını veya rengin akılda 
maddesiz olarak hissedilebildiği tam bu anda "akıl bir an olsun durur" bu durum aklın 
işlevini bir anlık da olsa askıya alır. Ancak bu anlık zaman, sayılabilir bir zaman değildir, 
çünkü askıya alınmış bir akıl sayı bile sayamaz, zamanın farkına varamaz. Lyotard bu 
durumu "akıldan yoksun akıl durumu"56 (state of mind without the mind) diye tanımlar. 
Akıldan yoksun kalınan bu akıl durumunda ne [estetik anlamda] algılanılacak bir biçi
me ne de sımsıkı elle tutulacak bir maddeye ihtiyaç vardır. Bu akıl durumunun ihtiyaç 
duyduğu tek şey orada kalmaktır.57 Akıldan yoksun akıl durumunda var olan tek şey, 
ses tınıları ve renk tonlarıdır artık. Tınılar ve tonlar ancak akılda duyumsanabilecek bir 
'hal'dedirler. Tınıların ve tonların herhangi bir 'hal'de oluşları maddesizliklerine rağmen 
bir biçimleri olduğu anlamına mı gelir? Ya da Lyotard'ın sorduğu gibi sorarsak: "Düşün
menin maddesi var mıdır?"58 Düşünmek için ne lazımdır? Düşünmenin malzemesi nedir? 
Düşünmenin maddesi sözcüklerdir. Sözcükler olmaksızın düşünemeyiz. 

53A.e. 
54A.e. " . .  the real can only be grasped through unreal." 
55A.e. s. 301. 
ssA.e. 
57A.e. 
ssA.e. 
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Sözcükler düşünmenin tam göbeğinde yer alan Lyotard'ın nüanslar ve tınılar diye ad
landırdığı incecik farklılıkları olan malzemelerimizdir. Sözcükler, düşünmeye başlamadan 
önce kendi yığınının içinde hiçbir şey talep etmeksizin öylece dururlar, aksine biz onların 
anlamlı olmasını talep ederiz, daha doğrusu biz onlara anlamlar veririz. Tıpkı nüanslar 
ve tınılar gibi sayılamayacak çokluktaki sözcükleri, düzenlemeye ve işlemeye başlarız 
düşünürken. Ancak d üşüncenin içinde yer almaya başlar başlamaz sözcükler, hem bir 
bebek kadar olgunlaşmamış ve yenice ayırt edilmiş bir nüansı ifade edecek kadar genç 
hem de çağların içinden gelmiş bir ihtiyar gibi içi geçmiş ya da içi boşalmış olabildikleri 
için nüansların üstünü örtecek sınırları belli olmayan bir anlam kümesine sahip olabilir
ler. Bu yüzden sözcükler, düşünme esnasında d üzenlenirken gençlikleri veya ihtiyarlıkları 
yüzünden düşüncenin karşısında itaatkar değillerdir.59 Genç sözcükler bir nüansın tam 
anlamını karşılayamayabilirler. Öte yandan ihtiyar sözcükler ise bazen çok fazla anlam 
barındırdıkları için bazen de anlamları boşaldığı için herhangi bir nüansa anlam yükleme
si yapabilirler. Sözcüklerle ifade edilmemiş nüanslar vardır ve işte bu yepyeni nüanslara 
karşılık gelecek yepyeni sözcükler üretiriz. Yeni sözcükler bulan sıradan insan da şairdir 
bana göre. Benzer şekilde, "dil, şiirin orijinal doğasını içinde barındırır"60 der Heideg
ger. Tam da sözcüklerin maddi malzeme olma özelliklerinden bahsederken ne kadar 
maddesiz/cisimsiz ve biçimsiz olduklarını anlıyoruz. İşte aklımızda yarattığımız o büyük 425 
kuramlar, etkileyici metinler, büyüleyici şiirler aklın malzeme olarak kullandığı cisimsiz 
sözcüklerden oluşmuştur. Sözcükler, bütün cisimsizliklerine rağmen hem gerçek yaşamı 
etkilerler hem de gerçek yaşamdan beslenirler. 

Sonuç 
Kanonik reçetelerden kurtulan, kıyaslanamaz biricikliğini yitiren, kuram ve eylemin bi
leşimi (praxis) bir sanat olmaktan uzaklaşan, kapalı kalıcılık yerine gel-geç (ephemeral) 
özellikleri olan, yüksek sanat popüler sanat ayrımını yıkan ve böylelikle kendi estetik 
alanında kendi iradesi ile özgürleşmiş olan sanat bir tür kafa karışıklığına yol açıyor. Bu 
yeni durumda, özgürleşmiş sanatın estetik alanı ile özgürleşmemiş sanatın estetik alanı 
gibi sanatta iki farklı estetik alan tanımı gerekmektedir. Feher bu durumun bir saçmalık 
olduğuna inanır ve tüm bu özgürleşme mücadeleleri sonunda sanatın gerçekte bir fela
ket olan görünürde bir zafere ulaştığını iddia eder.61 Öte yandan sanat, toplumsal yaşa
mın tüm alanları ile olan bağlarını koparıp özerkleşmiştir. Ancak Feher'e göre, sanatın 
kendi estetik alanında özgürleşmesi tuhaf bir diyalektikle, onun diğer alanların etkisin
den kurtularak özerkleşmesini feshetmektedir. 62 Benzer şekilde Eagleton, günümüzde 
sanatın üzerinde taşıdığı tüm geleneksel ve toplumsal işlevlerinden arınmış, soyunmuş, 
dökünmüş halini hem bir kayıp hem bir kazanım olarak görür.63 Eagleton için sanat ve 
kültür, fayda kuralı ve bağlamından kurtulup özgürleşerek ütopik bir boşluğa dönüşür. 
Böylelikle sanat potansiyel özgürlüğümüzün imgelerini bize sunarak, gerçeklikten uzak
laşmış bir ideal olarak karşımızda duran özgürlüğün, duyarlılığın ve mutluluğun nadide 

s9A.e. 
60Martin Heidegger, "Poetically Man Dwells", Poetry, Language, Thought içinde, ( çev.) Alfred Hof
stadter, (New York: Harperd Row, Publications, 1971) 
61Ferenc Feher, a.g.e., s. 89. 
62A.e. 
63Terry Eagleton, "Discourse and Discos," Critical theory, (No. 4763, Temmuz, 15, 1994) s .  3-4. 





Görsel Sanatlarda Mimesis 
(Kuramsal Bir Öneskiz} 

Oğuz HAŞLAKOĞLU 

Mimesis daha çok tiyatro ve sahne sanatları bağlamında akla gelen, ancak daha de- 429 
rinlemesine alındığında, belki de bütün sanatsal eylem türleri için bir ölçüt oluşturma 
özelliğine sahip olabilecek oldukça önemli, Yunanca bir kavram. Kelimenin kökeni bize 
mimesis kavramının temelde "bir taklit/öykünme" olduğunu söylüyor. Bu durum, sa-
natsal ifadenin bir bütün olarak "temsil" olması ile yakından ilgili. Başka bir deyişle, 
sanatla insan, asıl gerçekliğe atfen farklı bir gerçeklik boyutu açar. Bu anlamda, sanatsal 
gerçeklik, asıl gerçekliğin temsili olarak ifadesini bulur. Sanat felsefesi içerisinde "temsil 
sorunu"1 adıyla sorunsallaşan bu durum, sanat yapıtının bir "temsil" olma koşullarının 
ne anlama geldiği ve bunun nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir dizi sorgulamayı içerir. Bu 
konuşmamda, şimdiye kadar temsil sorununa gösterilen yaklaşımlardan farklı biçimde, 
mimesis kavramından yola çıkarak bizzat plastik/görsel sanatlar açısından ancak özellik-
le de resim sanatı için bir ölçüt oluşturabilme imkanı olarak değerlendiren kuramsal bir 
ön eskiz sunmaya çalışacağım.2 

Öncelikle, mimesis kavramının daha çok kabul gördüğü tiyatro bağlamında rol ve oyun
culuk bakımından yerine kısaca değinmek gerekir. Buna göre, bir oyuncu oynayacağı 
rol için doğrudan asıl malzeme olarak kendisini kullanır. Oynayacağı karaktere kendi 
bedeninde hayat vermek suretiyle adeta bir başkası haline gelir. İşte bu anda aktörün 
rolüne büründüğünü görürüz, çünkü artık karşımızda bir aktör değil doğrudan oynadığı 
rolün durmakta olduğunu fark ederiz. Burada aktörün oynadığı rolü taklit ettiğini söy
lemek yanlış değilse de eksik ve yüzeysel bir ifade olur, çünkü taklit olarak ifade edilen 
eylemin derinliğine bakıldığında oldukça şaşırtıcı bir durumun bulunduğu görülür. Bu du
rumu ortaya koyabilmek için, öncelikle etimolojik bir tespitten esinle oyuncunun aslında 
kim olduğunu anlamaya çalışalım. Eski Yunanca bir sözcük olan hupokrites bu gün Batı 
dillerinde "hypocrite" olarak anılıyor, ancak asıl anlamını yitirerek ve sözcüğün olumsuz 
yönü öne çıkartılmış bir biçimde. " Hypocrite" aşağı yukarı tüm Batı dillerinde aynı an-

1Problem of representation. 
2Elbette buna, içinde müzik ve dansın da olması gereken, tüm sanatları dahil edemeyiz. Burada daha 
çok görsel sanatların ve sahne sanatlarının kastedildiğini belirtelim. 
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lama geliyor, bu ise çok iyi bildiğimiz ahlakı anlamda bir olumsuzluk, başka bir deyişle 
"ikiyüzlülük" anlamında kullanılıyor. Oysa, sözcüğün özgün halinde hupokrites, Yunanca 
"oyuncu" demek. Ne var ki, sözcüğün etimolojik kökeninde "oyuncu" anlamı bulunmaz; 
hupo bir ön sıfat olarak önüne geldiği sözcüğe "altta olma" anlamı katar, krites ise "ayırt 
etmek" anlamına gelir. Burada oyunculukla olan bağ için gerekli ipucu aslında krites 
sözcüğünde yer alır. Sözcüğün geldiği krinein fiili, iki şeyin birbirinden ayırt edilmesi 
anlamını da içeren, bu gün bizim "kritik/critique" (eleştiri) olarak bildiğimiz kavramın 
kökenini oluşturmakta. Eleştiri dediğimizde, eleştirilen bir şeyin olumlu ve olumsuz yan
ları birbirinden ayırt edilerek, bir bütün olarak esaslarının ve böylece sınırlarının ortaya 
konulmasını anlıyoruz. İşte bu ayırt etme, krites sözcüğüne asıl anlamını verir. Her ayırt 
etmede bir şeyin başka bir şeyden ayırt edilmesi söz konusu olduğu için de bu durum 
neden hupokrites sözcüğün " ikiyüzlülük" anlamında kullanıldığına da açıklık getirir. Bu
radaki en önemli nokta, hupo'nun "altta yatan", "altında" anlamında kullanılan bir ön 
sıfat olarak, krites sözcüğüne, bizzat ayırt edenin kendisinin bu ayırımda yattığı anlamı 
kattığını görebilmektir. Bu da bizim hupokrites sözcüğünü birebir anlamında "ayırımda 
saklanan" ya da "ayrımda yatan" olarak çevirmemiz gerektiğini söylüyor. O halde soru: 
Bu durumda, "ayırımda saklanma"nın oyunculuğu nasıl tanımladığıdır. 

Bunu anlamak için tiyatronun Eski Yunan'dan bu yana sembolü olan ağlayan ve gü
len maskeleri anlamaya çalışmalıyız. Sonuç olarak, ağlayan ve gülen maskeleri oyunun 
sembolü yapanın da oyuncuya hupokrites adını verenin de aynı kültürün insan anlayışı 
olduğunu görüyoruz. Bir komedia diğeri tragedia'yı temsil eden bu iki maskeye baktığı
mızda gerisindeki yüzün de maskeler gibi iki adet olduğunu mu düşünmeliyiz? Oysa bu 
maskeler iki kişiyi değil birbirine karşıt iki ruh halini gösterir. Bu durumda, oyuncu, ev
rensel anlamında alındığında, her iki ruh halini de kendisinde barındırma imkanı olarak, 
her iki maskeyi de giyen yüz olmuyor mu? Demek ki maskenin gerisinde aslında tek bir 
yüz var. İşte bu yüzün sahibi, her iki ruh halini de kendisinde barındıran olarak "ayırımda 
saklanan" hupokrites'ten başka biri değildir. Saklandığı ayırım, onun hem gülme hem de 
ağlamayı barındırmasından ibaret kalmaz, aynı zamanda gülüşünde ağlayış, ağlayışında 
da gülüş içeren kökensel ontolojik bir karşıtlığın birliğinde tanımlar. İşte krites sözcüğün
deki "ayırım" anlamı da tam burada kendisini belli eder, çünkü oyuncu birbirine zıt bu 
iki ruh halinin tam arasında, onları hem ayıran hem de bir arada tutan "sınır"da durur. 
Bu durumda, hupokrites sözcüğü her şeyden önce aslında bizzat anthropos'u özünde bir 
"sınır" olmakla tanımlamış olmaz mı? 

Mimesis'ten söz ederken bunun aslında sanat felsefesinde "temsil sorunu"un bir parçası 
olduğunu söylemiştik. Şimdi, bu kısa girişle bile, soruna oldukça faklı bir noktadan bak
ma imkanı bulduğumuzu söyleyebiliriz, çünkü mimesis kavramını bir taklit oluşundan 
daha derine doğru sorgulayarak, sanat yapıtını, 'olmuş, bitmiş' değil 'henüz olma hali' 
içindeki konumunda daha iyi anlama fırsatı bulabiliriz. Öncelikle, ''ayırımda saklanan" 
olarak oyuncu/hupokrites'in aslında tümüyle ontolojik konumunda insanı temsil ettiği 
gerçeğinden hareket etmeliyiz. Bunun sonucunda da bizzat sanatsal eylemin doğrudan 
insanın "ayırımında saklandığı" karşıtların birliğini oluşturan "sınır"la olan ilişkisini sor
gulamalıyız. 



OĞUZ HAŞLAKOĞLU 

Sorunun yanıtı bizi mimesis'in kalbine götürecektir, çünkü bir "sınır" oluşu ile tanımla
maya çalıştığımız sanatsal eylem, doğrudan bu sınırın ne olduğu ve anlamı üzerinden 
değer kazanıyor. Bu sınıra dair ilk göze çarpan özelliği az önce belirttik; karşıtların bir
liği. Ne var ki, daha yakından bakıldığında bu birliğin her zaman kesin bir ayırımı da 
beraberinde taşıdığını görüyoruz. Karşıtlar ancak kesin ve keskin bir sınırla ayrılırlarsa 
birbirlerine aynı zamanda karşıt olabilirler, bu ise aralarında zorunlu olarak belli bir geri
lim ve çekişmenin söz konusu olduğunu gösterir. Bu gerilim ve çekişme ise - tıpkı halat 
çekme yarışında olduğu gibi - ancak aynı şeyi paylaşarak mümkün olabilir. İşte karşıtlar 
arasındaki bu gerilime dayalı karşılıklı ilişkinin kurulduğu yer olarak "sınır" aynı zamanda 
bu gerilimin bütün gücüyle hissedildiği yegane yerdir. O halde, tümüyle insanın ontolojik 
konumundan kaynaklanan bu kökensel gerilimle sanatsal eylem arasında temel bir bağ 
bulunduğunu söylemek gerekir. 

öncelikle, söz konusu gerilimin doğasını anlamaya çalışalım. Açık ki söz konusu gerilim 
bir mücadeleye, Heraklitus'un ifadesiyle pofemos'a işaret ediyor. Buna göre karşıtlar 
arasında söz konusu bir mücadele insan doğasını belirler ve insanı da bu mücadelenin 
bir tür "savaş alanı" haline getirir. Bu karşıtlığın taraflarına baktığımızda ise "değer" 
kavramı ile karşılaşırız. İster Platon gibi zihinden bağımsız olarak kendi içinde var ol- 431 
duklarını düşünelim, istersek de Kant gibi zihinden bağımsız olmayan tümüyle estetik ve 
etik bağlamda düşünülmesi gereken "düzenleyici ilkeler" olarak görelim, insan, değer ve 
karşı değer arasında geçen mücadelenin bir tür "savaş alanı" olmaktadır. Tragedya gibi 
kadim sanat biçimlerinde kendisini daha açık olarak gösteren bu durum "insan yazgısı" 
adıyla aslında bir bütün olarak insan sanat ilişkisine de ışık tutar. Bakıldığında, tragedya 
kahramanı, karşıt değerlerin mücadelesinde, iyi, doğru ve güzeli çoğu zaman kendisine 
rağmen ve/veya doğrudan kendisini feda ederek ortaya çıkarırken, bunu ancak yine 
kendisinde bulunan kötü, yanlış ve çirkini bizzat tecrübe ederek başarır. Karşıtların etki 
ve hakimiyeti altındaki kahraman, en sonunda bu mahkumiyete, yazgısını gerçekleştire-
cek kendi hakikatini ortaya çıkararak, yaşadığı derin ve sarsıcı katharsis'le son verdiğin-
de, değerleri olmaları gereken yerlerine koyar ve böylece adalet de yerini bulmuş olur.3 

Burada sözünü ettiğimiz gerilimi elbette kavramsallaştırıldığı şekliyle felsefe tarihi içinde 
de bulmak mümkün. Özellikle, mücadele sözcüğünün geldiği Osmanlıca'da kullanılan 
"cedel", doğrudan Yunanca diafektike (diyalektik, eytişim) karşılığı olarak kullanılmıştır. 
Diyalektik ise, Heraklitus'tan kalan fragmanlarda bu kavram altında isimlendirilmemiş 
olmasına rağmen, anlam olarak yer alır. "Karşıtların birliğl"nin Heraklltus fragmanlarının 
en temel niteliği olduğu görülür. Yine de, sözcüğe asıl anlamını ilk kez veren Platon, 
sözcüğü hem de diafektike methodos (diyalektik yöntem) olarak çok özel bir meydana 
getirme faaliyeti olan techne zemininde tanımlar.• Burada da bir karşıtlık vardır, ancak 
amaç karşıtlardan birini diğerine üstün kılmak değil, bizzat karşıtlıktan kurtularak, ha-
kikate ulaşmaktır. Bu açıdan, Hegel ve sonrasında anlaşıldığı biçimiyle diyalektik kavra-
mıyla, Heraklitus ve Platon'un anladığı diyalektik kavramları arasında kurulan benzerlik 
ya da bağın, genelleme içeren bir düşünsel gelenek dışında öncelikle kendi içlerinde 
temellendirilmeleri gerekir. Yine, Marksist düşünce için temel oluşturan "diyalektik" kav-
ramı, "karşıtların birliği" anlamında yerini bulması bakımında burada sözünü ettiğimiz 
"gerilim" kavramına oldukça uygun gibi görünse de, ontolojik yaklaşımın Marksist dü-

3En tipik örneğini Sofokles'ln "Kral Ödipus" eserinde bulabileceğimiz gibi. 
4Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu - M.Ali Cimcoz, 238, 533c 



şünce içinde bu düşüncenin kendi içinde kendisince haklı görülebilir keskin doktriner 
özellikleri dolayısıyla yeri olmadığı için, ilgi çekici bir ortak yön olarak en azından şimdilik 
daha fazla ileri götürülemez görünmektedir. 

Bu çok kısa tarihsel perspekti�en sonra tespitimize geri döndüğümüzde, değerlerin kar
şıtlıkta birleştikleri yer olan insanın bu gerilimi doğrudan sanatsal eyleme ve yapıta 
dönüştürdüğünü görüyoruz. Burada bir metafizik yanılgıya değinmek gerekir. Ağlayan 
ve gülen maskeler ve yüz üzerinden düşünüldüğünde, metafor üzerinden ya da analoji 
yoluyla düşünme, sanki gerçekten de arkada ya da altta bir yüz olduğu izlenimini veri
yor. Oysa maskenin arkasındaki yüz tümüyle karşıtların aynı zamanda birliğini mümkün 
kılan sınır olarak bir çizgi olmaktan ibaret. Çizgi ise Cezanne'ın da çok doğru biçimde 
fark etmiş olduğu gibi doğada bulunmaz. Bu nedenle maske ve yüz doğada bir benzeri
nin olmadığı sınır ve çizgi kavramlarını sembolik olarak temsil ederken, düşünce bunun 
aslında bir metafor oluşunu unutarak insanın özünü altta yatan bir substance/töz olarak 
düşünmeye başlar. Oysa insanın varlık tarzının en önemli özelliği, böyle bir öz ya da töz 
türü metafizik belirlemenin kendisi için hiç bir biçimde geçerli olmamasıdır. İşte, sanatın 
her şeyden önce ortaya koyduğu da doğrudan insanın doğasında yer alan bu ironi olarak 

432 görünüyor. Burada ironiyi yaratan, insanın sürekli olarak kendisini anlamaya ve buna 
bağlı olarak kendisinin ne olduğunu belirlemeye yönelik Kant'ın "saf aklın spekülatif 
ilgisi" adını verdiği metafizik eğilimine rağmen, en son çözümlemede belirlenemez kal
masıdır. Demek ki insan, karşıtların birliğinden oluşan bir mücadelenin tam ortasında bir 
sınır olarak, karşıtlardan herhangi biriyle özdeş sayılması imkansız bir özellik gösteriyor. 
Dahası, aldığı biçim ne olursa olsun tüm biçimlerin dışında kalan bu "sınır" konumunda 
"biçim dışı" (amorphos) özelliğini koruyor. O halde "biçim dışı" bu ilginç konumunda 
insanı nasıl anlamak gerekir? 

Bu soruyu yanıtlayabilmek için, sınırın, ayırdığı denli birleştiren özelliğini daha yakından 
tanımalıyız. Bunun içinse, daha önce aralarında ortak bir bağ olduğunu söylediğimiz 
oyunculuk ve resim yapma eylemlerini hem bu bağ hem de söz konusu 'sınır' bağlamın
da daha yakından ele almalıyız. 

Oyuncunun sanatı düşünüldüğünde, her şeyden önce sahnede canlandırılan rôl ya da 
karakterin onu canlandıran oyuncu ile olan ilişkisini anlamak gerekir. üstelik bunu sah
nede o karakter canlandırılırken düşünmek, bizim olma halindeki sanat yapıtını anlama
mız açısından da oldukça büyük bir önem taşır. Bu anlamda, oyuncunun her şeyden önce 
canlandırdığı karakteri kendisini kullanarak meydana getirdiğini söylemek zorundayız, 
çünkü bunun için ressam ya da heykeltıraşta olduğu gibi oyuncunun kendisi dışında 
bir malzemeyi şekillendirmesi söz konusu değil. Demek ki bütün malzeme, oyuncunun 
kendisinden gelmektedir. Öyle ki canlandırmakta olduğu rolü, doğrudan kendi bede
ninden, o karaktere ait davranış biçimi ve mimiklere uygun fizyonomi ve ruh haliyle 
tümüyle kendisinden meydana getirmektedir. Bu anlamda, diyelim "Ahmet" isimli bir 
oyuncu, Shakespeare'in "Hamlet" karakterini canlandırmakta olsun . Bu durumda, oyun 
esnasında sahnede Ahmet mi yoksa Hamlet mi var diyeceğiz? Önce bu sorunun yanıtı 
Hamlet gibi görünüyorsa da, oyuncu Ahmet sahnede bir nedenden dolayı rôl yapmayı 
bıraktığı anda Hamlet diye bir karakterin de olamayacağı açık olduğuna göre, bu soru
nun yanıtı beklediğimiz açıklıkta "o veya bu" olarak yanıtlanabilir gibi görünmemektedir. 
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Yakından bakıldığında, oyuncunun rolüyle söz konusu bir özdeşleşme ilişkisi oyunculuk 
için zorunlu görünüyor. Dahası bu özdeşleşme olmadan bizim sahnedeki karakterden 
etkilenmemiz de mümkün görünmüyor. Bu nedenle, kötü bir oyunculukta, her şeyden 
önce seyircinin oyunla bağ kurmasını engellediği için, estetik bir eleştiriden daha fazlası 
söz konusu. Ne var ki, diğer taraltan bu özdeşlik için gerekli koşul, ilginç biçimde temel 
olarak Ahmet'in canlandırdığı karakter olan Hamlet "olmamasını" gerektiriyor. Başka bir 
deyişle, Ahmet'in Hamlet'i canlandırabilmesi için gerekli özdeşleşme için yeterli koşul, 
Ahmet'in Hamlet'i, formel mantık diliyle söylersek; "değillemesine" bağlıdır. İşte, mime
sis kavramının ontolojik kökeni de doğrudan, bu özdeşliğin "mutlak anlamda" gerçekleş
memesi nedeniyle aradaki ilişkinin zorunlu biçimde sembolik kalmasına dayanır. 

Bu durumda, oyunu mümkün kılan, özdeşlik içinde başkalık ve başkalık içinde özdeşlik 
durumudur. Aksi takdirde, ya mutlak başkalık nedeniyle oyuncu ve rol arasında hiç bir 
ilişki kurulamazdı ya da mutlak özdeşlik nedeniyle kendini özdeşleştiğinde yitirme söz 
konusu olurdu ki her iki durumda da bizzat oyun ortadan kalkardı. Oyunun ve buna bağlı 
olarak tiyatronun neden maske ile sembolize edildiğini bu durum ortaya koyar. Oyuncu 
sahnede oynadığı rolüyle özdeş olarak göründüğü için aslında maskesini hiç çıkarmaz, 
ancak ne zaman oyun biter, işte o zaman bunun bir oyun olduğu, maskesini çıkarmış 433 
şekilde kendisi olarak seyirciyi selamlayan oyuncu ile ifadesini bulur. Maske anlamını, 
onu takan kimsenin o maske ile olan ilişkisinin hiçbir zaman tek yönlü olmayışı ile bulur. 
İşte ağlayan ve gülen maskelerin arasındaki sınır ve ayırım olarak hupokrites adı altında 
belirttiğimiz Yunanca aktör ya da oyuncu anlamına gelen sözcük, oyuncunun kendisi ve 
canlandırdığı karakter arasındaki "ayırımda saklanan/yatan" olarak asıl anlamında bu 
biçimi alır. Bu anlamda, oyuncunun canlandırdığı karakterle arasındaki ayırım, ontolojik 
ve dikey bir özellik gösterirken, ağlayan ve gülen maskelerdeki karşıtlığı psikolojik ve 
yatay bir özellik gösterir. Bu nedenle, insan, söz konusu ontolojik ve dikey konumu hiç 
değişmeksizin birbirine karşıt her türlü ruh haline bürünebilir bir değişkenlik sergiler. 
Bu ilginç durum, evrensel anlamında insanın karşıtların bir araya geldiği odak noktası 
oluşuna da açıklık getirir. Tıpkı canlandırdığı rolde oyuncunun hupokrites olarak kendi-
sinin oynadığı rolde örtük kalışı gibi, ağlamada da gülme ve aksi aynı biçimde örtük ve 
içkindir. Bu durumu biz özellikle aşırı ağlama ya da sevinçte daha iyi görürüz; her iki 
duygu da kendi sınırları aşıldığında karşıtlarına dönüşürler. Ne var ki burada birbirine 
dönüşenin gülme ve ağlama olduğunu düşünmemek gerekir. Hiç bir gülme ağlama de-
ğildir ve asla ağlamaya dönüşmez; dönüşen, ağlama ve gülme karşıtlığını kendisinde 
barındıran, bunlardan tümüyle kategorik olarak farklı üçüncü şeydir. Bu üçüncü şeyse, 
her iki karşıtlığı da bizzat bir ontolojik imkan olarak kendisine barındıran insandır, çünkü 
insan, karşıtların aynı anda ve aynı yerde hem birleştiği hem de keskin biçimde ayrıldığı 
sınırdır. Bu sınır ifadesini bulduğu çizgide her türlü biçime bürünmesine karşın kendisi 
biçim dışı (amorphos) bir özellik gösterir. Dolayısıyla da gülerken ağlamak, gülmenin 
ağlamaya dönüştüğünü değil, hem gülenin hem de ağlayanın tüm bu ruh hallerindeki 
değişkenliğine rağmen aynı kaldığını gösterir. Bu nedenle, karşıtına dönüşen karşıtlar 
değil, onlarla tanımlanan ama bu tanıma indirgenemez olan insandır. 

Bu söylenenler bağlamında mimesis'in yerine gelince, bu doğrudan sanatsal eylemin aç
maya çalıştığımız doğası içinde yerini bulacaktır. Başka bir deyişle, mimesis oyuncunun 
oyun eylemi itibariyle oynadığı rolün 'aynı', ancak oyunculuk sıfatının bir gereği olarak 
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oynadığı rolden 'ayrı' oluşunu birlikte tanımlayacaktır. Bu anlamda, mimesis, oyuncuyu 
rolünden ayıran sınır üzerinden söz konusu olabilen sembolik özdeşleşme fiili olarak an
laşılmalıdır. Bu özdeşleşme, kendisinde taşıdığı başkalık zemini nedeniyle, hiçbir zaman, 
kendisini özdeşleştiğinde yitirme ile sonuçlanamayacağından dolayı da zorunlu olarak, 
özdeşleşilen, özdeşleşenin temsili olacaktır. Ne var ki buradaki özdeşlik içindeki temsil 
olgusunu iyi anlamak gerekir. Burada özdeşleşmeyi gerçekleştiren yeti ne akıl ne de 
duyudur. Bunu sağlayan yeti insandaki hayal gücüdür ve bu sayede bizim hem kendi
mizdeki hem de kendi dışımızdaki başkalığı özdeşlik olarak vehmetmemizi sağlar. İngiliz 
şair ve ressam William Blake'in beş duyunun dışında hiç bir duyumsama imkanımız 
olmadığını düşünenlere sorduğu; "How do you know that a bird that cuts the air way is 
an immense world of delight c/osed by your senses five?" (Havada bir kuş olarak süzül
menin olağanüstü bir zevki olduğunu beş duyuya kapalı olduğu halde nasıl biliyorsun?) 
sorusu tümüyle hayal gücünün bu özdeşleşme özelliği ve buna bağlı olarak özdeşleşenin 
özdeşleşilen gibi duyumsayabilmesine atfen söylenmiştir. 

Peki, bu durumda, tiyatro sanatı ve daha özel anlamda oyunculuk için geçerli bir mi
mesis kavramı, örneğin, plastik/görsel sanatlar için nasıl mümkün olabilir? Öncelikle, 

434 resimsel eylemi temel alacağımızı belirterek, kullanılan malzemeleri karşılaştırmakla 
başlayalım. Oyunculukta malzemenin oyuncunun kendisi olduğunu söylemiştik, ancak 
her şey bundan ibaret görülebilir mi? Bakıldığında, oyunun içinde/üzerinde gerçekleştiği 
bir mekanın tiyatro sanatı için zorunlu olduğunu görüyoruz. Ne var ki burada bir sah
nenin inşasını kastetmiyoruz; oyun, oyunun gerçekleştiği mekanı zorunlu olarak kendi 
sahnesine dönüştürür. Bu durum, bir oyunun olmazsa olmaz koşuludur. 

O halde, sahnenin resimsel eylemde karşılığının ne olduğunu sorgulamalıyız. Bunun 
için de resimsel eylemin 'temel' malzemesi tuvalden başlamalıyız. Acaba, tuval, sözüne 
ettiğimiz kökensel sanatsal eylem içinde tiyatro sanatındaki karşılığını ne olarak bulur? 
Sorunun yanıtı açık biçimde "sahne" olarak görünmektedir. Bunun nedeni, tıpkı sahnenin 
oyunun mekanını oluşturduğu gibi, tuvalin de resmin mekanını oluşturmasıdır. Bu bağ
lamda, tuvalin mekan oluşunda, maddesel özelliğini, atfedilen boşluk kavramından ayırt 
etmek gerekir. Tuvalin mekan oluşu tümüyle sembolik bir anlam taşır, çünkü aslında biz
zat tuval oluşunda iki zıt kavram olan cisimsel doluluk (tuvalin maddesi) ve kavramsal 
boşluğu (tuvalin işlev ve anlamı) bir araya getirir. Bu zıt kavramları bir araya getirense 
- barışın sembolü olarak kabul edilen güvercinde olduğu gibi - insanda kavramsal olanı 
duyusal olanla temsil etme yeteneğine sahip yegane yeti olan hayal gücüdür. Bu neden
le, tuvalin boşluğu doğrudan hayali bir ön kabuldür ve tuvalin maddesine ait değildir. 
Nasıl olsun ki? Doğada boşluk yoktur, bu nedenle de boşluk duyusal olarak algılanabilir 
değildir. Bu durum, tuvalin en başından itibaren tıpkı sahne gibi sembolik bir değer taşı
dığını gösterir. O halde bir sembol oluşunda tuval ne anlama gelir? 

Güvercinle sembolize edilen barış kavramına baktığımızda, aslında aralarında hiç bir 
ilişkinin olmadığı, biri duyusal diğeri kavramsal iki kategorik düzlem görürüz. Bu iki 
kategorik düzlemi birleştirense, barışın bizde yarattığı özgürlük, huzur ve mutluluk duy
gusunun uçma ve beyazlıkla duyusal yolla güvercinde somutlaşmasıdır. Bundan yola 
çıkarak, tuvalde, boşluğun ahşap şasiye gerilmiş astarlı bezle temsil edilişinin anlamını 
sorgulamak gerekir. Burada, resmin tuval olmadığını anlamakta fayda vardır. Tuval des-
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tek yüzeyidir ve asla bizzat resim olmaz. Tuval, üzerindeki resmi tıpkı güvercinin barışı 
taşıdığı gibi kendisinde tümüyle sembol mahiyette taşır. Bu nedenle de tuval bütün anla
mını boşluktan alır. İşte, resim bizzat kendisi sembolik olan bu hayali ön kabulden ibaret 
"maddesel boşlukta" meydana gelir. O halde sorumuz şimdi şu şekli alacaktır: Boşluk 
neyin sembolüdür? 

Bu soru, bizi, sanatsal eylemin zorunlu biçimde mimetik oluşunun insanın ontolojik 
konumuyla arasındaki derin bağa yöneltir. Bu anlamda, resim, sembolik ve mimetik 
temelde hayal gücüne bağlı bir fiil olarak anlaşılmak kaydıyla, aslında ressamın beden
leşmesidir. Böylece tuval, bir doğuş olan bu bedenleşmenin rahmini ve/veya sahnesini 
oluşturur. Bu şekilde, tıpkı bir aktörün oyunculuk eyleminde oynadığı rolü kendisinden 
çekip çıkarması gibi, ressamın da resimsel eyleminde kendisini her defasında yeniden 
yarattığını görürüz. Aynı nedenle, ironik bir biçimde, ressamların aktörlere oranla "bütün 
dünyanın bir sahne oluşunun" daha fazla farkında oldukları söylenebilir, çünkü insan bir 
ressam olduğunda, tüm bir hayata dönüşen büründüğü rolün kalıcılığı, içinde bulunduğu 
dünyayı da zorunlu olarak bir sahneye dönüştürür. 

Resimsel eylem, bu yüzden oyunculuktaki sahne/beden ilişkisini tuval/resim bağlamında 435 
ters yüz eder; aktörde sahne en baştan mimetik görsel bir metafordur, oysa ressamda 
sahne bütün bir dünyadır. Buna karşın, ressamda en baştan itibaren sembolik olan tuval, 
aktörde kendi bedenidir. Tüm bunların sonucunda, genellikle oluşmuş yargının aksine, 
insanda ressamlık sıfatının, resimsel eylemin gerisindeki apriori bir "öz" ya da resimsel 
eyleminin sonucu olan yapıtı temel alan ve aposteriori olarak atfedilen sosyolojik bir 
"isim" değil, varlığını tümüyle resimsel eylemine borçlu bir "rôl" olduğu görüldüğünde, 
şu çarpıcı durum ortaya çıkar; oyunda oynandığı sürece söz konusu olan mimesis, re-
simde bir ömür boyudur. Bu yüzden, resim sanatında mimesis, resmi değil, öncelikle 
ressamı tanımlar. 

Ne var ki oyuncunun rolüne bürünmesi nasıl mutlak bir özdeşleşme değilse, insan olma 
da ressam olmaya indirgenemez. İnsan, bu açıdan bakıldığında, hayatını hangi rolde 
sürdürürse sürdürsün, olmakla olmamak arasında bir sınır oluşundan kaynaklanan mut
lak imkan konumunu hupokrites ("ayırımda yatan/saklanan") olarak asla terk etmez. Bu 
nedenle; belki de küçük bir bağlaç değişikliğiyle Shakespeare'den esinlenmiş şu sözde, 
bu durumu özetleyecek gerekli ipucu var gibidir; " olmak 've' olmamak, işte bütün me
sele bu!", çünkü "olmak ya da olmamak" tümüyle ancak kendi varlığının derinliğinde 
hem olma hem de olmama halinin aynı anda ve birlikte söz konusu olduğu hupokrites 
bir varlık tarzı için "bütün mesele"dir de ondan. Üstelik bu durum, sadece sanatta değil, 
öncelikle hayatın bilinen en temel ön kabulünde kendisini gösterir. Çoğu Batı dillerinde 
"kişilik", Latince persona kelimesinden türemiştir. Persona ise hem maske hem de oynan 
rol anlamlarına birlikte gelir. Bir aktörün kendisiyle rolü arasındaki ayırımda durduğu 
sürece aktörlük yapabildiği gibi, insan da, aslen ait olduğu indirgenemez mutlak imkan 
konumuyla, büründüğü göreceli imkan arasındaki "ayırımda durduğu" sürece 'insan' ola
bilir. Demek ki, her şeyden önce insan, sanatla ilişkisi ne düzeyde olursa olsun göründü
ğü bedeni ve büründüğü benliğiyle dünya sahnesine - bunun farkına varıp varmaması 
bir yana - bir oyuncu olarak doğar. Bu nedenle, resim yapmayı mümkün kılan, ressam 
olmanın hiç bir zaman mutlak biçimde gerçekleştirilemeyecek olmasıdır, aksi takdirde 



resim ve ressam bir ve aynı şey olacağı için resim yapma sadece anlamını yitirmez aynı 
zamanda da imkansızlaşırdı .  Bu durum, insan söz konusu olduğunda sadece resim değil 
tüm faaliyet alanları için de farklı anlam ve içerikle de olsa geçerli olduğuna göre, burada 
genel bir tespite varılabilir görünüyor: İnsan, tüm sosyolojik ve psikolojik belirlenmele
rin ötesinde imkan ve zorunluluk arasındaki kategorik ayrımın kapanmaz uçurumunda 
ontolojik bir meçhul olarak barınır. Bu nedenle, insan varôluşu, tümüyle mümkün bir 
özellik gösteren olmak ve olmamak arasında asılı kalmış doğasından muzdarip olarak, 
sürekli biçimde içten içe zorunlu bir varlık haline gelmeyi arzular. 

İnsan bir katil ya da aziz olabileceği gibi, katilken aziz ya da tersi de olabilir. Yaptığı eyle
mi, onu belli bir sıfata zorunlu olarak büründürürken, bu sıfata bürünmenin kendisi, ro
lün oyuncuyu gerektirdiği gibi ancak her türlü şu ya da bu imkan olabildiği halde, kendisi 
bir imkan olarak şu ya da bu olmadan kalabilen bir varlıkla sağlanabilir. Bu nedenle, ne 
aziz ne de katil oluşu insanı zorunlu bir varlık haline getirmez. Olsa olsa mümkün varlı
ğını eyleminin zorunlu sonucu olan o sıfatta sürdürür. İşte sanat, bu anlamda, eyleminin 
gerektirdiği sıfatça belirlenen insanın, yine de bu sıfata indirgenemez mümkün varlığını, 
kendisini zorunlu bir varlığa dönüştürme amacıyla gerçekleştirdiği yapıt olarak gözler 

436 önüne serer. Sanatta insanlık tarihiyle yaşıt "ölümsüzlük" ve "kalıcı olma" temaları, doğ
rudan, işte insanın bu zorunlu varlık haline gelme arzusunu içeren imkansız eylemiyle 
ilgilidir. Bu nedenle, resim ve belki de tüm bir sanat, tıpkı insanlık tarihinin bilinen ilk 
mitos olan Gılgamış Destanı'nın kahramanı gibi söz konusu imkansız girişimi sembolik 
olarak gerçekleştirme ritüelidir de denilebilir. 

Lyotard, " Post-Modern Durum" isimli kitabında modern sanatın pathos'unu l(ant'ın "yüce" 
çözümlemelerinden yola çıkarak "trajik" olarak nitelendirip, post-modern sanat için bu
nun yerini "ironi"nin aldığını söylediğinde bu duruma değinir gibi görünür. Lyotard'ın 
söylediği; imkansızı arzulayan trajik bir sanat yerine imkansızı kabullenen ancak bu 
kabullenmeyi bir tür oyun olarak anlayan, ironik bir sanattır. Anlamadığı ise, "imkansıza 
yönelme"nin insanlık tarihinin belli bir dönemi için söz konusu bir aile kavgası olan mo
dernizm/post-modernizm ayırımında kullanılacak bir ölçüte indirgenmekten daha derine 
gittiğidir. "İmkansıza yönelme" sadece modern sanata ait bir pathos değildir; mağara 
duvarına ilk çizilen resimle başlamış tüm bir sanatın pathos'udur. Eğer bu pathos deği
şecekse, bu değişimin beraberinde tüm bir sanatı bambaşka bir şeye dönüştürme ihti
mali, daha çok Baudrillard'ı haklı çıkaracak nitelikte aslında bir ölüm ilanı anlamına da 
gelebilir. Oysa sanat, bizi insan kılan güzellik, iyilik, adalet, ölümsüzlük gibi değerlerden 
ulaşılmaları imkansız oldukları için vazgeçmez, aksine Prometheus'un ateşi tanrılardan 
çalan ruhuna sadık biçimde canı pahasına ister onları. Bu ateş hırsızlığı, tümüyle insan 
oluşumuzdan doğan bir haktır. Unutmamak gerekir ki ölümlü oluşunun bilincinde tek 
canlı olan insan, aynı nedenle ölümsüzlüğü isteme hakkına da sahip olarak doğar. Sa
nat, işte, doğrudan kendisini değer ve karşı değerin sınırında bir mücadele alanı olarak 
bulan ve bu durumu genel olarak yapıldığı şekliyle karşıtlardan birine sığınmak yerine bu 
karşıtlığın yarattığı gerilim ve yoğun enerjiyi bütün sonuçlarıyla kendi bireyselliklerinde 
yapıt olarak açığa çıkaran sanatçıların elinde, tıpkı bir meşale gibi elden ele taşınır ve 
sanatın aldığı tüm o olağanüstü ve benzersiz yaratılan oluşturarak, Prometheus'u ce
zalandıran tanrıları yalancı çıkarır. Picasso'nun; "Cezanne'ın bize asıl mirası kaygısıdır" 
derken, sadece resimsel bir ilişkiden söz etmediğini iyi anlamak gerekir. 
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OĞUZ HAŞLAKOĞLU 

Varılan bu sonuçtan sonra, inkar edilemez değerine rağmen, hayali bir imkansız girişim 
olduğunu söylediğimiz sanatın insan için "gerekliliğini" nasıl anlamak gerekir? Picas
so, sanatın hayal gücüne dayalı sembolik bir eylem oluşunun farkındalığıyla "yalan" 
olduğunu belirtirken, bu duruma aslında değinir, ancak kastettiği sanatın hiç bir değeri 
olmadığı değil, değerinin ne türden olursa olsun hayal tacirliğinden geçmediğidir. Tıpkı, 
l<aragöz ustası Hayali'nin, sunulanın bir gölge hayal oyunu olduğunu belirttikten sonra 
yine Hacivat'a söylettiği gibi; 

"Hakikat perdesidir bu, sanılmaya martaval!" 

Burada hakikatten kastedilenin tümüyle insan olduğunu düşünmek gerekir, o nedenle de 
sanat alanında insanın hakikati arama çabası bilimde olduğu gibi dışsal olana değil içsel 
olana yöneliktir. Mimesis, son çözümlemede, sanatsal eylemi özünde belirlerken, insana 
hem yapan hem de bakan açılarında aslında "kendini bilmeyi" öğretir. 

mimesis In Visual Arts (A Preliminary For A Theory) 

mimesis is a well-known word in the field of stage arts but on a closer look has the 
undeniable prolific poteııtial to be turneci into a criterion for any kind of artistic act. 
Etymology of the woı·d telis us that it expresses the meanings of imitation and semblance. 
This is in close relation with the nature of artistic expression's beiııg a representation. 
it is in this vein that the present text tries to elucidate in what manner mimesis can be 
related to visual aı1:s in general. 
Starting with the Greek word for actor, hupol<rites as a guide in its literal meaning of 
"he who is "grouııded" (hupo) on a "distinction" (l<rites)", the actor is defineci as a limit 
between his role and himself rather then being either one of them hence being both and 
nane at the same time. When questioned as to what that condition of being both a limit 
and an isthmus means, the actor is founded to be the symbol of man in his ontological 
status that gets caught between the contraries in a constant dialectical tension. 
it is exactly in that sense that the painting as a leading example for visual arts is 
comparecl with acting. It was then explored whether the very material (i .e. canvas and 
paint) of painting might have symbolic meaning in the first place. The painting as a 
result is founded to be the symbolic reincarnation of painter in the flesh and blood of 
painted canvas in the same manner an actor is reborn on the stage as the very character 
he plays. Determined both as a limit and an isthmus in their essence, actor and painter 
are shown to be sharing the same ontological fate in their different modes of artistic 
expression. 
Finally, the whole symbolic meaning of artistic act and creation in general is taken to be 
revealing man's essence in a radical way as a sheer possibility that has been perpetually 
lured by its counterpart, namely necessity in an inevitable yet insoluble way. 
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Big, Bad and Ugly: 
The Concept of "the monster" in Western 
Culture 

Dalila HONORATO 

Philologically, the concept of "the monster" has its roots in the word of Latin origin 439 
monstrum, formed from the verb monere, which means ta warn.1 The emphasis given 
ta the concept of "the monster" is initially on its feature as a sign: (a) an omen for an 
important occurrence such as a catastrophe ar (b) a divine message meant for human 
repentance. And although the concept of "the monster" knows a physiological dimension 
registered at least since Aristotle who, for example, considered "monster" a child that 
did not resemble any of his parents,2 the prevailing meaning of the word until the 
Renaissance is synonymous with sign. 

In the late fifteenth century the concept changed and the physiological aspect was 
stressed when the first studies on ideal proportions took place. "The monster" in the 
Renaissance is a being that escapes the borders of what was, by then, considered 
human normality. These studies on ideal proportions will subsequently be the main 
contribution to the establishment of aesthetic norms and based on this fact one could 
say that there seems to be no evaluation patterns corresponding with both the concepts 
of "monster" and "ugly" before the Renaissance. The equivalency between those two 
concepts seems to be a result of a syllogism: if a monster is a being out of proportion 
and a being out of proportion is ugly then a monster is ugly. The portraits by Jan 
van Eyck, for example, which were acceptable to his patrons in spite of their ruthless 
registration of the "unbeautiful" details of the sitters' appearance, seem to support the 
idea that ugliness, as an aesthetic category, had not entered contemporary thinking on 
art ar everyday life by the early fifteenth century. 

In the 17th century the concept of "the monster" gained its ethical dimension, it was a 
characterization given to those accused of committing hideous crimes. In the prefaces 

1During the Renaissance and the 17th century literature polnted the Latin verb monstrare, which 
means to expose, as the root to the concept of "the monster" but the verb monstrare seems to be 
also formed from the verb monere. 
2Aristotle, Generation of Animals, IV.3, 767b. 



of "Britannicus," in 1670 and 1676, Racine introduces Nero as "being born a monster" 
and the word monster was popularly used in many theater plays. The ethical dimension 
seems to be an extension of the correspondence between "monster" and "ugly" and 
accordingly opposed to "beautiful" which was synonymous of goodness by the Ancient 
Greek patterns. The "criminal monster," a concept that the press had happily adopted 
from the theater, became an independent object of study, during the 19th century, in 
criminology science and it distinguished itself this way from "the physically deformed 
monster," the object of study in teratology. 

1. The "monster's" function 
Concerning the use of the concept of "the monster" in western culture through history 
given its function one could succinctly organize it in the following way: 

l.as a rationalization to the unknown or the unexplainable, 
2.as an object of scientific research, 
3.as a justification for inhuman behavior 
4.and as an aesthetic current to the expression of the sublime and fantastic. 

440 1 ."the monster" as a rational ization for the unknown or the unexplainable, 
Is it or not true that d u ring the Middle Ages dragons still lived in the unexplored regions 
on earth until the a rrival of men caused the dragons' vanishing? With the dragons' 
disappeara nce faded the action of knights and, in a certain way, the fantasy of everyday 
life men became poorer. The dragons, nonetheless, continued to live, sleeping, in the 
hearts of a few dreamers, and waking up every time men needed dreams. The knights 
that heroically gave their lives for the love of a lady were obliged to retire disenchanted 
with the surrounding lack of honor. Like Don Quixote who instead of fighting giants 
stroked windmills because the environment stopped fulfilling his spiritual needs with the 
introduction of a mechanical interpretation of the world.3 

2. as an object of scientific research, 
During the Renaissance the concept of "the monster" started being used to qualify 
people and animals that suffered from serious morphological deformations or beings 
with unusual scheme. This clinical interest, alsa common during the Enlightenment, 
was related to the passion for the different, which was caused in a great degree by the 
discovery of a numerous new animal species outside Europe. Subsequently this interest 
was extended by the extremely popular expositions of strange beings.4 

3 .  as a justification to the inhuman behavior, 
The designation of "monster" became common when applied to murderers. During 
the first steps of social psychology one of the main issues was whether erime was a 
component of human nature or was instead socially acquired.5 Madness and demonic 

3An idea developed by Ortega y Gasset in his book Meditaciones del Quijote. 
40ne example is the anatomy collection at the Kunstkammer Museum in St. Petersburg. 
5In the 19th century this was the main disagreement between Lombroso (who supported that the 
acts of certain criminals were motivated by hereditary causes) and Gabriel Tarde (who defended 
that many criminals were product of environmental conditioning especlally education and imitation 
of others' examples). 
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possession gave their place to psychiatric research while criminology researched 
scientifically "the monster" inside each one of us. 

4. as an aesthetic current to the expression of the sublime and fantastic, 
Since the Early Medieval Ages hybrid monstrous figures seemed to be commonly 
appealing to artists6 but the phenomenon is possibly connected with the need to strikingly 
register an extraordinary, marvelous or fantastic universe in which the monster was a 
means of bringing the occult to light. But it is during Romanticism that the monster 
achieves its higher level of significance. The monster expresses the feeling of insecurity 
concerning the ethics involved in the progress of technology and in the pursuit of 
unlimited knowledge, as in the case of gothic novels Frankenstein and The Strange 
Case of Dr. Jeky/1 and Mr. Hyde. In opposition to classical mythology where the monster 
plays a supporting role to the glorification of the hero's action, after Romanticism the 
protagonist will be the monster: from Dracu/a to Alien. In fine arts, ironically, the demon 
is the human compulsion to destroy, according to Goya, it is man's alter ego, his darkest 
side.7 

2. The origin of "monsters" 441 
During history the existence and characterization of monsters has been explained in 
different ways. In this research the type of monster treated is the hybrid within animal 
and human species. 

1 .  The hands of the gods 
In ancient times gods created monsters. It was a time when humankind lived surrounded 
by myth. In that world, centuries before unconditional faith in science, dangers were 
represented in the form of monsters. The gods stili interfered in human destiny and 
punished those who showed no humbleness. Divine intervention far ethical purposes 
seems to be manifested through two different ways: the lnternal reflection (perception 
and understanding of the image on behalf of the reflected one) and the external marks 
( stigmata). 

a. the internal reflection 
Reflecting objects such as mirrors do not limit their power to the reflection of the 
appearance of those who stand in front of them. In mythology, fairytales and literature 
the mirror can be the source of true knowledge, passage,8 prison of dreams and 
originator of fear and nightmares.9 In mythology gods have used all sorts of mirrors and 
their reflection to impose their will upon humankind. 

Narcissus, a young man who had beauty which aut of proportion, is evidence that not 
ali monsters are ugly. He was alsa extremely presumptuous, comparing his looks to the 
gods Dionysus and Apollo, and cold hearted, rejecting ali those who desired him, bringing 
them to despair and destruction. Far such actions he is condemned to fail in love with 

6The Garden of Earthly Delights by Hieronymus Bosch (1460-1516) and The Triumph of Death by 
Pieter Brueghel the Elder (1525-1569) for example. 
70thers are Henry Fuseli and Willlam Blake. 
"The mirror in Lewis Carroll's Alice in the other side of the mirror. 
9In the work of Jorge Luis Borge. 



his own retlection on the water and to know in the tlesh the pain of feelings that are not 
reciprocated. A prisoner of desire, he stands stili in front of an image that attracts him 
but does not respond to him and, without knowing that it is his own image the one that 
he is watching, he kills himself and brings an end to the unbearable pain.10 

Not ali the monsters are big. A few of them do not need special muscle strength to 
bring terror among people and their eyes bear magic and curses imprisoning those who 
dare to see the face of what they are not able to understand.1 1  Contrary to Narcissus, 
who brings up his own retlection, Medusa is forced to confront the retlection of her own 
face on the surface of Perseus' shield. The same rule that once applied to her victims is 
now applied to her: death to whoever is confronted with Medusa's gaze. She becomes 
a victim of her own fate because the mirror shows no mercy to those that stand in 
front of it. And contrary to Narcissus who chooses death to the idea of existing without 
possessing the object of his desire, Medusa prefers to die instead of living with the 
object of her horror, her own image.12 

b. the external marks 

442 There was a time when the only way to erase the marks of evli was through hanging 
or burning. In the bodies of the newborns and the accused of practicing sorcery, the 
marks where searched only by the specialists. Later anyone who read the right guides 
could achieve the knowledge over the human mind. 13 In the 18th century the book 
Physiognomy by Lavater knew great popularity.14 According to the author the book 
presented all the tools needed to uncover the truth about any person, defending that 
with a detailed examination of the physical characteristics it was possibie to decipher the 
internal moral world of the individual. 

Let us pass now to the discussion of the external marks on the human body caused 
by the metaphysical as a moral sign. King Nabucodonosor is cursed to madness and 
condemned to live among the animals and to behave as one of them by God. The 
change in his behavior caused by his mental illness, from a human to an animal conduct, 
results in the loss of his authority. It is society itself that casts him out, performing the 
role of the image of the divine curse's retlection. 

Sometimes the consequences of human actions are so powerful that even the body 
itself refuses to erase these marks from memory. And when this is not the case, people 
commoniy have succeeded in creating codes to warn society of the proximity of the 
undesirable, a few of such examples are the belis of the lepers, the stars of the Jews 

10ovid, Metamorphosis. 
11In the Old Testament (Exodus 33 :20), when Moses asks from God to see His face, God's answer is 

that no man can survive to such an experience, allowing him instead to have a glance of His back. 
120vid, Metamorphosis. 

13In qulromancy, for example, is defended that the lines of the hand reveal the future developments 

in the world and in the personal life of the lndividual. 
14Johann Kaspar Lavater (1741-1801), Physiognomische Fragmente zur Beförderung der 
Menschenkenntnis und Menschen/iebe ( 1775-1778). 



l 

DALILA HONORATO 

and the stripes on prisoners' clothes .15 Sin has, from very early on, gained the form 
of a physical mark, from the time of Cain. Cain, a farmer, is cursed by God to become 
unable to make the earth produce and he is condemned to live wandering as a fugitive. 
He should not find refuge not even in death because whoever attempts against his life 
will be cursed seven times and in order to guarantee divine justice, God places a sign on 
Cain so that no one will hit him by mistake . '6 

During Antiquity the existence of monsters was explained as a divine sign meaning 
destruction of a society or punishment of a specific individual . The Middle Ages will 
emphasize more God's goodness and less, his punishing character. The existence of 
monsters seems to be a matter of perception and evidence of man's lack of understanding 
concerning the Creator's purposes. 

2 .  The witches' spells 
If there is a metaphysical power responsible for the intervention in normal development 
in a human life or for the creation of monsters it does not have its origins in goodness. 
The magical intervention in the fate of men, which was previously a prerogative of the 
gods (such as Narcissus punishment), will be a role taken by the witches17 in the Middle 443 
Ages. The witches penalize for ethical purposes when they punish, for example, those 
who show lack of humbleness towards the ones that are less fortunte in matters of 
power or beauty. In the world of fairytales the witches transform people into animals. 
In classical mythology monsters are commonly part animal and part human. Such 
examples are the Centaurs (half man and half horse), the Harpies (birds with the heads 
of women), the Hydra (a snake with numerous, sometimes human, heads), the Minotaur 
(body of a man and head of a bull) and the Sphinx (chest, feet and tail of a lion, wings of 
a birci and face of a woman) . This preference for monsters with hybrids forms between 
the animal and the human species seems to be related with the people's fear regarding 
the savage and the uncivilized. But let us go back to fairytales and see what the witches 
have been doing. 

a. The Frog Prince 
A first example is a fairytale in which a witch punishes a beautiful but arrogant prince. 
He is transformed into a frog and condemned to live in this form until a woman accepts 
to marry him. A spoiled princess unwillingly gets engaged with the frog so that she can 
have her toy back . However the animal demands that she keeps her word and after the 
wedding the frog returns to his human form.18 What makes a simple frog be considered 
a monster is not his ugly appearance but the fact that besides his an imal characteristics 

15The stripes are ldentifiable from great distance and they allow an immediate distinction between 
prisoners and guards. 
16Genesis 4: 15. 
17The witches are characterized as monsters because they control magical powers that can be used 
to cause evil. They are females with the power to reproduce themselves and for this reason they 
are considered more dangerous since they are a type of monster with the power to create other 
monsters. 
18According to Jung, fairytales can be analyzed the same way as dreams and in the Frog Prince the 
story presented is a young woman's ritual of passage. Instead of seeing them in their human form 
she sees them as animals. The frog is actually a man who returns to his human form at her eyes 
when she denies sleeping with him. The moment of the refusal is at the same time the instant when 



the Frog Prince additionally possesses aspects of human behavior, meaning the power 
to speak. This peculiarity characterizes as "monster" the Frog Prince because by joining 
the form of the frog with the human language he challenges the boundaries of ani mal 
and human kingdoms. 

b.The Beauty and the Beast 
A second example is a fairytale in wh ich a prince of ruthless character gets punished by 
a witch and is transformed into a beast condemned to live in this form until he conquers 
a woman's heart. The Beauty is a kind beloved person who accepts to live at the Beast's 
side to save her father's life. During their cohabitation, she will see the Beast beyond his 
appearance and love him for his qualities and gentleness. The confession of her feelings 
to him will finally free the Beast from the magic and he will become the attractive man 
he had been once. But in adaptations of this fairytale to theater or cinema19 it is actually 
the change of the Beast's appearance that seems to fail to convince the audience. To 
the Beauty and to the spectator he had been already accepted. The Beast without his 
features is reduced to a cliche of the beauty prototype and that is the end of magic. 

444 Medieval settings were an inspiration to many romanticists especially to gothic literature 
writers', supporting their narrative in mystery, awe, magic and supernatural to arouse 
terror. Gothic literature had many times as a basic character, a monster, an individualist, 
disruptive and never satisfied with the social restrictions placed on him. A few examples 
could be pointed out: 

a. The wanderer 
The wanderer20 is someone who, for an ultimate erime against God, often blasphemy 
or lack of belief, is doomed to an eternal but never pleasant life on earth. Usually he 
possesses supernatural powers, such as the gift of seeing the future and tries to find 
on earth someone that would freely exchange destinies with him but he never succeeds 
in his task. The wanderer is beyond fear because he turneci into the taboo and with his 
transgression he became himself a source of terror. 

b .  The vampire 
Another important monster in gothic literature is the Vampire: typically held to be the 
re-animated corpse of a human being, he is a transgressor of the law of mortality and an 
inversion of the Christian myth of sacrifice, subsisting on human and/or animal blood. 
Symbol of taboo, often having unnatural powers, the Vampire is extremely attractive 
and a source of infections. 

None of these monsters were new but it was during the eighteenth-century that they 
suddenly erupted more furiously than ever. Cain is unconditionally a wanderer. And 
many of the "old" vampires in legends were women, such as Lilith in Judaic tradition and 
Lamia in Greek mythology. Lamia had a woman's head and breasts in a serpent's body 

she finally becomes conscious of her own sexuality and she is ready to see the prince in his human 
form. See Man and His Symbols and The Phenomenology of Spirit in Fairy Ta/es. 
19For example Jean Cocteau La Belle et la Bete (1946). 
20The wanderer can be the symbol of the connotations range from the defeated aspirations of hu
manity towards perfection, a dreadful warning of the consequences of defiance. 
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and was said to steal children to drink their blood. She had been cursed by Hera to see 
all her children die and, jealous of other mothers, became a monster. 

3. Social constructions and civilized expositions 
After the Renaissance fear gave place to curiosity concerning anatomy and teratology, 
but it was only after the decrease of the power of the Church over civil education 
that development in knowledge and research on the human body took place. And if, 
during Antiquity and the Middle Age5, the expo5ition of internal and external part5 of 
chopped corp5es was a form of demon5trating the power of ju5tice and an example to 
the possible transgres5ors of law, in the 18th century the exhibition of scientific anatomic 
demonstrations post-mortem in theatres become a spectacle.21 

In Russia, Peter the Great issued, in 1718, a decree about the collection of monsters. 
The decree contained instructions on how to preserve specimens and deliver them to the 
Kunstkammer Museum in St. Petersburg. The objective was to study these specimens 
and try to explain the nature of physical defect5 . In 1728 Peter the Great bought the 
Ryusch's col lection, an anatomical "cabinet", which had been open to the Dutch public, 
with embalmed bodies of children, disposed in adorned small coffins. The "cabinet" 445 
completed the col lection containing specimens of different physical defects and various 
degrees of twin accretion delivered at the Kunstkammer. The exposition is open until 
today to the public. 

The maintenance of dwarfs and other "prodiga" as a source of amusement was common 
practice during the seventeenth century in European courts. But the progress in biology 
and anthropology in the 19th century spread the interest for the different to the general 
population, having its most excessive expression in the human 2005. 

From the 1870s onwards, shows with the goal of exhibiting exotic populations, behind 
bars or fence5, were organi2ed, in cities such as Paris, Landon, Hamburg, Barcelona, 
Milan or Berlin, attracting many times 200-300 thousand visitors. Soon, though, the 
interest of wider audiences took these shows into more peripheral areas through fairs 
and regional expositions. In the beginning of the 20th century, the enormous success of 
the human 2005 wa5 followed and completed by the exhibition of freaks (dwarfs, giants, 
hunchbacks, or albino blacks) presented at the exhibitions in Paris of 1909 and 191 2 .  

During the human exposition the exhibited ones were supposed to perform their role 
dressed up with clothes specially conceived to enlarge the effect of their difference . 
Obviously they were limited to a 5pecific area of the exposition and were not allowed 
to relate with visitors: trespassers of the above would be penali2ed with a salary cut.  
There was a fascination for the body of the "other", for his sexuality, his vitality and 
the embodiment of the link between the an imal and the human elements (taken to the 
highest limit through the performance of breaking the taboo of cannibalism). 

Along the more than fifty years of exhibitions very few people have revealed their 
concern about the poor conditions in which the exhibited were kept, responsible for 

21The last public autopsy performed in Britain was in the 1830s. 



the death of several individuals. If the subject of the human zoos does not have any 
scientific interest concerning the exhibited, the same thing cannot be said of the public 
attending the exhibitions .  Who was the real monster? 

Augustine states that God created the human body in all its details having also in 
consideration its beauty, evident through the symmetry and right measurements of its 
components.22 For this reason it is not the dimensions of His creations that dictate their 
importance but the understanding of real beauty, which is visible only to the Creator 
because only He has the power to truly see the wholeness of his Creation . The beings 
that are considered by humankind as monsters are judged by the eyes of men through 
the perspective of their own ignorance since they have no capability to understand the 
intentions of the Creator. 

Büyük, Kötü ve Çirkin: Batı Kültüründe 'Canavar' Kavramı 

Latince'de canavar sözcuğü ikaz etme sözcüğünden gelmektedir. Canavar aslında bizi 
446 kötü konusunda ikazeden bir işareti simgeler. Bu anlam Rönesansa kadar devam eder

ken Rönesansta, ideal oranlarla ilgili araştırma ve düşünceler canavar kavramının şekli 
ile ilgilenilmesine yol açmıştır. Canavar zaman içinde bilinmeyen ve açıklanamayan ile 
ilişkilendirilmiş ve bilimsel araştırma için konu olmuştur. Bu farklı anlamlarla ilgili temsi
liyetler sanat ve edebiyatta da fazlasıyla yer almıştır. 19. yüzyılda, farklı insanlar, fiziksel 
çarpıklığı olanlar, artık bir korku konusu olmaktan çok bir merak konusu oluşturmuşlar 
ve kötü koşullarda sergi alanlarında seyredilmek üzere halka sunulmuşlar ve neredeyse 
bir insan "hayvanat bahçesi" kavramı içinde sergilenmişlerdir. Ancak ortaçağ düşünürü 
Aziz Augustine'e göre tanrı insanı çok ince ayrıntılarına kadar düşünerek biçimlendirmiş
tir, ona bir simetri vermiştir, ama asıl güzellik görünende değil, sadece tanrının gördüğü 
niteliklerde vardır. Bu bildiri tarih boyunca farklı canavar kavramlarını ele alarak konu

nun çelişkilerini sergilemeyi amaçlamaktadır. 

1 , 

22Augustine, De Civitate Dei, XVI: 8. 



Remodeling Copies Re:copying Models; 
or 
A Turkish Artist Interrupts the Uses of Digital 
Imagery 
Lewis JOHNSON 

This paper aims to bring to notice some recent work by a Turkish artist that introduces 447 
a certain play into what may be called - following Jacques Derrida - the 'topolitical' 
problematic of so-called digltal imagery. 1 However, I shall alsa be following Derrida's 
non-aesthetic account of the term 'play' and its conceptualities: an account that 
desegregates the technical (the play of tolerances that is necessary far there to be 
machines that work, as much as the play that is imagined, in modern aesthetics, as 
originating source in subjectivity of the indeterminacies of meaning of artistic objects) 
in the humanist segregation of the calculative and calculable, the technical, the machinic 
and the scientific from the expressive, the imaginative and the artistic, a segregation 
that continues both to haunt and to destabilize the aims of aesthetics, causing it to fail 
short of experiences of art while appearing to problematize other 'objects', meanings 
or referents, as in discourses of aestheticization. I aim to show that Zeren Göktan's 
breadzone [ekmek kuşaği] (2005 - figure 1 )  enacts a series of displacem ents of questions 
of orientation, location and place, displacements that can remind us of the stakes of the 
functioning of 'digital imag ery' particularly as it raises anxieties about place, location 
and orientation in ways that are irreducible to and cannot be thought according to the 
protocols of a modern aesthetlcs that repeat Kantian accounts of taste, pleasure and 
displeasure, or of art. 

Or of images. breadzone, as a digital video projection installation piece, can be 
understood to problematize what are sometimes called 'approaches' to images. 
Approaching images, digital and non-digital, as well as art, or pleasure and displeasure, 
presupposes a certain distance from these 'objects' in a way that falls in with the Kantian 
account of the dynamic subllme, a morality of thought in place of a thought of what 
supports, sustains, or destabilizes moralities and their cultures. Kant's account of the 
'distance', neither too close not too far away that enables the proper apprehension of the 

10n the dislocation of relations between place and the political, see Jacques Derrida and Bernard 
Steigler, "Acts of Memory: Topolotics and Teletechnology", Echographies of Television: Filmed 
Interviews trans. Jennifer Bajorek, (Cambridge: Pollty Press, 2002), pp. 56-67, p. 57. 



pyramids as a picture-like whole, an object of a 'failed' act of subjective representing, of 
a judgement as sublime, includes the culturaliy and historicaliy strange in the discourse 
of modern aesthetics as an internalized, encrypted other.2 By staging distance, in the 
space of the galiery and between the two projections from the two data projectors on 
walis opposite to one another, breadzone encourages us to re-imagine the spaces of the 
receiving of digital images, the crossings of exteriorities and interiorities, creating a sert 
of mechanism for d estabilizing economies of pleasure and displeasure. 

The piece offers chairs to sit on, as if to come to rest somewhere in relation to these 
perhaps abnormaliy outsize digital images. But these office-type chairs, familiar 
from many workstations, also move, becoming part of what may be unhoused in and 
through the piece. Moving or moved around, seated or not, through the space, acts 
of looking themselves become part of what the piece is about. 'Approaching' digital 
images, non-digital images, things (like chairs), art, pleasure or displeasure, tends, 
forgets the complex of spaces involved, in play, in what is calied reception. Temporalities 
are normalized in such modern discourses on art and culture that depend on such 
'approaches' as metaphor, a stable and reliable difference from literal, truly philosophical 

448 and potentialiy scientific discourse, repeating the inaugurations of a philosophy that 
excludes by means of inclusion the effects of the texts, linguistic, visual or otherwise, 
of what it may - among other things - cali art, but which, in its insistence on such a 
knowledge of distance, misses what I shali cali here, after Heid egger, but somewhat in 
a spirit of dispute, de-stancing - as much of opinions, of taking a stand, as of certainties 
about what standing or sitting somewhere, such as in this installation-type piece, might 
be about.3 

Heidegger's account of distance, of economies of the far in the near, repeats the problem 
of the certain division between the figurative and the literal in traditional philosophical 
accounts of spaces. Seeking to recover the meaning of the existent from the forgettings 
of being, Heidegger leaves in place a certain distinction between the visible and the 
textual, appearances and truth, in a way that privileges the experience of the thing - the 
blosse, naked thing - over experiences of its representation or mimesis.4 A consideration 
of previous work by Zeren Göktan may be instructive here, to suggest ways in which 
this Heideggerean preference for an art of truth as revealing would re-impose a certain 

2For the account of the distance required to apprehend the pyramids as an (impossible) whole, see 
Immanuel Kant, The Critique of Judgement trans. J. C. Meredith, (Oxford: Oxford Universlty Press, 
1986) book 2, section 26 pp. 98-105, p. 99-100. On narrative of the body of man in the space of the 
perception of the sublime, see J. Derrida, "Parergon IV. The Colossal", The Truth in Painting trans. G. 
Bennlngton and I. MacLeod, (Chicago: Universlty of Chicago Press, 1987), pp, 119-147, p .  142. 
3On the complex question of metaphor in deconstruction, and resistance to writing as 
'(quasi)metaphoricity', see Geoffrey Bennington, "Metaphor", Jacques Derrlda (Chicago: University 
of Chicago Press, 1993), pp. 119-33. What modern aesthetics would resist would be questions of the 
ways in which texts re-stage divlsions between the literal and the figurative. 
4 Heidegger relnstitution ofa distinction between appearances and truth can be traced in his essay 'The 
Thing' in the proposing that insists that 'The nearing of nearness is the true and sole dimension of the 
mirror-play for the world.' (Martin Heidegger, "The Thing", Poetry, Language, Thought, trans. Albert 
Hofstadter (New York: Harper Row, 1975), pp. 165-82, p. 181. For a deconstruction of Heidegger's 
account of the remainder of the thing, outside its determination as matter/form, that is not 'properly 
(eigens) determined in itself', see Jacques Derrida, "Restltutions of the truth in pointing", The Truth 
in Painting, pp, 255-382, p.300-1. 
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experience of distance as an economy of the far in the near, an economy of the experience 
of the thing, that fails to account for a play of meanings . I am thinking, in this case, 
of the activities of substitution that may be understood to preoccupy her earlier piece 
entitled in the name of bread for the sake of land of 1999 (figures 2, 3 ) .  I forget and 
misremember this title as 'in the name of land for the sake of bread', as if protecting and 
conserving the sense of territory that is brought into question by the text of the title, a 
text that is not just at the head of, above, the rest of the work (which title of a work of 
visual or spatial art is?) and which thus neither just describes nor prescribes a reading 
of the work (contrary to the presuppositions of a tradition that would prefer the titling 
of various 'untitleds') , My excuse might be here that I have not see this installation
type piece : I did not walk into the coffin-shaped space (figure 3) constructed from the 
second and into the third chambers of the one-time bank vault that is now the (rather 
difficult-of-access) Kasa Galeri in Karaköy in Istanbul. In this construction, lined, as 
coffins are traditionally lined in Turkey, with sheets of tin, in the space at the back of the 
one-time vault, a space reserved for the most precious of deposits, the artist left a heap 
of blackened and green pieces of bread. 

450 in the name of bread for the sake of /and thus multiplies framings of matter or substance 
in a state of decay (in an outsize coffin-like construction in -_but also sticking out in - a 
gallery) as if substituting these remains of loaves of bread for other remains, for the 
remains of some unknown, unnamed human other. Heidegger's argument equivocates, 
in 'The Origin of the Work of Art', when he notes, in preparation of his use of 'blosse 
Ding' to refer to the unconcealed thingliness of the thing, that we may cali a girl a 'young 
thing' but this is really a usage that borrows its sense from the more proper discourse on 
thingliness .  Heidegger's argument anticipates his later articulation of the equipmentality 
of equipment as sustaining the coupling of matter and form. The girl 'is faced with a 
task too difficult for herself' and thus fails to put herself to use in a way that thought 
retraces as the 'thingly character of things', His pursuit of the truth of the remainder of 
what escapes the coupling of form and matter as dependent on a modeling in thought 
of things a�er the usefulness of equipment repeats the mimetology, the assigning of a 
role to mimesis in the obscuring of truth, that founds Western philosophical traditions of 
thought a bout images, imagery and art. 

I shall try to show how these can be understood to come undone through Zeren Göktan's 
later breadzone. But the difficulties of the themes of death, survival, work and place are 
not small, as I have may have suggested by means of the thought of the substitution 
of the remains of bread in place of or rather, as if in the place of some human other, 
haunted by the violences of death and the violences of its re-appropriation as meaning 
of and for lives, if not life. Heideggerean problematics multiply, and come undone here 
though, when the artist's activity becomes a matter of selecting and placing, rather than 
simply a making of the thing. Could there be a Heideggerean account of the Duchampian 
readymade? When Duchamp signs the unrinal 'R .  Mutt', is he obscuring the nakedness 
of the thing, or rather crossing the sculptural with a fictionalizing of signing, drawing 
attention to a function of the object as art as representation, a representing that is not 
to be stabilized as mimetic representation? When it sounds as if 'ermut', German for 
poverty, may have taken this as his sculptural object, and that mimesis thus returns 



LEWIS JOHNSON 

through the possible unthinglikeness of the thing, its resemblance to things other than 
things, and then Heidegger's arguments sound as if they miss the mark. 

Zeren Göktan's in the name of bread for the sake of /and emerges from the play of 
bread as decomposing or decomposed body, a thing that, like other bodies, does not 
reliably sustain or support life; something exposed, but, unlike Heidegger's naked thing, 
something that does not sustain fantasies of standing out against hostile forces . In 
decomposition, bread becomes that which, out of itself as it were, produces colour, 
standing in for the artist as expressive producer, who instead becomes the stager of 
realities and fictions of life and death . I put it this way so as to try to anticipate a reading 
of this work that a thought of installation-type work has given rise to, but which tends to 
fail to allow foran understanding either of the 1999 or the later 2005 piece. Installation 
art, like land art before it, is sometimes treated as if it were about a sort of participatory 
revealing of place, in an echo of the split, noted, but exacerbated by Heidegger, between 
the vocations of art as mimesis and as aletheia . I have tried to stress the construction of 
the coffin-like, room-like space here, even in a work that may be understood to explore 
anxieties about enclosure or entombment . The site of the vault becomes the site of 
a sort of imaginary re-substitution of the remains of what continues to live for what, 451 
in a commercial economy, or a commercial economy of art, is taken to be precious, 
and locked away. The remains of bread are powerful here, then, as reminders of the 
continuation of life by means other than life, the remains that would be animated by 
imaginative activities of identification but which, here, recall us to the vulnerability of 
that very activity, neither gift nor sacrifice: an uncanny reminder of the finitude that is 
lost in the apparent dedications of life, to bread or to land. 

Installation art, as Zeren Göktan's breadzone reminds us in its turn (figure 4 ), is not first 
and foremost a revealing of the site . This later piece is less easily read as a revealing 
of the truth obscured in and by the site of the gallery as the one-time bank-vault of 
the earlier piece. The discourses of so-called 'permanent installation' of works of art in 
particular places or buildings can alert us to the differences between installation as art 
and installation as a situating or placing that treats something as a sign of ownership, 
a taking possession as a giving of place. As with in the name of bread for the sake of 
Jand, the question of the site is not what does the piece reveal as true about the site 
of its exhibition; but rather, what play in the meanings, including the meanings of the 
uses, of the place take place. 

The taking place of art as installation, an event that might (like the joke of whether or not 
a fire extinguisher on a gallery wall is something to be viewed as art) even be missed, or 
misunderstood, draws towards the recurrence of meanings of the taking-place of places, 
in a way that interrupts what otherwise takes place. In the case of breadzone, this 
includes not just the gallery as site of the taking place of the installation, but, as I shall 
now argue, the ways in which digital imagery tends to take place as a giving of meaning 
to spatio-temporal virtuality, a virtuality that would be (and often is) mistakenly framed 
as being elsewhere, beyond the boundaries of places that are otherwise stably in place. 
Breadzone re-enacts the disturbances of territorializing identification of a belonging to 
place, implicating crucial and highly-charged topics of the territorial identity or 'integrity' 



of Turkey, that, mentioned earlier as the 'topolitical', are already in play in the coming 
and going of images across borders that the technical storage and sending of digital 
images has intensified. 

My argument has just shifted, again, from 'digital imagery' to 'digital images' and 1 
should explain why. it was not unintentional. 1 would like the phrase 'digital imagery' 
to recall digital images, images that can be stored as binary code and algorithms of 
storage, in particular, compression, and decipherment as well as viewed as images, but 
also the discursive imagery, in the sense of figures of speech, about the digital. This 
discourse on the digital, as well as the types of digital images in use, was what I meant 
by 'digital imagery' tending to 'take place as a giving of meaning to spatio-temporal 
virtuality', and why I scare-quoted the phrase earlier and so on .  To speak of digital 
images and imagery, apparently bringing together the referents of actual, if also virtual 
images (digital images are, as stored, virtually images; images when and if shown to 
be seen as such) and of figures of discourse like this one of the shift from actual to 
virtual and back again is the best way I know of drawing attention to this challenge of 
the digitization of the cultural, what we now have difficulty in not calling (even if we 

452 don't like the phrase) 'cultural texts', including linguistic texts as well as images. Digital 
images are used in the generation of what Derrida termed 'artifactualities': not artifacts, 
things made, with knowable or unknowable purposes, but something made that, like 
the selected, edited texts of the media of many kinds, generate effects of the factual, 
of manufactured and produced factualities .5 But, as the name 'artifactuality' serves 
to remind us, this Is a way of stabilizing the referents and the meanings of images, 
meanings about referents, that otherwise exist simultaneously in ontologically various 
ways across actuality and virtuality. 

How, then, does Zeren Göktan's breadzone allows digital images to exist across the actual 
and virtual, apart from the drive to reappropriate them to the ends of the generation of 
factualities, enabling thoughts of the difficulties of territory, mimesis and identity today? 
in scanning and thus digitizing a series of her drawings of state-authorized loaves of 
bread in various states not so much of decay as of bodily integrity, more and less broken 
up, Göktan, with the assistance of software designer Alper Eryurt, then proceeded to 
produce projections deriving from a panning of a what seems like a virtual camera 
across, up and down, this series of scanned, digitized computer files-come-images. 
As Lev Manovich has pointed out, in his well-reviewed book The Language of New Media, 
but in a way that demonizes the technical possibilities that breadzone exploits, the 
encoding of imaginary camera pans towards, away from and around things represented 
in digital video images, has been one of the significant advances in software development 
of the last few years. The compositing of filmic sequences, characteristically by 
programmes such as After Effects, Compositor or Cineon, has become, for Manovich, 
the key operation of authorship in respect of digital moving images with the possibilities 
offered by dlgital editing of the combining of 'real-life' footage and computer generated 
imagery and other texts (significantly sound). The possibilities of using digital, 
computer generated imagery in the film industry, however, had to await the further, 
later development of algorithms designed to degrade what Manovich's refers to as the 

5See Derrida and Stelgler, Echographies of Te/evision, pp. 3-27, p. 6. 
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'perfection' of computer-generated digital imagery.6 The production of films like Jurassic 
Park or Titanic - what he calls, echoing the rhetoric of the Bauhaus and thus in line with 
the modernisms of his accounts of visual culture, 'immaterial cathedrals of light'7 - were 
made possible by the integration of edge-degrading algorithms with these compositing 
programmes. In consequence, Spielberg could have the detail in the computer-generated 
representations of the dinosaurs diminished so as to allow them convincingly to join with 
the scenes of the humans, allowing for a panning from human to dinosaur, in a mimesis 
of more traditional camerawork. 

I shall try to explain, if not justify, my use of this apparently ancient term 'mimesis' in 
the concluding part of this argument, both in respect of aesthetics and art and culture 
in Turkey. It is interesting, in preparation of this, to note that Manovich's rationalist 
account of digital images entails a reaction that, despite his apparent and avowed aim, 
to find models in modern culture for the use of digital images, has him trapped in a 
pessimism of the culture of digital images. Digital images are 'too perfect' and 'too real', 
according to Manovich, in need of those degrading algorithms to be joined convincingly 
with 'real-life' footage. However, captivated by the imitation of the movement of 
the imaginary camera, Manovich proceeds to ask, of image-sequences of animated 453 
computer-generated figures, 'Whose vision is it?': 

It is the vision of a computer, a cyborg, an automatic missi le . It is a realistic 
representation of human vision in the future when it will be augmented by 
computer graphics and cleansed of noise .8 

The discourse of the cyborg is, understandably enough, given the terms of its play 
between human and machine, out of control . After a short account of 'skinless' and 
'jerky' animated computer figures, which are also not imperfect representations of 'our 
bodies' but 'perfectly realistic representations of a cyborg body yet to come', Manovich 
reaches this conclusive and categorical conclusion: 

The synthetic image simply represents the future. In other words, if a 
traditional photograph always points to a past event, a synthetic image 
points to a future event.9 

It seems that Manovich expects us to identify ourselves with this cyborg body yet
to-come, by means of the cyborg vision he diagnoses as being in play. The drive to 
appropriate the image as an orienting object of experience leads to this categorical 
conclusion concerning photographs and synthetic images 'pointing' to past and future 
events respectively. It is one thing to use the notion of the indexical image, as developed 
by C .  S .  Peirce; it is another to re-literalize this figure as an indexical pointing. 

Zeren Göktan's breadzone deploys panning movements in a way that allows for passage 
from one imagined viewing to another, from viewing of loaves, pieces and crumbs 

6Lev Manovich, The Language of New Media (MIT Press: Cambridge Mass. and Landon, 2001), pp. 
202. 
7Ibid., p. 201. 
8Ibid., p. 202. 
9Jbid., p. 202-3. 



of bread, ta relief maps, ta landscapes. Every so often, however, these driftings are 
interrupted by the abrupt shift ta a projection of horizontal bands of different hues of 
brown, beige and white (see left in figure 4) .  After an unpredictable interval, the panning 
over or across, towards or away from, the scanned and simplified drawings, resumes, 
when, that is, the computer has rediscovered a passage in the file that is not too great 
far it too output according not only ta the total area of different colour recorded, but alsa 
according ta their shaping, relative ta one another. The projection of horizontal bands 
of colour is the default of the computer programme when it can na longer receive and 
process the amount of data available. 

It would be a mistake ta imagine that what went wrong here was a consequence of the 
drawings simply being too rich far the computer ta handle . If anything, it would tend ta 
confirm only that part of Manovich's argument that suggested that digital imagery is too 
detailed, though not 'too perfect', let down by the capacities of the processing machines 
on hand here . But the artist's decision ta leave this 'blip' seems ta me ta be justified 
by the interruption of the imaginative participation in the spaces of the image, from 
zone to zone . The interruption of the panning by the horizontal bands leaves the look 

454 shifting across the image with na internal edge on which ta come ta an imaginary stop 
within the space of the image . Horizons multiply. The orienting function of the image is, 
however, interrupted while the passage through the virtual space of the panning view 
of the scanned drawings is suspended. The striped projected image recalls abstract 
painting, that variety of ways in which the imagination would be led to find, ta lose 
itself and/or re-dedicate itself in the remodeling of what lies beyond the frame. But the 
disappearance of this series of coloured bands on the return to the panning track draws 
us back ta the programming of this programme of constructivist logic, to the difficulties 
and dangers of modeling space after the pattern of an image. 

Zeren Göktan's breadzone instead invites us ta rethink the detail of the functioning of 
mimesis. The drawing of loaves, pieces and crumbs of bread remodels these versions of 
the state-authorized recipe, sometimes as if faithful ta the loaves, as if copies of copies, 
and sometimes as if idealizing the loaves in pieces. Playing across mimesis, the scanning 
of the drawings as digital images copies this play across copying and remodeling. The 
panning would allow far an inspection of the results of this copying of a model or of 
a model of copying. Scrutiny of these acts of authoring and making, of legislation, of 
recipe-building, of molding, of cooking, of drawing, and of scanning, the generation by 
machines of images and code, lead to drifting, from scene of composing far stili-life, to 
landscape and map-like spaces, ta camouflage design, the space of the projection calling 
up other kinds of images as it shifts - as the two projections emphatically thematize 
- from simply appearing to be a single image. The time of projection, the sustaining 
of the effect of a present image, here and now to view, is doubled, each imaginative 
actualization haunted by the possibility of another. 
There is na single solution of the traditional problematic of mimesis, modeling after the 
copy. Western philosophy would promise a logic of this copying and modeling, a logic of 
images and a logic of their powers of modeling, their roles in the socius . Digital imagery 
appears to replicate and intensify this problematic, but it alsa remotivates the fears and 
anxieties about images over which those philosophical decisions would promise control. 
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Modern aesthetics would itself promise to pass elsewhere, beyond the problematic of 
mimesis, but the demands of questions of the truths of art are not stilled by the recourse 
to the modern absolutisms of the value of art, the free production of the symbolizing of 
human freedom. The work of this Turkish artist recalls us rather to a series of issues of 
value, authority and authoring, its standards and variations, in and across the detail of 
the transmissions of problematics of mimesis, miming between drawing and machinic 
scanning, the copying of models. 

For, as perhaps contemporary Turkish speakers may know, in the uses of the imported 
term 'mimik' to mean a sort of performed expression, facia! or otherwise, besides 
meaning imitation, mimesis was also used to refer to acts of miming. 

Kopyaların tekrar örneklenmesi; örneklerin kopyalanması ya da Dijital imgelerin 
bir Türk sanatçı tarafından yorumu 

Bu sunumda bir Türk sanatçısının, Derrida'nın topo-politik kavramından yola çıkarak 
dijital imge kullanımı irdelenmektedir. Zeren Göktan'ın Ekmek Kuşağı lsimlı işinin 455 
yer, yerleştirme, konum ve mekan konusunda birtakım sorgulamalar yaptığını ve yer 
kavramında gizli olan endişeleri gündeme getirdiğini göstermeye çalışacağım. Bu yorumlar, 
artık yer ve mekan kavramlarını Kan'ın beğeni konusundaki iddiaları kapsamında 
düşünemeyeceğimizi göstermektedir. Bu sunumun son kısmında Türkiye'deki sanat ve 
estetik bağlamında mimesis kavramı ele alınarak çağdaş teknolojiler ve imgeler kopya, 
örnek ve benzetme açısından irdelenmektedir. 
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The town of Sagalassos (Ağlasun, Burdur), located in southwest Turkey, was an important 
regional centre from the Hellenistic to Early Byzantine period. Since the 1990s, the site 
has been the object of systematic interdisciplinary research executed by the Katholieke 
Universiteit Leuven (Belgium), under the direction of Prof. Dr. Marc Waelkens (Fig. 1) . 1 

This article will present some comments on the condition of the public areas within the 
town and the overall living quality in Late Antiquity, the period for which we possess the 
largest amount of evidence.2 The private domain is discussed in another paper by Dr. 
Inge Uytterhoeven.3 From a chronological point of view, the period under consideration 
starts with the ascension of Diocletian in the late 3rd c. Within the following 300 years, 
the Greco-Roman aesthetics with their strong emphasis on order, proportion and 
rationality, were replaced by a medieval variant. The definitive end lies in the early 7th, 
when most of the cities in Asia Minor were already severely weakened and threatened 
or captured by Persians or Arabs. 

Aesthetics in the Archaeological Research 
Aesthetic concerns are not at all a recent phenomenon. Archaeological remains tel1 us 
that man has always made deliberate choices in shaping his environment in order to 
achieve aesthetic effect. In general, it can be said that such preoccupations aimed at 
heightening the attraction of an object or a location. Unsurprisingly, they are concentrated 
within cities or towns. In relation to the antique and the late antique city, we thus use 
aesthetics as a parameter (amongst others) to ask how pleasant it was to live in a town 
and especially what made it more attractive than its surrounding countryside. As in the 
original meaning of aesthetic,4 urban aesthetics actually involves next to the elaborate 

1Reports of the campaigns are published in the Sagalassos series, Waelkens et al. ( 1 993-2000). 
2A complete overview of the changes in  Sagalassos from the 3rd c. onwards can be found in  Waelkens 
et al .  (2006). 
3This volume. 
4From the Greek word a□a0l)TJKr) "aisthetike". 
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only original architectural achievement in the town. Even on the level of architectural 
decoration few changes are noticeable, as one mainly opted for the practice of reuse. 
However, when the town was struck by a major earthquake around AD 500, the concern 
for public space was obviously stili very much al ive, as a grand-scale reconstruction and 
renovation campaign was initiated, though apparently never completed. 

Because of these limitations, for some of the forma! characteristics present in Late 
Antiquity, reference wili be made to other sites within Turkey or to the private mansion 
of Sagalassos. 

Passing through late antique Sagalassos 

Key-areas 
Late antique iconographic sources depict a city as a fortified area, containing one or 
more churches and one or more colonnaded streets. Indeed, with the exception of a few 
monuments which would have caught the visitors' gaze from far - and from the 5th c .  
onwards, this were primarily churches-, the first thing they would have come into nearly 

460 physical contact with when approaching the city, were its fortification walis and gates. 
When looking at the care with which city walis were erected or reconstructed, it is likely 
that they stili reflected a prestige competition among cities. The most visible sections 
virtualiy always consist of larger blocks - which can be considered both as a military or 
an aesthetic feature8- sometimes strongly contrasting with the less visible sections in 
smali rubble or smaller spolia. 

The tradition of adorning the gates towards the outside with figu rative reliefs, especialiy 
with military themes, was kept al ive both by re-erecting earlier gates, as in Selge or Side, 
and by the creation of new gates as in Hierapolis, Perge or Sagalassos. The North-West 
Gate of Sagalassos was one of the main passages in the late antique fortification wali, 
which was erected around AD 400 and which partialiy reused the Helienistic fortification 
(Fig. 2) .9 it was built in between the "North West Heroon" and the "Doric Temple", 
probably the sanctuary of the city's chief deity, Zeus, which had lost its religious function 
and was turneci into a watchtower. It could be established that the superstructure of 
this passageway was composed of an arch, of which the central keystone depicted an 
unfinished relief of an eagle holding a snake . in the debris just next to the gate several 
weaponry reliefs were found, alongside busts of the pagan warrior gods Ares and Athena, 
ali originating from the façade ofthe nearby Bouleuterion. Whereas the weaponry friezes 
must have adorned the outer face of the walis on either side of the gate, the finding 
spot of the gods indicate they were reused in the gate itself. A second main approach to 
the city was located to the south of the city centre, where the Hellenistic fortifications 
crossed the main colonnaded street of Sagalassos. We do not yet know the appearance 
of this southern gate, but it was likely a rebuilding of the Hellenistic gate, with weaponry 
reliefs at the top. 10 

8The same mixture of functional and aesthetic can be found in Cassiodorus Variae 1.28. 1 et ornatus 
pacis ... et bellorum necess/tas, "an adornment in times of peace, a precaution in times of war". 
9Waelkens et al .  (2000) 231 .  
1°For the rebuilt gate at  Side: Mansel (1968) 262-279. 
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Figure ı. Overview of the town of Sagalassos 

Figure 2. The North-West Gate of Sagalassos 

Figure 3 .  The monumental staircase giving access from the Upper Agora to the 
Bouleuterion Church 
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The several gates of a city were connected through large colonnaded streets, which 
in many ways were the most important areas within the late antique town . Already 
in Roman/Hellenistic terms, colonnaded streets were seen as enhancing urban life, 
but during Late Antiquity they became symbolic for a city and a source of pride in 
the writings of many authors, with smaller towns mirroring themselves to large cities 
such as Antioch. 11 From the 4th c .  onwards, activities and attention became more and 
more focused along colonnaded streets.12 On the whole, agorai had lost some of their 
importance already during the Roman period. In Sagalassos, however, both the Upper 
and the Lower Agora retained their central function into the 6th c.,13 while after the 
earthquake of ca . AD 500 renovation works on the streets was initiated, which probably 
involved the re-erection of columns, repairs to the pavement or complete repaving. 

Concentration of e/ements 
The desire to adorn such zones with a high visibility caused a migration of decoration
elements. Statues and reliefs were eagerly relocated, as they were relatively easy to 
take down and to move.14 We assume that in Late Antiquity, the streets and squares of 

462 Sagalassos were filled with all sorts of statues erected mainly in the course of the past 
centuries . They included both honorific statuary for local benefactors and emperors as 
well as statuary of a pagan or mythological nature . 15 Many of these must have been 
re-erected more than once and not always on the same location. For instance, the 
eastern side of the Lower Agora was bordered with recomposed statuary bases, while 
the aediculated nymphaeum along the northern side of the Upper Agora was for the 
largest part adorned with reused statues of prominent citizens and ancient deities.16 

Such nymphaea or monumental fountains were a second important component of the 
cityscape. They were most likely a relatively cheap form of euergetism, and seem to 
have become an exemplary sign of luxury, both in public and in private context.17 The 
main quality of a nymphaeum was the profound impact of its cool, running water on its 

11The use of colonnaded streets as status symbol is discussed in the article of P. Donceel-Vo0te 
(1988) 
12This phenomenon already started in the 2nd c., but from the 4th c. onwards the contrast with the 
other quarters of the town became far more outspoken. 
13Lavan (in press).  
14In Italy and North-Africa, the massive relocation and revaluation of statues of ancient deities 
has been recorded in the epigraphical record, see amongst others Lepelley (1994, forthcoming); 
Brandenburg (1989); Curran (1994). Throughout the Roman Empire, collections, apparently because 
of their cultural-historic and aesthetic value, became more numerous both in public and private 
contexts. The best studied are those of Constantinople, recently collected in Bassett (2004 ) .  other 
examples exist in Antioch, Brinkerhoff (1970); Silahtarağa near Constantinople, de Chaisemartin 
(1984); most of these collections have been treated in Hannestadt (1994) 117-144, in Gazda (1981) 
and in Bergmann (1999). Stirling (2005) examines statuettes in !ate antique Gaul. For the purposes 
and definitions of collecting, see literature cited under Bassett (2004) 14 note 38 and Mundell Mango 
(1995). 
15This was possible as the gradual diluting of cult functions and religious connotations of statuary 
made a re-interpretation possible, although violence towards pagan objects and statuary increased 
after the religious freedom granted to Christianity, Jacobs (accepted). 
16Saral (2005). 
17Bauer (2003) 47; personal communication with L.Lavan. 
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environment, especially in the warm Mediterranean summers. Their elaborate facades 
and statuary adornment would be reflected in the water basins below. in Sagalassos, 
the Lower Agora from the 2nd c. onwards had been adorned by two nymphaea, one 
at its northern end and one positioned right above it . The first would only have come 
in sight after ascending the monumental staircase linking the colonnaded street to the 
civic square, but the second was visible for anyone approaching the city over the main 
artery from the south.  This nymphaeum, together with its statuary adornment, remained 
intact until the entire town was severely damaged by an earthquake in the mid 7th c. 
AD.18 The nymphaeum on the Upper Agora had collapsed at an undetermined moment 
in Late Antiquity, but was reconstructed with care, although not without mistakes. 
The renovations initiated after the earthquake of the early 6th c. also included the 
construction of a new fountain along the western end of the agora. lts insertion induced 
alterations to the area behind it, a former portico, which, in a faint imitation of the 
monumental Antenine nymphaeum, from this moment onwards served as a columnar 
background to the water basin. Finally, just behind the North-West Gate, a new fountain 
house was constructed. This possessed a closed appearance, typical for the period, but 
a luxurious marble interior. 

And then there is of course the augmenting amount of churches. in Sagalassos, both 
the Upper and the Lower Agora became dominated by large ecclesiastical buildings, 
constructed respectively in the mid 5th and the late 5th, early 6th c. From the 6th c .  
onwards, the church inserted into the courtyard o f  the earlier Bouleuterion above the 
Upper Agora became directly accessible from the square by a monumental staircase, 
situated just next to the late water basin (Fig. 3 ) .  

Forma/ changes 
The formal elements used in Late Antiquity are obviously also derived from classical 
principles and adjusted to the changed circumstances of the period, as were their 
structural settings. 

Greek and Roman towns were dominated by columns and columnar rows. Every agora 
and every street of some importance was delimited by porticoes, each temple was 
surrounded by a peristasis and entrances to edifices often took the shape of porches. 
These original ensembles possessed a great unitary appearance, as they were composed 
of identical bases, columns and capitals, positioned at a regular interdistance. However, 
in Late Antiquity, this unity was falling apart. When a colonnaded street was constructed 
or reconstructed in an existing, provincial town such as Sagalassos, it consisted of 
reused elements. The stocks available were apparently not always suited or sufficient 
enough to reconstruct an intact ensemble. As the separate elements often did not 
fit each other, this led to compromises and recutting, variations in column height, 
thickness and fluting. Likewise, bases and, capitals could vary in all properties, could 
be combined seemingly randomly or could even be missing. Although it had for almost 
a millennium been a rule to work with a tripartite ensemble, base-column-capital, 
this system was thus temporarily and locally, no doubt out of necessity, abandoned. 
Moreover, the fixed intercolumnation between the columns, which was responsible for 

18Richard, Magele and Waelkens (submitted). 
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the rhythm of a colonnaded row, was no longer a fact. In some cases, such variations 
were hardly noticeable, but in other they were blatant. For instance, in its last phase, 
the intercolumnations of the east portico of the Lower Agora varied between 1.40 and 
2.80 m .  These evolutions were in contrast with the primary function of a colonnade, 
namely providing a unitary front for all the buildings behind it. 

This use of second hand material was rarely a positive act. If we look at the imperial 
capitals, which are the only location where resources were (virtually) unlimited and one 
could make the choice between second-hand and new materials, a certain reluctance 
against the use of spolia seemed to be present. Here, they are mainly limited to 
statuary, while for architectural elements, newly carved stone or extensively recarved 
material is preferred. 19 Outside these imperial capitals, the disappearance of unity is 
undeniable, not only in colonnades, but alsa in solid walls, which consisted of a mixture 
of reused ashlars, inscriptions, statuary bases, recut columns, and so o n .  In the case of 
statuary collections, a more positive phrasing, "an inclination towards collecting" can be 
applied, although the basic motives seem to be largely parallel: from the former unitary 
ensembles, which became damaged and incomplete, one was forced to collect what was 

464 stili useful, and combine it in a new fashion. 

Not only did the unity within columnar rows disappear throughout Late Antiquity, towns 
on the whole acquired a more closed appearance, as the absolute number of columns 
and colonnades began dwindling from the middle of the 4th c .  onwards. The primary 
event was the dilapidation of temples and their subsequent replacement by churches. 
The all-surrounding and thus multi-directional peristasis of the temples were relocated 
to the inside of the new cult buildings, where the columns assist in emphasising the 
directionality of the interior space, in the same way as they did in the colonnaded 
streets.20 Although the churches where not situated in a spacious encircling porticoed 
courtyard as the temples once were, columns did reappear in their atria. However, 
viewed from the exterior a church complex would appear as an enclosed space, with 
solid walls and only a few windows as structuring elements.21 

This closed character was stressed extra by their approach: even if they did possess an 
attractive and impressive façade -or a monumental staircase between the street and 
the sanctuary-, the church itself was normally proceeded and thus largely hidden by 
a walled atrium, which served as a kind of intermediate partal, separating it from the 
outside world and structuring the movements of visitors to a far greater degree than 

19Coates-Stephens (2003) 353-4. 
20churches are in every aspect conceived as enclosed spaces, with all attention - stone carving, 
floor-, wall- and ceiling decoration in  marble plates and mosaics, furniture, ... - concentrated in the 
interior. The contrast between exterior and interior was certalnly no coincidence and can be taken to 
have had a n  almost physlcal effect on the members of the congregation. in the 4th and 5th c., the 
number of columns also increased in private houses, where even the smaller courtyards here were 
adorned with columns or colonnades. See Özgenel (accepted) .  Again, there presence can only have 
been experienced if one was allowed to enter. 
21Windows could alsa serve as structuring elements. This is the most obvious in the walls of the 
Basilica Regia in Trier, which were given life and movement by the alteratlon of large windows with 
solid piers, Ward-Perkins (1981) 439. 
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was ever the case in temple precincts.22 For instance, the church above the Lower Agora 
was 1.5 times the size of the original Apollo Klarios temple, and its massive silhouette 
must have dominated the approach over the main colonnaded street to a larger degree 
than the former temple as this had been partially hidden from view by its temenos 
wal l .  However, while the temple had been situated in a spacious courtyard with multiple 
entrances, the church could only be entered from the small atrium on its west side.23 

After the earthquake of ca. AD 500, attempts were stili undertaken to restore the 
former appearance of the town and initially colonnades were re-erected . However, 
soon afterwards, columnar rows were closed off or replaced by massive walls. In the 
beginning of the 6th c., the western portico of the Upper Agora was partially substituted 
by the staircase to the Bouleuterion Church and used as the background of the above
mentioned water basin, while the remaining space further to the south was walled up 
and used for artisanal purposes . The eastern portico of the Lower Agora never seems 
to have been restored in its initial state, but was partial ly taken in by a thermopolion24 

in the north, whereas soon afterwards the intercolumnations of the portico in the west 
were all walled up and subdivided into separated units (Fig. 4) . 

As the urban fabric of Sagalassos was already saturated by the 3rd c., thereafter the 
placing of monuments in sightlines was a minor phenomenon, although it had been an 
important tactic throughout the previous centuries. In Late Antiquity, it mainly affected 
the decision of which monuments to reconstruct or to maintain . The most important is 
no doubt the Tiberian gate at the top of the monumental staircase leading up from the 
main north-south colonnaded street to the Lower Agora.25 It had collapsed during the 
earthquake of ca. AD 500, but was partially rebuilt by erecting its west wing and the first 
adjoining column of the central part of the gate, thus forming an L-shaped monument 
with three columns .  In the same period, the staircase to the atrium of the Bouleuterion 
church gave out onto a fountain-structure at the other side (Fig. 3 ) .  In other towns, 
we have evidence for the transfer of complete buildings, such as the relocation of a 
temple façade at Aphrodisias or of an honorific monument in Side.26 In the capital cities, 
monumental columns set in sma l l  or large open squares often seem to fulfil this role, as 
was the case with the column of Justinian in Constantinople, crowned with a statue of 
the emperor. It did not stand in the middle of the Augusteion-square, but in the line of 
the Mese, so that from its location, it would be visible to the traffic approaching along 
this street. 27 

These columns and their frequent occurrence in Late Antiquity testify to another 
phenomenon: the effort to obtain a higher elevation . This was achieved by the general 

22The Bouleuterion church at Sagalassos was a rather odd ensemble, as its atrium was not adorned 
with columns but retained the stairs of the former audience hali . 
23Measurements of temple: 24.75 x 13.50 m (ca. 334 m'); of church: 31.30 x 16.60 m (ca. 520 
m'). 
24A restaurant selling hot drinks and food. Waelkens et al. (in press). 
25Waelkens et al. (2006) 228. 
26For Aphrodisias: Smith ( 1996) 23-27, far Side: Mansel (1964) 203-4. 

27Bauer (1996) 158. 
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introduction of square pedestals underneath columns bases28 -in Sagalassos occurring 
under the columns of both the Upper and Lower Agora and the main colonnaded North
South Street29- or putting non-matching elements on top of each other, such as multiple 
square bases, or a combination of non-fitting bases and mouldings with column shafts 
or capitals to create high statuary bases (Fig. 5) .  

Some of these changes can be attributed to  a lack of finance or skili, but others without 
any doubt indicate a general evolution in mentality or taste. For instance, arcades came 
to be preferred over the traditional trabeation and were a common feature by the time 
of Justinian (AD 527-565), not only in churches, but also for instance in colonnaded 
streets, in private houses. 

Admiration for the past 
The actions described - the concentration of elements in the town centre, the decoration 
of its entrance gates, the careful position of statuary, the erection of churches above 
the main squares of the town- were ali intended as forms of display. Indeed, the first 

466 concern of a late antique city towards neighbouring cities would have been to uphold an 
image of certain grandeur. In the beginning of the period under consideration, this was 
stili done by referring to its Greek and Roman past.30 

The classical past 

The late antique world is clearly very much indebted to and greatly admired this classical 
past. In ancient texts, the attachment of late antique authors to the ancient idea of 
the city, being architecturally magnificent, carefully planned and designed to meet all 
needs, is omnipresent. As a consequence, adhering to and exhibiting the classical past 
was essential for Roman self-definition. E.g., in Side the pomegranate stili figures in 
architectural decoration of the 6th c. In Ephesus, foundation myths remain prominently 
present in the cityscape, with the installation of the friezes in the temple of Hadrian, 
including the foundation legend with Androklos killing the boar, or the occurrence of the 
reference to a monument of Androklos in the inscription referring to the street lightning 
in the Arkadiane .31 The city of Sagalassos stili drew on its classical (pagan) heritage 
as an initial display towards visitors and besiegers.32 The installation of the reliefs of 

28The appearance of columns on high bases in the east occurred earlier than the 4th c., Ward-Perkins 
(1981) 269-70. However, they became far more widespread in the late antique period. 
29Although their dating is not clear, the minimal working and variations in the profiles of bases within 
the same ensemble probably point to a late manufacturing date. 
30This phenomenon has been researched in connection to the Arch of Constantine in Rome, of which 
the reused decoration was intended to establish a connection with the "good emperors" from the 
past. See Pensabene and Panella 1999 with further references. 
31Bauer (1996) 284-5, for the street lightning see Feissel (1999a) 27-28. 
32A comparable example can be found at Hierapolis, where the fortifications are also dated to the 
end of the 4th c. AD. The main entrances to the city, the so-called Northern and Southern Byzantine 
Gates, built over the Frontinus Street, display a mixture of ancient and new elements. The Northern 
Byzantine Gate included marble reliefs depicting lion heads, a head of a panther and a Gorgon. 
However, its relieving arch was decorated with a circle enclosing a cross-like symbol, while chrismons 
also appear on the two marble brackets that support the architrave, D'Andria (2003) 112-114. 
The adornment of gates with guardian gods or  animal heads is known from earlier periods. Fer a 
general overview and further bibliography on the development of city gates and their adornment see 
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Figure 4 .  Disappearance of the epen appearance of the Lower Agora of Sagalassos. 
Presumed situation before AD 500 and in the second quarter of the 6th c. 

Figure 5. Recomposed statuary base in front of the reconstructed Tiberian Gate. 
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Ares and Athena on the North-West Gate may testify to the fact that the city stili took 
pride in its reputation as a warlike people. Its inhabitants had been named as such by 
Arrianus in his Anabasis of Alexander the Great: "he (Alexander) concluded that the 
capture of Termessos would be a long business and moved on to Sagalassos, also a 
large city, inhabited by Pisidians who were thought to be the most warlike of this warlike 
people".33 

Statuary also was and remained an invaluable and essential component in the definition 
of urban beauty. Not only was it valued for its decorational qualities, civic identity and 
display were dependent on the continuous honouring of benefactors and celebrities 
from the past. This was clearly stated in an imperial adnotatio sent by Constantine to 
the community of Orcistus in Phrygia: around AD 331/2, the town had the imperial 
letter, which praises the city amongst others because it possessed a forum istatuis 
veterum principum ornatum "a forum decorated with ancient leaders", engraved and 
put on display.34 In the 1st c.,  the colonnaded streets in Sardis were financed through 
donations made by Tiberius. His statue was displayed in the main street until the 7th c. 
It had been re-erected on top of a reused and recomposed base carrying the inscription 

468 in which the city expressed its gratitude to the emperor as "founder of the city",35 During 
the late antique reconstruction of the Antonine nymphaeum of Sagalassos, bases and 
statues honouring ancestors of Aelia Oulpiana Noe and T. Flavius Severianus Neon, both 
of which had financed monuments during the 2nd c .  AD, were collected and re-erected 
in its niches. 36 

The Christian past 
One of the main evolutions throughout Late Antiquity was of course the adoption of 
Christianity. Between the 4th and the 7th c., the new religion took over all aspects of 
daily life, so that in the end, it not only replaced the variety of cults that had existed 
in the Roman Empire, but it also superseded the classical past as reference point for 
the self-representation of the late antique population.37 Although the first basilica at 
Sagalassos was only built around the middle of the 5th c., Christian elements are for 
instance appearing on jewellery and on the locally produced sigillata from the 4th c .  
onwards. They initially remained limited to the private domain and their role in  the public 
area or on an inter-city level was negligible. They also stili co- existed with classical 
mythological subjects, among which especially the Dionysiac scenes were popular. In 
the course of the 5th c., the period that the churches began to appear in the cityscape, 

Schattner (2006), who mentions the arch of Ariminium, which was decorated with the guardian gods 
of the Roman Imperial family. 
33Arrianus, Anabasis Alexandri 1.28.  Though the work was written in the third quarter of the 2nd c. 
AD, Arrianus based h imself on older sources, now lost. 
34Chastagnol (1981) 391-2. 
35Greenewalt et al. (1983) 21. 
36The nymphaeum itself had originally been financed by Aelia Oulpiana Noe, whereas T. Flavius 
Severianus Neon sponsored the town's Library building. In this case, later ascendants possibly turneci 
the nymphaeum into a memorial for their lustrous ancestors. See Waelkens et al. (2006) 220. 
37Sarah Bassett has made the same observation in relation to the statuary collections ofConstantinople. 
See Bassett (2004) 134-6. 
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Christian iconography started taking over, with motives such as fishes and crosses or 
scenes taken from the Old Testament.38 

One of these elements again refers to the valiant nature of the inhabitants of Sagalassos, 
although now in a Christianised form : the archangel Michael, the archistrategos of the 
heavenly army, was venerated in Sagalassos and Pisidia, and acclamations of his adepts, 
the Michaelitai, appear in the 5th c. on the rims and bases of sigilatta plates. Moreover, in 
the same period, there was stili an elaborate production of figurines depicting Christian 
priests or saints and warrior figures on horseback, the last alsa appearing on the locally 
produced decorated pottery. They can be seen as the descendants of the indigenous 
pagan warrior deities on horseback.39 

This redefinition is not only taking place in smaller towns and cities, but alsa in the 
capital Constantinople itself. Far instance in the 6th c., both Anicia Juliana far the Church 
of St. Polyeuktos and Justinian far the Hagia Sophia referred not to one of the great 
classical building achievements, but to the legendary Temple of Salomon as architectural 
masterwork and examplum far their own architectural realisations.40 

Conclusion 
With this short and patchy overview, I wanted to show that during Late Antiquity, two 
developments were taking place: there were both changes in the basic properties of 
the elements belonging to a classical city, and, more important, in the qualities and 
associations connected to the cityscape. Although these were very much entangled, 
they cannot be taken as identical .  If by the end of Antiquity, roughly the period of the 
late 6th and the early 7th c., statues were disappearing in lime-kilns, this did not happen 
because they had lost their material or formal characteristics; they were creations of 
another age and were no longer understood nor appreciated by the newly emerged 
culture. Because of this loss, statuary was reduced to a piece of marble with only an 
intrinsic value. 

Acknowledgements 
This article was written in the framework of a PhD research, with the title "The aesthetic 
maintenance of civic space in Asia Minor from the 4th to the 7th c. AD .", which is carried out 
at the K.U.Leuven, as a Research Assistant of the Fund far Scientific Research-Flanders. 
I would like to thank Inge Uytterhoeven and Marc Waelkens far their suggestions and 
corrections. Ali remaining errors are my own. 

38Talloen and Poblome (2005) 69-73. 
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Geç Antik Dönem Sagalassos'da Kent Estetiği 
ı .  Kamusal Mekan 
Bu kısa ve özet sayılabilecek bildiri ile Geç Antik dönemde kent anlayışında meydana 
gelen birkaç önemli değişimi Sagalassos kenti açısından örneklemek istedim .  Bu deği
şimler Klasik kente ait olan bazı temel unsurları ilgilendirmekte ve daha önemlisi, kent 
manzarası ile ilgili bazı nitelik ve ilişkileri etkilemektedir. Bu ikisi birbiri ile ilişkili olsa da 
tek bir değişim olarak anlaşılmamalıdır. Eğer Antikitenin son döneminde, yani geç 6. ya 
da erken 7. yüzyıllarda heykeller kireç ocaklarında yol oldularsa bu onların fiziksel ya 
da biçimsel niteliklerini kaybettiklerinden dolayı değildi. Bu yok olmanın nedeni onların 
başka bir döneme ait olmalarından ötürü artık yeni doğan bir kültür tarafından takdir 
edilemeleri idi. Bu değer kaybından ötürü heykel artık sadece bir mermer parçası olarak 
görülmekteydi. Bu bildiri 'Milattan sonra 4 .  ve 7 .  yüzyıllarda Asya Minörde Kent Mekanı
nın estetik konumu' adlı bir doktora araştırması çerçevesinde yazılmıştır. 
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Urban Aesthetics 

in Late Antique Sagalassos - 2 

The Private Urban Mansion 

Inge UYTTERHOEVEN 

Within the framework of Roman domestic architecture decor always played an important 473 
role. As in more recent periods the way a house was constructed and decorated reflected 
also in Roman times the actual status and wealth of its owner or at least the way he 
wanted to represent himself towards the outside world. Especially in a society where 
many 'public' activities, such as the maintenance of the relations between the patron 
and his friends and lower adherents, who demonstrated their political and economic 
loyalty and dependence during the morning salutatio, took to a large amount place 
in a domestic context,1 this 'aesthetic' aspect was of a great value. Elements such as 
fountains, sculpture, columns, wall paintings and mosaic floors occurring in for instance 
Pompeian houses, clearly contributed to the monumentalizing of private buildings.2 

The 'public role' and the associated monumentalizing of the private elite house 
became even more important in  the Late Roman Period . From the 4th century onwards 
political and social relations underwent important changes. Wealth and power became 
concentrated in the hands of a few principales, whose fortune was based on land holding 
throughout the provinces, and patronage took a main place in society life.3 The so-called 
proteuontes, who were active at the highest political level, did not invest any lenger in 
large public building projects in the late antique city, but spent money for impressive, 
richly decorated private dwellings. More than ever before the late antique upper class 
used their private houses as means to display their status and (political) power, in 
particular to those members of the lower classes who as clientes were economical ly, 
politically and socially bound to them and made an  appeal to them as their patroni.4 This 

1Ellis (2000) 5-6; 170. For the salutatio in the atrium house, see: Dwyer (1991) pp.27. 
2See also: George (2004), pp. 10; Vipard (2004) pp. 379-399. 
3For the late antique elite in general, see: Marcone (1998) 338-370; Schlinkert (1998) 133-159; 
Brown (2000) 321-346; Laniado (2002) and the review of Haarer (2004) 735-740. Esp. for the East, 
see: Heather (1994) 11-33. Esp. for the West, see: Salzmann (2002); Mathisen (2004). 
4This topic is clearly illustrated by: Ellis (1991a) 117-134; Ellis (1991b) 573-576; Scott (2004) 39-
66. See also: Ellls (1997b) 46-47. 



resulted in palace-like mansions,5 provided with complex reception and dining facilities 
that were much larger than in previous times. Impressive architecture combined with 
rich decor became elements sine qua non contributing to the self-representation of 
the patronus. 6 The manner these underlying ideas were actually translated into the 
appearance of the house was largely defineci by the personal taste of the owner and his 
arch itect. 7 

Large private buildings meeting the characteristics of the late antique elite house 
occurred ali over the Roman Empire, both in the West and in the East. As far as concerns 
Turkey, sites such as Aphrodisias, Sardis, Hierapolis and Ephesus have revealed large late 
antique houses that can be ascrlbed to members of the loca! elite.8 Alsa in Sagalassos 
(Ağlasun - Burdur), a site which has been subject of interdisciplinary research by the 
Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) since 1990 under the direction of Prof. Dr. Marc 
Waelkens, a similar aristocratic mansion is currently under investigation. 

The Urban mansion of Sagalassos: General Sketch of the Research 
The large urban dwelling of Sagalassos is located in the eastern domestic area of the 

474 town, a residential district to the east of the monumental city centre and outside the 
early Hellenistic fortifications, which was created during the city's expansion in early 
Imperial times (F ig. 1).  Since the excavation started in 1995 fifty-one rooms and other 
spaces, including courtyards, have been exposed spread aut over at least four different 
levels of a natural slope (Fig. 2).9 

On the lowest level eight rooms (Rooms I-VIII) have been identified as the service area 
of the house on the basis of the numerous water supply systems found here. North and 
North-West of these service rooms a richly decorated private bathing complex consisting 
of four rooms ( Rooms IX, X, XV and XVI), of which three were once provided with a 
hypocaust system and two were stili covered with mosaics, has been identified. East 
of the bathing complex, at a kinci of intermediary floor level, a system of three vaulted 
corridors situated under the damaged vault of the rooms on the first floor has been 
partially unearthed (Room XX). The main part of the southern zone of Domestic Area 
consisted of a large courtyard complex located south of the bathrooms. A larger paved 
courtyard (Courtyard XIII) provided with an exedra (Room XI), and a smaller court 
(Courtyard XXV) with a vaulted chamber (Room XXVIII) were enclosed by arcaded 

5For similarities between the large elite houses and the imperial palaces, see: Downey (1993) 196. 
Far the question whether ar not the late antlque palaces answered ta a proper fixed scheme of 
architectural characteristics typical far Late Antiquity, see Duval (1978) 29-60; Duval (1984) 447-
470; Duval (1987) 463-490. 
6Lavin (1962) 1-27; Bek (1983) 81-107; Dunbabin (1991) 121-148; Rossiter (1991) 199-214; 
Dunbabin (1993) 116-141; Morvillez (1995) 15-26; Scagliarini Corlaita (1995) 837-873; Dunbabin 
(1996) 66-80; Ellis ( 1 997a) 41-51; Dunbabin (2003). See alsa: Özgenel (in press). 
7For the role of the house owner, see: Ellis (1997b) 38. 
8Türkoğlu ( 1994) 93-130; S. Eyice (1996) 206-220; Ellis (1997b) 41-43; Özgene! (in press). See 
alsa: Sodini (1997) 469-480. 
9For results of the excavations in the Domestic Area, see Waelkens et al. (2000) 330-336. Far the 
campaigns of 1998-2005, see Uytterhoeven et al. (2001) 167-169; Uytterhoeven (2002) 15-16; 
Uytterhoeven, Putzeys and Waelkens (2004) 217-218; 224-226; Uytterhoeven and Waelkens (2005) 
422-424; 432-433; Putzeys et al. (2004) 31-57; Waelkens et al. (in press). 
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Figure 1. General view on the urban mansion from the South-West 

475 

Figure 2. View on the representative area from the North -West 

Figure 3. Master plan of the urban mansion 



galleries and separated from each other by a private nymphaeum ( Fountain XIX) and 
a central North-South running arcaded gallery. Apart from the eastern and southern 
galleries of Courtyard XXV (Galiery XXXIII), ali these galieries were at a later stage 
subdivided in individual spaces (Rooms XXI, XXXIX, XLI, XLII and smali court XII) 
and the intercolumniations were walied up. East of the courtyards two other rooms 
(Rooms XXXII and XXXIV) have been studied, whereas to the South another two large 
chambers were unearthed (Rooms X L  and XLIII), of which the most eastern one (Room 
XL) probably functioned as a large private dining room. Apart from the units at the floor 
level, four service rooms with restricted dimensions were identified in the area above 
Room XXVIII, in between the already known rooms and a natura! rock: Rooms XXIII, 
XXIV (waste deposition place), XXVI (staircase with celiar) and XXVII (provided with a 
settling basin and a water channel) . Whereas these food storage rooms were originaliy 
located at an intermediate level, they were filied up to correlate with the floor of room 
XXII at a later stage. 

The representative wing of the mansion was located in the northern part of the excavation 
area (Fig. 3) .  Excavations in this area of the building started in 2000 and are stili 

476 continuing . Thus far thirteen rooms that can with certainty be ascribed to one and the 
same northern quarter, have been excavated. In north-eastern direction an atrium with 
impluvium for the coliection of rainwater (Room XLV} gave access to two large rooms: a 
not yet completely investigated Room LI in the North and the entirely excavated Room 
XLVI further southwards. Given its location near the 'official' entrance of the house, its 
large doorways through which the room was entered and its large dimensions, Room 
XLVI could be identified as a reception room.  Moreover, on top of this rectangular 
room XLVI, i . e .  on the upper floor, another room was constructed (Room L), which 
was provided with an apse in the East. The exterior walls of this room were squared 
off to form a rectangular room. Also this room must have functioned as a reception or 
dining room. Towards the South an impressive L-shaped staircase in purple schist slabs 
was accessed ( Room XXXVI) from the atrium. These stairs led via two vestibules with 
polychrome mosaic floors (Rooms XXXV and XVII) to a very large vaulted dining room 
(Room XXII). Through two door openings in the northern wali of Room XXII two weli
preserved identical and symmetrical rooms were accessible (Rooms XXXI and XLIV). 
From vestibulum XVII another residential chamber with mosaic floor (Room XVIII) 
could be reached. Besides, two other rooms with a stili unknown function have been 
investigated West of XXXV and XVII (Rooms XXXVII and XXXVIII). The representative 
wing of the mansion that was located at the third and fourth level of the building in 
the north, was clearly separated from the quarters with a more private character at 
the lower levels in the South . By locating the official rooms near the entrance at the 
street-side, visitors were restricted to this part of the house and not allowed to enter 
and disturb the private areas. 10 

The palatial mansion of Sagalassos is conform with the typology proposed by S. Ellis, who 
has distinguished three kinds of reception room in the late antique aristocratic house. 11 

1°For the distinction between 'private' and 'public' in the Roman house, see Wallace-Hadrill (1994) 
esp. Part I. See alsa: Özgenel (in press). 
11Ellis (2004) 37-52. 
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Large audience halis where the patronus appeareci ta his clients, were rectangular anci 
mostly provicied with a single apse. In general, these halis were located close ta the main 
entrance of the house anci could thus easily be reached by visitors without entering the 
more private areas of the mansion. Room XLVI anci Room L could represent examples 
of this kind of halis. Room XLVI was clearly separateci from the more private wing of 
the building anci coulci be entered from the atrium located behind the main entrance. 
Apsidal Room L on the upper floor may have functioned as the main audience hail, 
where the owner of the house had his seat in the apse, analogously with the emperor in 
his palace. The entrance of this room coulci not yet be establisheci. 

According ta Ellis an (apsicial) triclinium was locateci on the far side of the house opposite 
the main entrance and used far dining with close friencis and family. Room XL, locateci 
in the South part of the excavation area, and may have fulfilleci this function, given the 
presence of a waste deposit in the West wall of the room. 

In large houses a seconci large room provideci with three ar more apses, forming the 
third type of representative space was situateci next ta this triclinium. In this hail that 
was reached by means of an entrance corridor, formal dinners of the local aristocracy 477 
took place. Although Room XXII is rectangular in shape, its dimensions (14.6 on 9.3m), 
its large vaulteci ceiling, and the fact that it was preceded by richly decorated vestibules 
(Rooms XXXV and XVII) that offereci no glimpse of the private quarters of the home, 
seem to mark this room as the "official" dining room. This hypothesis is stili reinforced 
by the location of the above-mentioned food storage rooms ( Rooms XXIII, XXIV and 
XXVII) that were accessible through a door in the South wall of Room XXII. During the 
final occupation phase Room XXIV was used as an open-air dump far fooci waste. A 
staircase leading ta a storage cellar ( Room XXVI) was used far dumping serving vessels, 
as well as kitchen refuse like fish scales .  A kinci of settling tank just below the cioorsill in 
Room XXVII seems ta have been used as a collector in which the food remains thrown 
on the floor of room XXII ciuring dinner were swept. 

On the basis of building materials, construction techniques and stratigraphical data 
several building phases coulci be ciiscerned.12 Whereas the main construction phases of 
this elite house including the bathing complex anci the representative wing ciate ta the 
4th-early 5th century AD, part of the builciing may ciate ta the 2nd and 3rci centuries 
AD.  After the 4th century AD the mansion was rebuilt and restored at various times, 
among others after earthquakes. Around the middle of the 6th century the house was 
subdivided in at least four smaller apartments. During its latest occupation phase some 
of the originally most luxurious, private parts of the villa got a rural function. Towards 
the enci of the 6th century AD Courtyarci XXV was used far the storage of imported and 
locally produceci amphoras. At the same moment ar slightly later, it became a cattle 
stable, which is clear from the high animal troughs that were built below the eastern 
arcade (Gallery XXXIII) and from the macro-botanical remains from Rooms XXV and 
XXVIII . Possibly in the same period Room XLVI was transformed into a storage room 
with dolium pits dug in the substratum of the original marble floor. Ali material and 

12For a first chronology of the varlous construction phases of the mansion, which is actually stili 
under revision, see: Waelkens et al. (in press). 



stratified evidence suggest that most, if not all, of the mansion was na longer occupied 
and had even completely been emptied when it collapsed during an earthquake in the 
mid-7th century AD. 

'Aesthetical' analysis of the Sagalassos mansion 
A closer look to the mansion at Sagalassos from an 'aesthetic point of view' reveals 
the various deliberately applied elements that create all together an 'aesthetic' 
private complex . Moreover, these aspects reflect the underlying mechanisms of self
representation of the owner of the mansion as member of the powerful socio-economic 
and political elite of his time. In particular, the late 4th-early 5th century representative, 
'public' wing of the building in the North-West of the excavation area clearly illustrates 
how 'aesthetics' were used to create a setting far the display of wealth, political power 
and high levelled social position. 

The representative wing of the mansion in the north was clearly separated from the 
quarters with a more private character in the south. By locating the official rooms near 
the entrance at the street-side, visitors were restricted to this part of the house and not 

478 allowed to enter and disturb the private areas. 

Although two other large chambers that have been unearthed in the South of the 
excavation area (Rooms XL and XLIII) ,  belonged to the same building intervention as 
the northern 'official' wing, these rooms must have had a rather 'private' character and 
are as a result not discussed here. On the other hand, private bathing complexes are 
often considered as belonging to the 'public' area of a Roman house in which bathing 
with friends and business associates as part of public entertainment was fitted . 13 
However, since the bathing rooms in Sagalassos were located at another level than 
the representative wing and since they were provided with a main entrance from the 
private courtyard XIII, they presumably had a more intimate function. Therefore, alsa 
the bathing complex will not be taken into account in this paper and there will only be 
focussed on the 'official', 'public' rooms in the northern part of the mansion. 

'Aesthetic' Aspects 

I. Architecture 
Similarities in building materials and construction techniques of the representative part 
of the urban villa identify it as one single intervention. Most of the walls were built in 
accurate rubble/brick masonry: mortared rubble portions were alternated by regular 
courses of brick. Corners of walls and door and window posts were reinforced and 
finished with regularly cut tuff blocks .  However, more than the building materials and 
techniques the regularity and the symmetrical layout of the ground plan of the northern 
wing identify this part of the house as the well-planned concept of an architect. 

Generally spoken, symmetry was one of the basic principles far the mapping of Roman 
architecture, both far public and private buildings. In particular, the traditional Pompeian 
house was typically characterized by a high degree of symmetrical lay-out and arranged 

13Ellis (2000) 41.  
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according to a central axis leading a visitor with his steps and gaze from the entrance 
to the back of the house.14 

In Sagalassos symmetry occurs in the design of the overall floor plan of the representative 
wing, as well as in the design of the individual building elements, such as doors, windows, 
floors and ornamentation. 

The height of symmetry was reached in Rooms XXXI and XLIV that are almost exact 
copies of each other and must have been perceived as such by visitors. Both had similar 
dimensions (XXXI: 6 .07 x 5.40m; XLIV: 6 .07 x 5 . 25m), were provided with dented 
corner piers that carried the original vault, and were connected with dining room XXII. 
Similar arrangements of a large, richly decorated reception or dining room adjoined 
by two smaller square or rectangular side rooms is also known elsewhere, both in 
the eastern and the western parts of the Empire.15 Although the function of these 
small parallel rooms as part of the reception suite is o�en unclear, they are sometimes 
identified as rooms for food preparation16 or as guest chambers.17 

In Atrium XLV symmetry was the basic principle behind the arrangement of the 479 
impressive door leading to Room XLVI, which was presumably mirrored in the entrance 
towards Room LI (Fig. 4).  

The central door opening that was originally covered by a large brick arch and 
decorated with door consoles, was flanked at each side by a window. The symmetrical 
monumentality of the door giving access to one of the most important rooms of the 
building was moreover emphasized by an extra, small step leading to the door and by 
two arches, each corresponding with a pier in tuff/brick. Both piers were symmetrically 
constructed in front of the door. Since another arch has been identified towards the 
North, the rows of East-West arches presumably continued also further northwards, 
being thus a repetitive element along the East wall of the atrium.  Moreover, the unity of 
Atrium XLV was further stressed by the repetition of brick arches at its southern border. 
These arches had similar dimensions, but were located at three levels, reflecting thus 
the course of the staircase in Room XXXVI, lying behind . 

By its position situated off one corner of the atrium, reception hali XLVI broke the 
conventional position in the middle of the main range. This breaking through the 
symmetry was compensated by the location of the impluvium exactly in front of the 
entrance, and at the same distance from the eastern, southern and western walls of 
the atrium. At its four corners the basin was surrounded by columns in tuff supporting 
the roof, which identify the atrium as a tetrastyle atrium. Although the impluvium was 
located exactly in the center of the atrium in the standard Italian atrium house,18 its 

14See for instance also: Dwyer {1991) 25-48 and Dwyer (2001) 330-331 . 
15Ellis (1995) 167-168 who refers to Britain, Northern Africa and Stobi. 
16Ellis {1995) 168. 
17Morvillez (2002) 234-238. 
18See e .g . :  Ellis (2000) 26. 



location in the center of the southern part of the rectangular atrium at Sagalassos stili 
evoked a central position, be it in a somehow different way. 

Moreover, analogically with the traditional Pompeian house, the atrium gave straightly 
access to two (reception) rooms at its eastern side. However, in spite of the strong 
presence of the symmetrical principle in the urban mansion, the combination of 
'symmetrical' and 'asymmetrical' compositions created more than once a 'surprise effect' 
by unexpected deviations, which was typical for Late Roman houses. In Late Antiquity 
houses were often rather conceived as an 'asymmetrical' succession of spaces entered 
one from another. In this way a certain hierarchy was created in the degree of access to 
a house: each room on the axis of access was a step closer to the more intimate zones 
of the house. Often the last room on the track was the large dining room.19 As far as 
concerns the entrance axis of the house at Sagalassos, further investigation stili has to 
reveal where exactly the main entrance to the representative wing was located. 

From the central atrium an 'asymmetrical' axis with several 'kinks' ran in south
eastern direction. The West-East running steps of Room XXXVI turneci at their eastern 

480 end towards the South (Fig. 5). The last segment of the stairs gave thus out on two 
vestibules that were arranged according to a common North-South axis (Fig. 6) .  While 
the visitor was progressing on his way to the end point of his track, being the large 
dining room for 'public' banquets (Room XXII), the transition from one room to another 
was emphasized by impressive doors, decorated with door conso/es (entrance to Room 
XXXV and that to Room XXII), o_r changing patterns in the mosaic floor (transition from 
Room XXXV to Room XVII) .  However, due to the location of Room XXII East of Room 
XVII, off the North-South axis, the exclusive axiality was broken through. The dining 
room was only accessible through an impressive, monumental door in the East wall of 
Room XVII, according to an East-West axis perpendicular on the main axis. With another 
'kink' towards the North twin-rooms XXXI and XLIV could be entered. 

Bilateral axiality must have been the basic principle of apsidal Room L, at the upper 
floor of Room XLVI. Similar to apsidal reception rooms in late antique aristocratic houses 
known on other sites, the principal entrance of the room must have been located on 
one end of the major axis. On the other end, exactly opposite to the entrance, the apse 
forming the East wall of the room was located. As a result the attention of the spectator 
entering this room through the main door was attracted towards the centre of the apse 
where the patron was sitting on his throne.20 

II. Decor 
The imposing architecture of late antique aristocratic mansions was emphasized by their 
decor that was in a similar way deliberately chosen in order to impress guests and to 
display power and status.21 

19Ellis (1991a) 123 and esp. n. 26; Özgenel (in press). 
20See alsa: Özgenel ( in press). 
21Kondoleon (1991) 105-115; Campbell (1996) 187-199; Hansen (1997) 648-650; Uytterhoeven 
(in press). 
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Figure 4. Monumental entrance to Room XLVI from the West 

481 

Figure 5. Staircase of Room XXXVI from the West 

Figure 6 .  Mosaic floor of vestibule XXXV from the South 



The total decorative concept of the (Late) Roman house was created by combining 
several separate decorative elements . Wall painting or marble revetment, mosaic or opus 

sectile floors and stucco vaults ali together formed the decorative schemes of a room . 
Moreover, the type of decoration, its quality and - expensive or cheaper - materials were 
often dependent of the sort of activities that may have taken place in a certain room or 
area of a house. In particular, reception chambers and dining rooms were extensively 
decorated. Also at Sagalassos the rich decoration of the atrium, reception halis and 
dining rooms largely contributed to the creation of a suitable architectural setting for 
the reception of clients and other guests. For instance, on the basis of its extensive 
and rich wall, floor and ceiling decoration Room XLVI of the mansion at Sagalassos 
can be considered one of the most important 'public' rooms of the representative wing 
and probably of the entire domus. In line with earlier Imperial traditions22 the main 
reception room was located close to the entrance, of which, however, the exact location 
is stili to be established, extended the other rooms in dimensions and had the richest 
decoration. 

Floors 

482 Many of the large triclinia and dining halis in the aristocratic 'palaces' were paved with 
figurative mosaic floors, often depicting mythological motifs or hunt scenes, which could 
be accompanied by verses. Pagan motives and verses referred to the patron's military 
capacities or strength in the hunt and reflected the classical education level of the 
host and his 'heroic' political role. In this way they fitted within the larger program of 
impressing guests.23 Besides, purely geometric mosaics occurred, as is illustrated at 
Sagalassos by the 4th century mosaic floor in the 'Rainbow style' of Room L, and the 
mosaics of vestibules XVII and XXXV (Fig. 6 ) .  

However, in many other late antique houses rich marble opus sectile floors, often 
composed of re-used marble pieces, replaced the mosaics.24 Also at Sagalassos marble 
fragments of the original floor decoration were recovered during the excavations, in 
particular in the most impressive rooms XLVI and XXII. 

Walls 
In Late Antiquity marble plates became n·ot only more commonly ·used for floors, but 
also for walls .25 The numerous marble pieces in various colours and material types 
(among which the expensive cipollino marble) and metal clamps found in for instance 
Room XLVI, show that colourful crustae were applied on the walls. 
Although little of late antique painted wall decoration has been preserved, the known 
examples, such as these of the Hanghauser at Ephesos show that some elements of 
traditional Roman painting were applied into the 5th century AD in the aristocratic 
houses of certain areas of the Empire. 26 Fragments of wall plaster found in the various 

22For these characteristics of the reception room, see also: Ellis (1995) 166. 
23Ellis (1991a) 124-127; Ellis (1995) 173; 175; Ellis (1997b) 45; Ellis (2000) 132-134; 139; 141 . 
24See: Ellis (1997b) 43 and Ellis (2000) 134, who mention the 'Bishop's Palace' at Aphrodisias, the 
'House of Bronzes' at Sardls and the 'Palace of the Dux' in Apollonia. 
25Ellis (2000) 134. 
26Ellis (2000) 123.  For Ephesos see: Strocka and Vetters (1997); Strocka (2002) 285-298. 



IAN JACOBS 

rooms of the representative quarter of the Sagalassos mansion all suggest that the walls 
were decorated with multi-coloured wall paintings. 

Colour 
Within the house the deliberate choice of colours increased the impact of a room on its 
visitors. 

in the representative quarter of the urban villa at Sagalassos purple took a prominent 
place. Atrium XLV and staircase XXXVI leading to the official dining room were paved 
with purple slabs in schist from the nearby village Taşkapı. Although this material must 
have been used in first instance because of its easy availability, the fact that it was 
nowhere else in the city deliberately used as building material suggests that its purple 
colour, traditionally associated with the emperor as his special insignia,27 played a role in 
the choice of this type of stone. The same purple colour re-occurred in the mosaic floors 
of the representative wing and formed thus a unifying aesthetic factor. 

Light and Sound 
(Late) Roman houses were provided with only a small number of natural light sources. 483 
Many rooms had no windows and only received exterior light through the main entrance 
door.28 However, in the representative wing of the mansion at Sagalassos, several of the 
rooms were provided with windows through which extra light could enter. The compluvium 
in the roof of the tetrastyle atrium not only allowed to collect rainwater in the underlying 
impluvium, but functioned also as an important source of light. Moreover, with the 
sound of murmuring water and the play of light and shadow a special atmosphere was 
created. The rooms surrounding the atrium got their light supply through this opening 
by means of windows. However, vestibula XVII and XXXV that were located further on 
the track towards dining Room XXII must have been only artificially lit.29 

On the contrary, end point Room XXII was a surprisingly very light room, having at least 
one large window in its southern wall. This light formed also an extra light source for 
Room XLIV via the window in its South wall, and possibly also for Room XXXI. Extra light 
must have been received from artificial means, such as oil lamps in niches, separate 
lamp stands or candles. Within the dining context one should not forget the visual and 
auditive spectacles that accompanied meals and festivities and were also part of the 
general decor.30 

Views and Vistas 
Windows were not only intended to bring light in the rooms of a house. During the 
entire Roman Period the integration of landscapes in the architectural framework of a 
house was considered an element of high 'aesthetic value'. As much as possible, urban 
houses and rural villas were positioned on locations where they could take advantage 

27Reinhold (1970); Schneider (2001) kol. 604-605. 
28Ellis (2000) 150. 
29For lightning see also: Ell is (1994) 150-151; Sorochan (2002) 111-115. 
30see e.g.:  Dunbabin (1996). 



of a view on the surrounding landscape.31 That panoramic views were considered 
important elements contributing to the character of a house is for instance clear from 
the villa descriptions of Pliny the Younger (Epistulae 5 . 6 . 19-20) and Sidonius Apollinaris 
(Epistulae 2 . 2 . 10-14 and Carmina 2 2 . 2 15-220).32 Where the natural environment did 
not allow a impressive positioning with view on the surrounding landscape, landscape 
views depicted in mosaics or wall paintings were intended to suggest an impressive 
surrounding.33 Within the individual aristocratic house it was particularly the dining 
and/or reception room that was as much as possible provided with views.34 Moreover, 
already from the Late Republican and Early Imperial Periods onwards the hierarchical 
arrangement of the seats of the guests was often considered in such a way that the 
most important guest sitting at the place of honor (/ocus consularis) had the best view.35 

In this way the landscape was used as an element to impress, complementary to other 
architectural and decoration schemes, such as floors, walls and ceilings. 

The urban villa of Sagalassos forms a clear example of this kind of integration of artificial 
and natural imposing elements. The area with the best views on surrounding mountains 
and the valley in the South was chosen for the construction of the 'official' dining room 

484 (Room XXII) in the representative wing. The South wall of this room was provided with 
a door leading to the lower located service/storage rooms (Rooms XXIII, XXIV, XXVI and 
XXVII), and was - at least on its western side - flanked by a large window (W.: 2 . 10m; 
preserved H . :  0 .50m). Possibly a second, smaller window was located East of the door 
(W.: 0 .93m; preserved H.: 1 .57m) . Although the South wall of Room XXII was repaired, 
presumably after the southern part of the room had been damaged by an earthquake 
in the 5th century AD, the actual 'reconstruction' probably reflects the original situation 
equally profiting of the ideal setting. 

In relation to the high degree of axiality mentioned above as a main characteristic 
of the typical Pompeian house views and vistas played an important role within the 
arrangement of a house, indicating the track the visitor had to follow with his gaze 
and movements.36 The occurrence of vistas in the Roman house was largely defineci by 
the function of a certain area. More private quarters enclosing peristylia, cubicu/a and 
private dining rooms could have vistas within the private area, but were hidden from the 
view of guests visiting the 'public', 'official' area. 

In Sagalassos, where visitors to the 'public' area were obviously kept away from the 
'private' quarters, the use of vistas in the 'official' representative wing is obviously linked 
with impressing. In particular, the distinction wall between Atrium XLV and staircase hali 
XXXVI with its three arched windows allowed vistas from and to both rooms . However, 
the absence of real view-throughs in the further track ta the dining room and the 

31E.g. The house over the theatre at Ephesos (see: Ellis (1997b) 41) and the Palace of the Dux at 
Duro-Europos (see: Downey (1993) 192). 
32See also: Fredrick (2003) 320 fig. 3: views out of the triclinium in the Villa Laurentina, after the 
description of Pliny the Younger. 
33Ellis (1995) 168; Ellis (2000) 141.  See also: Bergmann (1991) 49-70. 
34Ellis (1997b) 43. 
35Foss (1994) 45-56; Fredrick (2003) 318-320. 
36See also: George (2004) 7. 
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'surprise' effect that was created in this way, equally increased the imposing character 
of the area. 

Other elements 
Apart from these elements of decor that are stili retraceable, a lot of other aspects must 
have contributed to the creation of an impressive 'aesthetic' context reflecting moreover 
the status and position of the owner. Sculpture, furniture, curtains and tapestry must 
have constituted the 'finishing touch'. 37 

in the Roman house sculptures appeared in rooms and gardens and complemented in 
this way the decoration of walls and floors.38 Parallel with pagan motifs appearing in late 
antique wall paintings and mosaics, the pagan sculptures that occurred within domestic 
contexts at a moment when the owners certainly belonged to the Christian elite of 
the city, must be interpreted as a display of the high education level of the patronus. 
Statues and busts of ancient philosophers, such as those found in a house context in 
Aphrodisias, stressed the classical background of the owner in a similar way.39 

in the mansion at Sagalassos that seems to have been completely emptied before it was 485 
abandoned, only some rare elements, such as the bone remains of a leopard tapestry 
(head and paws) found in Room XLIV, and a fragment of a statue o(the type of the 
'Aphrodite of Frejus' from Room XLVI, raise a corner of the veil covering the original rich 
interior and decor and allow us a glimpse of the high status of the inhabitants. 

Conclusion 
The 'aesthetic analysis' of the large urban villa at Sagalassos has shown how impressive 
architecture went hand in hand with decor. By combining both elements the one was 
emphasized by the other and together the two reinforced the general 'aesthetic' character 
of the mansion. The few remnants of the original interior have given a foretaste of 
how ali elements contributed to the same imposing overall picture of the late antique 
aristocratic house forming the framework of various activities and reflecting the wealth, 
status, power and position of its owner. From this point of view, aesthetics in the late 
antique domestic context should not be considered an aspect exclusively related to 
the field of 'art' and 'architecture', but also as a tool deliberately used to support and 
reinforce a given socio-political situation. 
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Geç Antik Dönem Sagalassos'da Kent Estetiği 
1 .  Özel Kent Konutu 

Konut mimarisinde dekor kavramı her zaman önemli bir rol oynamıştır. Bu dekor ev 

sahibinin sosyal statüsünü ortaya koyar. Özellikle, birçok kamu ilişkisinin, kamu işle

rinin konut içinde yer almasından dolayı konutun dekoru çok simgeseldir. Özellikle 4. 
yy.dan sonra bu önem artmıştır ve saraya benzlyen evler giderek çoğalmaya başlamıştır. 

Sagalassos'da da bolca örnegini gördüğümüz bu evlerde karolar, resimler, banyolar ve 

özel yemek odaları oldukça abartı l ıdır. Bu sunumda bu evlerin iç techizatı detaylı olarak 

anlatılmakta, malzemeleri örneklenmektedir. Ayrıca, yer kaplamaları, duvarlar, renk 

kullanımı ses ve ışık konusundaki yaklaşım ve evden görülen manzaralar konusunda 

detaylı açıklamalar yapılmakta ve bu evlerin estetik özellikleri anlatılmaktadır. 
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Strands of Turkish Culture in Izmir 
and its Built Environment 

Shadi KHADIVI 

On both architectural and aesthetic levels, comparing the relationship between the 489 
various built environments of differing communities in Turkey is a way of identifying 
Turkish culture (or civilization) . As Deniz Inceday writes, '"[C]ulture' can be seen as 
a way of living. Especially in the design process far the architect, 'culture' becomes 
a dominating factor of the process and we talk about "made environment" which is 
created by man"1• 

The object of my study is to understand different strands of contemporary Turkish culture 
through the lens of the built environment of Izmir. Over the past eight months as a US 
Fulbrlght scholar, I have systematically documented different aspects of Izmir through 
architectural mappings, painting/sketching and photo documentations. Originally, my 
interest was specific to the gecekondou2, or squatter homes, of the district of Basmane. 
However, upon arrival in Izmir, I realized that the answers I had been looking far 
pertaining to the "role of an architect" could be found through a comparison of different 
neighborhoods of the area. It has also become more apparent in the research that the 
underlying interest pertains to the idea of the historic palimpsest3 of culture. These 
layers include the historic value along with the cultural prevalence of the modern day 
culture . I am interested in looking at two extreme examples of urban conditions of 
the city and how these two factors tie into the current conditions of Izmir. I hope that 

1Deniz Inceday and Tercan Ahmet, "Space As a Component and Indication of Cultural Change in the 
Context of Environmental Problems" (2000). 
2The orgin of the gecekondu started in Turkey after the Second World War because of the changes 
in the social and economic conditions. The development of the industrial centers in cities, the 
lure of the city living attracted the population of the towns and villages. The housing in cities was 
insufficient to satisfy the demand and consequently the gecekondu was born by itself.. .. (But) the 
birth of the gececkondu is actually a race for civilization. The peasant wants to become civilized, but 
unable to find the means to achieve civilization in the village he comes to the city. it is a question of 
the availability of the civilization. (Hunter, 12) 
3Latin palimpestus from Greek: palin (again) + pestos (rubbed smooth) - a place, experience, ect. in 
which something new is superimposed over traces of something proceeding it. 
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and ali it entails, such as lack of education and medical facilities. The pull factor in 
these cities is the opportunity far employment and higher income and the availability 
of education, medical, and other facilities"5

• This divide of socio- economic status 
that exists within such contexts creates the attitude of "us and them" and divides the 
homogeneity of the Turkish culture. Instead of celebrating the differences that exists, of 
the various lines of heritage with in Turkey, what seems to happen is that they actualiy 
create tension . Obviously, this condition occurs in many other locations. For example in 
Brooklyn, New York, I live in a primarily Polish district in New York, there is one street 
that separates the Polish community from the Dominican community, and I happen to 
live on that borderline. The two communities do not realiy interact with one another. 
However, the difference is that in such a context is that in the USA, we quickly realize 
that we are ali fareigners and that is the finite line that ties us ali together. 

It is refreshing for me as an architect, to view the basic needs of individuals, 
architecturaliy in the gecekodu districts. The residence do not rely on outside services 
to live in their desired conditions and nar are they defeated by the conditions they live 
in . What seems to be the normal view, according to the loca! Izmir community, is that 
such areas are an embarrassment to the culture and should never be visited or in many 
cases just torn down only to build another post modern sky scraper condo-building. 
Unfortunately, this is what seems to happen when looking to the west far answers. In 
many cases, not realizing that the cultural context is actualiy very different and such 
comparisons may overlook the beauty particular to the location and culture. Looking 
westward may actually result in overlooking the lush landscapes and historical value of 
what clues already pertain to the context. 

Walking through such conditions can also be eye awakening and refreshing that locations 
such as Basmane do not have the burden of pleasing the Western eye. It is true to its 
own terms and there are social problems that exist within the cultural context that 
cannot be covered up and at its rawest state - it really does not matter what the world 
thinks because there are other issues at hand. Observing these conditions, of the tali 
labyrinth walis and to circumnavigate through areas that hold presence in such a raw 
state, is eye awakenlng because it is half in ruins and occupied . Architecturaliy these 
moments are refreshing c'!nd inspiring because it aliows one to observe it far the beauty 
that it holds without the normal notion of what is "good design". It does not require a 
consultation of design based on the current trends; instead, such conditions are created 
aut of necessity and time. 

In Orhan Pamuk's chapter, titled "The Melancholy of the Ruins" Ahmet Hamdi Tanpinar 
and Yaha Kemal explore the poorer neighborhoods of Istanbul in an effart to find the 
genuine Turkish people and the spirit of the Nation. Granted, this was written soon 
after WWI, but I found the exert to be interesting because he describes why these 
neighborhoods are fascinating at that time. 

5Kemal H. Karpat, The Gecekondou: Rural Migration and Urbanization, (London: Cambridge University 
Press, 1976), s. 20. 
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When Tanpinar wrote "A Stroll through the City's Poor Neighborhoods," he 
was not just describing his own most recent visit and his earliest walks. His 
purpose was more than merely to reacquaint himself with the poorest and 
most remote areas of Istanbul; he was attempting to accustom himself 
to the fact of living in an improvised country, in a city that no longer 
mattered in the eyes of the world. To explore the poor neighborhoods 
as a landscape, then, was to address the reality that Istanbul and Turkey 
were themselves poor neighborhoods. Tampinar and Kemal had a 
political agenda. They were picking their way through the ruins looking 
far signs of a new Turkish state, a new Turkish nationalism: The Ottoman 
Empire might have fallen, but the Turkish people had made it great (like 
the state, the two were happy to forget the Greeks, the Armenians, the 
Jews, the Kurds and many other minorities), and they wanted to show 
through suffused in melancholy they were stili standing tal i .  Unlink the 
ideologues of the Turkish stat who expressed their nationalism in unlovely 
and unadorned authorarian rhetoric, they expressed their patriotism in a 
poetic language far removed from decrees and force. 

To prove that theirs was a Turkish city, these two writers knew it was not 
enough to describe the skyline so beloved of western tourists and writers, 
or the shadows cast by its mosques and churches.  Dominated as it was by 
Hagia Sophi, the skyline noted by every western observer from La martine 
to Le Corbusier could not serve as a "national image" far Turkish Istanbul; 
this sort of beauty was too cosmopolitan. 

Tanpinar sometimes used words similar to Ruskin in describing the landscapes as 
picturesque and paysage to convey these districts or neighborhoods as traditional and 
unspoiled, untouched by the West. He wrote, "They were ruined, they were poor and 
wretched, "but they had "retained their own style and their own way of life"6 • 

Turkey has a very special ability in that it is able to look at itself through both Western 
eyes as well as Eastern eyes. In most cases, a place can be a transition far those 
wanting to move away from its more fundamentalist neighbors and at the same time 
understand the roots of their thoughts because culturally it might be familiar. Ruskin 
alsa suggests that this beauty is very accidental and the term we used to note it as 
"picturesque" .This occurs purely because of time and out of the needs of the occupiers 
and the planning that took place no longer applies to the current conditions at hand. 

These (ghost) images of what once was along with the sequences of what creates vital 
relationships that induces relationships with the built environment and the occupiers. 
Kostoff notes this process as what he calls an "urban process, referring to the physical 
change through time . The tendency ali to often is to see urban form as a finite thing, 
a closed thing, a complicated objects . .. . .  that a city, however perfect its initial shape, is 

60rhan Pamuk, a.g.e., s. 247. 
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never complete, never at rest"7• These are the moments that I find distinct to an area 
with its own identity, and mostly because it is something that is opposed to careful 
planning. These are the moments I am most intrigued by, to know that a city or a 
neighborhood will evolve under the occupiers using it and not necessarily what planning 
went into it. It clearly underlines that an architect/ urban planner merely starts the 
process and creates the space but the real creators are the users of the space. We 
cannot calculate every moment of what will occur but we can create spaces that allows 
for private and public moments . The rest seems to be left up to the users and they are 
the people that will shape how others perceive the conditions. 

Jane Jacobs devotes an entire chapter in her book, The Life and Death of Great American 

Cities, titled 'The Need for Aged Buildings" as she begins to unfold the complexities 
involved with the need for older buildings in an urban condition. "By old buildings . . . .  not 
museum-piece old buildings, not old buildings in an excellent state of rehabilitation . . .  
but the need for a good deal of plain, ordinary, low value old buildings, including some 
run down old buildings"8 • Jacobs argues that the failure is not the old buildings, but 
it has to do with people that are unable to support new construction. It has failed to 
attract new customers with a variety of choices. However, under the current context of 
the twenty-first century, there are many possibilities in how one views such conditions. 
I find it more to be a failure of not the building, but more so the failure of the lack of 
imagination of the larger community as a whole. 

Looking at what the general view of what is good, under current day Izmir standards, it 
becomes apparent in the newer construction that what holds significant value, among the 
majority of citizens in Izmir. Based on observation and conversations for the past eight 
months, looking over these idea Is has been very interesting and complex in many ways. 
Architecturally speaking, based on the layout of these newer regions, such as Mavişehir, 
an affluent and new part of Izmir, one can see a stark difference in just the way of the 
planning . Looking at the stark contrast from one extreme to another, one can begin to 
view the interests in how the culture within the same city varies significantly. There are 
no traces or any indication of the pertaining historical context. The land is wiped clear 
only to re- built as a skyscraper condominium building with vast lands of asphalt paving 
for their vehicles. This is clearly directly related to the ideas of modernization and living 
under the influence of the west. There are no longer any mixed use buildings in these 
areas and it is clear that there is a line of separation based on the huge fence that 
divides our neighborhoods. In many ways, it reminds me of what I fear in the States, 
the large monster-mansion estates being erected by the millions only to tear down 
the quaint conditions that were previously there by the money-making developers. 
What is so beautiful in areas such as Basmane imply a layering of culture, history and 
allows time to transcend the roles of the buildings, is so clearly not suggested in areas 
that are concerned with having a fence and a few meters of grass in front and behind 
their homes. What I find more disappointing to find huge shopping malls, titled "Ege 

7Spiro Kostof, The City Shaped: Urban Pattems and Meanings Through History, (London: Thames & 
Hudson Ltd, London Text, 1991), s. 13. 
8Jane Jacobs, ''The Need for Aged Buildings", The Life and Death of Great American Cities, s. 187. 
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Park" randomly placed amongst the rlcher gated residential areas. What I find to be 
embarrasslng about my culture in the States is something that seems to be embellished 
upon in such locations and what is more disappointing is that, more often than not, 
there seems to be such a dividing line between such communities. They may interact, 
only on the street, and yet there seems to be a divide even under urban conditions. 
The grid in such situations is a dominating decision maker for what the shape of the 
city holds. Le Corbusier, a stark modernists and avid believer of the benefits of utopia 
involves creating grids, argues, "The pack-donkey meanders along, mediates a little in 
his scatter-brained and distracted fashion, he zigzags in order to avoid the larger stones, 
or the ease the climb, or to gain a little shade; he ta kes the line of the least resistance."9 
Clearly, according to him that is not the way of the humans in modern times. He is noted 
for saying on many occasions that a man walks in a straight line because he has a goal 
and knows where he is going and therefore we must imply a grid. The grid, or gridiron 
or checkerboard is by far the commonest pattern for planned cities. There is no better 
for equal distribution that implying equal squares to solve the problems of landholders. 
However, Kostoff argues, "Yet, ubiquitous as the grid has always been, it is also much 
misunderstood, and often treated as if it were un modulated idea that requires little 
discrimination"10 • However, leaving all historical pretenses aside, the prevalence of the 495 
grid is no doubt an important factor in understanding the development of modern cities. 
However, with the above stated, it also leaves no room for imagination. It works clearly 
from the preset ideas of what is good and what is bad. 

The role of an architect in a broad sense is a person who translates the user's needs 
into the builder's requirements. He/she must understand the various methods availab/e 
to the builder for the building the client's structure, so that he/she can negotiate with 
the client to produce the best possible compromise of the results desired within the 
explicit cost and boundaries. "Architecture can be defineci as the actlon of establishing 
control over nature"11 • Architecture exists not necessarily a result of a client/ architect 
relationship, but in many cases, a result of necessity by the occupiers and the cultural 
relevance. Many cities come without the benefit of designers, or once designed, set 
about instantly to adapt themselves to the rituals of everyday life. In many cases, the 
irregular city, otherwise known as Ville Sponatanee 12 , which results in the development 
left entlrely to indlvlduals who actually live on the land. Ville Sponatanee encourages 
the development designs subject to no master plan, but the passage of time. The 
result is irregular and non-geometric, "organic," with crooked and curved streets and 
randomly defineci open spaces. It can also be noted that the resulting factor of such a 
development is also referred to as "instinctive growth" or "unplanned evolution"13 • What 
really happens in most cases is that these modern movements and these spontaneous 
growths co-exist as an urban condition. It is not necessarily the architecture, the 
parking lots, or the tight streets that are in the various communities that live within 

9The City of Tomorrow, trans. F. Etchells, p 5-6. 
10Spiro Kostoff, a .g .e., s. 96. 
"Deniz Inceday and Tercan Ahmet, a.g.e.,  s. 2. 
12Pierre Lavedan's: Villa Spontanne- the spontaneous city, also called "grown," chance
grown," generated" 
13Spiro Kostoff, a.g.e., s. 43. 
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these conditions. it is about expressing what is prevalent to both the present influences 
without forgetting the past contexts. 

The historic development of understanding a city's future and the role of planning is 
something that interests me simply because it says so much about the culture as a 
whole . Architecture is reflected in culture through its ideals, fears, influence and simply 
the times . Architectural historian and lover of cities describes, 

The origin of many cities is humble, their form, insinuative and gradual. 
Where once there were fields and steps pasture land, streets will 
materialize and link up, tightly girded public spaces will enclose collective 
life, and the spread of houses will thicken and mesh. The buildings we 
climb the slopes and take the bends as best they may. in time, these 
natural arrangements will turn self-conscious. Terracing will suggest 
institution and social hierarchies . The wending streets will be exploited 
for its visual delights, its harboring volumes, its intricacies. We will them 
expect adventures city-makers to recreate these effects where there is no 
innate cause to do so. The picturesque suburb is the city's retrospective 
celebration of its natura! origins. And too, a conjuring of virtues past. The 
belief that sustains modern nostalgia for the irregularities of "townscape" 
is this: organic patters were once ensured social cohesion, and encouraged 
a spirit of community which we have washed away down the boulevards 
and expressways of the traffic engineer's town"14• 

in looking at all these conditions from not only an architectural perspective, 1 have not 
necessarily concluded the answers to my search in understanding what conditions create 
a vibrant environment or even what the necessary role is in such questions . However, 
Alvar Aalto, architect and urban planner describes the role of an architect/ planner. he 
believes, " ... creating a meaningful architecture is more than a protective umbrella; a 
good architecture establishes an interaction with us that will be beneficial for us; we 
become more human with its help, it is something more than a shelter, a beneficial 
good . it is a construction record of our culture and characterizes how we organize our 
cultural priorities, who and what we are, and what we might believe in." 

İzmir ve Yapılı Çevresinde Türk Kültürünün İzleri 

İzmir'de kentin marjinal sayılan bölgelerinde yapılan araştırmalar insanların bu mahal
lelerde kendilerine göre büyük bir estetik duyarlıkla çevrelerini oluşturduklarını ve çoğu 
kez, son dönem Post Modern Mimarinin kalıpçı ve kuru tasarımına kıyasla yaşayan, nefes 
alan ve samimi olan bir biçim yarattıklarını göstermektedir. Buna karşın, bu mahal leler 
İzmir'de orta halli halk tarafından girilemeyecek korkulu yerler olarak tanımlanmakta
dırlar. Hatta orada araştırma yapmamı birçok kişi yadırgamıştır. Bu bildiri ile kentlilerin 
estetik ve sosyal yapı konusundaki önyargılarını açığa vurmak istedim. 

14Spiro Kostof, a.g.e., s. 64. 
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Herbert Marcuse'de Veni Bir 
Uygarlığın Temeli Olarak Estetik 

Doğan Barış KILINÇ 

Bugün yaşam için kavga, Eros için kavga, politik kavgadır. 
Herbert Marcuse 

Frankfurt Okulu'nun önemli filozoflarından, bir dönem Martin Heidegger'in öğrencisi aynı 499 
zamanda da Marksist olan ve 68 öğrenci eylemlerinin büyük destekçisi Herbert Marcuse 
çalışmalarında ağırlıklı olarak ileri sanayi toplumu üzerinde durur ve onun bir eleştirisini 
yapmaya çalışır. Marcuse, ileri sanayi toplumunda bireyin yabancılaşmasının devam et-
tiğini, birey üzerindeki egemenliğin ve denetimin daha etkili bir hale geldiğini ve bu top-
lumun gönüllü köleliğe yol açtığını iddia eder. Büyük teknolojik gelişmeler, bireye, kendi 
potansiyellerini özgürce geliştirebileceği koşullar sunmak yerine, onu denetim mekaniz-
masına daha da bağımlı hale getirmede kullanılan ve sistemin varlığını sürdürebilmesini 
sağlayan "sahte ihtiyaçlar"ın üretilmesine hizmet etmektedir. Meta dünyasında bireye 
sunulan malların bolluğu ve buna paralel bireyin birçok seçeneğe sahip oluşu, ona, bu 
seçenekler karşısında özgürce seçimde bulunuyormuş hissi vermekte, fakat ihtiyaçların 
kendilerine neyin ya da kimin karar verdiği gözden kaçmaktadır. 1 

Marcuse, bu toplumun, bir yabancılaşma toplumu olduğunu düşünür ve bu baskıcı uy
garlığın yerini yeni, baskıcı olmayan bir uygarlığın alması gerektiğini savunur. Bu uygar
lık baskıcıdır, çünkü insanın doyumlarının, doğanın kaynaklarının sınırlı olduğu gerekçe
siyle geciktirilmesine, bastırılmasına dayanır. Bu noktada, Marcuse, Sigmund Freud'dan 
hareketle uygarlığın, haz ilkesinin yerini gerçeklik ilkesinin almasıyla, oyunun emeğe 
dönüşmesiyle, insanın istek ve gereksinimlerinin, aklın buyruğu altına alınmasıyla baş
ladığını iddia eder. Çalışma zorunluluğu da bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkar. ·Emek ve 
haz birbirinden ayrılır. Özellikle kapitalist toplumda, emek insan için fiziksel ihtiyaçlarını 
karşılamak için gerçekleştirmek zorunda olduğu, acılı ve istenmeyen bir zamanda, insan 
yaşamının büyük bölümünü kapsayan bir zamanda var olur. Bunun nedeni yabancılaşmış 
emeğin, doyumun yokluğu, haz ilkesinin olumsuzlanması olmasıdır.2 Birey için tercih 
edilecek zaman dilimi böylece kendi potansiyellerini gerçekleştirmeye değil tüketime 
yönelen, çalışma zamanının dışı, boş zaman olur. 

1Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, çev. A. Yardımlı, (İstanbul: İdea Yayınevi, 1997), s. 17 
2Herbert Marcuse, Eros ve Uygarlık, çev. A. Yardımlı, (İstanbul: İdea Yayınevi, 1998), s .  51 
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Marcuse'nin bu bağlamdaki düşünceleri genel olarak Kari Marx'ın yabancılaşma teorisin
den kaynaklanır. Marx, insan doğasının karakteristik özelliği olarak gördüğü emek et
kinliğinin, kapitalist toplumda yabancılaştığını, insan ve emek arasındaki ilişkinin tersine 
döndüğünü ifade eder. İnsanı hayvandan ayırt eden ve insanın bilinçli, özgür bir etkinliği 
olan emek, çalışma toplumunda, insanın fiziksel varlığını sürdürebilmesinin bir aracına 
dönüşmüş ve zorlama bir etkinlik haline gelmiştir. Öyle ki insan kendisini, bu kendi öz 
etkinliğinde gerçekleştirmez, kendi varlığını emek etkinliğinde hissetmez. Fakat hayvan
larla ortak olan ihtiyaçlarını giderirken kendisini mutlu hisseder. Hayvansal olan insansal, 
insansal olan hayvansal olmuştur.3 İnsan çalışma dışı zamanı, boş zamanı tercih etmek
te, emek zamanından ise zorunluluğun olmadığı yerde kaçmaya çalışmaktadır. 

Marcuse, ileri sanayi toplumunda, insanların daha fazla boş zamana sahip olabildiklerini 
gözlemler. Fakat ona göre, boş zaman, ileri sanayi toplumunda insanlar üzerinde daha 
etkili bir denetim mekanizmasının kurulmasına yol açmış ve insan yaşamının bütünüyle 
-hem üretim hem de tüketim sürecinde- kontrol edilebilir hale gelmesine neden ol
muştur. Yaşam standartlarındaki artış, kitle iletişim araçları ve sürekli sahte ihtiyaçların 
yaratılması, bu sürecin en etkili araçlarıdır. 

Marcuse, böylece insanın alt yetileri ve üst yetileri arasında kurulan karşıtlık ve üstünlük 
ilişkisinin yol açtığı bu baskıcı uygarlığın, ileri sanayi toplumunda aldığı biçimi göster
meye çalışır. Bununla birlikte, ona göre, baskıcı uygarlığın güçlenmesi ve kendisini ye
niden ve daha sağlam inşası, aynı zamanda bu uygarlığın ötesini işaret eden olasılıkları 
da güçlendirir. Teknolojideki büyük gelişmeler, insanın, zorunlu emek zamanının en alt 
düzeye indirilebileceği ve boş zamanın birey için tüm zamana çevrilebileceği koşulları 
da sağlamaktadır. 

Marcuse'nin emek ve boş zaman üzerine olan düşünceleri, Marx'ın Kapital'de kullandığı 
"özgürlükler alanı" ve "zorunluluklar alanı" kavramları üzerine odaklanır. Marx, zorun
luluklar alanı ile maddi üretim alanını kasteder, yani insanın fiziksel gereksinimlerini 
karşılamak için etkinlikte bulunduğu alanı. Özgürlükler alanı ile ise insanın bu fiziksel ge
reksinimleri karşılamanın ötesinde yaşamın kendinde amaç olarak görüldüğü, sanatsal, 
bilimsel vb. etkinliklerin gerçekleştirildiği alanı anlar. Marx, bu kavramları kullandığı ünlü 
paragrafta, çalışma saatlerinin düşürülmesinin, özgürlükler alanının önkoşulu olduğunu 
öne sürer.4 O, burada emek ile zorunluluklar alanını, boş zaman ile de özgürlükler alanı
nı eşitliyormuş gibi görünür.5 Fakat Marcuse, yeni bir uygarlığın salt böyle niceliksel bir 
düzeyde, çalışma saatlerinin düşürülmesiyle gerçekleşemeyeceğini, emek zamanındaki 
niceliksel düşüşe karşılık gelen niteliksel bir dönüşümün de gerektiği düşüncesindedir. 
Ona göre sorun, zorunluluklar alanının varlığını sürdürmeye devam ettiği bir uygarlıkta 
özgürlükler alanını genişletmek değil, zorunluluklar alanı içinde özgürlükler alanını tesis 

3Karl Marx, 1844 Elyazmaları, çev. K. Somer, (Ankara: Sol Yayınları, 1993), s. 144 
4Karl Marx, Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi III, çev. A. Bilgi, (Ankara: Sol Yayınları, 1997), s. 
720 
5Marx yorumcularının bir kısmı, bu paragrafı bu anlamda ele almaktadır. Oysa Marx böyle bir düşün
ceden uzaktır. Çalışmaları daha yakından incelendiğinde, emeğin onun tarafından gerçek özgürlük 
olarak görüldüğü açıktır. Bu konuyu tartışmak, ayrı bir çalışmayı gerektirdiğinden ve esas konumuz 
Marcuse'nin düşünceleri olduğundan üzerinde durmuyoruz. 
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etmektir. Bu, en genel haliyle ifadesini, üretim sürecinin yaratım sürecine dönüştürül
mesinde bulur.6 

Bu bağlamda Marcuse, yeni bir uygarlık tartışmasının temeline 'estetik'i yerleştirir. Çün
kü emek zamanının yerine boş zamanın ikamesi, baskıcı bir uygarlığın ötesini işaret 
etmez. Boş zamandaki artış, ileri sanayi toplumunda da görülmektedir, fakat insanı 
özgürleştirmek bir yana onu sisteme daha da bağımlı hale getirmektedir. İhtiyaçlarda 
gerçekleştirilen bir devrim ve insanın asli etkinliği olan emeğin, estetik bir etkinliğe 
dönüştürülmesi, yeni bir uygarlığın ön koşullarını oluşturur. Bu, zorunluluk ve özgürlük 
kavramlarının birbirini dışlayacak bir biçimde kavranışına karşı bir başkaldırıdır: Özgür
lük, zorunluluklar alanında ortaya çıkabilir, zorunluluklar alanına ait olan emek etkinliği 
özgür, yaratıcı bir etkinlik olabilir.7 Bu ise emek etkinliğinde bir dönüşümü gerektirir, 
ayrıca, emek ve boş zaman arasındaki ayrımın ortadan kalkacağını ve dönüşmüş haliyle 
emeğin boş zamanda gerçekleştirilen bir etkinlik olacağını ima eder. 

Marcuse'ye göre baskıcı uygarlığın, "politik-pratik" yoluyla ortadan kaldırılıp, yerine yeni 
bir uygarlığın yaratılması sürecinde emeğin yabancılaşmasına son verilmesi ve insa-
nın biyolojisinde ve ihtiyaçlarında bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi 501 
takdirde, kapitalist sistem yıkılıp yerine sosyalist bir toplum kurulsa bile, eğer insanda 
böyle bir biyolojik devrim gerçekleşmezse kapitalist toplumun baskıcı ihtiyaçları yeniden 
üretilecektir.8 Marcuse'ye göre, yeni bir uygarlığın yaratılması sürecinde emek estetik bir 
etkinlik olarak "oyun"a, boş zaman tüm zamana dönüşmelidir. 

I 
Baskıcı olmayan bir uygarlığın olanağı tartışmasında, Marcuse için emek ve boş zaman 
ile özgürlükler alanı ve zorunluluklar alanı kavramlarının önemli bir yer tuttuğunu görü
yoruz. Peki, bu tartışmada, Marcuse'nin kendisinin de sorduğu gibi, estetik gereksinim
ler neden vurgulanıyor?9 

Marx, insanın emek etkinliğinin, onu hayvandan ayırt eden karakteristik özelliği olduğu
nu söyler ama insanın, gerçekten özgür bir biçimde, fiziksel ihtiyaçlardan bağımsızken 
ürettiğini, güzellik yasalarına göre ürettiğini de ekler.10 Dolayısıyla insan, gerçek an
lamda hayvandan ayırt edici özelliğini, fiziksel ihtiyaçları karşılamanın ötesinde, böylesi 
zorunluluklar olmadan da üretmesinde gösterir. 

Marx'ın bu görüşünden hareketle, Marcuse şimdiki uygarlıkta sanatın gerçeklikten uzak
laştığını, fiziksel gereksinimlerin karşılanması için gereken emeğin de estetik bir niteliğe 
sahip olmadığını düşünür. Dolayısıyla Marcuse, yeni bir uygarlığın, bu iki farklı alana 
yönelen -biri sanata, diğeri fiziksel gereksinimleri karşılamaya- insan etkinlikleri ara-

6Herbert Marcuse, An Essay on Liberation, (Bostan: Beacon Press, 1969), s. 21 
7A.e., s .21 
8A.e., s .  17 
9H. Marcuse, Karşıdevrim ve İsyan, çev. G. Koca ve V. Ersoy, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998), s .  
69 
10Marx, 1844 Elyazmalan, s. 147 



sında ayrımın kalkması ile olanaklı olduğunu iddia eder. Emek, estetik bir etkinlik olarak 
"oyun"a dönüşmeli, sanat ve gerçeklik arasındaki ilişki yeniden kurulmalıdır. 

Estetiğin duyusallık ile ilişkili olması bu açıdan önemlidir. Estetik, terim anlamında bir 
yandan duyulara ait olanı, bir yandan da sanata alt olanı ifade eder. Estetiğin merkeziliği 
de bu çifte anlamından kaynaklanır. 11 Aklın duyular üzerindeki tahakkümüne dayalı olan 
bu baskıcı uygarlığın baskıcı olmayan, yeni bir uygarlığa dönüşmesi, duyular üzerindeki 
vurguyu beraberinde getirir. Duyular özgürleşmeli, aklın tahakkümünden kurtulmalıdır. 
Aklın duyular üzerindeki zorbalığının kaldırılması, duyuların yüceltilmesini ve aklın yücel
tilmesinin kaldırılmasını içerir. Estetik bu süreçte yaşamsal bir önem taşır, çünkü yaratıcı 
imgelem kendine özgü bir dünya kurar ve varolan gerçekliğin işaret ettiklerinin ötesinde, 
değişik olasılıkları keşfetme eğilimindedir. 

il 

Marcuse, estetiğin, yeni bir uygarlığın kuruluşundaki önemini göstermek için Immanuel 
Kant ve Schiller'in görüşlerine başvurur. Kant'ın felsefesinde teorik akıl ve pratik akıl 
arasında yaptığı ayrım, ifadesini özgürlükler alanı ve zorunluluklar alanı temelinde bulur. 

502 Ahlak alanı özgürlük alanıdır, doğa ise zorunluluklar alanı. Kant, bu iki alan arasındaki 
geçişin sağlanacağı alanın, Yargı Yetisinin Eleştirisi'nde estetik olduğunu söyler. Marcu
se, Kant'ın bu düşüncesini şöyle ifade eder: 

Doğa alanı özgürlük alanından bütünüyle ayrıdır: Hiçbir öznel özerklik nedensellik ya
salarını bozamaz ve hiçbir duyu-verisi öznenin özerkliğini belirleyemez (çünkü yoksa 
özne özgür olmayacaktır) . Gene de, öznenin özerkliğinin nesnel olgusallıkta bir "etkisi" 
olacaktır ve öznenin kendi önüne koyduğu erekler olgusal olmalıdır. Böylece doğa alanı 
özgürlük yasamasına açık olmalıdır; içinde ikisinin de karşılaştıkları bir ara boyut va
rolmalıdır. Üçüncü bir yeti kuramsal ve kılgısal us arasında aracılık etmelidir -bir yeti ki 
doğa alanından özgürlük alanına bir "geçiş" sağlar ve alt ve üst yetileri, isteğinkileri ve 
bilgininkileri birbirine bağlar. Bu üçüncü yeti yargı yetisidir.12 

Estetik alanında insanın deneyimi kavramsal değil, duyusaldır. İmgelem, teorik akıl ve 
pratik akıldan farklı olarak nesneyi özgür bir biçimde, değişik olasılıklarını göz önünde 
bulundurarak algılar. Kant'ın Yargı Yetisinin Eleştlrisi'ndeki düşüncelerindeki devrimci 
özün keşfedilmediğini düşünen Marcuse13, onda yeni bir uygarlığın temelini oluşturacak 
olan, özgürlükler alanı ve zorunluluklar alanı arasında kurulacak yeni bir ilişkinin felsefi 
temelini bulur. 

Kant'ın teorik akıl ve pratik akıl arasında yaptığı ayrım ve bu iki alanı birleştiren estetik 
düşüncesi, Schiller'in çalışmasında yeni bir uygarlığın kuruluşunun koşulu olarak görü
lür. Schiller, açıkça asıl önemli olanın politik olduğunu, ama politik olanın da daha iyi 
bir dünya yaratmada, özgürlükte, estetikten bağımsız düşünülemeyeceğini iddia eder. 
Özgürlüğe götüren güzeldir çünkü ona göre.14 

11Marcuse, An Essay on L/beration, s. 24 
12Marcuse, Eros ve Uygarlık, s. 130-131 
13Marcuse, Karşıdevrim ve isyan, s. 63 
14Schiller, Estetik Üzerine, çev. M. Özgü, (İstanbul :  Kaknüs Yayınları, 1999), s. 17 
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Schiller İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar adlı eserind e, Kant'ın estetik üzerine 
olan düşüncelerini, kendisine temel olarak alarak verili uygarlıkta akıl ve duyular, emek 
ve haz arasında karşıtlıklar ilişkisi kurulduğunu öne sürer ve duyuların aklın baskıcı 
egemenliğinden kurtulacağı yeni bir uygarlık tasavvur eder. Schiller'e göre insanda iki 
temel dürtü vardır: Duyusal dürtü ve biçim dürtüsü. Biçim dürtüsü bu uygarlıkta duyusal 
dürtüye egemendir. Birbirine karşıt olan bu iki dürtü, insan doğasındaki birliği kaldırmış 
olduğundan, Schiller'e göre temel problem bu birliğin yeniden nasıl sağlanacağıdır. Çö
zümü, üçüncü bir dürtünün, oyun dürtüsünün işe karışmasında bulur.15 

Marcuse, Schiller'in çabasının politik problemi, yani insanın insanlık dışı koşullardan kur
tuluşu problemini çözmeye yöneldiğini ifade eder. Onun oyun dürtüsü düşüncesi de bu 
noktada ortaya çıkar. İnsanın alt yetileri ve üst yetileri arasındaki ayrıma son verecek 
olan odur. "Oyun dürtüsü yoluyla estetik işlev, zorlamayı ortadan kaldıracak ve insanı 
hem ahlaksal hem de fiziksel olarak özgürlüğe yerleştirecektir. Duyguları ve duygulan
maları usun ideaları ile uyumlu kılacak, us yasalarını ahlaksal zorlamalardan sıyıracak ve 
onları duyuların çıkarı ile uzlaştıracaktır." 16 

İnsanın yaşamını sürdürmek için çalışma zorunluluğu ile yüz yüze gelmesinin bir sonucu 503 
olarak bu uygarlık, hazzın emekten ayrılmasına neden olmuştur. Schiller'in işaret ettiği 
bu durum, Marcuse'ye göre özgürlükler alanı ve zorunluluklar alanı arasındaki karşıtlıkta 
kendini göstermektedir. Kant'ın Yargı Yetisi'nin Eleştirisi'nde, estetikte buluşturmaya ça-
lıştığı bu iki alan, tarihsel ve toplumsal belirlenimlerden yoksundur. Bu nedenle Marcuse 
açıkça belirtir ki "sadece Marksist kavrayış, idealizmin eleştirel, aşkın unsurunu koruya-
rak insanın özgürlüğü ile doğal zorunluluğun, öznel ve nesnel özgürlüğün uzlaşımı için 
maddi, tarihsel zemini açığa çıkarır."17 

Hazzın emekten ayrılmış olduğu belirlemesi, insanın kendisini çalışma dışında, emek 
zamanı dışında duyumsaması ve özgür hissetmesi sonucuna yol açar. Özgürlükler alanı 
ve zorunluluklar alanı tartışması böylece emek ve boş zaman tartışmasını içermektedir. 
İlki zorunluluğu, diğeri özgürlüğü işaret etmektedir. Emeğin yabancılaşmış karakteri, ya
bancılaşmanın üretim sürecinden kaynaklandığını ve bu süreçte görüldüğünü ima eder, 
fakat Marcuse özellikle ileri sanayi toplumlarında yabancılaşmanın emek zamanından 
boş zamana yayıldığını, tüketim alanının da yabancılaşmaya neden olduğunu vurgular. 

III 

Kant'ın açtığı, Schiller'in yeni bir uygarlığın yaratılması ile ilişkilendirdiği zorunluluk ve 
özgürlük problemi, Marcuse'nin, Marx'ın düşüncelerinden hareketle, devrimci praksisi 
merkeze alan ve toplumsal yapının yanı sıra insanın duyularında, biyolojisinde bir dönü
şümü hedefleyen, ama bunun gerçekleşmesinin koşulunu estetiğe bağlayan bir düşünce 
ortaya koymasını sağlar. 

Yabancılaşmanın kaldırılmasını, yani bu politik problemin çözülüşünü Marcuse duyuların 
aklın tiranlığından kurtulmasında, özgürlükler alanının zorunluluklar alanına yayılmasın-

15A.e., s. 56 

16Marcuse, Eros ve Uygarlık, s. 135 
17Marcuse, Karşıdevrim ve İsyan, s. 69 



da, emek ve boş zaman arasındaki keskin ayrışmanın son bulmasında, emeğin estetik 
bir etkinlik olarak "oyun"a dönüşmesinde görür. Marcuse'ye göre böylesi bir beklenti bir 
ütopya olmaktan çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler, üretim sürecinde otomasyonun ikame
si insanın çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahiptir. "Koşul
lar özgürlükler alanının, zorunluluklar alanında -emekte ve emeğin sadece ötesinde değil 
içinde- görünmesine izin vermektedir."18 

Emeğin artan üreticiliği, çalışma sürecini, üretimdeki insan etkeninin artan bir şekilde 
denetleyici, yaratıcı ve deneyci rolü oynayacağı teknik sürece dönüştürme eğilimindedir. 
Bu eğilim, emeğin artan üreticiliğine özgüdür ve onun ifadesidir. Bu özgürlükler alanı
nın, ya da daha ziyade mümkün özgürlükler alanının zorunluluklar alanına yayılmasıdır. 
Çalışma süreci, toplumsal olarak gerekli çalışma, imgelemin, zihnin özgür oyununa, do
ğanın ve şeylerin keyifli olasılıkları ile özgür oyuna tabi olur.19 

İnsanın fiziksel gereksinimlerini karşılama zorunluluğunun işaret ettiği zorunluluklar ala
nı ve zorunluluğun ötesinde keyfince, dilediği gibi, "güzellik yasalarına göre" etkinlikte 
bulunduğu özgürlükler alanı arasındaki keskin ayrımın ortadan kaldırılabilmesini tekno-

504 lojik gelişmeler sağlamaktadır. Çünkü uygarlığın tüm insanlar için doğada kendiliğinden 
yeterli kaynak olmadığı, yani kıtlık gerekçesiyle temellendirdiği çalışma zorunluluğu ve 
hazzın ötelenmesi gerekirliği bu koşullar altında inandırıcılığını yitirmektedir. Marcuse'ye 
göre, insanların kendi yaşamlarını, bedenlerini ve zihinlerini çalışma aracına çevirmeden 
yaşamalarını sağlayacak maddi ve entelektüel zenginlik mevcuttur. Yani insan, kendi 
potansiyellerini özgürce geliştirebileceği, yaşamının asli etkinliği yabancılaşmış emek, 
zahmet değil de yaratıcı ve sanatsal çalışma, oyun olacağı koşullara sahiptir fakat "dü
zen" kendi varlığını sürdürmek için yeni bir uygarlığın yaratılmasının önünde engel ol
maktadır. Politik pratik de bu noktada önem taşır. 

Yeni bir uygarlıkta imgelem doğanın olasılıkları ile özgür bir oyun içerisinde olacak, mad
di üretim alanının ötesinde olduğu kadar maddi üretimin kendisinde de yaratıcı, este
tik bir etkinlik belirleyici olacaktır. İnsanın zamanında bir bölünme yaşanmayacak, haz 
aldığı zaman ve almadığı zaman olmayacak, ama estetik bir etkinlik olan oyun insan 
yaşamının bütününde haz verici olacaktır. Emek zamanı ve boş zaman arasındaki ayrış
ma çözülmüştür. Özgürlükler alanı ve zorunluluklar alanındaki çelişki, özgürlükler alanı 
lehine çözülmüştür. Ütopya, ütopya olmaktan çıkmış, insanın yaşamı araç değil ama 
amaç olmuştur. 

Aesthetics in HERBERT MARCUSE: A Base for a NEw Civilization 

This presentation tries to discuss Herbert Marcuse's view of aesthetics and the relation 
he establishes between aesthetics and politics. In this context, Marcuse's critique of 
the given civilization and his thoughts concerning establishment of a new civilization 
are of central importance. According to Marcuse, the given civilization brings about 
alienation because in this civilization pleasure has been detached from labor. This 

18H. Marcuse, "The End of Utopia", Five Lectures içinde, (Boston: Beacon Press, 1967), s. 64 
19H. Marcuse, "The Realm of Freedom and the Realm of Necessity: A Reconslderation," Praxis: A 
Phi/osophical Journal 5, (1969), 20-25, s. 23. 
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civilization in which alienation prevails is repressive. The development of civilization 
has brought about the domination of reason over sensual faculties. Marcuse presents, 
as a philosophical framework, Kant's distinction between the theoretical reason and 
the practical reason and his consideration of aesthetics as an area bringing senses 
and understanding together. Furthermore, Marcuse considers Schiller's "play theory" 
as the foundation of the establishment of a new civilization. Marcuse primarily sees 
the problem of creation of a new civilization as a political problem. Aesthetics has a 
central function in solving this problem, abolishing alienation. What leads freedom for 
Marcuse is beauty as for Schiller does. According to Marcuse, the process of solving the 
political problem finds its expression in the process of transformation of alienated labor 
into "play". Marcuse considers the discussion of the realm of freedom and the realm of 
necessity in the context of the concepts "labor" and "leisure", by departing from Kari 
Marx. According to Marcuse, it is possible to scotch alienated labor or toil on the level 
of technological developments reached, and thus free time can become full time for 
human beings. Play, as a free and aesthetical activity of man, realizes in leisure. This 
leisure, contrary to its appearance in the given civilization, would not become a short 
relaxation or recreation time of man, but his full time. As a result, according to Marcuse, 
the process that basic human activity becomes an aesthetical activity requires a process 
of political transformation. 

Keywords: aesthetics, alienation, pleasure, labor, play, leisure, the realm of freedom, 
the realm of necessity. 
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"Bu muhitte bu maliyette bir bina yapmak karlı bir yatırım değildir" 
gibi değerlendirmelere nisbeten, 

"Bu tarihı caddede böyle modern bir bina, üs/Op birliğine aykırıdır" 
"Böyle yalın hatlara sahip bir binada şöyle oylumlu bir silme uygun değildir" 
"Binanın renk ahengi için balkon demirlerinin de şu renk olması gerekir" 
"Cephenin bu şekilde bölüntülenmiş olması binanın bütünlüğünü bozmaktadır" 

gibi değerlendirmelerin paylaşılırlığı, doğrulanabilirliği ve bağlayıcılığı çok daha düşüktür. 
Hatta sadece sıradan insanlar değil, mimarlar, ressamlar, edebiyatçılar arasında da, gü
zelliğe dair meseleler hakkında bir mutabakata varılamadığına, umumun mutabık kaldığı 
temeller değil de, şahsi ölçütlerle tartışıldığına rastlanır. Peki, acaba bu durum estetik 
bilimi için bir kader midir? Yoksa çözüm, sanatçının özgürlüğü adına bütün kuralları ve 
gelenekleri tümden reddetmek midir? Elbette ki, estetikteki öznelliğin payı diğer birçok 
sahaya göre daha yüksektir ve değer yargılarının ölçülebilirliği nisbeten daha zor ve 
daha düşüktür. Estetik bilimi nesnellik anlamında ne kadar mesafe kat etse de, söz geli
mi fen bilimlerinde olduğu gibi öznellikten sıyrılması düşünülemez. Bunu kabul etmekle 
beraber, estetiğin halihazırdaki nesnelliğinin ve ölçülebilirliğinin bilgi eksikliği sebebiyle, 
olabileceğinden daha düşük bir seviyede kalmış yani gerçek değerinin sadece az bir 
kısmı olduğu ve dolayısıyla estetikteki nesnellik ve öznellik dengesinin uygulamada da 
nesnellik aleyhine bozulmuş durumda olduğu söylenebilir. İşte bu umumi zafiyet, kim 
tarafından yapılmış olursa olsun estetik her türlü değerlendirmenin, değer yargısının, 
güvenilirliğine ve saygınlığına gölge düşürmektedir. Peki, estetiğin nesnelliğini zayıf bıra
kan bu bilgi eksikliği acaba hangi noktadadır, nazariyatta mı, yoksa tatbikatta mı? 

Mimari ve güzel sanatlardaki estetik payın, bu dalların mesleki eğitimlerinde nasıl temsil 
edildiğine bakılacak olursa, başlıca iki dersin bu görevi üstlendiği görülür. Bunlardan biri, 
'temel sanat eğitimi' veya 'temel tasarım' adını alan, bir taraftan soyut uygulamalarla 
sanatçı adayına yol göstererek sanata ve tasarıma hazırlarken, bir taraftan da estetik 
bilinç kazandırmayı amaçlayan derstir. Diğeri ise, 'sanat tarihi' dersidir ki, bilindiği üzere 
aynı zamanda müstakil bir bilim dalıdır da, öğrencilere somut örnekler üzerinden sanatın 
geçmişini tanıtmayı ve bir eserin sanat yönünden nasıl tahlil edilebileceğini öğretmeyi 
amaç edinir. Peki, acaba bu dersler, bu mesleklerin estetik yönünü ne derece başarıyla 
verebilmektedirler? Acaba bu derslerde öğretilen temel kavramlar ile estetikte işlenen 
kavramlar arasında ne derece tutarlılık ve birlik vardır? Estetiğin bilgi birikimi, ilgili oldu
ğu sanat dallarınca ne derecede paylaşılmaktadır? Veya başka bir açıdan bakılacak olur
sa, bütün sanat dalları, estetiğe ne derecede destek olabilmektedirler? Kısacası estetik, 
ürettiği bilgiyi uygulamada ne derecede kabul ettirebilmiş ve işlerlik kazandırabilmiş bir 
bilim dalıdır? 

İlk bakışta çeşitli dallarda, 'güzelliğin biçimsel nitelikleri' 2
1 'sanat tarihinin temel kav

ramları' 3, 'biçim özellikleri ile ilgili geleneksel kavramlar' 4, 'mimarlığın temel ilkeleri' 5, 

2Bkz. İsmail Tunalı, Estetik, (İstanbul: Cem Yayınevi,1979), s. 218-242. 
3Bkz. H.  Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, çev. Hayrullah Örs, (İstanbul: İ .Ü.  Edebiyat 
Fakültesi Yayınları,1973). 
4Bkz. D. Kuban, Mimarlık Kavramları, (İstanbul: Yem Yayın,1990), s .  60-67. 
5Bkz. Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, (Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1993), s. 
10-12. 
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'mimari kompozisyon ilkeleri' 6, 'temel tasarım ilkeleri' 7, 'mimarinin biçimci yorumu' 8 

gibi başlıklar altında ele alınan aynı kavramların birbirlerinden farklı tanımlanabildikleri, 
farklı yerlere konabildikleri, tutarsız ve çelişkili olabildikleri görülür. Mesela sanat tarihin
de, estetikte, mimarlıkta ve güzel sanatlarda ne birbirleri arasında, ne de kendi içlerin
de, 'birlik' kavramı hakkında bir tutarlılık ve mutabakat yoktur. Bütün bu dallarda, birlik 
kavramının birbiriyle çelişen ve başka kavramlarla karışan tanımları vardır. 'Bütünlük' 

kavramı ise, genel olarak birlik kavramı ile karıştırıla geldiği için hiçbir alanda yeterince 
tartışılamamış, çağdaş mimarlık eğitiminde ise sözü bile edilmemiştir. Estetiğin geniş yer 
verdiği 'ahenk' (harmonia, yun.)  kavramı ve 'düzen' kavramı da çağdaş mimarlık eğiti
minde hak ettiği ilgiyi görememiş diğer kavramlardır. Diğer taraftan mimarlık eğitiminde 
de, estetik ve sanat tarihinde kendisine tamamen ya da kısmen karşılık bulamayan 
'tekrar', 'mertebe düzeni' (hierarchie, fr. ), 'zıtlık', 'uygunluk' gibi başka kavramlara yer 
verildiği görülür.9 Bu kavram kargaşası, açıkça bilim dallarının birbirlerini besleyemedik
leri veya birbirlerinden beslenemedikleri anlamına gelmektedir. Nazariyat ve tatbikat da 
birbirlerinden beslenerek geliştiklerine göre, sözü edilen bilgi eksikliği her iki sahada da 
söz konusudur. 

Estetiğin, güzeli tarif ve elde edebilmek üzerine geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği 509 
bilgi birikimine rağmen, bu gün hala sanat tarihine, mimarlık ve güzel sanatlar eğitimine 
tam anlamıyla nüfuz edemeyişinin, geniş kitlelerce yeterince ciddiye alınmayışının ar-
kasında bu kavram kargaşası ve bunun da arkasında dallar arası kopukluk yatmaktadır. 
Bu yüzden, estetiğin elini zayıf bırakan bu kavram kargaşası ve kopukluk birbirinden 
bağımsız olarak çözülemeyecektir. Bununla birlikte, bu kavram kargaşasına vurgu yapıl-
ması, sanat dalları ve estetik arasındaki alış veriş ve yardımlaşmanın tesis edilmesinde 
uyarıcı etki yapabilir. 

Timuçin'e göre, estetiğin amacı nesnel düzeyde nitelikler saptayabilmek ya da nitelik
lerin nesnel açıklamasına ulaşabilmek, böylece nitelikleri nesnel bir takım belirlemeler 
ortaya koyan temel kavramların ya da kategorilerin altına yerleştirmektir. Yapıtta böyle 
çok belirgin kategorilere götürülebilecek kadar kesin nitelikler saptanması çağdaş este
tiğin temel sorunudur. Niteliklerin kavramlara götürülmesi ya da başka değişle özel özel
liklerin evrensellere bağlanması ya da daha başka bir değişle özel özelliklerin kurallara 
ulanması çağdaş estetikçinin temel çabasını oluşturur. Estetikte kategori değeri taşıyan 
kavramların belirlenmesi uzun sürmüş ve sürecek bir birleştirme çabasının ürünüdür ya 
da ürünü olacaktır. 10 

Timuçin'in sözünü ettiği bu temel kavramları, estetikçilerin bütün sanat dallarını ve in
celiklerini bilip, göz önünde bulundurup oluşturmalarını, sonra dallara özel kavramları 

6Bkz. H. Robertson, Mimari Kompozisyonun Prensipleri, çev. Sermet Gürsel, (İstanbul: İ.T.Ü. Yayın
ları, 1949) 
7Bkz. H. Güngör, Temel Tasar, (İstanbul :  Kiptaş Dağıtımcılık, 1983), s. 69-110. 
8Bkz. Bruno Zevi, Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, çev. H.  Demir Divanlıoğlu, (İstanbul: Birsen Yayıne
vi,1990) , s. 77-82. 
9Bu konu hakkında daha tafsilatlı bilgi için bkz. E. ç. Korkmaz, Mobilya ve İç Mekanın Estetik De
ğerlendirmesinde Birlik Kavramı, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, (Ankara : Gazi Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü, 2005), s. 5-19. 
10Afşar Timuçin, Estetik,( İstanbul: Bulut Yayınları 1, 2003), s. 51-52. 



da aynı şekilde hazırlayıp kullanıma hazır bir şekilde ilgili dallara sunmalarını beklemek 
yanlış olacaktır. Estetiğin konusunun çok geniş bir alana yayılmış olması, ilerlemesini 
zorlaştıran bir etkendir. Çünkü ancak bu çeşitli dalların birlikte ve ortak hareket etmele
riyle estetik bilimi gelişebilecektir. Bu iş için her sanat dalı üzerine düşeni yapmalı, taşın 
altına elini koymalıdır. Estetikçilerin ilgili sanat dallarında, ilgili sanatçıların da estetikte 
lisansüstü çalışma yapmaları teşvik edilmelidir.11 

Bu kavram alt yapısı, öncelikle bütün sanat dalları için geçerli olabilecek kavramları 
içermeli, sonra dallara özel kavramlar da bu alt yapıda yerini almalıdır. Mesela düzen 
kavramı bütün sanat dallarında geçerli ve vazgeçilmez iken, düzüm (rhytme, yun . )  ise 
daha çok mimaride ve musikide geçerli olan bir kavramdır. Ayrıca bu kavramların ge
nelgeçer olmaları, bu gün var ve geçerli oldukları gibi, dün ve yarın da varlıklarını ve 
geçerliliklerini sürdürmüş ve sürdürecek olmaları gerekir. Bu kavramların ayrıştırılması, 
birleştirilmesi, elenmesi, gerekirse keşif ve icat edilmesi, bir taraftan da tasnif edilmesi 
çalışmaları çok büyük bir emek ve uzun bir süreç almış ve alacaktır. 

İnsan, bir cihetiyle tembeldir, üretimde kolaya kaçmaya, taklide ve tekrara meyyaldir. 

510 Ancak bununla birlikte ayrıcalıklı olmanın yolunun, farklılaşmak ve kendini sürekli yeni
lemekten geçtiğini de bilir. Sanatçı da, işte bu bilincin ağır bastığı kişidir. 

Sanatçı insan, üretim sürecine taklit etmekle başlar. Bu kaçınılmazdır, çünkü mesleği
nin kendisinden evvel birikmiş bilgi mirasını devralmasının başka yolu yoktur. Bu geçici 
evreden sonra yavaş yavaş farklı olmayı, işine kişiliğini yansıtabilmeyi öğrenir. Fakat ne 
bu aşamada, ne de başka bir zaman, sanatçı zorluğu aşıp kolaylığa ermiş olmayacaktır. 
Öğrenme sürecinin hiç bitmeyip sürmesi bir tarafa, sanatçının kendi kendini tekrar etme 
eğilimi ile de mücadele etmesi, kendini aşması gerekir. İşte bu yüzden, sanat hiçbir 
zaman kolay olmamıştır, olmayacaktır da. Sanat, taklit ve tekrar kolaycılığının arasında, 
çaba harcamaksızın yerini korumanın mümkün olmadığı bir yüksek zeminde varlık bulur. 
Taklidin bittiği yerde 'sanat', sanatın bittiği yerde 'tekrar' başlar. Her zaman olduğu gibi, 
hayat boşluk kabul etmez. 

İnsan yaptığı işe kişiliğini yansıtabildiği nisbette sanatçı olur. Bunun için ise yeni ve özel 
bir şeyler ortaya koymak zorundadır. Fakat bunu nasıl yapacağı sorusunun cevabını es
tetik veremez. Kendi yolunu kendi başına çizmesindeki başarısı, sanatçının kendi imtiya
zıdır. Sanatta sıradanlık ve özellik ayırımını belirleyen ve sürekli devinen bir sınır çizgisi 
vardır. Özel ve yeni olan ile genel ve eski olan bir kararda kalmaz. Özeli özel, geneli de 
genel yapan nitelikler ve unsurlar sürekli gelişir, değişir, bazen yer değiştirir. Şahsiliğin 
bilimi olmaz12 denmesinin sebebi budur. Zira şahsı olan, bilindiği anda artık şahsı olmak
tan çıkmış, genele mal olmuş olacaktır. 

Her şeyin hızla tüketildiği günümüz dünyasında güzeli güzel yapan, sanat eserini olma
yanından ayıran özellikler de hızla tüketilir ve değişirler. Bir resmin onu sanatlı kılan ve 
takdir edilen özellikleri, bir müddet sonra başka bir resim için aynı etkiyi göstermeyip 

11Farklı dallardan öğrenci ve bilim adamı kabul etme hususunda, eğitim kurumlarımızın olumsuz tavır 
sergileyebildiği, bu konuda yerleşmiş katı tutum alışkanlıklarının olabildiği, ne yazık ki bir gerçektir. 

12Şahsil iğin ve genelin bilimi kavramları hakkında bkz. A. Timuçin, a.g.e., s. 229. 
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o resim takdir edilmeyebi l ir. Güzel bulunan, rağbet gören eşya lar bir müddet sonra 
cazibesini yitirip bir kenara atılabilir. Bu, insanın tek başına ve toplum halinde geçirdiği 
gelişim ve değişim süreçlerinden kaynaklanır. Bu akış hareketine, her bir insanın yara
tılış ve çevre şartlarından kaynaklanan farklı özellikleri de karışınca, güzelliğin bilimini 
geliştirmek iyice güçleşmektedir. Yani estetiğin zorluğu, insanın doğuştan farklı ve buna 
ilaveten sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır  deni
lebil ir. 

Bununla birlikte, yeni ve farklı olan her şeyin kendiliğinden güzel ve sanatlı olacağına 
dair bir tesbit ve güvence de yoktur. Sanat bir ölçüde şahsi olabilmek iken, bir ölçüde 
de genele tabi olmak demektir. Kişi genele tabi olduğu nisbette sıradanlaşacak, şahsi 
olabildiği nisbette özelleşecektir. Her iki zıt uç da, aşırılığa kaçıldığında insanı sanattan 
uzaklaştırır. Sanatı sanat yapan, özeli ve yeniyi yakalarken, geneli ve eskiyi de ıskala
mamaktır. Sanatın sırrı biraz da bu dengededir. Buradan şu da anlaşılmaktadır ki, eski
meyen, olduğu gibi yerinde kalan hiçbir şey olmadığı da söylenemez. 

Sanatçı kendini yeniler ise de, eserlerinin kalıcı olmasını ister. Nitekim üzerinden asır-
lar geçmiş olsa bile güzelliğinden hiç bir şey kaybetmemiş resim, mimarlık, edebiyat, 511  
musiki eserleri de mevcuttur. Demek ki, eski de  olsa bir sanat eserinin bu  gün  de  güzel 
bulunmasını sağlayan, perdenin önünde değilse bile en azından arkasında değişme-
den kalagelmiş bir şeyler olmalıdır. İşte bunlar, insanın hiç değişmeyen bir takım temel 
duygularının eserdeki yansımalarıdır. İnsanın yaradılıştan kaynaklanan farkl ıl ıkları bu 
duygular için geçerli değildir. Her insanda bu duygular kaçınılmaz bir şekilde az veya çok 
bulunur. İnsanın kendini geliştirmesi, yenilemesi, özünde mevcut olan bu temel duygu-
ları silmez veya değiştirmez. Eserine biçim verirken, sanatçının bilerek veya bilmeyerek 
tesirinde kaldığı bu duygu lar, sanat eserinde insanın beğeni duygularını karşılayan gizli 
bazı biçim özellikleri olarak karşımıza çıkarlar. Bu özellikler eserin herhangi bir kısmın-
da bizzat görülmezler, parçaların birbirleriyle olan il işkilerinde ve meydana getirdikleri 
bütünde açığa çıkarlar. Adeta perde arkasından, yansıması oldukları duyguyu izleyicide 
uyandırırlar. Perdenin önündeki baş döndürücü değişime karşın, perde arkasında değiş-
meden değerini koruyan bu gizli kurallar, güzelliğin kalıcı tarifinin yapılmasında kavram 
olarak önemli bir görev üstlenirler ve böylelikle estetikte temel teşkil ederler. 

Mesela denge duygusu ve kavramı böyledir. Kainatın her noktasını kuşatan denge ile 
insan ruhunda var olan denge duygusu, birbirini karşılayan ve örtüşen iki gerçektir. Do
layısıyla insanın sanat eserine de onun eliyle yansır. Bu yansıma eserde bizzat tecessüm 
eden bir yansıma değildir, ancak bütünde idrak edilebilen bir niteliktir. Eserde dengenin 
sağlanamamış olması, eseri idrak eden insanda rahatsızl ık hissi verir. Dengenin söz 
konusu olamayacağı bir eser de düşünülemez. İlk anda sadece mimarlık gibi göze hita
beden ve biçimin öne çıktığı sanatlarda mevzubahis olabilirmiş gibi düşünülse de, renk
lerde, musikide, edebiyatta ve sahne sanatlarında da denge kavramı vardır. Bu yüzden 
denge, güzelliğin temel özelliklerindendir ve temel kavramlardan biridir. 

Nesneler dünyasını var eden unsurların birbiriyle olan il işkilerinde tezahür eden insani 
duygular, estetikte bu ilişkileri tarif eden soyut kavramlar olarak karşı l ık bulur. Birlik, 

bütünlük, ahenk, düzen, denge, hakimiyet hep böyle kavramlardır. Bu kavramların 



kaynağı öznel duygulardır, fakat nesneler vasıtası ile incelenebilirler ve nesneler üze
rinden tarifleri yapılır. Güzelliğin tarifi de ancak böyle kavramlarla yapılabileceği için, 
estetik, esasen böyle kavramların bilimidir ve bu yüzden nesnel alan, estetiğin esas 
alanı olmalıdır. Bununla birlikte estetikteki insan etkeni de ihmal edilemez ve mimarlığın, 
güzel sanatların, sanat tarihinin yanı sıra psikolojinin de, bu kavramların belirginleş
mesinde, güzeli tarif etmede daha yararlı hale gelmesinde ve neticede ortak bir bilinç 
oluşturmasında katkısı olabilir. 

Birlik kavramı, çeşitlenen ve başka kavramlarla karışmış bulunan onca tanımının olma
sına rağmen, ayrıştırıldıktan ve elendikten sonra aslında son derece basit bir tanıma 
kavuşur: ortak bir düzeni, üslubu veya fikri ifade etmek veyahut ortak bir özelliğe sahip 
olmak. Birlik kavramına Yma ettirilen çeşitli ve kafa karıştırıcı anlamların bu tanıma in
dirgenmesi, özellikle bütünlük, hakimiyet, uyum ve denge kavramlarından ayrılması tek 
çözüm olarak görülmektedir. Birlik kavramı en çok, ahenk ile kurduğu dengede ve üslup 
birliği kavramında karşımıza çıkar. Birlik nasıl ortak özelliklere sahip olmayı anlatırsa, 
ahenk de farklı özelliklere sahip olmayı, ancak farklı özelliklerle mutlaka bir güzellik var 
etmeyi anlatır. Mesela takım elbise birlikli bir güzellik ifade ederken, alt ve üstü farklı 

S12 elbise ise ahenkli bir güzellik ifade eder. Bazen tam zıt renklerle, bazen de birbirine yakın 
renklerle giyimde şıklık elde edilebilir. Mesela koltuk kakımınızın döşemelik kumaşını tek 
renk seçerseniz birlik, ikili veya üçlü takım halinde veyahut farklı renklerden seçerseniz 
ahenk elde edersiniz. Ancak, farklı ve zıt renklerin ahengi ile aynı ve yakın renklerin 
birliği arasında denge kurmak, çarpıcılık ile sıradanlık veya hareketlilik ile ağırbaşlılık 
arasında denge kurmak demektir. Benzer bir ilişki, koltuk takımınızın her bir parçasının, 
tekrara dayalı tam bir şekil ve üslup birliğine sahip olması veya mesela tekli koltuklarının 
arkalığının döşemesiz oluşu gibi bir fark ile bir ahenk sergilemesi arasında da görülür. 
Birlikler ve ahenkler, kainatın tamamında adeta birbiri içine karışmış durumdadırlar. 13 

Ahenk (harmonia, yun. ) kavramı; musikide sesler, resimde renkler, mimarlıkta çizgi ve 
şekiller, hatta yemekte tatlar arasındaki farklardan doğan çeşitli ölçü ve oran ilişkilerinde 
ortaya çıkar ve geniş bir alana yayılır. Fakat mimarlık eğitiminde zıtlık kavramı dışında 
kendine bir yer bulamamıştır. Halbuki zıtlık kavramı ahenk kavramının anlamının sadece 
az bir kısmını kapsar. Bunun böyle olmasının sebebi, ahenk kavramı içerisinde ele alına
cak olan 'altın oran' gibi inanışların öznel sayılarak mimarlık eğitiminin dışında tutulmak 
istenmesi olabilir. 14 

Bütünlük kavramı ise, birlik kavramı ile karıştırılması sebebiyle bu güne değin belirgin 
bir şekilde adı konamamış, yitik kalmış bir kavramdır. Bütünlük, bir nesnede 'bütün ola
bilme yeteneği'nin mevcut olduğunun anlaşılması durumudur. Bir nesnenin halihazırda 
bütün olduğu, geçmişte bütün olmuş olduğu veya gelecekte bütün olabileceği anlaşılıyor 
ise o nesne bütünlüklüdür. Bütünlüklü nesne, bünyesine herhangi bir şey eklendiğinde 
veya çıkarıldığında bunun fark edilebildiği, yani aslının bozulduğunun hissedildiği nesne
dir. Bu yüzden bütünlüklü bir nesne, bütününe her hangi bir şey ilave edilmesine veya 

13Birlik ve ahenk kavramları hakkında daha fazla bilgi için bkz. E. Ç. Korkmaz, a.g.e., s. 4-32. 
14Altın oran kuralının niçin öznel (subjectif fr.) sayıldığı hakkında daha fazla bilgi için bkz. M.  Hacıba
loğlu, Mimarlık Sanatında Estetik Kavramı ve Mimari Bütüne Ulaşımda Uygulama Yolu, doçentlik tezi, 
(Ankara: Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, 1979), s . 16-22. 
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eksiltilmesine karşı direnç gösterir, olduğu gibi kalmaya, bütünlüğünü korumaya yönelik 
kararlılık sergiler. 

Öznesi ve hükmü belli bir cümle, başı ve sonu belli bir hikaye, başlangıcı ve bitişi be
lirli bir musiki eseri, konusu belli bir resim, tamamlanıp tamamlanmadığı belli olan bir 
bina, bütünlük taşır. Aslında bitmemiş bir cümlede, yarım kalmış bir hikayede, yarıda 
kesilmiş bir şarkıda, konusu zemine sığmamış bir resimde, tamamlanmamış bir binada 
da bütünlük vardır. Bu durum, tıpkı yarım bir elmadaki bütünlük gibidir. Yarım bir elma 
artık bütün değildir fakat hala bütünlüklüdür. Bölünmüş veya eksiltilmiş de olsa hala 
soyut bir bütünlüğü ifade etmeye devam eder. Eğer böyle olmamış olsaydı bölündüğü 
anlaşılmaz ve ona 'yarım' denmezdi. Önemli olan, elmanın yarım olduğunun anlaşılmış 
olmasıdır. Bir yarımı 'yarım' yapan, onun bütünündeki 'bütünlük' tür. Bütünlüğü olmayan 
bir şeyin yarımı da olmaz. Bu yüzden bir yarım, mana itibariyle bir bütüne delalet eder; 
hatta bazen -elma misalinde olduğu gibi- bakan insan onun bütününü hayal ve tasavvur 
da edebilir. Bütünlük için önemli olan, bir nesnenin tamamının mevcut olması, eksiksiz 
yani bütün olması değildir, eksik de olsa nesne bütünlüklü olabilir. Hatta her yarım şe
yin, kendisini bütününe tamamlama eğilimi vardır ki, bu onun bütünlüklü oluşundan ileri 
gelmektedir. 5 1 3  

Nerede başlayıp nerede bittiği kesin olarak belli olmayan, akıp giden mısralar silsilesi 
içerisinden yapılmış gelişigüzel bir kesit izlenimini veren bir şiirde, belli bir konunun 
anlaşılamadığı bir resimde, sanki en üstünden birkaç katının sökülmesinin eksikliği his
sedilmeyecek ya da yanına doğru eklemelerle uzatılsa fark etmeyecekmiş gibi görünen 
bir binada ise bütünlük yoktur. 

Bu kavramların öne çıkartılmasından amaç, pythagorasçılığın15 güzeli ölçülebilir, hesap
lanabilir ve adeta kalıba dökülebilir hale getirme anlayışını ve aşırılığını bu güne taşımak 
değildir. Sanat ve güzellik hiçbir zaman yüzde yüz ölçülebilir, yüzde yüz bilinebilir, ka
lıplara dökülebilir ve zaptedilebilir olmayacaktır. O, sürekli kendini yenileten, ele avuca 
sığmayan, sınırlarını zorlayan, sürekli yeni zeminlere, yeni ufuklara meyyal bir olgudur. 
Fakat bütün bu gerçekler, sanatın ve güzelliğin hiçbir şeyinin bilinemeyeceği ve bu yüz
den sanatçının da tamamen başıboş ve özgür bırakılması gerektiği anlamına gelmez. 
Sanat özgürlük ile bağlılık arasında dengeli bir ilişki kurar. Aynı zamanda hem bağlı hem 
özgür olmayı gerektirir. 

Mesela musikideki nazariyat kurallarının, musiki sanatçısının özgürlüğünü elinden aldığı 
düşünülebilir mi? Bir bestekar, eserini bir makama göre yazmakla kendini bir kalıba sok
muş gibi görünse bile, bu kalıp sanatçıya kılavuzluk etmekten öte bir işlev görmez, onun 
o güne kadar yapılanlardan tamamen farklı bir eser vücuda getirmesine engel olmaz. 
Aynı makam kullanılarak sonsuz sayıda eser vücuda getirilebilir. Vücuda getirilen eserin 
makam bilgisi alenen herkesçe anlaşılabilen bir şey de değildir, sadece erbabı tarafından 
tahlil ile bilinebilir. Yani perdenin önünde değil arkasında, gizli bir bilgi olarak varlığını 
sürdürür. Sıradan dinleyici için önemli olan, eserin kendisinde uyandırdığı beğeni duygu
sudur. Makam, işte bu amaca ulaşmada sanatçıya yardım eden, neticesi itibariyle değeri 
olan bir ahenk bilgisidir. 

Bu kurallar insanı sıkarak zorla hükmetmez, aksine, kaynağı insanın en tabii duyguları 
olduğu için insanların kendiliğinden uyduğu ve zorlamaksızın hükmü cari olmuş kurallar-

15Pythagorasçılık hakkında bkz. A. Timuçin, a.g.e., s. 171.  



dır. Bu en başından beri böyle olmuştur, bu gün de genel anlamda böyle devam etmek
tedir. Mesela musikide bu gelenek bozulmadan sürüyor denebilir. Ancak mimarlıkta öyle 
olmamıştır. 20. Yüzyılın başlarından itibaren modern mimarlığın etkisiyle bu hassasiyet 
yitirilmiş, gelenek bozulmuştur. 

Amaç sanatçıyı nesnelliğe hapsedip öznelliğini köreltmek değil, nesnelliğin ve öznelliğin 
paylarını yerli yerine koyarak sanatçının önünü açmaktır. Bu kavramların layığıyla bilin
mesi, katı bir şekilde körü körüne bağlanılması zorunluluğunu da beraberinde getirmez. 
Sanatçının ne yaparsa yapsın, bu kurallara uysun veya uymasın, bilinçli olmasıdır önemli 
olan. Çizdiği bir binada, bir eşyada, bir halıda, bir elbisede, sağladığı veya bozduğu kav
ramların farkında olmalıdır sanatçı. Bağlı kalmak veya kalmamak konusunda sanatçının 
tercihini bilinçli yapabilmesi için de öncelikle bu kavramları iyi tanıması gerekir. 

Sanat eğitiminde temel ve kılavuz, sanat eserinin değerlendirilmesinde ise tahlil anahta
rı olacak olan birlik, ahenk, bütünlük, denge, düzen, hakimiyet kavramlarının, estetiğin 
temel kavramları arasında yer alması ve estetiğin ilişkili olduğu bütün sanat ve bilim dal
larında ortak bir bilinçle kullanılabilmesi, estetiğin gelişimi açısından büyük bir ilerleme 

514 olacaktır. Estetiğin gelişmesi ise, başta mimarlık olmak üzere ilgili olduğu tüm dallara 
olumlu katkılarda bulunacaktır. 

The Barrier Preventing the Development of Aesthetlcs: Conceptual Struggles 

In today's world, everything is consumed rapidly. In this world, the qualities that make 
the life beautiful, and the things that distinguish fine arts from the rest are also consumed 
and changing rapidly. When individual differences resulting from environmental and 
genetic factors are considered, it becomes even more difficult to improve the science of 
beauty, aesthetic. 
Keeping this in mind, what make a piece of art beautiful even a�er centuries are the 
reflections of human being's never-changing emotions on the artistic piece. These basic 
emotions or characteristics have never been changed in the background, if not on the 
surface. 
While doing art, the artist is, intentionally or unintentionally, under the influence of 
these emotions which come to life as secret forms of human being's appreciation of 
the art. Also, the emotions are found as abstract concepts defining connections among 
objects in aesthetic. 
Unity, wholeness, harmony, order, balance, and domination are identified by subjective 
emotions; yet, they can be examined and defineci by objects. For this reason, objective 
domain should be the main area of study of aesthetics with a strong focus on unity, 
wholeness, harmony, order, balance, and domination. These concepts should be the 
main elements of aesthetics . 



18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Batı 
Mimarisinde Estetik Normlar Sorunsalı 

Şule OĞUZ 

Batı Mimarisi'nde, 18. ve 19. yüzyıllar dönem üsluplarının ve bu üslupların ardında- 515 
ki kurucu, düzenleyici ilkeleri içeren Pythagoras-Platon temelli klasik estetik normların 
çözülmeye uğradığı bir geçiş dönemi olarak tanımlanır. 20 . yüzyıl başlarında ise, birbi-
rinden oldukça farklı sanatsal tutumları içinde barındıran avangart sanat hareketlerinin 
bildirgelerinde yeni estetik normlarla ilgili arayışların ilk ipuçlarıyla karşılaşırız. 

Mimarlık alanında görülen bu dönüşüm, Batı Uygarlığı'nın sosyal, ekonomik ve kültürel 
alanlarda yeniden yapılanmasını, rasyonalizasyonunu ve modern kapitalist endüstriyel 
ulus devletinin ortaya çıkmasını amaçlayan ve fiilen Aydınlanma Hareketi'yle başlayan 
modern ite süreci içinde konumlanır. Böyle bir dönüşüm, yeni bir "gerçeklik tasarımı"nın 
düşünce alanında belirmesinin yanısıra, o güne değin geçerli olan düşünce ve değer 
sistemlerinin kökten bir biçimde değişime uğramasını da kapsayan epistemolojik bir dö
nüşümün varlığını öngörür ve gerektirir. Batı uygarlığının modern topluma geçişini hazır
layan epistemolojik dönüşüm, 17 .  yüzyıl rasyonalizmi ve Descartes'la başlar; 20. yüzyıla 
doğru endüstriyel ve teknolojik devrimin ideolojisi haline gelen pozitivizmle tamamlanır. 
18 .  yüzyıl Aydınlanma düşünürü Kant ise, bu sürecin önemli bir uğrak noktasıdır. 

İşte, mimarlığın bilgi alanında görülen bir dizi değişimle birlikte, estetik normların da 
değişimi, modern toplumun yeniden biçimlenen dünya görüşünü ve yeni anlam ve değer 
yapılarını yansıtan, yeni epistemolojik yapılanmaya ilişkin bir fenomendir. Ancak, 18.  ve 
19 .  yüzyıllarda, gerek mimarlık alanındaki kuramsal metinlerde tanık olduğumuz, varo
lan estetik normların çözülmesine ilişkin sorunsal, gerekse 20 .  yüzyıl başlarında avan
gart sanat hareketlerinin bildirgelerinde karşımıza çıkan, yeni estetik normlar konusun
da yaşanan kaotik belirsizlik ve çokanlamlılık, gerçekte, aydınlanma ve modernite'nin 
epistemolojik boyutunun problematik yapısını ortaya koyar. 

İnsanın, dünya ve evren içindeki konumunu cogito'dan hareketle kurduğu, Galile ve 
Newton'un bilimsel alandaki buluşlarıyla desteklenen kartezyen düşünce sistemi, 17. 



yüzyıldan başlayarak, modern öncesi çağların tüm bilgiyi, anlam ve değerleri kendinde 
kapsayan kozmos modelli düşünce sisteminin yerini aldı. 

İnsanın, evrenin ve doğanın diğer varlıklarıyla basamaklı da olsa bir bütünlük ilişkisi 
içinde olduğu Aristoteles fiziğinin sınırlı kozmosunun yerini alan Galile ve Newton'un 
sınırsız, niteliksiz, mutlak uzayı, her şeyi kendisinden hareketle kuran ve geçmişle olan 
bağlarını kopararak kendisini tarihdışı bir zemine taşıyan modern çağların cogito'su için 
gerekli olan hem reel hem de metaforik anlamda soyut, zihinsel boşluğu, tabula rasa'yı 
oluşturur. 

18. yüzyılda, kendi dilini ve kavramlarını oluşturarak felsefeden ayrılıp, bağımsız bir 
bilgi dalı olma statüsüne yükselen estetik disiplini, Aydınlanma Projesi çerçevesinde, söz 
konusu epistemolojik yapılanmanın önemli bir bileşeni, daha doğru bir deyişle fragmanı 
olma özelliğini taşır. Kartezyen bir bağlam içerisinde doğan estetik disiplini de, 18. yüz
yıldan başlayarak değerler alanını kendine dışsal olan her şeyden, eşdeyişle nesneden 
ayıran "boşluktaki özne"den hareketle inşa etmeye koyuldu.1 İlkçağların ve Rönesans 
Dönemi'nin kozmos'u, ortaçağların Tanrı'sı gibi güzelliğin normlarını belirleyen aşkın bir 

516 referans noktasının ortadan kalktığı kartezyen düşünce sisteminde, söz konusu normları 
tekil özneden hareket ederek inşa etmenin nasıl mümkün olacağı sorunu ortaya çıkar. 

Bu paradoksal sorunun yanıtlanması, ilk olarak 17 . yüzyıl Fransa'sında güzelliğe ilişkin 
yargıya varmada, öznenin aklının üstünlüğünü savunan klasisistler ile duyarlığının üs
tünlüğünü savunan sentimentalistler arasındaki tartışmayla başlar. öznenin ve bilincin 
ikiye bölündüğü ve her bir parçanın diğerinin karşısında yeraldığı bu görüşler, 18. yüzyıl 
Batı felsefesi'ndeki rasyonalizm- ampirizm kutuplaşmasının da başlangıcını oluşturur. Bir 
yanda, Descartesçı rasyonalizmin sanat alanına taşınması sonucu, doğa örneğini model 
alarak, doğanın taklidini benimseyen; hayalgücünü, kurmacayı reddeden ve bu bağlam
da, sanat yasalarının doğadan çıkarsanması gerektiğini savunan klasisist •sanat kuramı; 
diğer yanda ise, aklın zorunlu, evrensel normlarına arkasını dönen ve beğeni yargılarını, 
öznenin anlık, geçici ve değişken olan duygularında temellendirerek beğeni relativizmine 
giden yolu açan sentimentalist sanat kuramı.2 

Yüzyıl sonra, estetik disiplinini kurarak, kartezyen seferberliğe sanatın ve güzelin öz
nelleştirilmesi ve bu alana ait terminolojinin oluşturulması yoluyla katılan Baumgarten 
Aesthetica'sında, 18 .  yüzyıl düşüncesi tarafından özrienin akıl ve duyarlık olarak ikiye 
bölünmesinin telafisine ve söz konusu bölümlerin birbirleriyle uzlaştırılmasına yönelik 
bir çabayı sergiler.3 

Baumgarten tarafından, öznenin duyularına yönelik bir araştırma alanı olarak tanımla
nan estetik, düşünülür dünyadaki bağıntıları kavrayan ratio'nun içerdiği yetilerin benzeri, 
duyusal dünyadaki bağıntıları kavrayan analogon rationis kavramı aracılığıyla, mantıkla 
eşit statüye yükseldiği gibi, özerkliğini de temellendirmiş olur.4 

1H .Hünler, Estetik'in Kısa Tarihi, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998), s. 42. 
2A.e. , s. 89-125. 
3A.e. , s. 88 .  
4A.e. , s .  75-79. 
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18. yüzyıl İngiltere'sinin Shaftesbury, Hume gibi ampirist filozofları ise, duyarlığımızın 
yapısal olarak moral değerlerin yanısıra, güzellikle ilgili değerlerin kriterlerini de taşı
yan bir yetiyle donatılmış olduğu varsayımından yola çıkarak, beğeni yargılarını nesnel 
ve evrensel bir düzleme taşımak için bir çıkış yolu ararlar. Shaftesbury'nin "iç duyu"5, 

Hume'un "insan doğasının ortak duyguları"6 kavramları bu tür bir arayışın sonucu or
taya çıkan kavramlardır. Her iki kavram da, duyarlık temelinde değişken olan öznede 
değişmezlik ve buna bağlı olarak nesnellik ve evrensellik arayışının getirdiği çelişkiler ve 
belirsizliklerle yüklüdür. 

Baumgarten, Shaftesbury ya da Hume'da gördüğümüz, öznenin duyarlığından yola çı
karak güzelliğin normlarını nesnel ve evrensel kılma çabası, Kant tarafından da yine öz
nelliğimizin sınırları içinde7 ve öznelliğimizin kapsadığı tüm yetilerin sınırları belirlenerek 
ve tanımlanarak çözümlenmeye çalışıldı. 

Felsefesindeki kavramsal ve kategorik ayrımlarla, modernitenin bölünmüş ve ayrımlaş
mış dünyasının düşünsel altyapısını kuran Kant, özneyi, ampirik özne, transendental 
özne; nesneyi, fenomen, numen; aklı, saf akıl, pratik akıl, yargı gücü gibi bölümlere 
ayırdı ve dünyadaki farklı yaşama ve bilgi alanlarının her birini öznenin farklı yetilerinin 
bilgisine açık alanlar olarak tanımlayarak, modern dünyanın ve modern öznenin, arala
rındaki ilişkileri asla kuramayacağımız biçimde parçalanmasına neden oldu.8 

Kant'la birlikte, estetik alanla ilgili sınırlar belirlenmiş, beğeni yargısının İngiliz ampi
ristleri ve Baumgarten'daki moral ve bilişsel değerlerle olan teması kesilerek estetik 
normlara ilişkin çokanlamlılık ve belirsizlik giderilmeye çalışılmıştır 

*** 
18. yüzyıldan 19 .  yüzyılın sonuna değin, üslupların ve estetik normların çözülmeye uğ
radığı, 2 0 .  yüzyıl başlarında modernizmle yeni bir biçim dili kuran mimarlık alanı, gerek 
aydınlanma ve modernitenin dünyayı ve bilinci parçalayan felsefi söyleminin, gerekse 
onun kurucu bileşeni, daha doğru bir deyişle fragmanı olan estetik'in söyleminin görü
nüşe çıktığı, toplumun üretici güçleriyle diğer sanatlara göre daha dolaysız ilişkisi olan 
bir praxis alanı olarak öne çıkmaktadır. 

Mimaride 17 .  yüzyıl öncesinde egemen olan klasik estetik sistem, kendine referans ola
rak "kozmos"u alıyordu. Bu panteistik, durağan, sınırlı kozmos, düzeni, birliği, güzelliği 
olduğu gibi, kaynağını mitostan alan anlamsal yüklemleri de kendinde kapsıyordu. Des
cartes ve Newton'dan sonra mimarlık düşüncesine, herşeyi kapsayan, panteistik, temsili 
niteliğini içerdiği simgesellikten alan "kozmos"un yerine, Öklid geometrisinin sonsuz, 
soyut, homojen "uzay" kavramı girmiş, "kozmos" referans olmaktan çıkmış, referans 
olarak "özne" alınır olmuştur. Artık kozmos ya da evren mimarinin modeli değildir; onu 
kuşatan niteliksiz boşluk, vakum, ya da bir tür çerçevedir; tüm mimari tasarımın içinde 
gerçekleştiği bir çerçeve. 

5A.e. , s. 154. 
6A.e. , s .  214. 
7A.e. , s .  228. 
8A.e. , s. 237. 
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Newton'un bilimsel alandaki buluşlarıyla desteklenen kartezyen felsefe,Batı kültürüne 
en az 300 yıl boyunca egemen olacak gerçeklik tasarımı modelini sundu. Mimarlık ala
nında ise, o güne değin geçerliliği tartışmasız benimsenmiş olan "kozmos modelli oran 
sistemleri"nin tasfiye edilme süreci böylece başlamış oldu. 

18 .  yüzyıl Aydınlanma hareketi'nin, temel tutum olarak benimsediği laik dünya görüşü 
çerçevesinde, bütün toplumsal, insansal etkinlik alanlarına, onlara bağlı kurumsal ya
pılara, kurallara, değerlere derinliğine işlemiş olan modern öncesi dünyaya ait dinsel
metafizik yüklemlerin tasfiye edilmesine ilişkin başlattığı radikal uygulamalar, mimarlık 
alanında, Pythagoras ve Platon'a dayanan, kozmos kökenli oran sistemlerini hedef aldı. 
Mimarlık alanında, 18 .  ve 19. yüzyıllar boyunca sürecek olan estetik normlar üzerine 
olan tartışmanın odak noktasında oran sistemleri yer alır. Dönemin aynı zamanda mi
marları olan, mimarlık düşünürleri aracılığıyla gerçekleştirilen söz konusu uygulama
larda, 18 . yüzyıl düşüncesinin karşıt iki kutbunu temsil eden, her ikisi de özneden yola 
çıkan rasyonalist ve ampirist görüşler etkin biçimde rol oynar; hatta, dönemin mimarlık 
düşünürlerinin söylemlerinde çelişkili bir biçimde de olsa birarada varolur. 

Örneğin Guarini, bir yandan, Pythagorasçı- Platoncu görüşle yeniden yorumlanarak, Rö
nesans mimarlık düşüncesinin temelini kuran Vitruviusçu görüşleri benimserken, diğer 
yandan da oran kuramını duyumlar üzerine, oranların gözlemcinin gözü üzerinde bırak
tığı izlenim üzerine temellendirir.9 Blondel, "mutlak güzelliğin olduğunu varsaymasına 
karşın, güzelliğin değerlendirilmesi için göreli ve öznel bir ölçüt olan beğeniyi temel 
alır".1° Fransız neoklasisizminin en etkili kuramcısı olan Laugier ise, mutlak ve değişmez 
güzellik ilkelerini olduğunu düşünüyordu. Ancak, bu düşüncesini kanıtlamak için ampirik 
yöntemi kullandı; yani deney ve gözlemden yararlandı ve görsel kanıtlara dayalı bir oran 
kuramı kurmayı denedi. Ona göre de oranlar doğadan türetilmişti.11 

18 .  yüzyıl mimarlık düşüncesinde, estetik normlara ilişkin temel sorunsal, tüm eleştirel 
yaklaşımlara karşın, kozmos kökenli oran sistemlerinin rasyonalist ve ampirist görüşlerin 
kavramsal çerçevesi içinde yeniden yorumlanıp, uyarlanarak örtük bir biçimde varlığını 
sürdürmesidir. Bu uyarlama ise özellikle rasyonalist görüş aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Dönemin mimarlık düşünürlerinin tümü, bu normların deney ve gözlem yoluyla sınan
dıktan sonra yeniden ussal temeller üzerine kurulmasını öneriyordu. 18 . yüzyıl mimarlık 
düşünürlerinin ortak savı, oran sistemlerinin Rönesans düşünürlerinin öngördüğü gibi ön
sel (a priori) olmadığı, doğadan sonradan (a posteriori) türetildiği yolundaydı . 17 .  yüzyıl 
öncesinde, yalnızca gökyüzüne -kozmosa- uygulanan ve simgesel yananlamlarla yüklü 
olan matematik ve geometri, artık, simgesel yüklemlerinden arındığı gibi, mekanik-mate
matiksel bir düzene sahip olduğu düşünülen doğaya da uygulanabiliyordu.12 Gerçekte ise, 
bütünsel kozmosun ilkeleri yeryüzüne inmişti. Diğer bir deyişle, kozmosun yerine doğa 

9R. Wittkower, Architecture Principles in the Age of Humanism, (Landon: Academy Editions, 1988), 
s. 134. 
10A. Perez-Gomez, Architecture and the Crisis of Modern Science, (Cambridge, Massachusetts, Lan
don: The MiT Press, 1990), s. 67. 
11Laugier'nin kuramsal görüşleri üzerine daha geniş bilgi için bkz. A. Perez-Gomez, a.g.e., s. 61-65. 
12T. Bumin, Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996), s. 33. 



. ı 

ŞULE OĞUZ 

geçmişti. Her iki durumda da, önceden belirli ilkeleri içerdiği varsayılan idealist düşüncenin 
kozmosu ya da rasyonalist düşüncenin doğası vardı. 

Burada rasyonalist kökenli estetik görüş, mimarideki estetik normların çözülmesinin en 
az bir yüz yıl daha ertelenmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Rasyonalizm, bir yan
dan ussallığın bir tutum olarak benimsenmesinde başat rolü oynarken, oran sistemlerini 
üzerine temellendirmek istediği ussal temellerin sonuçta, rasyonalizmin içerdiği mutlak, 
değişmez akıl kategorileri olması, varolan statükonun korunmasına, oran sistemlerinin 
mimaride neo-klasik ve neo-grek akımlar aracılığıyla yüzyıl daha varlığını sürdürmesine 
neden olacaktır. 

Oran sistemlerini geçerli kılan kavramsal yapı rasyonalist düşünce dizgesinin içinde olduğu 
gibi, mimarinin simgesel-anlamsal arka planını oluşturan oran sistemlerinin ardındaki mit
sel-metafizik söylemin dayandığı referans noktasının da yine rasyonalist düşünce içinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu referans noktası ise, Descartes'ın nesne tanımının içinde saklı 
duran, henüz ayrışmamış olan tözselliktir. Kant, Descartes'ın nesne tanımının içinde saklı 
duran tözselliği, şeyin görünüşü ve kendisi (numen- fenomen) arasında yaptığı ayrımla 
önce açığa çıkartacak, hemen ardından da aklın bilme alanının dışına atacaktır. Böylece, Sl 9 
Kant'ın Aydınlanma Devrimi'nin laik dünya görüşü çerçevesinde metafizik boyutu aklın 
sınırlarının dışına atmasıyla, kozmos kökenli oran sistemlerinin geçerliliğini sürdürmesi 
için gerekli olan asıl dayanak da ortadan kalkmış oldu. Ancak, metafizik boyutun aklın 
sınırlarının dışına atılması, aynı zamanda, bütün kültürel alanlarda olduğu gibi mimaride 
de, anlam konusunun günümüzde tartışması halen sürüp giden bir sorunsala dönüşme-
sine neden oldu. 

Mimaride rasyonalizmin karşılığı olan klasisizmin tahtından indirilmesine ve Pythagoras
Platon kökenli estetik normların çözülmesine neden olacak asıl değişim, İngiltere kay
naklı ampirist felsefenin, mimarlık düşüncesini etkilemesiyle başlamıştır. Mimaride 18. 
yüzyıl öncesinde, ister kaynağını kozmosda, isterse evrensel akıl kategorilerinde bulsun, 
mutlak ve değişmez olma statüsünü koruyan estetik ilkeler, ancak, bilginin kaynağı ola
rak öznenin duyum ve algılarını temel alan ampirizmin etkisiyle sahip olduğu bu statüyü 
yitirecek, yerini, 20. yüzyıla kadar uzanan bir süreç içerisinde, kökenini algıların anlık, 
geçici ve değişken olmasında bulan "görelilik" kavramına bırakacaktır. Görelilik kavra
mının etkisiyle, klasisizmin mutlak olmadığının, klasik stilin yanında Uzakdoğu stillerine 
varana dek pek çok stilin olduğunun farkına varılması, 19. yüzyıl mimarisinde tarihsel 
seçmeciliğin kapısını sonuna kadar açacaktır. 

Mimarlık düşüncesinde ampirist görüş, tam anlamıyla ilk kez, Perrault kardeşlerin ku
ramlarında karşımıza çıkar. Charles ve Claude Perrault, klasik Vitruviusçu ilkeleri baştan 
sona sorguladılar, deney ve gözlem yoluyla sınadılar. Oransal ilişkilerin mutlak olmadığı
nı, tarih boyunca değiştiğini saptadılar ve mimari oranlarda, mimari ile insan bedeni ya 
da müzikal armoni arasında kurulan analojik bağıntıyı tümüyle reddettiler. Güzelin ise, 
akla dayalı evrensel bir ilke değil, imgelemden kaynaklanan göreli bir değer olduğunu 
ileri sürdüler. 13 

13Charles ve Claude Perrault'un kuramsal görüşleri üzerine daha geniş bilgi için bkz., A. Perez-Go
mez, a.g.e. , s. 18-47. 



1 9 .  yüzyıldan sonra Batı toplumunda egemen olan pozitivist düşünce, Hume'un ampiriz
minin ve Kant'ın epistemolojik ayrımlarının izinde gitmiş; nesne ve özne, yalnızca kendi
lerini ya da asıllarını dışarıda bırakan görünüşler alanında bir araya gelerek modernitenin 
dünyasını kurmuşlardır. 

Pozitivist düşünce, 20. yüzyıla doğru, uygulamada yarar sağlamayı gerçekliğin ölçüsü ola
rak alan "pragmatizm"e ve bilgi ve eylemi meta üretiminin aracı sayan "enstrümentalizm"e 
dönüşmüş, bu anlayış, endüstriyel ve teknolojik devrimin ideolojisi olarak meşrulaşmıştır. 

Kant'ın fenomen-numen ayrımı çerçevesinde, ilk defa mimaride klasik stilin metaforik 
özelliklerini dışarıda bırakıp, tipolojik bir sınıflandırma ve ayıklamaya uğratarak, klasik bi
çimler içinde en basit ve fonksiyonel olanları tasarımlarında kullanan Durand, 20. yüzyıl 
modernizmin soyut ve nötr biçim dilinin öncüsü sayılabilir.14 

Avangart sanat hareketleri, endüstri devriminin sonuçlarının toplumu her alanda değişime 
uğrattığı 1 9 .  yüzyıl boyunca, çağın pozitivist- pragmatik tinine direnen ve ayrıcalıklı özerk 
bir alan haline gelerek, çökmekte olan burjuva kurumunun geçmiş değerlerini temsil eden 

520 bir sanat anlayışına tepki olarak, 20. yüzyıl başlarında, tüm sanat alanlarında ortaya çık
mıştır. Avangart sanat hareketleri içinde, toplumun üretici güçleriyle kaynaşma yönünde, 
diğer sanatlara göre daha özel bir konuma sahip olan mimari, sanatla yaşam arasında 
kopmuş olan bütünlüğü yeniden kurmada etkin bir ideolojik rol üstlendi .  Mimari, bunun 
için bir yandan, teknolojik üretimin normlarını kendi konstrüktif diline uyarlamaya çalı
şırken, diğer yandan da artık geçerliliğini yitiren klasik estetiğin ilkelerinin yerine geçe
bilecek yeni estetik normlarla ilgili arayışını sürdürüyordu .  

1914'te Deutscher Werkbund Hareketi'nden, 1960'Iara uzanan bir süreç içerisinde, mi
mari, rasyonel, evrensel ilkelere dayalı karşı- bireyci bir estetik anlayış ile sanatı tek 
defaya özgü yaratıcılığın ifadesi olarak gören bireyci, dışavurumcu bir estetik anlayış 
olmak üzere, iki karşıt estetik anlayış çerçevesinde gelişti . Modern mimariye damgasını 
vuran birinci görüş, pozitivizmin yanı sıra, özellikle Le Corbusier'de rasyonalist- neo
klasik izler taşır. 

Avangart hareketler içinde, en radikal söylemlerle ortaya çıkan Fütürizmin, 1914 tarihli 
bildirgesiyle, aynı zamanda yeni bir yaşama biçimini yansıtan, "devinim, dinamizm, eş
zamanlılık, geçicilik, sürekli yenilenme ve değişim" gibi yeni kategorilerin yanı sıra, 20. 
yüzyıl başlarında mimari söylemin başat öğesi haline gelen makine metaforu ve mekanik 
bir estetik anlayışı da sanat alanına dahil oldu. 15 Ancak dönemin pozitivist - pragmatik 
tininin mimaride tam olarak karşılığını bulması "işlevsellik" kavramında gerçekleşir. İş
levsellik, daha açık bir deyişle, biçim ve işlev arasında konumlanan yeni bağıntı, modern 
mimarinin diğer anlayışlarını ve kavramlarını örgütleyen ve yönlendiren bir paradigma 
niteliği kazanır. 

14Durand'ın kuramsal görüşleri üzerine daha geniş bilgi için bkz., A. Perez-Gomez; a.g.e., s.298-
314. 
15A. Sant'elia, F.T. Marinetti, "Fütürist Mimarlık," 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifesto/ar 
içinde, (İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları,1991), s .  22. 
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Makinenin işleyiş mantığı her ne kadar işlevsellik kavramını içeriyorsa da, dönemin iş
levselci mimarlık anlayışının ilk temsilcileri olan Sullivan ve Haring'de, makinenin değil 
doğanın örnek alındığını görüyoruz. Ancak onlar, doğanın görünen biçimleriyle değil, bi
yolojik evrim kuramının da etkisiyle, doğanın özünü açıklayan yasalarıyla ilgileniyorlardı. 
Doğadaki biçimlerle, bu biçimlerin yerine getirdikleri işlevler arasında bir "neden- sonuç" 
bağıntısının varlığının bulgulanması, mimaride Sullivan'ın "biçim işlevi izler" sav-sözünde 
karşılığını bulan, temelinde biyolojik ned enselci bir görüş olan, "işlevselcillk"i başlattı. 

İşlevselci anlayışın tem elindeki biyolojik ned enselci düşünce, indirgeyici, özcü yapısıyla, 
tarihsel- metafizik göndermeleri içeren 19. yüzyılın tarihsel stillerinin yerine, 
modern mimarinin yeni nötr biçim dilinin kurulmasında tarihdışı, evrensel bir yasal ze
min hazırladı. 

Ancak, sanatın yeni biçim dilinin temellendirilebileceği, yeni estetik normların kurulma
sıyla ilgili ilk girişim, psikolojik sabitlere dayalı bir kuram kurmaya çabalayan Theodor 
Lipps ve William Worringer'de görülebilir. 

1920'li yıllarda ise, öznenin duyarlığında temellenen beğeni yargılarını, nesnel ve evren- 521 
sel bir düzleme taşımak için, duyarlığımızda yapısallık arayan 18. yüzyıl ampirist ve ras-
yonalist filozoflarının izinde giden Wertheimer, Koffka ve Köhler, psikofizyolojik temellere 
dayanan Gestalt Algı Kuramı'nı ortaya attılar. İnsan algılarının yapısal bir düzeni olduğu-
nu ileri süren Gestalt kuramcılarının, biçimin algılanmasıyla ilgili olarak ileri sürdükleri, 
"şekil- zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, kapalılık, devamlılık, süreklilik, kuşatılmışlık ve 
simetri"16 gibi ilkeler algılarımızın yapısallığından çıkarsa nan ilkelerdir. Gestalt algı kura-
mı, olgusal ve deneysel olan yanıyla hem dönemin görgül - pozitivist düşüncesi içinde 
yerini alıyor, hem de öznenin psikofizyolojik yapılarında temellenerek, estetik normlar 
için tarihdışı, evrensel, özsel ve genelgeçer bir yasallık sağlamış oluyordu. 

Gestalt Algı Kuramı'nda ,  mimari öğelerin birbirleriyle veya bütün ile olan ilişkileri, ya da 
yapının içinde bulunduğu çevre ile olan etkileşimi, gestalt, yani bütün oluşturma kavramı 
çerçevesinde, herşeyin bütüne ait olması, uyumsuz olmaması ve onu tamamlaması dü
şüncesi üzerine temellenir. Gestalt yaklaşımının "düzen" kavramına uygun olarak yaratı
lan bir yapı, ya da çevre, parçalarının biraraya gelişinde, çelişki ve çatışmaların ortadan 
kaldırıldığı bir bütünü ifade eder. 

1966 yılında, mimari d e  post-modern hareketi başlatan Robert Venturi, modern mimari 
bağlamında özellikle, gestalt kuramının düzen kavramına uygun olarak yaratılan, çelişki 
ve çatışmaların ortadan kaldırıldığı mimari bütünü hedef alarak, söylemini tam tersine, 
"karmaşık ve çelişkili" bir mimari üzerine kuracaktır. 

*** 
Her ne kadar modernist estetik, özneden yola çıksa da, gerek bireysel ve öznel olanın 
içinde evrensel ve değişmez normlar arayışıyla, gerekse konumuz kapsamında mimari
nin, bireysel ve ulusal olanı reddeden evrensel, rasyonel ilkelerle ve her şeyi meta üre-

165. Aydınl ı ,  Mimarlıkta Estetik Değerler (İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1993), s. 
29. 



timinin aracı sayan endüstriyel kapitalizmin pozitivist işlevselci anlayışı doğrultusunda 
biçimlenmesiyle, gerçekte öznenin reddi ile sonuçlanmıştır. 

1960'11 yıllardan başlayarak postmodernizm, modernist estetik'in denetim altına alarak 
rasyonelleştirdiği öznenin duyarlığını serbest bırakacak ve gerek postmodern bireyin 
duyularının değişkenliğini ve çeşitliliğini, gerekse karmaşık, kaotik ve çok parçalı evrenin 
varlığını, her türlü estetik normu reddederek onaylayacaktır. 

The Problematique of Aesthetics Norms in Western Architecture from 18th 

to 20th Century 

Western Architecture in the 18th and 19th Centuries is marked by the disappearance of 
styles, as well as classical norms of esthetics that constitute these orders. Following this 
era, we witness a pursuit for a new esthetic of the 20th Century. 
The transformation coined "Modernity" within the Architectural realm, is a phenomenon 
that is linked to the epistemological dimension of the "Transition into a Modern Society" 
of the Western Civilization. 
The epistemological transformatlon that sets up the transition of the Western Civilization 

522 into a modern society begins with the rationalism of the 17th Century and with Descartes, 
continues with the 18th Century thinker Kant who set the epistemological foundations 
of Enlightenment; and is completed with Positivism that became the ideology of the 
industrial and technological revolution towards the 20th Century. 
Esthetics, an ind ependent branch of scientific inquiry of the 18th Century founded by 
Baumgarten, is a critical component of this epistemological transformation. 
Architecture, a field that has seen the demise of styles and classical norms of esthetics 
in the 18th and19th Centuries and a new form of expression through Modernism in the 
20th Century is the domain of praxis in this article. Specifically, the transformation of 
Western Civilization through Modernism and the predicaments regarding esthetics as a 
component or frag ment of this transformation are addressed. 
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"Hayranlik Mı, Bağnazlık Mı?" 
Zeki Tasarımcı Düşüncesinin Estetik 
Açıdan Değerlendirilmesi 

Güncel ÖNKAL 

Giriş 
İnsanoğlunun başına ne gelmişse düşündüğü ve gördüğü ile yetinmediği için gelmiştir. 
İnsanoğlu yaşamını sürdürmek için tarihinin en eski dönemlerinden itibaren düşündükçe 
yeni ilişkiler kurmuş ve üretmek, değiştirmek, gelişmek, adeta avuçlarının içine aldığı 
doğayı dönüştürmek zorunda hissetmiştir kendisini. 

İnsanoğlunun kendisini sorumlu hissettiği bir başka konu da müellif aramaktır. Doğru
luğun, isimlerin, iyiliğin, kötülüğün ve nihayet güzelliğin ardında hep bir yapıcı ararız. 
"Niçin?" sorusunun ardından hep " Kim?" diye sorarız: "Kim yaptı? Kim buldu? Bunun 
altında başka bir güç olmalı!" 

Güzelliğin kendinde güzel olması insanı manevi açıdan tek başına doyurucu nitelikte 
değildir. Güzelliğin kaynağı sorunsalı ilkçağ filozoflarından itibaren çeşitli bağlamlarda 
ele alınmıştır. Kimi zaman güzel iyi ile kardeş, kimi zaman belli ölçülerin yetkince yan
sıdığı ideal durumlara verilen bir niteleme, kimi zaman ise varlığın tamlığı olarak ele 
alınmıştır. 1 

Doğanın Güzelliğinin Tükenmez Kaynağı olarak Zeki Tasarım 
Doğanın güzelliği ilham kaynağıdır, sanatın her türlü dalında milyonlarca çalışmanın al
tında konu edildiği kadar emeklilik hayallerinin de parçasıdır. Kurguladığı ilişkiden hoş
nut kalmayarak endüstriyel bunalıma gönüllü olarak giren insan, doğaya dönüş teması 
adı altında vicdanını rahatlatmaktadır. Ondokuzuncu yüzyıl Amerikan doğa filozofu ve 
başkaldırı felsefesi teorisyeni Henry David Thoreau (1817-1862) bu çağrıyı modernlik 
karşıtı olarak çarpıcı şekilde yapan ilk isimlerdendir. Thoreau'nun üzüntüsü doğanın in
sanı davet eden hoşgörüsünün insan eliyle tahrip edilmedikçe azalmayacak olmasıydı. 
İnsanoğlu modern yaşantısı içinde doğanın çığlığına kulaklarını tıkamıştır artık. Bitmek 

1Bkz. Necla Arat, Etik ve Estetik Değerler, (İstanbul: Telos Yayıncılık, 1996). 
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tükenmek bilmez rahatlık talebi, ihtiyaç fazlası tüketim hastalığı, doğa ile başbaşa ol
maktan konfor adına kaçış başlıca nedenleriydi insanı doğal güzellikten soğutan .2 

Thoreau'nun doğal yaşam felsefesi kendi kendimize şunu sordurur: Doğayı güzel olarak 
algılayışımızın etik problemlere yol açabileceğini hiç düşündük mü? Keşke doğa çirkin 
ve kötülüğün kaynağı olsaydı da insanlığa dair düşüncelerimiz bu kadar kirli olmasaydı. 
İnsanın başına gelen kötülüklerin öyküsü doğayı güzel, heybetli, kavranamayacak kadar 
büyük, tıkır tıkır işleyen, aşkın bir plan olarak buluşumuzla -büyük ölçüde-başladı. Ka
derinin de tasarımlanmış olduğuna inanan insanın gününü gün etme arzusu . . .  Hayranlı
ğın bağnazlığa dönüşmesi serüveni . . .  

İnsanın durmak bilmez inanma güdüsü, aklı pasifize ederek doğanın asıl doğasını ara
maya o kadar çok koşullandırdı ki doğanın güzelliği adeta doğanın başına bela oldu. 
Bildirimizin ekseni açısından ele aldığımız Zeki Tasarım Argümanı doğanın kendisinde 
olandan daha fazlasını dile getirerek doğal olanın ne olduğu konusundaki nosyonu allak 
bullak eden analojilere yol açtı. Doğadaki güzelliğin ne olduğu sorusu, zeki tasarımcı 
düşüncesi açısından vazgeçilmez bir sorunudur. Argüman estetik açıdan şu sorularla 

524 özetlenebilir: Doğadaki güzellik doğanın zekice tasarımlanması sonucunda vadedilmiş 
bir güzellik midir; Tanrı'nın yerine getirdiği bir söz müdür? Doğanın tasarımı güzel midir? 
Doğanın zeki bir tasarımcının yapıtı olduğunu söylememiz onun hangi özelliklerinden 
ileri gelir? 

William A .  Dembski'nin zeki tasarım teorisine yaklaşımına burada katılmak gerekiyor. 
Dembski, "doğada bir tasarımın varolduğunun kanıtlanmasını moral, estetik, iyilik ve 
mükemmellik gibi sıfatlardan ayrı olarak değerlendirmemiz gerekir"3 derken doğaya 
atfedilen güzelliğin teoriyi sağlamlaştırdığı kadar zayıflatabileceğini de düşündürmek is
tiyor. Bilme sınırlarımızı ve genel-geçer kabulü aşan bu soruları yanıtlamak hiç de kolay 
değil. Kolay olmadığı gibi, oluşturacağımız yanıtlarımız estetik yargı dayanağımızın ne 
olduğuna, güzelden ne anladığımıza ve doğayı nasıl gördüğümüzün hesabının belli bir 
türde felsefi olarak tutarlı biçimde verilmesine ihtiyaç duyar. 

Tasarım düşüncesi tarihsel olarak, Aristoteles'ten William Paley'e kozmoloji ve biyoloji 
anlayışlarının çerçevesinde gelişmiştir. Tasarımın zekice mi yoksa ilahi olarak mı gerçek
leştiğinin tartışılması arasında farklar söz konusudur. Felsefe çalışmaları açısından doğa
daki tasarımın ilahi olduğunu savlamak Tanrı'nın varlığını kanıtlamak çabasına dönüşür. 
Bu çabaya verilen ad da "doğal teoloji"dir.• 

Doğal teoloji açıklamaları zeki tasarım argümanını tartışmak açısından araç olabilir an
cak amaç olmamalıdır. Amaç haline getirildiği zaman yansız kalınamayacağı için çağdaş 
bilim gözlüklerimizi çıkarmamız gerekecektir. Konumuz açısından burada dile getirilmek 

2Bkz. Henry David Thoreau, Walden, (1854) (Köln: Könemann, 1996.) 
3Wllliam A. Dembski, Inte/1/gent Design: The Bridge Between 5cience and Theology, (Downers Gro
ve: Intervarsity Press, 1999), s.2 63. 
4Doğadaki organizmaların, insan vücudunun ve bitkilerin tasarımlanmış olduğuna kanıtlar arayan 
Paley'in açıklamaları için bknz: William Paley, " Evidences of the Existence and Attributes of The 
Deity Collected From The Appearences of Nature", Natura/ Theology, (1802] {Landon : Lincoln
Rembrandt Publishing, 1968). 
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istenen estetik dizaynı içinde barındıran zeki tasarım iddiasının değerlendirilmesidir. Es
tetik düşünce çerçevesinde ele alınan zeki tasarım argümanı bizi teistik kaygılardan bir 
adım öteye geçirir çünkü aranan düzenlenmiş güzelliğin ne olduğudur; düzenleyenin 
neliği değildir.5 Yani yapandan çok yapılmış olanı nasıl ele alacağımız noktasında bilimsel 
metodolojiye katkıda bulunacak türden bir felsefe çalışmasıyla konumuzu ilişkilendirmiş 
oluyoruz. Hayal gücümüzü çalıştırırsak, doğada güzeli 'yaratan' Platon'un Demiurgos'u, 
Melekler, Şeytan ya da hiç anlam veremediğimiz becerikli lakin kendisi çirkin canlılar da 
olabilir. 

Doğanın Estetik Bir Obje Olarak Kurgulanması 
Bir şelalenin heybeti karşısında etkilenmeden durmak olanaksızdır çoğumuz için. Su
yun gücü, kulakları çınlatan sesi ve insanı rahatlatan tabiatı karşısında insan hayranlık 
duymadan edemez. Bu yüce-hayranlığı bilimsel olarak açıklanabilecek bir şey değildir. 
İnsanın karşısında hazır bulduğu takdire şayan güzellik bu güzelliğin yaratıcısının ol
duğunu düşündürür; daha doğrusu sezdirir ruhumuza. Ancak, güzelliğin kurgulanmış, 
tasarlanmış, kendi içinde mükemmel olduğunu gösterir delili bulmaktan yoksunuz. Nasıl 
ki gökkuşağının renklerinin en güzel renkler olduğunu söylemek objektif doğruluk değeri 
içerebilecek bir yargı türü değilse, Tasarımcının var olduğunu söylememiz de doğruluk 525 
değeri alamaz; ancak ve ancak iç dünyamız kaynaklı hayranlığın bir açılımı, mesela göl 
manzarasından hoşlanmanın geçtiği üst basamak gibi bir derece olabilir. Doğanın güzel 
bulunuşu bu bağlamlarda yaratıcısı/tasarımcısı olduğundan değil, bizlerin algılama bağ
lantılarımızın bağlanmak istediği bir Yüce ihtiyacından kaynaklanabilir. 

Doğal teolojinin estetik yargıları tanımı gereği dolaylıdır.6 Dolaylı estetik yargıları ile zeki 
tasarımcı düşüncesi doğanın canlılarını kendilerinde oldukları gibi değil, bütünün içinde 
sistemin işleyişinde ne kadar büyük görevler yerine getirdikleri ve kendilerinden bek
lenmeyecek görece 'şirin'likler yaptığı için sever. Bu durumda estetik yargılamaya konu 
olan ve gören gözlerin doğada bulduğu güzellik ile diğer türden güzellik anlayışları ara
sında bazı farklar ortaya koymak gereklidir. Sanatçı yarattığı eser kadar güzel olmalıdır 
örneğin. Bu varlık türü oluşun kendisinden kaynaklanmaktadır. Sanatçı kendisi sana, 
bana göre güzel olmayabilir ama ortaya koyduğu eserin güzelliğinden dolayı güzel bir 
insandır. 

Estetik algılamanın etik boyutundan söz edecek olursak, estetik algılamada sadece be
nin ben olma durumu değil, benliği belirleyen çevresel ilişkilerden, aileden, kültürden 
alınan eğitimden de bahsetmek gerekir. Estetik bakış aslında bir anlamda etik bir bakışı, 
sorgulamayı ve bilinci içinde örtük bazen de açıkça gösterir bizlere. Kimi estetik algı
layışlar sorgulamaların sözlerle, davranışlarla anlatılamayacak kadar özgün ve çarpıcı 
örneklerini ortaya koyabilir. O halde, sözün kısası, beğeni ve güzellik atfı etik bağlam 
içinde yön bulur. Estetik algının bütünlükçü bakışı, süreklilik, kavrayıcı olma, analitik 
olma özellikleri vurgulandıkça etik boyutu da belirginleşir. Günümüzde bu etik boyutun 
yararcılık anlamında kendisine yer bulduğunu belirtelim .  İnşa edilmiş bir binanın etrafını 

5Peter S. Wil liams, Intelligent Design, Aesthetiscs and Design Arguments, http://arn.org/docs/willi
ams/pw_idaetheticsanddesignarguments.htm 
6Doğa hakkındaki yargılarımızın dolaylılığı için daha ayrıntılı bknz: Beatrice Lenoir, Sanat Yapıtı, çev: 
Aykut Derman, (İstanbul:  YKY, Ocak 2004 ) .  



oluşturan doğa/çevre ile uyumluluğu aranır bir önşart teşkil ederken, binanın içinde 
çalışanların rahatlığı ve binanın kişilerce kullanım işlevi, doğadostu olmaktan çok "insan
dostu" oluşu önplana çıkmaktadır. 

Doğanın güzel olarak algılanması onun bir nesnesinin algısından hareket etmez . Bir çi
çeğin güzelliği sadece yaprağından değil, bir bütün olarak kendisinden, etrafını dolduran 
doğal düzenden ileri gelir. Doğadaki güzellik, güzelliklerin doğası değildir. Bu bakımlar
dan karşılıklı etkileşim içinde doğayı oluşturan unsurların toplamından daha fazladır. Sı
nırlara sığdırılamayan doğadaki güzellik aşkınlığı bizi öyle büyüler ki, arkaalanında tinsel 
bir güç arayışına itiliriz ister istemez. 

Zeki tasarımcı argümanının bir biçimi insanın evrenin ve doğanın zenginliği, şaşası, akla 
sığmaz büyüklüğü, oluşu karşısında duyduğu sezgisel duyuş olarak gerçekliğin bir tür 
beğeni ile yüceleştirilmesi sonucunda oluşan biçimidir. Dünyanın her köşesinde öyle 
manzaralar, öyle güzellikler ile karşılaşırız ki kusursuz çalışmış bir artistin elinden çıkmış 
gibidir. Bu türden duyuş tarzı olarak doğadaki güzellik Evrim teorisinin ortaya koyduğu 
gibi kendiliğinden oluşa geliş, rastlantısallık ve doğal seçilim temalarından pek etkilen-

526 mez; çünkü yargılarımızın kaynağı duyuş ve sezgilerimizdir; tartışılması pek de mümkün 
gözükmeyen sezgilerimizden ortaya koyduğumuz argümanlardır. 

Sezgiye dayalı anlamlandırılabilen, tasarımlaşmış güzelliğin nesnesi olarak doğa, seküler 
bir bakış açısından değerlendirildiğinde gündelik hayatın doldurduğu gözlemlerin, duy
gusallık, daha derinde bir şeyler olmalı dürtüsü ve insani arzuların motive ettiği tecrü
belerimizin işlenmesinden başka bir şey değildir. Bu argümanın vazgeçilmez motifi doğa 
ile kendimiz arasında bir harmoni kurmanın verdiği zevktir. Böylesine duyuların işlenme
siyle oluşmuş ama duyu verilerinden fazlasını elde ederek, aşkınlıklara bizi sürükleyen 
estetik duyuş tarzı entelektüel olarak sürdürülemezdir. Ne Tanrı'yı ne de elektronları gö
rebiliriz ancak her ikisi de varoluşumuz, etrafımızı saran realitenin zenginliğini, gücünü, 
dinamizmini, değişkenliğini ve sürükleyici macerasını hatırlatır hep bize. 

Doğada bulduğumuz güzellik mekanizması ile kendi içinde bir amaca doğru hareket 
ediyormuş hissi de uyandırır. Doğa eğer düzen ve uyum varsa bunun bir amacı da ol
malıdır. 

Zeki tasarımcı düşüncesi bizi objektif güzellik anlayışını tekrar sorgulamamıza yol aç
maktadır. Çünkü güzellik kişisel alandan kişilerüstü aşkın alana taşınarak tartışılabilmek
tedir. Doğadaki tasarımın saptanabilmesi ise gerçeklik algımız ile ilgili gedikleri ortaya 
koyması bakımından ilginçtir. Tasarımlanmış olanın tasarıma tabi olan malzemeden or
taya çıkarılmış olması mantıksal düzlemde tartışmalara yol açabilir. 

Bu bağlamda estetik duyuşa dayalı olarak doğayı tasarımının objesi yapmış bir Tanrı 
fikrinden kollektif hazlar duyulduğunu söylemekten çekinmeyeceğim. Bu öylesine pay
laşılabilir bir hazdır ki sadece hissedilmekle kalmaz, aktarılabilir; anlaşılabilir. Bu anlayış 
karşılıksız bir sevginin sonucu olabileceği gibi, işaret ettiklerinin hep aynı şey kalmasına 
dayalı bir güveni de pekiştirmektedir. " Doğa güzeldir ve tasarımlanmıştır" deyişi anlamı 
üzerinde fazla durulmadan onaylanabilecek bir estetik yargıdır. Bu noktada duygusal bir 
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duyarlılığın pasif bir algılama ile estetik yargıya dönüştüğünü görmekteyiz. İmaj aslında 
önceden yaratılmıştır. 

Tasarımlanmış Güzel Hayranlığı ve Etik Bağnazlık 
Çevre felsefesi açısından bu önceden kurgulanmış imaj hayranlıktan çok bağnazlığı im
ler. Öyle ki, zeki tasarımı içeren doğal kaynaklar tükenmeyecekmiş, bozulmayacakmış 
gibi görülür. Doğadan kötülük gelmez denilerek diğer canlılara zarar verebilecek toksin 
maddeler gözü kapalı kullanılabilir, sadece tasarımcısının zekasına duyulan güvenden . 
Doğa hiçbir şeyi boşuna yapmaz deyişi de bir o kadar sakıncalıdır. Oysaki biyolojik ger
çekler bize doğada -en azından şu andaki zaman periyodu içinde- işlev görmeyen pek 
çok organizmadan söz edebiliyor. 

önemli olanın güzeli algılamaya açıklık, güzelliğin bir nedenden ötürü değil kendiliğinden 
algımıza çarpan aktif bir süreç olduğunu kabullenmektir. "Doğanın ve çevrenin estetik 
niteliklerinin farkında olduğumuzda bu niteliklere sahip olan nesneler için sorumluluk 
duyarız.'17 Oysaki sorumluluk amaçlılık gerektiren bir olgudur. Doğa insan tarafından 
amaçsız, kendi başına bilinemez olarak görülürse sorumluluktan çok parçalayıcı ve çö-
zümleyici yaklaşımların nesnesi haline gelecektir.8 Çevre ile ilişkilerimizde holistik değil 527 
analitik yaklaşım örnekleri bütünü ilişkilerinden kopartarak bağımsız şekilde ele almakla 
hayranlıktan çok bilimsel bir bağnazlık sergileyecektir. 

Sonuç 
İnsanın doğanın güzelliğini tasarımcısına güvenmekten ötürü bitmez-tükenmez görüşü 
çeşitli etik sorunlar doğurmuştur. Doğadaki canlıların maruz kaldığı tahribat akıl almaz 
boyutlara ulaşmıştır. Doğanın hiçbir zaman sona ermeyeceği dogması kırılmaya muhtaç 
bir dogmadır. Doğanın yüceliğinin ne şekilde algılandığı bu anlamda önemlidir. Yüce değil 
de sıradan ve olduğu gibi kabul edilmesi de bir o kadar tehlikelidir. 

Metafizik kuramlar bizi pratik yaşantıların içinden bir adım öteye bakabilmeye teşvik etse 
de orada saplanıp kalmak da doğru olmayacaktır. Olanın ardındaki arayışın hayranlıktan 
bağnazlığa dönüşmesi arasında ince bir çizgi vardır. İnsan daha da zeki bir tasarımcı 
olmak zorundadır. Sanatın değer veren yaklaşımı her türlü algılayışımızda içselleştiril
mezse yavaş yavaş doğayı belki hiçbir kanıtını bulamayacağımız büyük hayallerimiz ve 
umutlarımız adına tamamen kaybedeceğiz! 

"An Admiration or A Fanaticism?" 
An Evolution of Intelligent Designer Thought According to Aesthetics 

When it is claimed that there is an inherent aesthetic value of nature, the self of 
that inherent value is not accepted as spiritually enough by humanity. Human mind 
admires nature in related to the greatness of the creator who created that beauty 
of nature . In the first half of 19th century, natura! theology studies in the name of 
William Paley, stated that perfect mechanism of nature like a clock is constructed by 

7Jale Erzen, Çevre Estetiği, (Ankara: ODTÜ Yayıncılık, Ocak 2006), s. 91.  
8A.g.e., s .  93.  
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an intelligent designer, and the structure of that mechanism proves the existence of 
that designer empirically. Therefore, our judgments about the beauty of nature must 
have been sourced from inner dynamics of nature, or our judgments must have existed 
unconsciously, independent from thinking process . By this process, nature, with its 
harmony and perfect mechanism, takes shape of a naive religious argumentation type 
instead of containing aesthetic value . The concept of aesthetics is understood in related 
to the existence of a metaphysical Being. This type instrumental usage, -like in Roman 
Ingarden's studies- shows us a good illustration of aesthetic fanaticism . According to 
Ingarden, aesthetic admiration is a sensual awareness; perception of aesthetic objects 
via creating act is an active participation; evaluating the objects that are given as 
already completed is a passive perception. The human mind has chosen a fanaticism 
which is based on a passive perception of nature given by Creator. 
Human-nature relation in which aesthetic awareness results in ethical awareness is 
in danger since it is considered as a whole of metaphysical principles behind ding an 
sich, instead of nature - in-itself. Nowadays, ethic awareness must be cleaned from 
mystical aesthetics awareness and over-sensual values that we can say "we must 
respect for nature since it is beautiful, aesthetical, admirable, we cannot damage nature 
because of our admire." It is possible for human to have aesthetic judgments on nature 
without establishing any hegemony on it, through reconsidering nature actively. A 
particular respect for a designed nature because of its Intelligent Designer does not 
serve any aesthetic value, since it has been constructed and instrumental. In this study, 
I will consider a practical possibility of secular natural aesthetic instead of a fanatic 
understanding of nature. That means an environmental and philosophical approach will 
be regarded through the reality of nature's reproduction by humanity. 
Keywords: Natural theology, Aesthetic value/artistic value, Aesthetic admiration, 
Transformation from environmental aesthetics to secular ethics. 



Bir Düşünce Sanatı Olarak Felsefe 

Örsan K. ÖVMEN 

Mantıkçı pozitivizmin ve mantıkçı empirisizmin önde gelen teorisyenlerinden birisi olan 529 
Alman filozof Rudolf Carnap, 1932 yılında yayınlanan "Dilin Mantıksal Analizi Aracılığıyla 
M etafiziğin Ortadan Kaldırılması" başlıklı yazısında, metafiziğin ifadelerinin empirik bo-
yutta olmamaları ve mantıksal bir formda ifade edilmemelerinden dolayı, doğrulanabi-
lirliklerinin olmadığını, bu tür ifadelerin doğru veya yanlış olduklarının, hangi koşullarda 
doğru hangi koşullarda yanlış olduklarının belirlenemeyeceğini, bu nedenle de, bilişsel 
bir anlamlarının olamayacağını belirtmektedir. 

Carnap, "Tanrı", "en yüksek ilke", "öz", "kendinde şey", "İdea", "Mutlak", "Koşulsuz", 
"Sonsuz", "varlığın varlığı", "mutlak ruh", "nesnel ruh" gibi sözde kavramların sahte kav
ramlar, bu tür terimlerden oluşan (veya bu tür terimleri içermese de mantıksal bir söz 
dizimine aykırılık oluşturan) ifadeleri sahte ifadeler olarak nitelendirmektedir. Carnap'ın 
çizdiği bu çerçeveye göre, Platon, Aristoteles, Plotinus, Augustinus, Aquinas, Anselmus, 
Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Heidegger gibi bir
çok filozofun felsefeleri temelden sarsılmakta, bu felsefelerin içerdikleri birçok kavram 
ve ifade sahte kavram ve ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mantıkçı pozitivistlerin 
bu tür kavramları ve ifadeleri sahte olarak nitelendirmeleri, felsefe yapmayı metafizik 
yapmak olarak görenlerin bu terimlere bilişsel bir içerik yüklemelerinden kaynaklanmak
tadır. Carnap bu terimlerin belli imgelerle ve duygularla ilişkili olabileceğini, dışavurum
sal, motivasyonel ve duygusal anlamlarının olabileceğini, ancak bilişsel bir anlam içere
meyeceklerini, bilgi adına bir şey ortaya koyamayacaklarını, bilgi adına sadece bilimin 
bir şeyler söyleyebileceğini, felsefenin ise bilimin ve matematiğin ifadelerinin anlamını, 
mantıksal temellerini açıklığa kavuşturmak ve felsefede bilişsel açıdan anlamsız olan 
ifadeleri ortaya çıkartıp ayıklamak ve elemek işlevi gören bir yöntem, bir eylem olması 
gerektiğini söylemektedir. 

Carnap bu nedenle, bilişsel bağlamda, mitolojinin ve masalların ifadelerinin bile me
tafiziğin ifadelerinden daha anlamlı olduğunu, çünkü bu tür ifadelerin yanlışlıklarının 
empirik boyutta belirlenebileceğini söylemektedir. Tektanrılı dinlerdeki Tanrı kavramıyla 



Antik Yunan mitolojilerindeki tanrıları karşılaştıran Carnap, söz konusu mitolojik tanrıla
rın fiziksel özellikleri nedeniyle, onları anlatan ifadelerin tektanrılı dinlerdeki Tanrı'yı an
latan ifadelerden daha anlamlı olduğunu, mitolojideki tanrıların varlığı iddiasının empirik 
açıdan doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenebileceğini, oysa fizik ötesi, deneyim ötesi 
bir Tanrı'nın var olup olmadığının hiçbir zaman empirik boyutta deneyci bir yöntemle be
lirlenemeyeceğini söylemektedir. Metafiziğin iddialarını masal olarak nitelendirmediğini 
söyleyen Carnap, masalların mantıkla değil, deneyimle çeliştiğini, masalların ifadelerinin 
deneyimle test edildiğinde, doğru olduklarına dair bir bulgunun bulunamayacağını, oysa 
metafiziğin iddialarının ne doğru ne de yanlış olduklarının söylenemeyeceğini, bu neden
le de, bil işsel açıdan hiçbir anlam içeremeyeceklerini, üzerinde çalışılabilecek bir hipotez 
bile olmadıklarını söylemektedir. 

Bu aşamada Carnap son derece kritik bir soru ortaya atmakta ve metafiziğin yaşama 
karşı bir tavrın dışavurumu olup olamayacağını sorgulamaktadır. Ancak Carnap'a göre 
metafizik yaşama karşı bir tavrın, en azından uygun bir dışavurumu da olamamaktadır, 
zira her şeyden önce, metafizikçilerin kendileri yaptıklarının yaşama karşı bir tavrın dışa
vurumu olmadığını, aksine doğruluk, gerçeklik, bilgi adına bir şeyler ortaya koyduklarını 

530 savunmakta ve aslında olmadıkları bir şey olduklarını sanmaktadırlar. Ancak Carnap, 
metafizikçilerin metafiziğe yüklediği bilişsellik özelliğini metafizikten alıp çıkartsak da 
metafiziğin yaşama karşı b ir  tavrın uygun b ir  dışavurumu olamayacağını, çünkü sanatın 
bunu çok daha iyi, çok daha uygun bir biçimde yaptığını söylemektedir. Carnap, metafi
zikçilerin kendi aralarında yaptıkları gibi, şairlerin birbirlerinin tezlerini çürütmek için şiir 
yazmadıklarını, yaşama karşı tavırlarını, duruşlarını, duygularını, arzularını dışa vurmak 
amacıyla şi ir yazdıklarını, kuram boyutunda değil, sanat boyutunda olduklarının bilincin
de olduklarını söylemektedir. Carnap metafizikçilerin bilgi adına hiçbir şey üretmediğini, 
yaşama karşı bir tavrın dışavurumu açısından da uygun olmayan bir şeyler ürettiğini 
belirterek, metafiziğin aslında hiçbir yere konamayacağını vurgulamaktadır. 

Carnap bu bağlamda, metafizikçileri müzikal yeteneği olmayan müzisyenlere benzet
mektedir. Carnap, eğer metafizik yaşama karşı bir tavrın dışavurumu olarak görüle
cekse, metafizikçinin yapmaya çalıştığı şeyin Mozart'ın müziğinde daha iyi yapıldığını, 
müzikte daha iyi bir dışavurum gerçekleştiğini, belki de metafizikçinin, bir Beethoven'in 
dışavurumsal yeteneklerine sahip olmadığı için sanatın kalitesine ulaşamadığını söyle
mektedir. Carnap metafiziğin, bilgi bağlamında bilimin yerini alamayacağı gibi, yaşama 
karşı bir tavrın dışavurumu bağlamında sanatın yerini de alamayacağını, metafiziğin 
sanatın yerini alamayacağını en iyi görenlerden birisinin de ünlü Alman filozof Friedrich 
Nietzsche olduğunu söylemektedir. Nietzsche'nin eserlerinin büyük ölçüde empirik içe
rikli olduğunu, örneğin belli sanatsal fenomenlerin tarihsel veya ahlakın tarihsel-psiko
lojik analizlerini yaptığını veya başkalarının metafizik veya etik aracılığıyla ifade ettiği 
şeyleri, kendisinin, "Böyle Buyurdu Zerdüşt" eserinde olduğu gibi, edebiyat aracılığıyla 
anlattığını vurgulamaktadır. 

Sonuçta Carnap, metafiziğe yönelik oldukça sert denebilecek eleştirisinde, bilgi konusu
nun bilimlere, yaşama karşı bir tavrın dışavurumu konusunun da sanatlara bırakılması 
gerektiğini söylemektedir. Bu durumda metafiziğin, bir daha açılmamak üzere kepenkle
rini kapatması ve kendisini lağvetmesi dışında bir seçenek kalmamaktadır. 
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Bu aşamadaki temel soru, metafiziğin bu trajik sonu, bilişsel bir iddia taşımaya devam 
ederek ve/veya nesnel ve/veya evrensel gerçeklik, doğruluk iddiası taşımaya devam 
ederek önleyip önleyemeyeceğidir. (Gerçi bu biçimde yola devam edilemeyeceği, felsefe 
tarihinde birbirleriyle çelişen metafizik teorilerin varlığından zaten aşikar olsa gerek. Çe
lişen teorilerin hepsi geçerli olamayacağına göre, bunlardan bir tanesini veya belli başlı 
teorileri seçip diğerlerini elemek gerekecek. Oysa bunun hangi ölçüte göre yapılabileceği 
zaten belirsizliğini korumaktadır. Bilimde olduğu biçimde felsefede de bir eleme yönte
minin uygulanabileceğini söylemek olanaklı görünmemektedir ) .  Bu soruya yanıt ararken 
şunu da hatırlamakta yarar var ki, sorun sadece mantıkçı pozitivizmin metafiziğe yönelik 
eleştirisinden kaynaklanmamaktadır. Metafiziğe, trans-empirik, trans-görünüşcü felsefi 
teorilere yönelik eleştiriler mantıkçı pozitivistlerden çok öncesine uzanmaktadır. Antik 
Yunan'da Aristippos, Gorgias, Protagoras, Piron, Arkesilaos, Aenesedimos, Agrippa, Car
neades, Cleitomachos, Sekstus Empiricus, on sekizinci yüzyılda David Hume, on doku
zuncu yüzyılda Friedrich Nietzsche, son olarak da yirminci yüzyılda Moritz Schlick, Lu
dwig Wittgenstein ve Rudolf Carnap gibi filozofların, hem kesişen hem de farklı kaygı ve 
gerekçelerle felsefede metafiziğe yönelik eleştirileri, akıl yürütmeleri, ister epistemolojik 
açıdan olsun ister etik açıdan olsun, metafizik bir sistemle sonuçlanan felsefi teorilerin 
sağlam bir biçimde, abartılı bir dogmatizme kapılmadan savunulmasını, (en azından be- 531 
nim ve birçokları açısından), olanaksız kılmaktadır. Ancak felsefenin, Carnap'ın söylediği 
gibi, sadece bilimlere ve matematiğe hizmet eden bir kavram analizi yöntemine ve ey-
lemine dönüşmesi de, kuşkusuz ki, felsefi yaratıcılığa, derinliğe, sezgiye, sorgulamaya, 
meraka, verimliliğe, hayal gücüne büyük bir darbe vuracaktır. Bu nedenle, Carnap'ın 
bir olasılık olarak gündeme getirdiği yaşama karşı bir tavrın dışavurumu seçeneğinin, 
sadece metafiziğin değil, bir bütün olarak felsefenin, epistemoloji, etik, estetik, dil felse-
fesi, zihin felsefesi, siyaset felsefesi gibi felsefenin tüm alan ve boyutlarını kapsayacak 
bir biçimde felsefenin, kendi varlığını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesinin bir önkoşulu 
olduğunu düşünüyorum.  Bu da ancak, felsefenin kendisini bir düşünce sanatı olarak 
ortaya koyması, başka bir deyişle kendisini bir sanat olarak anlaması durumunda olabi-
lecek bir şeydir. Nasıl ki müziğin seslerle ilgili, resmin görselle ilgili, edebiyatın yazıyla, 
dille ilgili, mimarinin mekanla ilgili bir sanat ortaya koyduğu söylenebilirse, felsefenin 
de düşünceyle ilgili bir sanat ortaya koyduğu, ortaya atılan her felsefi sistemin, teorinin, 
tezin, yaşama karşı bir tavrın dışavurumu olmanın da dışında veya ötesinde, filozofun 
ruhunun, zihninin, aklının, duygularının bir dışavurumu olduğu söylenebilir. 

Bu anlamda, felsefe elbette bir ses sanatı ortaya koyamaz, bir düşünce sanatı ortaya 
koyabilir, aynı biçimde ses sanatı da bir düşünce sanatı ortaya koyamaz. Bu anlamda 
bir düşünce sanatı olarak felsefe ile bir ses sanatı olarak müzik arasında hiyerarşik 
bir ayrım yapmak yerine, ikisini ayrı ayrı değerlendirmek, ikisinin konularının ayrı ol
duğunu görmek gerekmektedir. Bu anlaşıldığında bir düşünce sanatı olarak felsefenin 
de Beethoven'in veya Mozart'ın eserlerinden daha kötü olmadığı görülecektir. Bunun 
gerçekleşmesi için tarihteki hiçbir filozofun ürettiği, yarattığı felsefeden, felsefi sistem
den, teoriden, tezden vazgeçmesi gerekmiyor. Bunun gerçekleşmesi için her filozofun 
bir açıklamayla, örneğin basit bir dipnotla, yarattığı felsefenin ruhunun, zihninin, aklının, 
duygularının bir dışavurumundan ibaret olduğunu belirtmesi yeterlidir. 



532 

Bunu artık yaşamayanlar yapamayacağına göre, onları kurtarmak ve yaşatmak adına, 
onları yapayalnız kalmış müzelik bir eser olmaktan çıkartmak adına, bunu onlar için 
bizler yapacağız. Bundan sonra yaşayacak olanlar ise bunu kendileri yapacaklar, böylece 
kendilerini dinleyecek birilerini her zaman bulacaklardır. Böylece Schlick'in sözünü ettiği, 
felsefe sahnesinde oynanan oyunlara seyircinin artık gelmemesi gibi bir durum ortadan 
kalkmış olacak, felsefe bilimin gücü altında ezilmemiş olacak, sanatın içinde, aynen 
Boticelli'nin Venüs'ü gibi, tekrar doğacak, böylece filozof, daha fazla ciddiye alınacak, 
dürüst ve kendisini tanıyan bir insan olarak algılanacak, her şeyin sırrını çözmüş ve 
evreni baştan yaratmış bir insan olarak değil, egosunu seven megaloman birisi olarak 
değil, bilgeliği seven birisi olarak algılanacaktır. 

Philosophy as an art of Reflection 

According to Carnap who stated in his work 'The Eradication of Metaphysics through 
the Logical Analysis of Language' published in 1932, that the claims of metaphysics are 
not em pi rical, these claims cannot have truth value and cannot be verified. Accordingly 
Carnap has undermined all the classical philosophers such as Plato or Aristotle ali the 
way to Hegel and Heidegger. Furthermore Carnap stated that the statements of epics 
or tales could be even more verifiable than metaphysical claims. On the other hand, 
it would be a great blow to the inquisitive, creative, imaginative content of philosophy 
to ask from it to verify thought at every instance. Therefore Carnap's proposal of an 
alternative that is a reflection of life, would be put forth not only for metaphysics but 
all fields concerning philosophy. In such an alternative, the only way for philosophy to 
continue would be for it to conceive of itself as an art related to reflection. 



Falling in Love with Deathliness in 
Nip/Tuck and Alexander McQueen 

Işıl ÖZCAN 

Aesthetic surgery and fashion are related to aesthetics in the sense that they are for 533 
being beautiful and for feeling beautiful. Yet, how can we define the beauty they try to 
achieve? Can we stili talk about the cliche of the glamorous supermodel look with the 
body perfected through diet, make-up, exercise, aesthetic surgery, and the fashionable 
clothes? When we look at tv shows about aesthetic surgery and recent experimental 
fashion shows, we see that there is a change: beauty now comprises of its opposites: 
not glamorous but brutalized images; not healthy but sick, deceased bodies; images not 
giving pleasure but giving pain; bodies not organic but inorganic. Images from TV series 
Nip/Tuck and fashion shows of Alexander McQueen provide us with a case study for the 
aesthetics of this beauty. 

Since 2003, TV series Nip/Tuck, the story of two plastic surgeons, and everything that 
takes place in their professional and private lives, has been on TV all around the world. 
The American Society of Plastic Surgeons is concerned with the show's inappropriate 
representation of the practice of aesthetic surgery. Many people celebrate the series' 
success at handling social and cultural matters and for showing the extent of obsession 
with beauty and youth whereas some declare the series to be "a sick show that should 
be kicked off the air, censored, banned" and say that "the writers should be chased out 
of the country". 

If you have ever watched Nip/Tuck, you might have reacted with disgust, nausea or horror 
to the explicit surgery scenes where you can literally "see" many surgical procedures 
being carried out. You can see liposuction, rhinoplasty, face-lifts, eye-lifts, botox shots, 
and tummy tucks in detail with all the cuts, sutures, closures, complications and healing 
periods .  Apart from such elective surgical operations you can also see how a man is 
augmented with breast implants, or a woman, whose ear is cut receives an ear from her 
donar: a genetically mutated rat with a human ear grown on its back. What I will discuss 
in Nip/Tuck will be the aesthetics of aesthetic surgery scenes. 



Unconventional images to be discussed are also present in Alexander McQueen's fashion 
shows. He is a London-based designer whose concept of fashion show depends on the 
theatricality of the show which he achieves through shock and violence. In his shows, 
he covers his models in tyre tracks, smears them fake dirt and blood, he drenches his 
models in "golden showers", surrounds them with fake snowstorms .1 His models are not 
devoid of glam and beauty amidst the chaos of the runway; they are beautiful to the 
extent they shock and terrorize the audience. 

The first approach ta these images is through the notion of deathliness. In Nip/Tuck, 
perfectly designed dummies and the make-up effects help to provide a sense of 
deathliness as they represent the inherent death-like quality of perfection because we 
see that, in aesthetic surgery, unaesthetic turns alive and healthy bodies into living 
corpses or cadavers in pursuit of perfection of flaws. During the operation the bodies 
have na life-like quality and the operation requires bodies ta be brutally invaded. Of 
course one guesses that dummies are used far such scenes, but the fact that they 
are successful doubles of the patients they represent and that they reflect the real
life experience of aesthetic surgery and what the body would actually go through in 

534 the operation room render the dummies even more successful. These dummies give 
the same reaction flesh would give ta cuts with blood, skin to retractions with layers 
opened up, and stomach ta liposuction or tummy tuck with the loss of body material. 
The operation scenes mimic real life and we are invited to witness that the body ta 
be corrected or changed far youth effect ar perfection is killed temporally, is subject 
ta torture-like inventions . At this point, there is a contradiction between the aim and 
procedure of aesthetic surgery: providing perfection and youth when its very essence is 
destroying body integrity and causing temporal death . The repetition such scenes hints 
at the series' possible claim not only of revealing what lies behind the longed-for effect 
of aesthetic surgery but alsa how deathliness itself is at the core of beauty. The bodies 
or dummies under operation become deathly images which in turn mark the notion of 
beauty: it means acknowledging death as a phase, an unavoidable step in the quest of 
beauty. 

Deathliness in fashion alsa comes in a similar vein. Firstly, we see that in fashion shows, 
fashion photos and advertisements, dolls and dummies are used instead of models. 
Such a substitution of the organic with inorganic, the model with doll, "gives a deathly 
quality ta fashion"2 images because the body of the model becomes replaceable with an 
inorganic version of it as if the effect of human image is equivalent with the effect of doll 
image; as if its being alive means sa little ta the image and beauty it tries to convey. 
Then, what does it mean ta be alive, healthy, beautiful and glamorous when it can be 
substituted with the non-living doll? Is the presence of doll image in fashion a statement 
about the deathliness of models and the not-so-essential liveliness of them? 

Another equation with the model and the deathly doll appears when the models are 
dressed ta look like dolls. A model can be packed in a box and delivered ta a warehouse 
like an item; a model can be transported with a truck like a piece of furniture; models can 

1Caroline Evan5, Fashion at the Edge, (New Haven : Yale Univer5ity Pre55, 2003), 5. 70. 
2Ibid., 5. 65.  
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pose with plastic doll faces. At such instances, they are inanimate and this constitutes 
their beauty. Walso, when the models are transformed into dolls, the make-up they 
wear becomes a "death-mask."3 This make-up erases the lively qualities of the model, 
makes her look inorganlc, and it is once again, organic versus inorganic. lf we wonder 
what is wrong with the lively quality of the model and the beauty it represents, we can 
think that the liveliness, the perfection, the glam of the living is not enough, or adequate 
to look beautiful at certain instances. 

A third point of deathliness in fashion is achieved when the models on the catwalk look 
like doubles of each other. For instance, this happens at the end of the show when they 
walk down the runway one after another, and in so doing, "the fashion model invokes 
the twin themes of doubling and deathliness."4 Doubling because they look quite similar 
to each other in their moves and positions on the runway. Deathliness because they lose 
the essence of their lively quality as it is distrupted with the effect of doubling. When we 
look at Freud's ideas on doubling we see that he discusses the double as "simultaneously 
a reassurance against the threat of death and annihilation and a terrifying challenge to 
human individuality."5 Then, the doubling of the models on the runway can be said 
to point at the the immediate shift between the model's deathliness and liveliness. 535 
Suddenly, the doubling robs the models of their flesh and blood quality and turns them 
into inanimate objects. When faced with such a view, it seems unlikely to be able to 
perceive the models i n  their individuality as we are invited to consider them to be 
assembly-line products of a doll-factory, or to be walking corpses, or to represent a 
beauty that "might have a bar code on it."6 

Another point of deathliness is disaster pictures which are quite popular among fashion 
photos and advertisements. in such photos, accidents are enacted and the models 
usually pose as dead or unconscious in these accident sites, or they seem to be oblivious 
to their catastrophic surroundings. Such photos lead us to question the notion of death 
itself since it's difficult to imagine beauty to be so well preserved in sites of chaos and 
ambiguity. Can death enable preserving beauty? As far as we know, death can require 
physical disfigurement. Death may also come suddenly, without wounds or blood, but 
since the sites in most of these pictures are violent, the preserved bodies and beauties 
look confusing. They resist damage but their glamorous looks stili point at deathliness 
since it is the possibility of death that attracts attention to their beauty which seems to 
be free of any mortal distruption life can bring. If these disaster photos "remov[e] traces 
of morbidity, ageing, and decay"7 then how should we consider the beauty of the models 
in these pictures? Is that a beauty of imitation of living bodies or dead but immortal 
bodies? These pictures bring together two opposite concepts, life and death, and make 
us question the validity or possibility of beauty in death, or consider the presence of the 
perfect looking corpse in its glamorousness. Or should we say that ali glamorous images 
point at suffering, pain and death as underlying qualities of the beauty they have? 

3Ibid., s. 183. 
4lbld., s. 175. 
5Ibid., s. 175. 
6Ibid., s. 175. 
7Ibid., s. 193. 



Disaster pictures in fashion photography with the repetition of dark images remind us 
of Andy Warhol's " Death in America" series form early 1960s as Evans alsa points out. 
Hal Foster offers a reading of these images and calls this reading "traumatic realism."8 In 
his seminar titled "The Unconscious and Repetition", Lacan defines "the real in terms of 
trauma."9 For Lacan, what is traumatic is "a missed encounter with the real. As missed, 
the real cannot be represented; it can only be repeated, indeed it must be repeated."10 

So, the aim of repetition is "to screen the real understood as traumatic."11 Hal Foster 
telis that the repetitions in Warhol "serve as visual equivalents of our missed encounters 
with the real."12 What happens if this method of trauma is applied to the repetition of 
disaster pictures or the deathliness of the images we talked about?. What is the source 
of, or the "real", in that trauma? If death and turning into corpses are 'the real', thus the 
trauma, then death will be compulsively enacted. Looking back at what we said about 
the doubling of the models on the runway, at the usage of dummies in easthetic surgery 
scenes and the sense of deathliness they result in, we need to turn to investigate the 
presence of trauma in them, which becomes a second approach to our subject. 

Taking the standpoint of 'death as trauma' we already have accounts of how repetitive 

S36 symptoms of trauma surface in operation room scenes and fashion: death haunts 
every image. Hal Foster asks the reason for "this fascination with trauma, this envy 
of abjection"13 and asserts that "for many in contemporary culture truth resides in the 
traumatic or abject subject, in the diseased or dama ged body . . . .  If there is a subject 
of history for the cult of abjection at ali, it is . . .  the Corpse."14 And we ask: what is the 
corpse doing in fashion or in aesthetic surgery scenes and why bodies are abjected at 
sites of perfection? We firstly need to elaborate on the possible functions of the corpse. 
One thing can be that the corpse shows that a body existed, and died . Furthermore, the 
"look" of the corpse will show how the body existed, what it experienced, to what extent 
it "lived". What Evans calls the "looking wasted" image of the models corresponds to this 
matter as it situates corpse-like looks at the center of aesthetics . 

This look started in the late 1990s when the "image of the healthy , toned body of the 
1980s was replaced . . . .  by one that had given in to decay."15 But this decay is not a result 
of bad habits or unconventional life styles. It is because "the creation of the perfect 
fashionable body has been refused and body has been willfully brutalized, destroyed."16 

What is the connection of brutalized looks, destroyed bodies and trauma and why would 
brutalization be willfull? Katharine Wallerstein gives a definition of looking wasted with 
its reasons as follows: "the look of hunger, of aching emptiness, that look of having 
stayed up ali night, of feverish fatigue, of having flirted with danger, with death, a look 
associated with drugs, with fasting, with sex, with intense emotional experiences, and 

8Hal Foster, The Return of the Real, (Massachusetts: MIT Press, 1996), s. 130.  
9lbid., s .  132. 
10Ibid., s.132. 
11lbid., s.132. 
12Ibid., s.134. 
13Ibid., s .  166. 
14Ibid., s. 166. 
15Hal Foster, ibid., s .  203. 
16Ibid. 
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with dangerous excltement of the night, speaks of the highest experience of living."17 
For Walierstein, the motive of such looks is to show that one has lived, suffered and 
the marks of experiencing life result in such brutalized looks to the extent of having 
corpse-like qualities. Wasted looks hint at an anxiety to live a fuli life, to enjoy every 
possible minute alive.This anxiety to be alive and to prove it by ali means entails coming 
closer to death. If a wasted look shows that no boundaries were taken into account for 
the sake of experiencing life we can think that Walierstein's words resemble what Plato 
says: "One can avoid death only at the price of losing the true life."18 it is not possible 
to say that death is avoided in such images; life and health seem to be put at risk, and 
this might mean that there is a tendency to integrate death into life and what it results 
in is the above explained wasted looks . At this point we may look at possible roles of 
death in trauma. 

it is worth considering that fashion's occupation with death seems to be similar to 
philosophy which sees "an essential relation between life, consciousness, truth and 
death ."19 For Hegel, death is "the key concept of philosophy"20 and meaning of human 
beings is the mastery of death. To be able to assert that we exist and we live, we should 
also be able to assert that we will someday cease to exist . Deriving from Hegel, it can 537 
be suggested that, what we refer to as trauma of death in fashion, especially in looking 
wasted, can in fact be a trauma of being alive. If being alive means not being alive some 
day, mastering death will be mastering life. And in order to do that, proofs of being alive, 
existing, traces of living will repetitively return as symptoms of a trauma of being alive 
and they will bear marks of mastering death, resisting it, stili surviving it through looks 
that encountered death, as in looking wasted images. 

For Heidegger, human being is a "being-towards-death" who can achieve an authentic life 
only by understanding that he exists temporally. By accepting that we exist temporally, 
we accept death and we should seek fulfilment of life in death because death is what 
makes a person unique. it is only in our deaths that we are irreplacable. So, does 
owning life mean owning death, or claiming death, and in either case, which is at stake: 
showing that we still live away from death or showing that we are ever so close to death, 
almost tasting it? Is the deathliness of beauty, then, a proof of being alive? Do bodies 
need to look exhausted to show that they have lived? Do these images teli that we are 
faced with a " nihilistic gamble of living more intensely by chancing death in the pursuit 
of pleasure"21? 

What about the sense we get from such images that show "excess as the most real 
experience, the most immediate sensation"?22. They do not want to please us but can 
we assume that they want to give us pain and terror? If so, the feeling we can get 
from them, according to Edmund Burke, is the sublime. Burke explains the difference 

17Caroline Evans, Ibid., s. 204. 
18Ulrich Haase and William Large, Maurice Blanchot, (New York: Routledge, 2001), s. 41.  
19Ibid., s. 38. 
20Ibid., s. 37. 
21Caroline Evans, Ibid. s. 204. 
22Carollne Evans, Ibid., s. 204. 
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between beauty and sublimity and by emphasising on terror he argues that what gives 
pain is the sublime whereas what gives pleasure is beautiful .  The beauty in question in 
these images becomes already impossible to attain because even if they aim at giving 
pleasure, it is a pleasure of reflecting pain, or making suffering visible. Burke says: 

"Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, that 
is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible 
objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the 
sublime; that is, it is productive of the strongest emotion which the mind 
is capable of feeling. I say the strongest emotion; because I am satisfied 
the ideas of pain are much more powerful than those which enter on the 
part of pleasure." 

So, following Burke, we can think that the idea of pain and excessive reflections of 
having lived in these images are sources of pain, and examples of sublimity. 

The sense of the sublime is further enacted in two other qualities of the aesthetics of 
these images . Firstly, we can look at the uncanny quality of these images. About the 
uncanny we can say as follows: 

"The uncanny is concerned with the strange, weird, and mysterious . . . it 
involves feelings of uncertainty, in particular regarding the reality of who 
one is and what is being experienced. It is a crisis of the proper and the 
natural, touching upon everything that one might have thought was 'part 
of nature'; one's own nature, human nature, the nature of reality and the 
world. It can be felt in response to dolls and other lifelike or mechanical 
objects. It can be a matter of something gruesome or terrible, above all 
death or corpses, cannibalism, live burial, the return of the dead. But it 
can also be a matter of something strangely beautiful . . .  It can involve a 
feeling of something beautiful but at the same time frightening, as in the 
figure of the double . . .  It would appear to be bound up with a sense of 
repetition or 'coming back' . . .  a compulsion to repeat. At some level the 
feeling of the uncanny may be bound up with a compulsion to return to an 
inorganic state, a desire (perhaps unconscious) to die, a death drive."23 

The keywords we can extract from a definition of the uncanny can match the concepts 
we associate with the aesthetics in question. In images of the body cut and sewn up 
and the corpse-like models, we see the strangeness, the unfamiliarity of the familiar; 
the attack on and invasion of what we consider proper and natural; the integrity of the 
healthy body; the sweetness of a doll. At the same time, the whole experience of being 
exposed to these images and thinking about them is uncanny because the very idea of 
this aesthetics is itself like a secret encounter with us and the world. 

The representation of the uncanny becomes stronger in the neo-baroque aesthetics 
in which we have the baroque "visual delight in spectacle"24• The 21st century neo
baroque is parallel to the 17th century baroque in the expression of spatial, visual and 

23Nicholas Royle, The Uncanny, (New York: Routledge, 2003), s. 1,2. 
24Angela Ndalianis, Neo-Baroque Aesthetics and Contemporary Entertainment, (Massachusetts: MiT 
Press, 2004), s. 172. 
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sensorial elements but the cultural and technological transformation gave birth to new 
ways of representing baroque perceptual systems, that is, the neo-baroque which sees 
no boundary at astonishing and over stimulating the senses with extravaganza and 
excess with the spectacle it presents. 

A neo-baroque spectacle is the "love of illusion, of the pleasure of surprise, of 
enchantment, coupled with a blurring of the distinction between illusion and reality."25 

In Nip/Tuck, the neo-baroque spectacle takes place in the operation room. Mostly, the 
surgery begins when the surgeon says: "Hit it!" to the nurse and she starts the music, 
sometimes an electro-clash song, sometimes and 80s music, sometimes classical music 
accompanies the surgery, We have a fast-paced, seductive surgery scene which tests 
our ability to stand the bloody but beautifully screened details of surgery, We have far 
example a facial transplant surgery, which unfortunately fails. Then we have a real case, 
the Rosenberg twins who go under a separation surgery. These operation room scenes 
reflect the understanding of the architectural dimension of the neo-baroque spectacle 
which comes like bombardment of images, sounds, and movements. We enter a state 
of disorientation and over stimulation26 and the neo-baroque spectacle in Nip/Tuck 
transforms "life into death, light into darkness, and pleasure into trauma."27 

Like aesthetic surgery scenes in Nip/Tuck, fashion shows reflect the principles of the 
neo-baroque spectacle, too. We see that the "taste for bizarre and fantastical" is not 
limited: "in fashion, bones are transformed into elaborate jewels, human hair is made 
into hats, and microscopic images of viruses, mouse testicles or rabbit intestines are 
blown into decorative floral paintings."28 The excess is exciting . 

Alexander McQueen's runway shows provide good examples of how "trauma turns 
into spectacle through theatrical staging of transgression."29 One example is his 
couture collection for Givenchy in 2000. It was staged on a conventional catwalk with 
unconventional models. It replaced the "parade of models on the runway by mannequins 
with clear, Plexiglas heads springing from trap doors cut into the catwalk. They rotated 
slowly on wooden disks before sinking back into the darkness from which they came. As 
the journalist La ura Craik wrote, 'the spectacle was riveting. Never have dummies looked 
so alive."'30 In another show of Alexander McQueen we see "a catwalk that simulated 
solidified black lava and culminated with a ring of flames springing up on the catwalk 
that trapped the red-sequined model in the center of"31 flames. The shows look like they 
are designed to test the possibilities of a runway show through experimental and highly 
stimulating spatial and visual elements. 

25Angela Ndalianis, Ibid., s. 171. 
26Angela Ndalianis, Ibid., s. 155. 
27Caroline Evans, Ibid., s .  243. 
28Caroline Evans, Ibid., s. 242. 
29Ibid., s. 237. 
30Ibid., s .  89. 
31Ibid., s .  90. 
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The "visual shock tactic"32 of Alexander McQueen relies on the looks of the models, be 
them alive or dead, and the design of the runway. With the models seductive in their 
deathliness, or uncanny with their doubles, or sublime in their suffered-looks, or with a 
snowstorm enacted or with models having fake nervous breakdowns on the runway, the 
fashion show points at a neo-baroque spectacle. The spectator is bound to experience 
the overpowering feeling of the sublime through the uncanniness of both the whole 
show and the elements of it. 

In conclusion, the things we talked about show that there is a change in the aesthetics of 
beauty and it is towards a praise ofthe inorganic, decayed, deathly bodies. The fashionable 
body is "intimate with death"33 and deathliness is at the heart of glamorousness and 
beauty. 

Estetik ameliyat ve moda sadece güzel olmak ve hissetmek için midir? Televizyon dizisi 
Nip/Tuck'ta estetik ameliyat sahneleri ve tasarımcı Alexander McQueen'in defilelerinde 
mankenlerin genel görünüşü tam tersini işaret eder. Martin Raymond'un "kusursuzluğun 

540 dehşeti" olarak bahsettiği üzere, yıpranmış, acı çekmiş, ölü ya da ölümü tatmış be
denler, göz kamaştırıcı bedenlerin dünyasına girer. Güzel ve kusursuz'un, hırpalanmış, 
tükenmiş, ölümü temsil eden inorganik hali, yeni bir estetik anlayışına işaret eder. Bu 
bildirinin amacı, kusursuzluğu ve parıltıyı yücelten estetik anlayışının nasıl değiştiğini ve 
ortaya çıkan yeni estetiğin yıpranmayı, ölümü ve Hal Foster'ın gerçeğin bulunduğu yer 
olarak tanımladığı cesedimsi bedenleri neden öne çıkarttığını beş yaklaşım üzerinden 
tartışmaktır: neo-barok, yüce, the uncanny, ölüm, ve travma. 
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Fotoğraf-nesnellik/ Algı İlişkisi ve 
Bergsoncu Modelleme 

Güven ÖZDOYRAN 

Bu bildirideki amacım, fotoğrafın gelişiminde ve algılanmasında kronolojik bir sıra izleye- 541 
rek bir çeşit fotoğraf tarihi betimlemesi sunmak olmamasına rağmen, fotoğraf temasını 
merkezine oturtan her yazıda kendine yer bulan bir milad ile sıradan olma riskini göze 
alarak, Niepce ile başlamak istiyorum.  Niepce, "Heliograf" adını verdiği makinesi ile üç 
boyutlu bir görüntüyü (çatıdaki güvercin yuvası) iki boyutlu bir düzleme (metal levha) bir 
"özne" dolayımı olmaksızın, neredeyse "birebir" taşımayı başarmıştı. Başka bir ifadeyle, 
Locke'un Tabula Rasa'sı, "metal bir levha"ya dönüştürülerek fiilen hayata geçirilmiş-
ti. Fotoğraf ile birlikte, plastik sanatlardaki "nesnellik", başka bir ifadeyle, "benzetme" 
(taklit etme) saplantısı, artık yalnızca patolojik bir ihtirasa işaret eder olmuş, mimetik 
sanat itibarını kaybetmişti. "Doğayı" ya da bir planı "olduğu gibi aktarma", "gerçekliği 
birebir taklit etme" plastik sanatlarda her zaman bir tutku olmuş, Rönesans ile beraber 
"perspektif"in keşfiyle, yani üç boyutlu uzama figürler yerleştirilerek, bu amaca her za-
mankinden daha fazla yaklaşılmıştı .  (Ancak şu noktanın da altını hemen çizelim: Yapılan 
genelleme dışında kalan, semboller yoluyla kendi "dil"ini oluşturan, mimetik olmayan re-
sim akımları da söz konusuydu. Fotoğrafın ortaya çıkmasının değiştirici gücü, daha çok 
bu akımların önünü açmış, "doğayı taklit etme" görevi, tümüyle mekanik bir işlem olan 
fotoğrafa bırakılmıştı. Böylelikle, fotoğraf resmin önünü tıkamış değil, tam tersine, onun 
kendi özgün dilini kurmasının önünü açmış sayılabilir. Başka bir ifadeyle, fotoğrafın icadı, 
bir yönüyle, resmin özgürleşmesi olarak da okunabilir, çünkü fotoğraf ile beraber resim 
sanatındaki "gerçeklik-simgesellik" tartışması son bulmuş ve gerçekliğin temsili fotoğra-
fa bırakılarak, resim tümüyle estetik değerler üzerinden tartışılmaya başlanmıştır.) Ama 
yine de doğayı resmeden bir yorumcu olarak sanatçı figürü, "nesne" ile "o nesnenin 
temsili olan" resim arasında bir dolayım olarak "kuşkuların" kaynağı olmuştur. Tam da 
bu nedenle, fotoğraf, dolayımsız bir aktarım olarak bütün kuşkuları ortadan kaldırmış, 
öznenin tahakkümüne son vermiş, "nesnel", "ölçülebilir" bir aygıt olarak kabul görmüş 
ve insanlığın büyük düşü gerçekleşmişti. Bu bildiride amacım, fotoğrafa atfedilen bu 
"nesnellik" vurgusunu ve fotoğrafın ontolojik statüsünü; fotografik görüntü-algı-ger-
çeklik ilişkisini merkeze alarak tartışmaktır. Ele alınacak soruları şu şekilde de formüle 
edebiliriz: Fotografik görüntü ile nesnesi arasındaki ilişki ne türden bir ilişkidir? Fotoğraf, 



mevcut imgenin yalnızca donuk bir "temsili" midir? Ya da fotoğrafın "gerçekliği birebir 
temsil ettiği" iddiası bir istismar mıdır? Yoksa bir "makul"ü mü işaret etmektedir? 

Fransız sinema kuramcısı Andre Bazin, fotoğraf-resim ilişkisini, fotografik görüntü ile 
gerçeklik arasındaki sorunu Freudyen psikanalitik terminolojinin yardımıyla açıklamaya 
çalışır. Bazin'e göre, geleneksel görüntünün, yani resmin ve heykelin orijinine yönelik 
sorular sorduğumuzda, yanıtı "mumya kompleksi"nde buluruz . '  Buna göre, Mısır'da fi
ravunların mumyalanması bir ölümsüzlük isteğini, başka bir ifadeyle, süreklilik ihtirasını 
açığa vurur. Ancak tarihsel ölçekte, kalıcı olma telaşı biçim değiştirmiş ve örneğin XIV. 
Louis kendini mumyalatmak yerine, portresini yaptırmakla yetinmişti.2 Bazin'in bu fark
lılaşma süreci ile ilgili asıl vurgusu sanırım şudur: Bu biçimsel değişiklik, aynı zamanda 
model ya da doğa ile resim arasındaki ilişkiyi de bir değişime uğratmış, aralarındaki 
cüretkar "özdeşlik" ilişkisi ("mumyalama" ile aynı zamanda mumya ile mumyalanan ara
sında bir özdeşlik ilişkisi kurulmuş oluyordu) ortadan kalkmış, onun yerine daha naif 
bir ilişki türü olan "benzerlik" ilişkisi konmuştur. Yani, model'in statüsü ile ortaya çıkan 
görüntünün statüsü arasında bir mesafe öngörülmüş, resim model'in "kendisi" olarak 
değil, ama bir yeniden sunumu veya temsili olarak kabul görmüştür. Dolayısıyla, bu iki 

542 temsil'in ontolojik statüsü farklılaşma göstermiştir. Açık ki, bu dönüşümün bir bedeli 
de olacaktır: Öncelikle, model ile geleneksel görüntü arasındaki ilişkinin tam bir tür 
geçirgenlik ilişkisi olduğu, yani ikincisinin ilkini tümüyle yansıttığı fikri terk edilmiş ve 
model ile onun görüntüsü arasındaki mesafe ilk defa gündeme gelmiştir. Bu "mesafe" 
bir kez fark edildikten sonra, elbette artık yapılması gereken bu mesafeyi olabildiğince 
kapamaktır. İşte fotografik görüntünün bütün gücü, bu mesafeyi bütünüyle ortadan kal
dırmış olduğu iddiasında yatmaktadır. Geleneksel görüntü'de -resimde- her zaman sa
natçı tahakkümü vardı. (Fotoğrafın, heykel ile değil ama resim ile olan sıkı ilişkisi, onun 
son kertede iki boyutlu bir temsil oluşu ile ilgilidir, heykel ise bunun tersine üç boyutlu 
karakteri nedeniyle sıyrılmakta idi . )  Bu tahakküm fotoğraf ile birlikte, tümüyle meka
nik bir tasarım olan fotoğraf makinesine geçmişti . Bazin'in ifadesiyle, "fotoğrafın resme 
göre yeniliği temel nesnelliğindendir".3 Merceğin nesnelliği, (Bazin'in isabetli vurgusunun 
altını çizelim: Fotoğraf makinesindeki mercek topluluğuna "objektif" denmesi tesadüf 
değildir4) onun "duygusuzluğundan" kaynaklanmaktadır, Bazin gibi Freudyen terminoloji 
ile konuşmak gerekirse, merceğin bilinçaltı yoktur; mekanik göz "yaratmaz", "yaratma 
ihtirası" özneye aittir. Elbette, sanat ya da estetik duygu insana ait bir duygu idi, ancak 
Bazin'e göre, fotoğraf ile birlikte "insanın yokluğundan zevk alırız".5 "İlk defa olaraktır 
ki temel nesne ile bunun anlatımı arasına, bir başka nesnenin dışında herhangi bir şey 
girmemektedir. İlk defa olaraktır ki, dış dünyanın bir görüntüsü, insanın yaratıcılığı işe 
karışmaksızın, sıkı bir gerekirciliğe göre kendiliğinden meydana gelmektedir."6 

Bu alıntıda önemsediğim nokta, Bazin'in "gerekircilik" üzerine yaptığı vurgudur. Burada 
anlatılmak isteneni sanıyorum şu şekilde betimleyebiliriz: Öznenin aradan kalkması ve 

Andre Bazin, "Fotoğraf Görüntüsünün Varlıkbilimi", Çağdaş Sinemanın Sorunları içinde 
{Ankara: Bilgi Yayınevi, 1995), s.30. 
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aktarımın dolayımsız ve mekanik bir süreç yoluyla gerçekleşmesi sonucu, görüntülenen 
ile teknik görüntü -fotografik görüntü- arasındaki ilişkinin artık keyfi değil, ancak zorun
lu bir neden-sonuç ilişkisine dayandığı iddiasıdır. Bu iddia son derece belirleyicidir. Çünkü 
görüntülenen nesne veya plan ile fotografik görüntü arasında böyle bir sıkı neden-sonuç 
ilişkisi kurar isek, kaçınılmaz bir biçimde fotografik görüntünün "nesnelliği" sonucuna 
varırız. Daha basit bir ifadeyle, eğer iddia doğru ise, tıpkı algımızın çalışma prensibini 
açıklayan temel yaklaşımda olduğu gibi, burada fotografik imge, bütünüyle fotoğraflanan 
nesnenin sonucudur ve zorunlu olarak nesneldir (her ne kadar Baudrillard, Kötülüğün 
Şeffafiığı'nda, fotoğraf ile fotoğraflanan arasındaki ilişkiyi tersyüz etmeye çalışsa da7) .  

Tam bu nokta d a  Mary Price'ın argümanlarına bakmak gerekiyor. Price'a göre de, resim 
ile fotoğraf arasındaki temel fark, fiziksel veya kimyasal farklar değil, "fotoğrafın nes
neler dünyasıyla olan 'nedensel' bağı"dır. Bu bağ sayesindedir ki, aslında biz fotografik 
görüntü ile o görüntünün nesnesi arasındaki ilişkiyi "nesnel" olarak tanımlayabiliyoruz. 
Price'ın ifadesiyle "fotoğrafta tek boynuzlu atlar yoktur. Eğer bir tane görülecek olursa, 
buna inanmamak gerekir."8 Price'ın bu nedensel ilişkiyi ele alma biçimi bu bağın minima
lize edilerek sunulmuş şeklidir. Buna göre, kabaca, fotografik görüntü ile model arasın
daki benzerliğin bu bağ üzerinden kurulmasıyla beraber, "imgedeki her nokta ile kopya-
ladığı asıl sahnedeki nokta arasında" bir karşılıklılık da kurulmuş olur. Başka bir ifadeyle, 543 
burada söz konusu neden-sonuç ilişkisi odaksaldır. Buradan hareketle, Price, fotoğrafın 
"kodsuz" olduğu iddiasını tartışmaya açar.9 Fotoğrafta bu odaksa! bağlar dışında bir "yan 
anlam" yoktur. Nedenselliğin minimalize edilerek sunulması ve yan anlamların bu yol ile 
ortadan kaldırılması durumunu Price "transkripsiyon" terimi ile açıklar. Çünkü fotoğraf-
ta, mekanik göz, yani mercek tümüyle nötr'dür. Transkripsiyon, "ışığın film üzerindeki 
nötr, dokunulmamış fiziksel etkisine" işaret eder.10 Dolayısıyla, burada transkripsiyon ile 
vurgulanan "nötr" olma durumu, "dolayımsızlık" durumuna da gönderme yapar. Bu do-
layımsızlık ve nötr'lük durumundan dolayıdır ki, fotografik görüntü ile ortaya çıkan imge, 
görüntülenen nesnenin kimliğine dair hiçbir şey söyleyemez, yaptığı şey yalnızca onun 
"varlığı"nı göstermektir, varlığını onaylamaktır. Ancak, Price, bizi rahatsız edecek dere-
cede kurduğu bu minimalize edilmiş ve tüm yan anlamları ortadan kaldıran "dolayımsız-
lık" fikrini, en uç noktaya kadar taşımaz ve fotoğrafı yorumlayan bir özne fikrini ortaya 
atarak bizi rahatlatır. Bu "fotoğrafı okuyan özne", "yorumcu" yoluyla görüntü ile nesne 
arasındaki "büyüsel" özdeşlik ortadan kalkar ve bir uyumsuzluk yakalanır. Böylelikle, 
imge ile model arasındaki nedensel ilişki saflığını yitirir. Çünkü "fotoğrafa bakanlar" artık 
yalnızca mekanik gözler değildir ve dolayısıyla öznelerin "onun anlamı konusunda hemfi-
kir olacakları" varsayımının kendisi "saflık" olacaktır. Ancak, burada okuyucuyu zorlayan 
fikir, kodsuz olan bir imgenin, farklı özneler tarafından farklı farklı anlamlandırılabilmesi 
olanağının açık bırakılmasıdır. Çünkü özne ancak kodlar ile fotoğrafı "deşifre edebilir" ve 
yorum -anlamlandırma- çeşitliliği tam da bu deşifre etme, ya da kodları "okuma" süre-
cinde ortaya çıkar. Deşifre edilen burada "kod"lardır, görüntünün kendisi ya da bütünü 
değil . Ancak bu katkı ile bir temsil olan fotoğrafın, temsil edilen nesnesini aştığından 
bahsedebiliriz, bu onu tam da "sanat" yapan niteliğidir. Ancak, bütün bu açıklamalarda 

7Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998), s.157. 
8Mary Price, Fotoğraf: Çerçevedeki Gizem, (İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2004),s.18. 
9A.g.e., s. 22 
10A.g.e., s. 19 



vurgu yapılan öğe, fotoğrafı çeken özneye değil, fotoğrafı yorumlayan öznelere yönelik
tir. Yani, kodlar yorumsaldır, görüntüye ait değildir hala. 

Fotografik görüntü ile nesne arasındaki odaksal nedensellik ilişkisinin bizi taşıyacağı bir 
diğer önemli sonuç, bir fotoğraf görüntüsünde, o görüntüdeki her bir parçanın diğeriyle, 
tıpkı algımızda olduğu gibi, ilişkili olma zorunluluğudur. örneğin bir insan fotoğrafında, 
gövdenin kol, bacak veya diğer uzuvlarla olan ilişkisi tümüyle algımızdaki gibidir. Oysa 
resimde parça-bütün ilişkisi arasında doğrudan bir zorunluluk yoktur, bu sadece onu 
çizen el'in tercihine, sanatçının kurgusuna bağlıdır. Fark, kısaca, vizörde oluşan imge 
ile o imgenin filme yansıyan düzleminin aynı olmasından, başka bir ifadeyle, pozlamayı 
dışarıda bırakırsak, sürecin "'vizör"deki görüntünün "nesnel" olarak mercekler yoluyla 
negatife aktarılması olarak kabul görmesinden kaynaklanır. Ancak, agrandisördeki plan, 
vizörde olduğundan farklı olarak manipülasyona ya da müdahaleye açıktır. Ve Price'ın 
altını çizdiği gibi, fotoğrafta baskı aşaması ayrı bir performansı barındırır. 11 Dolayısıyla, 
fotografik görüntü ile görüntülenen nesne ya da sahne arasındaki nedensel ilişki baskı 
aşamasında bir kırılmaya uğrar. Ve belki de, sanatçının, özne olarak performansını en 
yoğun gösterebileceği mecradır baskı aşaması. Yukarıda yaptığımız vurguya geri döne-

544 cek olursak, vizörle sınırlandırdığımız fotografik görüntü oluşturma aşamasının "yaratma 
eylemini" dışarıda bıraktığı genel kabulüne karşı, baskı performansının orijinalliği, va
rolan bir imgenin yeniden üretilmesi, reprodüksüyonu olmasının ötesinde, yeni imgeler 
"yaratabilme" olanağını sanatçıya sunar. Tam da bu noktada, fotoğrafın sanata yaklaş
tıkça "nesnel" olma iddiasından uzaklaştığını söyleyebiliriz. Bir çalışmayı sanat yapıtı 
kılan temel nitelik elbet onun "özgün"lüğü olacaktır. Öte yandan, açıktır ki, "nesnel" 
olduğu iddia edilen bir "iş", belki "bilimsel", "dokümantasyon" ya da "kanıt" olabilir, ama 
aynı zamanda "sanatsal" olamaz. Zaten fotoğrafı sanat olarak görmeye temel karşı çı
kışları barındıran "el" emeğinin fotoğrafta bulunmaması (Bazin'in yukarıda vurguladığı 
gibi insanın olmamasından duyduğumuz zevkin bir sonucu olarak) "özgün"lük sorununu 
daha çetrefil hale getirebilir. İşte burada "baskı performansı" önemini iyiden iyiye belli 
etmektedir. (Buralarda, "kompozisyon"u, yani kurgulanmış bir sahnenin fotoğrafını ve 
sanatçının hiç olmazsa neyin ve hangi anın fotoğrafının çekileceğini belirleyen tek etken 
olmasını dışarıda bırakıyorum.) O halde, sorunumuza geri dönecek olursak, fotografik 
görüntünün bir takım "kodlamalar" toplamı olarak kabul edilip edilmemesi, onun "nes
nelliği" açısından belirleyici olacaktır. Vilem Flusser, fotoğrafı tümüyle bir kodlama olarak 
betimler. Böylelikle, "görüntüler yorum için yer bırakırlar".12 Çünkü burada, zamanı da 
katarsak dört boyutlu bir fenomeni "soyutlayarak" "iki boyutlu semboller halinde kodla
ma" söz konusudur. Flusser, kodlama derken, fotografik görüntü ile metin ya da kuram 
arasındaki ilişkiyi kastetmektedir. Buna göre, fotografik görüntüyü oluşturabilmemiz için 
bir "aparatus"a, fotoğraf makinesine ihtiyacımız vardır. Ve "aparatus", belirli bir bilimsel 
"metin" takip edilerek oluşturulmuştur. Buna ek olarak, fotoğrafçı da "makine" bağımlı
dır.13 Fotoğraf makinesi, dış dünyadaki gerçekliği kodlar yardımıyla "durumlara" dönüş
türen kuramsal bir aygıttır Flusser'e göre. Bu niteliğinden dolayıdır ki, fotografik görün-

11A.g .e., s, 42 
12Vilem Flusser, Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru (İstanbul: Ağaç Yayınevl, 1991), s .11 
13A.g.e., s. 41 
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tü, geleneksel görüntüden farklı olarak, "üçüncü dereceden" soyutlamadır.14 Halihazırda 
kendisi bir soyutlama olan görüntüyü, bilimsel bir kurama dayanarak oluşturulan (optik 
kuramı, ışık -fizik- kuramı ve kimya kuramı) görüntüye çeviriyoruz, dönüştürüyoruz. 
Fotoğraf makinesi bir kuramlar bütününe göre oluşturulmuştur, dolayısıyla fotografik 
görüntü de "kuram bağımlı" bir görüntüdür. Makine ya da aparatus, dış dünyadaki gö
rüntüyü iki boyutlu düzleme tercüme etmektedir. Flusser,'e göre, fotografik görüntü "gö
rüngüleri" değil, "kavramları" kastetmektedir.15 Çünkü aparatus "kavramlar bütünüdür". 
Bütün bu karmaşık süreci düşünecek olursak, açıktır ki, fotografik görüntü yoğun kod
lamalardan oluşmuştur ve bu kodları deşifre etmek, geleneksel görüntüye oranla daha 
güçtür. Dolayısıyla, fotografik görüntünün "nesnelliği" de son derece tartışmalıdır. Çünkü 
teknik görüntüler "deşifre edilmesi gereken bir simgeler bütünüdür".16 

Flusser'in vurguladığı en önemli nokta, sanıyorum, siyah-beyaz fotoğraflarla renkli fo
toğraflar arasında yaptığı karşılaştırmada ortaya çıkar. Flusser'e göre, siyah-beyaz gö
rüntü daha az soyutlama içerir ve dolayısıyla gerçekliğe daha yakındır.17 Renkli görün
tüler daha fazla metin yüklüdürler ve kuram bağımlıdırlar.18 Ve yüklendikleri kodlama 
dizileri daha yoğundur. Bu açıklamada paradoksal olan nokta şudur: Fotografik görüntü, 
ne kadar "nesnel" olursa, dış dünyadaki geçekliğe ne kadar yaklaşırsa, başka bir ifadeyle 545 
ona ne kadar benzerse, aynı oranda gerçeklikten o kadar uzaklaşmış olacaktır. Çünkü 
bütün bu "mesafe"yi kapatma çabası, bir takım metinsel kodları, "meta-kodları", bilimsel 
kuramları devreye sokar, soyutlama derecesi artar. Çabaladıkça, amaçtan o kadar uzak-
laşılır. Fotoğrafçı ile Sisifo'nun çabası aynı derecede karşılıksızdır. Dış dünyadaki "yeşil" 
ile fotografik görüntüdeki "yeşil" ontolojik olarak farklıdır. İkincisi tümüyle kuramsaldır. 
"Siyah-beyaz fotoğraflar, renklilere oranla daha somut ve "doğru"durlar". 19 Son olarak, 
bir fotoğraf eleştirisinin temel hedefi, Flusser'e göre, fotografik görüntüdeki bu kodlar 
bütününü deşifre etmek olmalıdır. 20 O halde, bir "aparatus" olarak fotoğraf makinesinin 
içerdiği tüm bu güçlükleri göz önüne aldığımızda, Flusser açısından da, başta sordu-
ğumuz sorular, ve çizdiğimiz plan düşünülecek olursa, geleneksel görüntü'nün keyfiliği 
olarak gördüğümüz "dolayım", yani "özne", fotoğraf söz konusu olduğunda da zorunlu 
olarak karşımıza çıkıyor, kuram ve kodlar olarak: Fotoğrafın dolayımsız bir aktarım oldu-
ğu miti tümüyle yıkılıyor. 

Fotoğraf ve fotografik görüntü üzerinden yürütülen bütün bu tartışmalar, felsefeden bes
lendikleri kadar felsefeyi de beslemişlerdir. Fotoğrafın, felsefi tartışmalarda bir çeşitlilik 
yarattığı söylenebilir. "Fotoğraf" ya da "fotografik imge"; algı, bellek, zihin gibi felsefi 
kavramlar tartışılırken kullanılan malzemelerden biri haline gelmiştir. Örneğin Santaya
na, fotoğraf makinesinin fotografik görüntü üretmesi gibi "akıl"ın da anı ve imge üretti
ğini söyler. Benzer şekilde, tartışma açısından bereketli bir örnek olarak Bergson'da da, 

14A.g.e., s. 43 
15A.g.e., s. 17 
16A.g.e., s. 18 
17A.g.e., s. 47 
18A.g.e., S .  49 
19A.g.e., s .  48 
20A.g.e., s. 56 



fotoğraf ve fotografik imge, algı kuramı açıklanırken başvurulan temel "model"ler ol
muşlardır. Ancak, tam tersi bir biçimde, "yanılsama" olarak. Bergson, Madde ve Bellek 
adlı yapıtında, akıl'ın kendisinin bir imge olduğunu, dolayısıyla yeni imgeler üretemeye
ceğini iddia eder.21 Bergson'un görüşlerine geçmeden önce, şunu belirtmeliyim ki, Berg
son felsefesi dikkate alındığında başlangıç noktam, pedagojik açıdan çok isabetli olmasa 
da, bizim şu anki "tema"mız açısından en müsait yer gibi görünüyor. Şimdi, Bergson'da 
fotografik imge ya da sinematografik imge merkezi olmaktan ziyade talidir. Zira onun 
amacı bir fotoğraf ya da sinema felsefesi oluşturmak değildir, tam tersine, o bu nosyon
lari eleştiri yönelttiği bir bakış açısını örnekleme amaçlı kullanır. Yaratıcı Evrim adlı çalış
masının "Mekanik İllüzyon" başlıklı son bölümünde, Bergson Fotoğraf-Sinematografi 
nosyonlarını dolaşıma sokar. Bergson'un fotografik görüntüyü ya da sinematografik ha
reketi neden bir "yanılsama" (illüzyon) olarak ele aldığını açıklayabilmek için, onun ön
görmüş olduğu "akıl" ( intellect) ile "sezgi" (Intuition) arasındaki dualiteyi kavramak ge
rekiyor. Bu tür bir dualizm aynı zamanda, "yaşam" ile "mekanizm", " metafizik" ile "bilim" 
arasındaki gerilimi, yarılmayı da içerir. Deleuze, Bergson'un sistemi içerisinde bu iki ye
tiyi tasnif ederken, akıl'ın "problemleri ortaya koyan", sezgi'nin ise "zeka'nın kendine 
karşı işlemesi pahasına, ortaya konan problemlerin doğru ya da yanlış olduğuna karar 

546 veren" yeti olduğunu söyler.22 Bergsoncu bu dualizm, onun fotoğraf ve sinema ile ilgili 
görüşlerini tasnif ederken yararlanacağı temel referans olacaktır. Öncelikle, Bergson'un 
fotoğraf ve sinemanın, daha doğru bir ifadeyle fotografik imge ile sinematografinin, al
gımızın mekanik jş!eyjsjnj betimleyebilmek için kullandığı temel "model"ler olduğunu 
söyleyelim. Bu modellemeye göre, algımız, tıpkı fotoğraf makinesi gibi, dış dünyanın 
enstantane fotoğraflarını çeker. Ancak, bu statik, donuk fotografik imgeler aklımız açı
sından gerçekliği kavramak için yeterli değildir. Bu yüzden donukluğu harekete çeviren 
"sinematografi"ye de ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla, insan zihninin doğal eğilimi ile fotoğ
raf ve sinemanın prensipleri, ortaya çıkardıkları imgeler, kesişmektedir. Burada zamanın 
anları, enstantane fotoğraflar ile örneklenir. Bergson açısından, yarılma tam da burada 
başlamaktadır. Bu şekilde betimlenen mekanik algı teorisi, elbette pratik açıdan işler 
durumdadır23, ancak eğer amacımız "gerçekliği" kendinde bilmek, yani "mutlak"ı bilebil
mek ise, bu sinematografi bize yalnızca onun bir yanılsamasını sunabilir. Burada hemen 
belirtmeliyim, tıpkı Kant'ta bulduğumuz negatif anlamıyla "Diyalektik" ya da "illüzyon" 
gibi, Bergson'da da bu yanılsama kaçınılmazdır, çünkü zihnimiz kendi doğası gereği si
nematografiktir. 24 Bu yüzden de Bergson, gerçekliği kendinde bilebilmek için, "mutlak"ı 
bilebilmek için algımızın bu doğal eğilimini tersine çevirmemiz gerektiğini söylüyor: "Fel
sefe yapmak, düşüncenin ödevinin alışılmış yönünü tersine çevirmektir".25 Ancak, Berg
son, "mutlak" olanı, şeyleri kendinde bilmeyi ileri sürerken, bu iddianın hiçbir zaman 
Kantçı anlamda bir "aşkınsallık", deneyime önsel olan, onun koşulu olarak postüle edilen 
bir öğeyi barındırdığını düşünmez, tersine Bergsoncu sezgi, aşkınsal değildir, ama 
"içkin"dir. Şimdi, akıl ile sezgi arasındaki farklılığın neleri beraberinde getirdiğine baka-

21Henri Bergson, Matter and Memory (Londra, 1911), s.10 
22Gilles Deleuze, Bergsoncu/uk (İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2005), s.56 
23Henri Bergson, Creative Mind, An Introduction To Metaphysics , (New York: Carol Publishing, 
1992), s.146 
24Henri Bergson, Creative Evolution, (New York: Dover Pub., 1998), s.347 
25Bergson, Creative Mind, s.190 
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lım. Bu ikisi arasındaki temel fark, "zaman"ı nasıl kurguladıklarına bağlıdır. "Gerçek za
man", yani "süre", Bergson'a göre, şimdiye kadar felsefenin ve bilimin tanımladığı 
"zaman"dan tümüyle farklıdır ve bu fark Bergson açısından bizim dış dünyayı ve o dün
yanın parçası olan nesneleri algılama biçimimizi tümüyle belirler. Felsefenin ortaya attığı 
bir çok problem aslında zamanın nasıl kurgulandığı ile ilgilidir (Örneğin Zenon paradok
su, ve istencin özgürlüğü problemi). Yapılan en kritik hata, Bergson'a göre, zaman ve 
uzam arasında bir ayrım yapılmamasında yatmaktadır. Bir başka ifadeyle, zaman hep 
"uzamsallaştırılmış"tır. Bu uzamsallaştırılan zaman, "değişim''i, değişmeyen, sabit du
rumlar olarak kavramaya çalışır. Halbuki "süre", sinematografik değildir. Orada hareket, 
ya da değişim, statik durumlardan oluşmaz . Orada "olmuş" olan yoktur, "oluş" vardır.26 

Deneyim, bu anlamıyla, "akış"tır, "değişim"dir. Ancak, uzamsal zaman'da her bir an di
ğeriyle homojendir, ve kendisini "ardışıklık" ile tarif eder. Bu ardışıklık, uzamsal olduğu 
için, "dışsal" bir ardışıklıktır. Oluş'u mekanizm ile, sinematografik metod ile kavramaya 
çalışmak yanılsama ile sonuçlanacaktır.27 Bergson ayrıca, "derece farklılığı" ile "doğa 
farklılığı" arasında da bütün bu anlatılanlara paralel olarak bir ayırım yapar. Bu ayrıma 
göre de, zaman ile uzam arasındaki fark derece farkı değil ama "doğa farklılığıdır". 
Zaman'ın kurgulanmasındaki farklılıkta olduğu gibi, derece ya da doğa farklılığı arasın-
daki ayrımın görülememesi de yanılsamanın kaynaklarından biridir.28 Algılarımız, ardışık- 547 
tır, ya da en azından ardışık olmaya doğaları gereği yatkındırlar. Bu onların sinematog-
rafik, mekanik doğalarından kaynaklanır. Bu yüzden de biz, dış dünyayı, zamanı ardışık-
lık ile tanımlama eğilimindeyizdir.29 Gerçek zaman, süre ise değişimdir, akıştır. Gerçeklik'in 
kendisi harekettir.30 Ve aslında bizim ona pratik kullanım için atfettiğimiz dışsal ardışıklık 
durumu söz konusu değildir. Süre durumunda, daha doğru bir ifadeyle "akış"ta, dışsal 
ardışıklıktan, bahsedemiyoruz, birbirine dışsal olmak yerine, birbirinin içine geçme du-
rumu söz konusudur. "Gerçeklikte, bunların hiçbiri ne başlar ne de biter, ama hepsi bir-
birlerinin içine geçerler."31 Burada artık, uzamsallaştırılmış zamanın "bölünebilir" olduğu-
nu ama akış'ın, süre'nin "bölünemez" olduğunu fark ederiz.32 Matematiksel zamanda, 
noktasal olan "şimdi", "geçmiş"ten tamamen kopmuş gibi gözükmektedir, yani birbirle-
rine dışsallaşmışlardır, ancak "süre"de, geçmiş "bir çeşit kutu gibi olan" bellek'te birikti-
rilen ve şimdi'den koparılan bir şey değildir.33 Çünkü geçmiş ile şimdi "bölünemez" du-
rumdadır. Bu anlamda, zamandaki an'lar birbirlerini dışlayarak değil, ama iç içe geçerek 
"şimdi"yi de kapsayarak "gerçekliği", "akış"ı oluştururlar. Bölünemez oluşuyla, geriye 
atılan bir durum, atık, ortadan kalkmıştır. Bütün bu anlatılan sistemde, "bölünemez" bir 
birlik olarak süre, "bölünebilen", sabitlenmiş ve birbirine dışsal an'lardan oluşan uzam
sallaştırılmış zamandan ayrılır. Böyle bir uzamsallaştırılmış zamanda, "değişim" ya da 
hareket sabitlenmiş durumlardan üretilir ki bu Bergson açısından bütünüyle kabul edile-
mez bir açıklama biçimidir, yanılsamadır. Bu sabit anlar birbirleriyle dışsal olmakla bera-
ber homojendirler. Bu şekilde kurgulanan zaman ile çalışan bilim, genellemeler ve kav-

26Bergson, Creative Evolution, s. 362 
27A.g.e., s. 317 
28Deleuze, Bergsoncu/uk, s. 58 
29Bergson, Creative Mind, s. 163 
30A.g.e., s. 143 
31A.g.e., s. 164 
32A.g.e., s. 147 
33A.g.e., s. 151 
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ramsallaştırmalarla ilerler, nesnelerin ortak özelliklerini alırken, onların kendilerine özgü 
niteliklerini gözardı eder. Dolayısıyla, akış'ın içindeki çeşitlilik ortadan kaybolur. Deleuze 
açısından bakacak olursak, "deneyim bize karışım", zaman-uzam karışımı, vermekte
dir.34 Yani, doğa farklılıkları ile derece farklılıkları karışmıştır. Biz bu karışımı algı ile aşa
mayız, çünkü algımız da mekanik, sinematografiktir. Bu karışımı ayrıştırmamız, onu çö
zebilmemiz, bir metod olarak "sezgi" ile mümkündür. Fark edebileceğimiz gibi, Bergson 
zaman'a, uzam'a oranla daha büyük bir önem atfeder, tıpkı nitelik ile nicelik arasındaki 
önem farklılığı gibi. Şimdi, kabaca betimlemeye çalıştığım bu dualite ile Bergson'un fo
tografik imge ve sinematografiyi neden bir yanılsama olarak ele aldığı biraz daha belir
ginleşti. Öncelikle, bölünemez bir akış olarak ele alınan deneyimde, algı, yukarıda kısaca 
değindiğim gibi, bu akıştan bir kesit alarak, burada model "enstantane fotoğraf"tır, an'ı 
stabilize eder. Fotoğraf çekerken de, prensip olarak, deneyimin akışını durdurup o an'ı 
sabitleriz, izole ederiz, bu sayede onu diğer tüm an'larla homojen kılarız.35 Bergson, 
Paris'i gezen sanatçı örneğini veriyor. Buna göre, sanatçı Notre Dame kulesinin taslağını 
çizdiğinde ya da enstantane fotoğrafını çektiğinde, o kuleyi ait olduğunu bütün bağla
mından ve hatta Paris'ten koparıp, izole eder; kendi süre'sinden koparır ve sabitler. 
Böylece, kule gerçek ve içsel yapısından uzaklaşıp, dışsal ve şematik bir temsile dönü-

548 şür.36 Buna ek olarak, sinematografi yoluyla, tıpkı uzamsallaştırılmış zamanda olduğu 
gibi, bu sabit fotografik imgelerle hareketi yaratırız. "bizim sıradan bilgimizin mekaniz
mi, sinematografik türdendir".37 Bu sinematografide, açıktır ki, an'ı sabitleyen enstanta
ne fotoğraflar, o an'a dışsaldır. Bu yönüyle de fotografik imgeler yoluyla gerçekliği, deği
şimi, akışı bilmemizin olanağı tümüyle ortadan kalkmaktadır. Yanılsama ile, akış içinden 
enstantane fotoğraflar yoluyla aldığımız kesitler yoluyla hareketi, sürekliliği "yeniden
kurmamız" kastedilmektedir. Sinemada hareket bir saniyede geçen yirmi dört kare fo
toğra�an ibarettir. Bergson'da, algımız ile fotografik imgeler ve sinematografi arasında 
kurulan bu paralellik, sonuç olarak, bir olumlama üzerinden değil, bir yanılsama üzerin
den kurulmuştur. Bununla beraber, Flusser'in argümanlarını, yukarıda Metafiziğe Giriş'ten 

yaptığım alıntıyla beraber düşünecek olursak, Bergson açısından fotoğraf ve fotografik 
görüntü ile gerçeklik arasındaki mesafenin biraz daha açıldığını söyleyebiliriz. Şöyle ki, 
Bergson sembolik anlatımları, temsilleri ve kavramsal işaretleri "gerçeklikten" uzaklaş
ma olarak kabul ediyordu, Flusser açısından da fotografik görüntü dış dünyadaki nesne
lerden ziyade kavramları işaret etmekteydi, dahası fotoğraf makinesi belli bir kuram 
doğrultusunda oluşturulmuştu, ve bilimsel kuramlar, yukarıda da açıklamaya çalıştığım 
gibi, Bergson açısından indirgemeci ve gerçekliğin kendisini kavramak için yetersiz idi. 
Ancak Deleuze'ün vurgusunu da hatırlamakta fayda var: Bergson açısından, mekanik 
algı ve bilim de tümüyle reddedilmez, bu iki figürde ontolojik bir gerçeklik yansıtır, tıpkı 
metafizikte olduğu gibi . Metafizik ve bilim, akıl ve sezgi, ontolojinin iki ayrı parçasıd ır. 38 

O halde diyebiliriz ki, fotografik görüntü de, Bergson açısından, hala ontolojik bir gerçek
liğe karşılık gelir, ontolojik bir temsildir. Ancak bu yine de "kısmi" bir temsildir. Eğer biz 
fotoğrafın bu temsil gücünü istismar ederek ona "gerçekliğin bire bir temsili" gibi ağır bir 

34Deleuze, Bergsoncu/uk, s .  6 7 
35Bergson, Creative Evolution, s .  332 
36Bergson, Creative Mind, s. 170 
37Bergson, Creative Evo/ution, s. 306 
38Deleuze, Bergsoncu/uk, s. 68 
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ödev yüklersek, büyük bir yanılgının içine düşeriz. Doğa farkı ile derece farkını, nitel 
olanla nicel olanı, uzamsal zaman ile süreyi karıştırmış oluruz. Bu son bölümdeki tartış
mada, Bergson bağlamında, unutmayalım ki, fotoğrafı, mekanik algı ve onun uzamsal 
zaman ile ilişkisi üzerinden tartışıyoruz, fotoğrafın sanatsal değeri buraya kadar tümüy
le gözardı edildi. Sanatsal üretim olarak fotoğraf'a Bergson'un yaklaşımı ne olur? soru
sunu takip edebileceğimiz doğrudan Bergson tarafından tartışılmış bir metin mevcut 
değil. Bu yüzden Bergson'un Yaratıcı Zihin adlı yapıtındaki birkaç paragrafta çok kabaca 
değindiği sanat temasını referans alırsak39, söyleyebileceklerimiz şunlarla sınırl ı :  Sezgi'yi 
"doğrudan farkındalık" ve "dolayımsız veri" olarak tanımlarsak, "gerçekliğin", "akışın" ve 
"değişimin" mekanik algı ya da bilimle olan mesafesi, sanat ile olan mesafesine göre 
daha dramatiktir. Bergson açısından sanat, kavramsal değil, ama sezgisel bir etkinliktir, 
yani sanatsal etkinlikte öznenin sanat nesnesiyle ilişkisi reflektif olmaktan ziyade bir 
çeşit "dolayımsız farkındalık" olarak tanımlanır. Bu haliyle, sanat felsefeye ve dolayısıyla 
gerçekliğe daha yakın duruyor. Bu durumda da, bir sanat yapıtı olarak fotoğrafın doğru
luk değeri, mekanik algıya oranla daha yüksekmiş gibi görünüyor. Ancak hemen vurgu
lamalıyım ki, bu türden sanat-mekanik algı-gerçeklik karşılaştırmaları, Bergsoncu sis
tem açısından, bir hataya pekala işaret ediyor olabilir. Bu karşılaştırmada hala "doğa 
farklılığını" bir "derece farklılığı"na dönüştürme, dolayısıyla da problemi yanlış inşa etme 549 
olasılığını tartışmaya açık bırakıyorum. 

Sonuç olarak, fotoğrafın ya da fotografik imgenin nesnelliği, onun gerçeklikle olan ilişki
sinin ontolojik statüsü, bizim gerçekliği nasıl kurduğumuzla doğrudan ilgilidir. Fotografik 
imge ile o imgenin dış dünyadaki nesnesi arasındaki ilişkiyi, algımız ile algılanan nesne 
arasındaki ilişki biçimine tercüme ederek söylersek, neden-sonuç ilişkisi biçiminde ta
sarlarsa!<, fotografik görüntünün ontolojik statüsü ile nesnenin ontolojik statüsü arasın
daki farklılık "doğa farklılığı" olmaktan çok yalnızca zayıf bir "derece farklılığına" karşılık 
gelir. Bu durumda, belki fotoğrafın nesnelliği sorununu bertaraf etmiş oluruz ama, bunun 
bedeli fotoğrafın temsil ettiği planı aşamaması, dolayısıyla onun sanat ile olan bağının 
zayıflaması olacaktır. 

Photography-objectivity/Perception Relation and Bergsonian Modeling 

It is first by the invention of photography that the obsession of objectivity or, in other 
words, imitation in plastic arts signified a pathological passion and thus mimetic art 
lost its esteem. It has always been a passion to express the nature as it is in itself 
or to imitate the reality without converting it to anything else. With the invention of 
perspective in Renaissance, this aim has been fulfilled more than ever. Yet, the artist 
as a mediation between the object and the image as a representation of the object was 
seen as the source of the suspicions about the objectivity of the artwork. And exactly 
for this reason, photography as an apparatus of immediate expression removed all 
suspicions and accepted as an objective and calculable tool . Thus, the great dream 
of humanity has been realized. T hen, what about the statue of photographic image? 
Does it really deserve this sublimation? In the light of these explanations, the statue 
of photographic image can be investigated from two different perspectives: according 
to one of them, it is merely an effect of the object represented which is captured by a 

39Bergson, Creative Mind, s. 135-136. 
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passive or objective apparatus. In this approach, the relation between object and its 
representation is simply a cause-effect relation. On the other hand, the photographic 
image transcends its object, that is to say the necessary relation between this image 
and its object . In this context, I shall attempt to compare and contrast the arguments 
of Bazin, P ierce, Flusser and Bergson. 
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Bir Tuis'in Arturesi İçin Tozla Örülmüş 
Bir Okuma 

Haydar ÖZTÜRK, Seval ŞENER 

"Sonunda şeytan sanatçıdır, cehennem onun evidir, lanetliler kahramanlarıdır. Saf güzel
lik şeytanidir, dehşet vericidir ve korkunç derecede çirkindir." 

Charles Baudelalre 
"Görüldüğü üzere şu anda bir resim hastanesindeyiz. Önümüzde yaralar, hastalıklar . . .  ve 
şimdi anlatacağımız hastalık, en tuhaf ve bulaşıcı olanlardan biri." 

Charles Baudelaire 
"Artüre gerçek bir resim değildir." 

Y üksel Arslan 

Giriş 

Ne sözün ne de görselliğin alanına girmeyen yapıtlar üzerine konuşmaya kalkışmak 
aslında Yüksel Arslan'ı tam da kaçtığı noktaya koymaktadır. Başka bir deyişle, Yüksel 
Arslan hiç bir sanat akımının içinde olmayıp, tersine sanat akımlarının yine sanat adına 
sanatı hapsettiğini düşündüğünden, Yüksel Arslan'ı genel sanat terimleriyle açıklama
ya çalışmak Arslan'ın sanat anlayışına ters düşmek demektir. Bu yüzden Yüksel Arslan 
hakkında, onun çizgisinden yazı yazmak demek uzun ve zahmetli bir çabayı göze alıp 
yeni bir anlatım tarzı ortaya koymayı gerektirir. Bu noktada en güvenilir referansımız 
yine Yüksel Arslan'ın kendisi olacaktır. Yalnız hep akılda tutulması gereken şey, Arslan'ın 
kategorilere, bir akımla tanımlanmaya, sanat adına isimlendirilmeye karşı aldığı tutum 
ve bu tutumun onu bir yönüyle belirsiz, diğer bir yönüyle tutarlı bir çizgiye yerleştirdiği 
olmalıdır. 

Bütün bunlar Arslan'a sıfat bulmaya kalkıştığımızda da karşımıza çıkmaktadır. Aslan'ın 
yaptığı işe sanat ve kendisine de sanatçı diyebilmekle beraber, yaptığı işi resim sınıfına 
koyup kendisine de ressam demek her zaman eksik kalmak zorunda olan bir isimlendir
medir. Bu bağlamda Arslan, kendisine ressam yerine "çizer-boyar" demeyi tercih etmek
tedir, fakat Ferid Edgü'nün de söylediği gibi Arslan için "çizer-yazar"' daha açıklayıcı bir 
ifade olabilir, çünkü Arslan'ın çizgilerinin kaynağı yazarlar ve düşünürlerdir ve Arslan'ın 
kendisinin de söylediği gibi o her zaman düşünceleri resmetmeye çalışmıştır. Onun ger
çeğin aynası olmak iddiası yoktur, ancak düşüncenin aynası olmak iddiası vardır. Dü
şüncenin resmi nasıl yapılır sorusunun yanıtını ise okuduğu ve ilhamını aldığı kitaplarla 
bulur. Çünkü her resmin bir hikayesi vardır ama bu yazarın anlattığı hikaye değildir. Ya
zarın her zaman sözcüklerin kölesi olması bu durumun temel nedenidir, oysa ressam bu 
hikayeyi çok farklı yöntemlerle ve biçimlerde anlatabilir. Yüksel Arslan'ın da sözcükleri 
kullandığı görülmektedir ancak o sözcükleri yazarcasına değil, bir form olarak, bir ar
keolog gibi kazarcasına ve hatta aceleyle karalanmışçasına kullanmaktadır. Bu kullanım 

1Ferit Edgü, Arslan, (İstanbul: Ada, 1982), s.3. * Yüksel Arslan Fransızcada sanat anlamına gelen art 
terimiyle üre kavramını birleştirerek kendi sanatını "artüre" olarak isimlendlrmiştir. 
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Antonin Artaud'nun portrelerini yapmam boşuna değildi ve biraz da amatör bir psikiyatr 
gibi çalışmıştım . . .  ".8 

Eğer Yüksel Arslan sanatının aslında hiçbir zaman birbirinden kopmamış, kendini ken
diyle besleyen çeşitli dönemlerden oluştuğunu varsayarsak arayış dönemi sayılabilecek 
ilk sergi döneminden sonra "Erotik Dönem" olarak adlandırılabilecek bir döneme giriyor 
Arsla n .  Bu dönem resimleri garip yaratıklar, tuhaf biçimli phalluslar ve başka organlar, 
çiftleşme sahneleri, bilinçaltını düşündüren olağanüstü biçimlerin dışavurumları, kara
basan benzeri imgelerle doludur. Yaptığı her şeyde bilinçaltının atıkları, içinde bulunduğu 
durumun bunalımı, insana olan nefreti ve topluma isyanı okunuyordu . Bu yüzden hep 
Nietszcheci kaldığını söyleyen Yüksel Arslan, Nietszche okumalarından defterine şunu 
kaydetmiştir." İnsandan tiksinmem . . .  her zaman benim en büyük zaafım oldu . . . .  "9Yüksel 
Arslan kendine Nietszcheci, anarşistlerin yazdıklarını, anarşistler üzerine yazılanları oku
yarak zaman geçirdiği, toplumdışı, yıkıcı, gayr-, insani, sınırsız politik özgürlük yanlısı, 
artürik, patafizik, psikiyartik, bir hayat seçmiştir. 

1967 yılına geldiğimizde Arslan'ın eriştiği nokta Marx ve diyalektik maddeciliktir. Yine çıl-

554 gınca bir girişim olarak görülebilecek bir çabayla Kapital'i resimlemektir bu defa Arslan'ın 
hedefi. Tıpkı bir zamanlar "Fakirler İncili"10 denen resimli İncilller gibi. Bu resimler altı 
yılını alır Arslan'ın, işte bu noktada yine onun iğne ile kuyu kazan ve yapıtını çerçeveye 
koymak yerine boşluğa bırakan yönü sahnededir. 

Etkiler dönemine geldiğimizde artık sahnede o ana kadar yapılmış olan her şey vardır. 
Yazarlar, politika, tarih öncesi ve İslam sanatları, halk sanatı ve kaçınılmaz olarak insan. 
Yüz yirmi altı resimlik bir dizi. 

Yüksel Arslan'ın upuzun ve karmaşık yolunu netleştirmek için bir şema oluşturulacak 
olursak, buradan sanatçının değişik dönemlerini görebiliriz. 

"1 . Arayış Dönemi (İlişki, Davranış, Sıkıntılara Övgü)1955 
2. Erotik Dönem ( Fallizm, 1955-61) 
3. Düşünsel Dönem (Artüre'ler 1961-67) 
4. Toplumcu Dönem (Kapital 1968-80) 
5. Bileşimci Dönem (Etkiler, !980'den günümüze)"11 

Böylesine uzun ve bir çok dönemi olan bir sanatçının sanatını bir kavram çerçevesinde 
okumaya kalkışmak imkansıza alkış tutmak olacaktır. Daha önce belirtmiş olduğum gibi 
şu andan sonra Yüksel Arslan artürelerin atık kavramı üzerinden okunması ile devam 
edeceğim. 

Artüre ve Abject 
Artüre nedir? Yaratıcısı tek, yeryüzündeki ömrü henüz yarım yüzyılı bulmamış olan artü
re, resim ile yazının arasında, resim ile şiirin arasında, sanat ile zanaat arasında, çizgiyle 
yazılan şiir, resimle yapılan felsefedir. Sanat denilebilmekle beraber resim denilemeyen-

8Ali Artun, a.g.e., s.24. 
9Ali Artun, a.g.e., s.25. 
10Mazhar Şevket İpşiroğlu, Yüksel Arslan Bir Dönem1951-1961, (İstanbul: Ada, 1978), s. 19. 
11Ali Artun, a.g.e., s.29 
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dir. Hep arada durmayı tercih edendir. Ressam olmadan resim yapılabilir mi sorusunun, 
soru ile cevap arasındaki çizgiyi sildiği yerdedir. Temel belirleyeninin arada olmak olduğu 
şeydir artüre. 

Abject12 nedir? Eğer başlangıç noktası olarak Georges Bataille'ın informe13 kavramı alı· 
nırsa henüz varlığı bir yüzyılı bile bulmamış, Jean-Paul Sartre'ın " visqueux"14 (akışkan, 
sümüksü, ne katı ne de sıvı olan) kavramı ile ilişkili olan ancak Julia Kristeva tarafından 
yeniden değerlendirilerek annelik, kadına ilişkin olma, korku, melankoli ve aşk gibi kon
septlerle ele alınarak bu gün bir tür gizli kalma, ikincillik "arada olma, ne obje ne de suje 
olmama"15 durumunu imleyen kavramdır. 

Artürelerin okunmasında göz önünde tutulacak nokta bu "arada olma" durumudur. Varıl
mak istenen nokta artürelerin kullanılan teknik olarak16 zaten abject kavramı ile yakın
dan ilişkili olmasının ötesinde onların durduğu yerinde tam olarak abject alanı olduğunu 
gösterebilmek olacaktır. 

Artüreler bizzat kendi yaratıcıları tarafından sanatın dışına atılmışlardır. Artüreler kişinin 
kendinden uzaklaştırdığı kötü kokulu, kan, sperm, sümük gibi vücut atıkları, biçimsiz- 555 
llğin -informenin estetiği ile okunabilirler. Bir tür taşkınlık halini, görmenin henüz este-
tikle sınırlandırılmamış olduğu, insanın ilkel konumunu ona geri kazandırmayı amaçlar 
gibidirler. Tıpkı Bataille'ın informe kavramında vurguladığı -şu anki durumdan- mutlak 
bir ayrılığı, sınırlar arasını, zamanda ve mekanda bir ayrılığı, yatay bir sırayı, alttan da 
alta olmayı anlatır gibidirler.17 Bu çizimler neredeyse insanın karikatürüdür, formsuzluğa 
ve informeye son derece yakın bir noktadadırlar. Belli belirsiz figürler her an insandan 
hayvana, hayvandan insana kayar vaziyettedir. Yer değiştirme durumu gerçekleşmiştir, 
bu bir yandan cesedin, kadavranın nesnelik durumuna gelmesiyle ilişkilendirilebilirken, 
öte yandan Bakhtinvari bir apokaliptik kahkahanın, tersyüz etmenin de temsili gibidir. 
İnsanın insanlık tacının sürekli elinden alınarak taçsız bırakılması, dünyanın kompozis-
yonunun çürütülerek insanın, artık dünya denilemeyecek bir yüzeyde boşluğa bırakılmış 
olmasıdır artürelerin gösterdiği. Tıpkı abject gibi, çünkü abject analitik bir bakış açısıyla 
bakıldığında muğlak olandır, arada olan, birliğe karşı karmakarışık bir direniş alanıdır. 
Eğer sujenin kimliği, objesiyle birliğinden devşiriliyorsa, abject muğlaklığıyla, kimliğe, 
tanımlanabilirliğe, düzene zarar vermekte ve hatta yok etmektedir. 18 Bu yüzdendir ki 
artürelerde bir kompozisyondan bahsedilemez. Çünkü ceset gibi, insana ait olan ya da 
olmayan, atık olarak addedilen ne varsa kompozisyonun dışındadır ve bir kompozisyon 

12Amerikada abject kavramının yaygın kullanımı "Dirt and Domesticity:" adlı "1992 tarihli sergiden 
sonradır. 
13Bataille'in oldukça uzun süre ilgilendiği 'informe'nin gelişim serüveni bir çoğu basılmamış olan 
metinlerdedir. 
14Rosalind Krauss, "Informe without Conclusion," (OCTOBER78 / Fail 1996), s.90. 
15Hal Foster, "Obscene, Abject, Traumatic, " (OCTOBER 78 / Fail 1996), s. 112. Abjectin alanı vü
cuttur. Anneden ayrılma, yerinden edilme ile ortaya çıkan sujenln dışarı atılmakla obje durumuna 
gelmesi ya da bir cesede objelik atfedilmesi, annenin de otomatik biçimde arada olmasıdır, 
16 Yüksel Arslan'ın kullandığı boya diye isimlendirdiği maddeler abject alanına ait olan vücut salgıları, 
ürelerdir. 
17Rosalind Krauss, Informe without Conclusion, OCTOBER 78, Fail 1996, s.105. 
18John Lechte, Julia Kristeva, (London: Routledge, 1990), s.159. 



içerde ya da dışarıda olmak, açık ya da kapalı olmak gibi tanımlamaları gerektirir oysa 
bir artüreyi abject olarak okuyarak onu çoktan sıvı konumuna koymuşuzdur. 19 Yine de 
bunlar beden olarak izleği sürülebilecek imgelerdir, ya da abjectin alanının beden oldu
ğunu göz önünde bulundurarak bu bedenimsi biçimlere imge atıkları olarak bakabili
riz. Formlar oldukça belirsizdir, zaman zaman birbirine kenetlenip, aniden ayrılırlar. Bir 
yerden atılmış, fırlatılmış ve artüre adını alan, bu garip ve yine bir yerde durmaktan 
çok boşlukta duruyor izlenimi veren, taş, toprak ve vücut atıklarından mamul alan
da durmaktadırlar. Yani bir tür toptan atılmışl ık durumu söz konusudur, form ya da 
formsuzluğun, parçalanmış bedenler olmanın ötesinde, durdukları yer olarak artüre
lerde abjectleşmiştir artık. Kurmaca ile gerçek arasında duran bu artürelere bakarken 
insan ister istemez Yüksel Arslan'ın hep etkisinde kaldığını söylediği, insanı kurmacalar 
üreten varlık olarak gören Nietzsche'yi düşünmektedir. Gerçekten kurguya, kurgudan 
gerçeğe fırlatılan artüreler . . .  burada görülen bedenler birbirini bir türlü tamamlayama
maktadır. Çatlaklar, boşluklar, oluş ve yokluk arasında ki imgeler arkalarına bir boşluğu, 
uzayı almış gibidirler. Bir türlü bir araya gelememek gibi bir durumları vardır sanki bu 
imgelerin, bir araya gelmek isteyip yerinden kımıldayamama durumu söz konusudur 
artüreier ve içerdikleri için. Kelimenin birinci anlamın da ve simgesel anlamda mekanın 

556 bıraktığı bir boşluk söz konusudur. "Yüksel Arslan artürelerini boş bırakılmış geniş bir 
alana çizmektedir ve onların nerede olduklarının çıkarsanabileceği en ufak bir unsura 
rastlanmamaktadır, artüreler çevrelerinden kopmuş boşlukta yüzüyor gibidirler."20 Bu 
boşluktur işte onlara bir yerden fırlatılmış, bir şeyden henüz ayrılmış hissini veren. Bu 
noktada Julia Kristeva'ya dönecek olursak abject, obje ve suje arasında boşlukta olandır 
ve şiddeti, uzaklaşmayı, aralanmayı, düşüşün sürekli riskini barındırır. Vücudun ya da 
artürelerde vücut olarak izi sürülebilecek informenin durduğu yerdir atık, "suje ya da 
obje olmayan . . .  ".21 

Bu boşluk hissini yaratan diğer bir unsur neredeyse monokrom denebilecek renktir. Yük
sel Arslan'ın rengi öldürmek ister bir tavrı vardır. T ıpkı Miro'nun resmi öldürme isteği 
gibi. "rengi ikon sanatçısının madde-dışını yansıtan altın yaldızı kullandığı gibi kullanır. 
Renklerin dikkati üstüne çekmemesi için özel bir çaba harcar. Ama renk oradadır, varla
yok arası, soluk ama oradadır."22 Yaradılış mitinin bir kalıntısı olarak artürelerin durduğu 
boşluk, rengin tekliğiyle daha da vurgulanmaktadır. Piero Manzoni'nin iddiasına kulak 
verecek olursak sonsuzluk, kesinkes monokomatik, dahası renksidir. Doğrusu; "renkler 
arasındaki tüm nüansların, uyumların yokluğunda, bir monokrom eninde sonunda renk
sizleşmez mi?"23 Artürelerin rengi işte bu sonsuzlukla ilişkili olarak tekliğe yaklaşmıştır. 
Bu noktada elbette ki önümüzde sonuç olarak duran ve artık artüre adını alan 'şey'in 
başlangıcına dönmek gerekmektedir, yani artüreyi sadece durduğu yer olarak artüre ola
rak görmenin ötesinde ona tekniğinin sağladığı özgünlüğü de abject alanı ile ilişkilendir
menin zamanıdır artık. Nasıl ki abject kendi yerinden fırlatılmış olan ve bir anlamda her 
zaman anneden ayrılmış 'şey' olarak abjectleşiyorsa, artürelerin bir nevi hammaddesi 

19Sıvıdan kastedilen maddenin akışkan formu olarak informeye yaklaşan Jean-Paul Sartre'ın kullan
dığı anlamda da bir tür yeri olmayandır. 
20Mazhar Şevket İpşiroğlu, Yüksel Arslan Bir Dönem1951-1961, (İstanbul: Ada, 1978), s . 1 1 .  
21Julia Kristeva, Power of Horror, (Newyork, 1982). 
22Ferit Edgü, Arslan, (İstanbul: Ada yayınları,1982). 
23Mehmet Yılmaz, Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı : Piero Manzoni, Özgür Boyut, (Ankara :Ütopya, 
2004), s .344. 
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olan ve her zaman bir tür dişillik atfedilen toprak da yerinden edilmiştir, yerinden edilmiş 
olmakla beraber resim alanında da kendine tam olarak yer bulamamış topraktır artüre. 
Artüre toprağının üzerinde ise hem kelimenin birinci anlamında vücut atığı olan sidik, 
sperm, sümük gibi maddeler yer alırken bunların diğer bir okunması da atıkların genelde 
bir yüceltim alanı olan sanata taşınması gibi görülebilecek şeyin aslında Kristevavari bir 
okumayla ve onlara tam olarak resim dememizin bizi sokacağı cenderenin farkındalığıyla 
resim alanında bir atık yeri tutuyor olmasıdır. Çünkü abject ikincil olan, saklı kalandır 
ve bir artüreye baktığımızda abjectin gündelik yaşamda ikincil konumda olması gibi bu 
atıkları görmeyiz. 

Artürelerde renkten kaçmanın da etkisiyle görülen, topraktan24 çok tozla kaplanmış bir 
yüzey görülür. Bataille'in sözünü ettiği, "resmin alanını zerrecikleriyle kaplayan ve ışığa 
karşı bir peçe gibi görüntünün esrikleşmesini sağlayan toz"25 burada da karşımızdadır. 
Bu toz sayesindedir ki zaten bir formdan bahsetmenin oldukça zor olduğu artüreler in

formeye iyice yaklaşmaktadır. Ve artürelerden alınan haz artık tam olarak görememenin, 
nereye koyulabileceğini bilememenin verdiği hazdır. Tozla örülmüş bir resim okuması 
Yüksel Arslan'ın artüreleri için de geçerlidir. Bir metafor olarak tozun önemi görüşümüzü 

558 bulandırıp, net olanı gizli kılması ve abjectten gelen tozu neredeyse müstehcen bir alana 
kaydırmasıdır. Burada görülen Miro'nun resmi katletme isteğinin, aynı zamanda Antonin 
Artoud gibi arzuyu öldürme isteğidir. Ve sanat bozarak üretilir. Bu bozulma başta yer 
değiştirme dediğimiz durumla kendini gösterir. Ve anlam metinde değil, metnin bozul
masındadır, tıpkı artürelerin tozlarının aslolanı gizlemesi gibi, yüzeyleri bir boya yerine 
kapakla, kılıAa kaplanmıştır. Entellektüel umutsuzluk rüyada ya da uyanıklıkta değil, 
kendini şiddetle gösterir. Ancak bu şiddet bağlamından kopmuş bir şiddettir ve yer de
ğiştirmenin alanındadır artık. Ve biz artık Rosalin Krauss'un abjecti "sujeden objeye bir 
pasaj, psikolojik bir sınır çizgisi" olarak tanımladığı alandayızdır.26 Bu noktada cesedin, 
kadavranın kompozisyonsuzluğuna yaklaşılmıştır ve yer değiştirme bir kez daha sahne
dedir. "Böcekbaşlı adam informedir"27, insanın yüksek düşüncesinin, aklının, düşüncesi
nin alttan daha alt bir yere taşınarak yer değiştirmiş olmasıdır, çarpılmış bir örümceğe 
ya da bir solucana yakın olduğu, hakirleştiği noktadır. Böcek kafalı adam mağara resim
lerindeki insanlar gibi insan düşüncesinin bir transformasyonudur. Artürelerin bu türden 
bir okuması insanın kavramsal tiyatrosunda kendi zıtlıklarının zenginliğinin dışavurumu
dur. İnsanın biyolojik ve ahlaki öneminin dikey konumu ile yüceltildiği noktadan, bir tür 
olumsuzlama ve reddedişle birlikte ilkel olana doğru gelişimi, aşağıya doğru çıkmasıdır. 
Bu türden geriye doğru bir ilerleme yatay olanla ve objenin sujeye erişmek istemesiyle 
açıklanabilir ve bu artürenin abject olduğunu itiraf etmesidir. 

Yüksel Arslan evrensel bir bilinçaltını püskürtür artürelerde, insanlığa duyduğu tiksinti
nin göstergesi olarak çirkini, bir anlamda insanın moral değerlerinin dışında olanı püs
kürtür. Julia Kristeva'nın, Georges Bataille'in informe kavramından yola çıkarak, aşk, 

24Çünkü toprak çoktan yerinden edilmiştir ve artık ne toprağın ne de toprak olarak resmin alnındadır, 
içinde atığı barındıran ve kendiside atıklaşmış olandır. 
25Carolyn Bailey Gill, (der.) Bataille: Writing the Sacred (Landon: Routledge, 1995). 
26Rosalind Krauss, "Informe without Conclusion," OCTOBER 78, Fail 1996, s.91. 
27Rosalind Krauss, The Orijinality Of The Avant-Garde and Other Modernist Myths, (Cambridge: MiT 
Press, 1985), s. 58. 
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melankoli ve korku kavramlarıyla yeniden ele aldığı abject kavramı burada da melankoli, 
aşk ve korku eşliğinde karşımızda durmaktadır. Ve bu korku Jean-Paul Sartre'ın olmak 
korkusu dediği korkuya yakın bir noktadadır. Kristeva'ya göre korku, melankoli ve aşk 
insanın öznelliğini oluşturan aşamalardır. Evrensel bir korkunun eşlik ettiği kasvetli kriz 
anlarıdır, bahsedilen korku varoluş korkusudur ve 'abject'le açıklanabilir. Çünkü abject 
varlığını bilinmeyende, saklı olanda sürdürür. Ve abject analize gelmeyen korkudur. 28 

Abject varlığını saklı olanda sürdürürken, öte yanda din, ahlak, ideolojik kodlar bireyde 
uyuklamaktadır. Bu kodlar abjectin arındırılmasından oluşmaktadır, abjectin geri çekil
diği hallerdir. Suje ile başlayan ve kutsal kitaplara kadar uzanan bir alana yayılmıştır bu 
kodlar. Ve insanın tatmin edilmemiş her türlü arzusu kendini ister istemez yokluk ala
nında bulur, işte bu nokta abjectin de atıldığı alandır. Temizlik, tuvalet alışkanlığı, cinsel 
ilişkinin normal kabul edilen biçimleri gibi arzunun tamamlanmasına izin verilen yerde 
abject hep ikincil olan, bu kodların arkasına saklanmış olandır. Bu kodlar toplumda ego
nun arzulanmayan yüzünün sembolik görüntüleridir, oysa insan sadece bu kodlar içinde 
ele al ınamaz, işte Yüksel Arslan'ın müstehcenlikle ilişkilendirilen artüreleri sembolik kod
ların gizlediği abject alanındadırlar. 

Yani onlar "sanatın belden aşağısına ait"29 olmanın ötesinde muğlaklığıyla, arada olmaya 559 
ve birliğe -kodlara- karşı karmakarışık bir direniş olmak anlamında atığın alanına aittir-
ler. Tıpkı bilinçle suç işleyenin, yalancının, sapkının, kurtarıcı olduğunu iddia eden suçlu-
nun bu alana ait olması gibi.30 Çünkü abjectin alanı herhangi bir moral değerinin dışın-
dadır. Yani iyinin ve kötünün ötesindedir. Sapkınlık abjectin en yaygın olarak görüldüğü 
sosyal alandır. Dolayısıyla abjectin alanı ahlaki ve sosyo-psikolojik yansımaların alanıdır. 
Ancak burada abjectin kirletmek, bozmak olarak algı landığı noktadayızdır. örneği n  bir 
cinsel sapkınlık olarak ensestin, ataerkil toplumda annenin abject konumuna getirilerek 
kınanması, gizli ritüellerle arındırılmaya çalışılması, suje ve objenin birbirinden ayrıldığı 
nokta olarak ensestin de abjectleştirilmesidir. 

Yüksel Arslan'ın tuhaf cinsel durumları gösteren ve bir dönem neredeyse aforoz edil
mesine neden olan artüreleri bu alanda durmaktadır. Kan, tırnak, vücut atıkları gibi, 
vücudun sınırlarını muğlaklaştığı yerler olmalarına rağmen her tülü ritüelin parçasıdırlar, 
çünkü onlar kiri defetmenin araçları iken aynı zamanda da  kirin, atığın ta kendisidirler. 
İşte abjectten bahsedilirken ikincil konumda olmakla kastedilen budur.31 "Ve abject
artüre objenin objeliğinin çift anlam kazandığı, anlamın düştüğü yerdedir."32 Artüreler 
burada işte o dokunulamaz olanın alanına girmiştir. Artürelerin yaratmış olduğu skandal 
yüksekte olduğu varsayılan insanın, alttan daha altta olana indirilmiş olmasının skan
dalıdır. Foucault'nun Bataille ile aynı fikirde olduğu, insanın asimilasyonunun normalin 
kendi atığını yaratmadan gerçekleştirilemeyeceği ve normalliğin kategorisine, bireyin 
kontrolüne açılan alan . . .  33 

28John Lechte, Ju/ıa l<risteva, (London: Routledge, 1990), s.160. 
29Zeynep Sayın, Yüksel Arslan Resmi Üzerine Bir Okuma Denemesi, Defter 41, (İstanbul: Metis Ya
yınları, 2000), s. 73-114. 
30John Lechte, Julıa Kristeva, {London :  Routledge, 1990), s.163. 
31John Lechte, Ju/ıa Kristeva, (London: Routledge, 1990), s.162 
32Hal Foster, Obscene, Abject, Traumatic, OCTOBER 78/ Fail 1996, s .  114 
33Rosalind Krauss, Informe without Conclusion, OCTOBER 78, Fail 1996, s.103 



Sonuç 
Normallik kategorisinin dışına çıkabilmek öncelikle bir olumsuzlamayı gerektirir. Bu 
olumsuzlamanın en genel şekliyle Yüksel Arslan'ın resme hayır demesiyle, bizzat yara
tıcısı tarafından neresi olduğu çok net olmayan bir ikincil alana, abjectin alanına fırlatılır 
artüreler, üstelik tekniği de bu durumu desteklemektedir. 

Artüreler kimliğin kaybolması tehlikesinin yanında, kendi bağlamında kuvvetli bir güce 
dönüşür, burada söz konusu olan müstehcenlik değil, kendi kaynağına dönen bir ero
tizmdir. Bu noktaya sadece tartışmalı bir pratik olarak sanatla erişilebilir. Batı sanatına 
bakıldığında vücudun iki farklı sunumunun iki farklı örneği görülür; birincisi fetişlik mer
tebesine erişmiş olan, aşkınlığın sunumudur, diğeri ise artürelerde de örneğini gördüğü
müz cismani, her türlü konumuyla, baskın vücudun konumudur. Estetik pratik sayesinde 
insanlar bir tür aşkınlık durumuna inanabilirler ve sanatçı ya da sanat yapıtı bu aşkınlık 
sayesinde bir tür objeye dönüşür. Oysa artürelere bakıldığında bir tür estetik aşkınlığa 
inanıştan söz edilemez, çünkü onlar ikincil bir alan olan abjectin alanındadırlar. Böylelikle 
sanat -Yüksel Arslan'ın artüreleri- türün sosyal ve biyolojik programları arasında mey
dana gelen anlaşmazlıkların bilinçaltı kayıtlarının gerçekleşmiş biçimi olarak karşımıza 

560 çıkar. İşaretin ve ritmin, temsil ve ışığın sayesinde sanatçı olmadığı bir yerden konuş
maktadır.34 Ve bu yer artüre ve abjectin kesiştiği alandır. 

A Reading Weaved with Dust for A Tuis's Arture 

The art-world of Yüksel Arslan is not easy to describe or to talk about. He is authentic 
and one of the greatest artists of our times. We use the term artist for him, because we 
can not say only painter to him and also he does not see himself as a painter. He says 
I am drawer-painter. However, we think -as Ferid Edgü says-, writer-painter is more 
appreciate for him, because his source of inspiration is books and he makes the picture 
of thoughts. Arslan's paintings are not the mirror of reality, but the mirror of thoughts. 
He always asks that how I can make the picture of my thought and he found the answer 
in books, not in pictures. In other words, his aim is not to excite spectator. According to 
him, every picture has a story, but this is not the story of writer in the sense that even 
Arslan uses words (there are words or letters in his many art works), his words are as 
a scribble, as a form or as a diggin g .  
Since his youth times, he has denied the using synthetic paints. At the first times, he 
tried to make painting only with rubbing natural things on canvas . Then, he developed 
his techniques and started to use blood, sperm and many other abject as the source 
of his colors. This attitude can not be seen only as being natural, because it also opens 
an area for aesthetics of abject. When we try to find the place of abject, we must put 
it between object and subject, therefore the place of Arslan's works can be seen as 
between art and anti-art. That is why Arslan gives his works the name 'arture'. Arture 
is the combination of the words 'art' and (Turkish )  üre.)  The definition of arture with 
tlıe words of Arslan is that arture is an art between painting and writing, and between 
painting and poetry. Arture shows that artist should work as a philosopher and as a 
poet . Of course, the place of artures can not be given only with the abject as material 
which Arslan uses in painting. We also must look at his works and make compare and 

34John Fletcher and Andrew Bebjamin, Abjection Me/ancholia and love (The Work of Jul/a Kristeva), 
(London: Routledge, 1990). 
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contrast with theories on abject, such as Abject in Bataille, Sartre and 'nothingness', 
l<rauss's 'informe' and Kristeva's 'abject' in the sense that Arture is the postulation of 
ontology, aesthetics and politics on canvas. 
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Taklidin Estetiği: 
Anadolu Selçuklu Mimarisinin Mime
sis Kavramı Üzerinden Okunması 

Ali Uzay PEKER 

'Taklit' kavramı her zaman zihnimizde bir ikilik canlandırır. Taklit bire bir kopya mıdır? Yok- 563 
sa taklitin bire bir kopya olması olanaksızdır ve her taklit bir yorum mudur? 'Taklit'veya 
'benzetme' yani 'mimesis' kavramı üzerine ilk başvuru kaynağımız Plato (M.Ö .  427-347) 
olagelmiştir. Plato, Devlet'in onuncu kitabında, 'idea'yı "aynı adı verdiğimiz değişik nes-
neleri içine alan kalıp" olarak tanımlar. 'İdea'yı oluşturan ise bütün evrende var olan her 
şeyi ve kendisini de yaratan bir 'yaman işçi' yani Tanrı'dır. Plato diğer işçilerin yarattık-
larının ise sadece idealar ardından oluşturulduğunu belirtir. Bunu açıklamak için ayna 
metaforunu kullanır, aynanın varlıklar üzerine tutularak onların tekrar yaratılabileceğini, 
fakat bu yaratılanların sadece yansımalar olacağını, hiçbir 'gerçekliği' bulunmayacağını 
söyler. Dülgerin yaptığı sedir de, sedirin resmini yapan ressam da sedirin ideasını değil 
bir çeşidini yapabilir. Bu da sedirin 'gerçeği', 'aslı' ya da 'özü' olmayacaktır. Plato Tanrı'ya 
sedirin 'yaratıcısı', dülgere 'işçisi', ressama ise 'benzetmecisi' rolünü biçer. Dolayısıyla, 
nesnenin görünümünün benzetmesini yapan ressam "gölgenin gölgesi"ni yapar.1 

öte yandan, bir başka olasılık olarak asıl gerçekliğin kavranıp yeniden üretilmesi sanat
çıya Plato'nun biçtiğinden farklı bir rol de verebilir. M .S .  3 .  yüzyılda yaşayan Plotinus 
(204-270) bu fikirdeydi . Plotinus'a göre, en iyi sanatçılar, görüneni basitçe taklit etmez
ler, onun ötesine, doğanın ilkelerine (veya Biçimlerine) geçerler, böylece 'güzelliğe ha
kim' olurlar.2 Bu şekilde Plato'nun getirdiği ve sanatçının aleyhine işlettiği 'gerçeklik' ve 
'asıl gerçeklik' ayrımı, Plotinus'da sanatçının asıl gerçekliği yansıtabildiği ölçüde olumlu 
bir ayrıma dönüşür. 

lotinus şöyle diyor: "sanatlar, görülen şeyin salt kopyasını vermezler, ama, doğanın ken
disinin de içinden türediği nous, yani akıl, idealarına geri giderler." İ .  Tunalı'ya göre, 
burada Plotinos rnimesise yeni bir yorum getirir. Bu salt taklitçilikten uzaktır. Sanatın 
asıl objesi doğal şeyler değil, onların aracılığıyla aklın idea'larıdır. Sanatçı tabii şeylere 

1Eflatun, Devlet, çev. S. Eyüboğlu , M. A. Cimcoz (İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2000), 10 / 595a-
601e. 
2Aesthetics: The Classic Readings, yay. D. E. Cooper (Oxford : Blackwell, 1997), s. 55. 



bakarak nous'un idealarını taklit eder. Güzelleştiren prensip idea'dır. Dolayısıyla sanatın 
asıl konusu, yani mimetik obje idea'lardır.3 Bu yorumda mimesis artık, Plato'da olduğu 
gibi aşağı bir yeniden üretim değil, Tanrı yaratısı akıldaki asıl gerçekliğin, yani ideanın 
yansıtılması anlamında yüksek bir etkinliktir. 

Plotinus'un anlayışında 'güzellik', 'şekillendirici güç', 'Biçim'in varlığına bağlıdır. İdea, 
Bir'in akıl aracılığıyla ışıdığı Biçim'dir. Ruh demek Biçim demektir. Ruh akılda bulunan 
ideaya göre nesneler dünyasına biçim verir. İdea teklik, ruhun idea örneğine göre biçim 
verdiği nesneler çokluk gösterir. Biçim kazanmış olan hyle yani maddenin değişimi 'çok
lukta birlik' halinde ortaya çıkar. Algı, cisimlerdeki maddeyi birlik halinde bağlayan ide
ayı ve ışıyarak hükmeden biçimi görünce cisimlerin görünüşünün çokluğunu birleştirir, 
şeylerin çokluğunu bir birlik haline getirir. Ancak o zaman, o şey güzelliğe sahip olabilir 
ve güzellik bütüne olduğu gibi parçalara da katılabilir. Güzellik şekil veren idea'nın ifa
desidir. İdea bu ifadede çoklukta birlik veya 'yalınlık' halinde görünür. Bütünde simetrik 
olan parçaların da tekil olarak güzel olması gerekir.• 

Plotinus Enneadlar'da bir şeyin, çirkin olan şekilsiz maddeden uzaklaştıkça güzelleştiğini 

564 belirtir. Güzellik, birliğe ulaştırılan maddedir (Enneadlar I.6/2) . O, akıl düzeyine yüksel
diği zaman güzellikte de yükselir. (Enneadlar I.6/6 ) .  Ruh yükselişinde önce akla ulaşır 
ve orada, tümden güzel olan Biçimleri ayırt eder. Plotinus, bunun ötesinde olana İyi'nin 
alemi adını verir, bu güzelliği önündeki bir perde gibi tutar. İyilik ilk güzeldir. İyilik ötede 
olan ve güzelliğin kaynağı ve kökenidir; veya İyilik ve ilk güzellik aynı düzeye konacaktır. 
Her halükarda güzellik akıl gücüyle anlaşılabilir dünyadadır (Enneadlar I .6/9 ) .5 Bu yo
rumlardan anlaşıldığına göre Plotinus'da İyilik ve Tanrı özdeştir, güzel de Tanrı'dan kay
naklanması dolayısıyla aynı düzeydedir, fakat Tanrı'nın perdesidir. Tanrı'dan çıkan aklın 
ideaları veya Biçimler iyi ve güzel olan Tanrı'yı yansıtır. Tanrı'nın izini taşıyan ve arınarak 
akıl düzeyine yükselebilen Ruh Biçimleri ayırt edebilir ve yaratıcı olur. 

Plotinus'un kurguladığı bu güzellik anlayışı, onun 'sudur' yani 'türüm' kuramının bir 
uzantısıdır. Plotinus varlığın türeticisi olarak kendisi varlık olmayan 'Bir'i gösterir. Türe
miş şey Bir'in soyundandır. Bir'e doğru döner ve bakışını kendine döndürerek Akıl (nous) 
olur.6 Akıl ile birlikte 'ikilik' meydana gelir. Bilen (nous) ve bilinen (idea), bilinç ve obje 
ikiliği. Akıl'dan türüm yoluyla kopyası olan Ruh meydana gelir. Ruh idea'lar örneğine 
göre maddeden (hyle, maddi olmayan) cisimler dünyasını meydana getirir (Bir - Akıl 
- Ruh - Cisimler). 7 

Enneadlar'ın IV, V ve VI. Kitaplarının kısaltılmış hali Theologia (Esolocya) adı altında 
Aristo'ya atfedilerek Arapçaya çevrilmişti .8 Ennenadlar'ın İslam dünyasındaki etkisi Kindı 
(800-873) ve Farabi (874-950) ile başlamıştır. Bu etkide, Plotinus'un güzellik anlayışını 

3İsmail Tunalı, Grek Estetik'i: Güzellik Felsefesi, Sanat Felsefesi (İstanbul: Remzi, 1983), s. 125-
27. 
4İ. Tunalı'dan özetlenmiştir. (Tunalı, a.g.e., s .  40, 41, 46, 48). 
5Plotinus, "Enneads, I.6", Aesthetics: The Classic Readings içinde, yay. D. E .  Cooper (Oxford : 
Blackwell, 1997) s. 55-63. 
6Plotinus, Enneadlar: Seçmeler, çev. z. Özcan (Bursa: Asa, 1996) s. 21. 
7Tunalı, a.g.e., s .  38. 
8Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev. K.  Turhan, (İstanbul: İklim, 1992), s. 23, 25. 
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da etkileyen, 'sudur' ve 'akıl' nazariyeleri merkezdedir. İbn-i Sina da (980-1037) yarat
ma olgusunu Plotinus'dan esinlenerek sudur görüşü üzerine temellendirir. Gazali (1058-
1 1 1 1 )  Plotinus'dan aldığı terimlerle yeni tasavvuf görüşünü şekillendirmiştir. 

Gazzali İhya U!Cımi'd-Dın adlı eserinde Plato'nun güzellik anlayışını yorumlar. Güzelliğin 
varlığın özünde bulunması, Mutlak Güzel'in insan davranışlarına yansıması, aklın anla
dığı güzellik, duyu-üstü dünyanın güzelliğine davet gibi konularda Plato ve Plotinus'un 
etkileri açıktır.9 Hadisler arasında yer alan fakat doğruluğu tartışmalı olan bir hadis şöyle 
der: "Ben gizli bir hazineydim, tanınmak istedim. Bunun için varlık alemini yarattım." 
Tasavvuf güzellik anlayışını bu söze dayandırmıştır. Bu anlayışa göre varlık, bütün ke
maliyle ilahi güzelliğin suretleri ve Tanrı'nın güzelliğinin görünümlerinden ibarettir. Bu 
şekilde varlık Tanrı'nın birliğine delil olmuştur. Tanrı mutlak olan güzelliğini kendi özünde 
gözlemiş, alemi yaratmış ve alemde kendi güzelliğini gözlemiştir. Güzellik, varlığın tabi
atına sistemin ayrılmaz bir parçası olarak yerleştirilmiştir. İnsana düşen görev, nesnede 
yoğunlaşmak değil, onu aşarak Mutlak Güzelliğe (Hüsn-i Mutlak, Tanrı) yol bulmaktır. 10 

Eski Yunan felsefesi ve Doğu mistisizminde bulduğumuz ikili evren anlayışı Kur'an 'da da 
'görülen ve görülmeyen alem' olarak yer alır: "De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de 555 
(gayb) aşikarı da (şehade) bilen Allah!" (Kur'an 39/46) .  Öte yandan Kur'a daki mutlak 
güzellik anlayışı sadece Tanrısal boyutun bir özelliği olarak merdiven misali yeryüzünden 
indikçe, yani maddeleştikçe ortadan kalkmaz. /(ur 'an 'da ifade edildiğine göre, Tanrı, 
yaratıcılık etkinliğinde her zaman güzeli yaratır: "O ki, yarattığı her şeyi güzel yarat-
mış" (es-Secde 32/7 ) .  Dolayısıyla güzellik eşyanın biçiminde, hareketinde ve her türlü 
durumunda kendini gösterir.ıı Plotinus'a göre 'çirkin' biçimin ve idea'nın hakim olama-
dığı şeydir."12 Kur'an 'da yer alan "Bütün bir alemde ortaya çıkan güzellik" kavramının 
Plotinus geleneğinden farkı, güzellik kavramını çirkinliğin karşısına yerleştirmemesidir. 
Bu nedenle Tasaffuv düşüncesinde varlığın ontolojik olarak mükemmel olduğu, çirkin-
liğin göreceli olduğu anlayışı bulunur. 13 Buradan hareketle İslam sanatında aslen çirkin 
olarak algılanmayan Tanrı yaratısı nesneyi güzel kılmak için özel bir kuramsal çerçeve 
çizilmediğini, hatta uygulama alanında da bu anlayışın etkilerinin bulunduğunu söyleye-
bilir miyiz? Bunu ifade etmek için pek çok gösterge bulunmaktadır. Öte yandan böylesi 
iddialı bir çıkarımda bulunmadan önce tarihte ve bugün İslam ülkelerinde hakim olan 
estetik anlayış veya anlayışlar üzerine Kur'an, felsefe ve kültür incelemeleri aracılığıyla 
kapsamlı araştırmalar yapmak gerekmektedir. 

Plotinus'dan gelen etki konusuna geri dönersek, esinlenmede en ileriye giden teosofist 
İbn Arabi ( 1 165-1239) olmuştur diyebiliriz. O'na göre Yaratma (Halk) ayan-ı sabite de
diği ilk örnekler serisi olarak, Tanrısal Akıl'da bulunuyordu; fakat esasen gizli kalan Tanrı 
sanki kendini açığa vurmak istedi ve bu yüzden bir'e oranla sayı ne ise Kendisine nisbeti 
o olan bütün evreni Kendi emriyle varlığa getirdi. Ancak rasyonel Nefs (Ruh) en yüksek 
tasavvufi tecrübe derecesinde bütünün birliği ve kendisinin de onunla aynı olduğunu bi-

9Ramazan Altıntaş, İslam Düşüncesinde Tevhid ve Estetik İlişkisi (Ankara: Pınar, 2002), s. 62-6. 
10A.e., s. 78, 311.  
11A.e., S .  205, 208. 
12Tunalı, a.g.e., s. 46. 
13Altıntaş,a.g.e., s. 96. 



lir, eşyanın mutlak birliğini idrak eder.14 "Ben ondayım" der. Hakiki varlık, gizli (gayb) ve 
açık (batın) alem olan Tanrı'nın varlığından ibarettir. Evren onun dışavurumudur. Evren 
hakiki varlığın geçici bir gölgesidir. Varlık birdir. Gizli olan varlık görünen şekiller alır. Bu 
iki kutup arasında İnsan-ı Kamil veya berzah bulunur. Tanrı kendi özü için aynadır, yetkin 
insana gelince o Tanrı'nın aynasıdır.15 Bu şekilde Arabı'nin düşüncesinde Bir olanın idrak 
edilmesi Plotinus'da olduğu gibi güzelliğe götüren bir mükemmelleşme ve bir aydınlan
ma süreci olarak yorumlanabilir. 

Arabi bu görüşlerini anlattığı ve cismani değil ruhani bir nitelik taşıyan mir'ac (göksel 
yolculuk) deneyiminde yedinci gökteki Hz. İbrahim'in yanında göksel Kabe olan 'mamur 
ev'i görür (Resim 1) .  Ordan ayrılı nca Cebrail'in makamı olan 'en son sınırın ağacına' 
(Sidret'ül-Münteha, Kur'an , LIII/1-18) Tanrı'dan önceki son durağa ulaşır. Dallarının 
zirvelerinde iyi işler yapanların kuş haline gelen ruhları nida eder. Burada dört ilahı bilgi 
olan dört adet nehir bulunur. Arabi, burada bir nur haline gelir. Mir'ac'da bütün ilahı 
isimlerin anlamları ortaya çıkar ve bunların Tanrı'ya ve tek bir cevhere geri döndüğünü 
görür. Cevher kendi varlığıdır.16 

566 İbn el-A'rabi (1162-1240)'nin mir'ac deneyimini anlattığı eseri İnsanlık Ağacı ve Dört 
Ruhani Kuşun Huzurunda, Varlığın Gözlenmesinde Yaratılışın Birleşmesi adını taşımak
tadır. Burada, göksel yolculuk sonunda ulaşılan insan-, kamil yani yetkin insan mertebe
sine varış zamanı Külli Ağaç ve ardarda ortaya çıkan dört ruhsal kuş ile simgelenmiştir. 
Ağacın kökleri aşağı, dalları ise yüce alemleri simgeler. Kartal en yüce mekana sahiptir 
ve Tanrı'nın Varlığı'nın nurudur. Tanrı'nın tecellisi sonucu varolan, yüce ve aşağı alemleri 
içeren kartal, İlk Akl ya da yüce Kalem'i simgelemektedir ve diğer varlıklar ondan çıka
caktır. Kartaldan doğmuş olan gerdanlıklı güvercin, son sınırdaki ağaçta tünemiş olan 
Kutsal Ruh'un ve İlk Nefis'in simgesi olarak ortaya çıkmıştır. Güvercinin ağacın tepesinde 
ilk gözükmesi varlıkların ikili gerçekliğini yani varoluşlarını ve menşelerini kavrayarak 
öze dönüşlerini temsil etmektedir; zaten güvercinin kartaldan doğmuş olması da hakika
tin ikili yönünü (erkek-dişi ya da aktif-pasif) simgelemektedir. Bu doğum yüzünden kar
tal tarafından simgelenen varlığın birliği bozulmuştur. Güvercin ile kartalın yani akıl ve 
nefsin birleşmeleri ile Külli Cisim yani maddeyi simgeleyen Anka kuşu doğmuştur. Anka 
alemde varolan herşeyin bittiği yer, sınırdır; O'nun meskeni batıda, dünyayı çeviren 
okyanusun kıyısındadır. Yüce ve aşağı aleme ait vücutlar ona bağlanırlar. Dördüncü kuş 
olan karga Anka'nın oğludur. Evvel ve batın olan kartala karşılık, karga ahir ve zahirdir; 
bu nedenle varlığın dirilişini ve ilk duruma dönüşünü haber vermektedir. Karga şekillerin 
aslıdır; ancak ona yönelinerek sınıra erişilir. Ağaç ve dört kuştan oluşan beşli ilkenin 
uyuşumu yani yaratılışın birleşmesi insanlarda mevcuttur, Birlik ise Tanrı'ya aittir.17 Bu 
şekilde Plotinus'un 'Akıl-Ruh-Cisim-Madde'den oluşan dörtlü ilkesi Arabi tarafından sim
gesel bir dille yeniden yorumlanmıştır. 

14Fahri, a .g.e.,  s. 227-28. 
15H. Ziya Ülken, İslam Felsefesi (İstanbul: Ülken, 1983), s .  243, 246. 
16Muhyiddin inb-ül Arabi, EI-Futuhat el-Mekkiyye, yay. N.  Keklik (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990), 

s .  110. 

17İbn Arabi, İttihadü'I-Kevni Risalesi (risaletü'l-ittihadi'l-kevni fi hazreti'l-işhadi'I ayni bi mahdari'ş
şecereti'I insaniyyeti ve't tuyuri'l-erbaati), çev. ve not. Mahmut Kanık, (İstanbul :  insan, 1991), s .  

77-80. 
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Resim 1 .  Mir'ac sahnesi, D. Steward'in Mecca adlı kitabından minyatür (Bibliotheque 
Nationale) 567 
Resim 2. Kitab-ı dakaik e/-hakaik (1272-1273) adlı kozmoloji kitabından 'dünyanın gök-
yüzünün sureti budur' başlıklı minyatür. Surla çevrili bir şehir içinde bir ağaç ve cami, 
ayrıca iki mağara, Simurgh adlı kuşun yuvası, Kaf Dağı ve 'kutsal ağaç' (M, Barrucand, 
"The Miniatures of the Daka'ik al-haka'ik . . .  ", Islamic Art, IV, 1990-91, resim III/D) 

Resim 3 .  Kitab-ı dakaik el-hakaik (1272- 1 273) adlı kozmolojik kitapta 'göksel şehir' 
(Barrucand, resim III/B) 
Resim 4. Göksel şehrin takdim edilmesi, mi'raj-name minyatürü, Tebriz, 14.  yy başı 
(Topkapı Sarayı, Hazine 2154, folio 107a, http://www.ee .bilkent .edu.tr/,vhistory/pers
II.html) 



Arabı'nin göksel yolculuk deneyiminde ortaya çıkan ağaç ve üzerindeki efsanevi kuşların 
dışavurduğu kavramlar, içinde hiyerarşik bir düzenleme ve aynı zamanda birlik içeren 
yaratılış ve varoluş sembolizmini ilahı mekanın önüne yerleştirir, çünkü bu boyutun öte
sine ne Hz. Muhammed mir'ac sırasında (Kur'an , LIII/1-18) ne de Arabı göksel yolculu
ğunda geçmemiştir. İçinde evrenin temel yaratılış ve varoluş ilkelerinin temsil edildiği bu 
ara bölge veya geçiş alanı sembolizmi sufizmin berzah kavramı ile ilişkilendirilebilir. 

H. Corbin'in İslam mistisizminden derlediği fikirlere göre, sufınin simgesel Doğu'ya yol
culuğunda Batı duyusal, maddi dünyayı gösterir. Doğu ise ruhun ikliminden, 'zümrüt 
kaya'dan başlar. Orada 'tinsel güneş' yeni bir evrenin perspektifini gösterir. Ruhun gör
düğü kendi imgesidir. Bu evren, alem el-misal ('arketipik imgeler dünyası', 'özerk imge
sel biçimler dünyası' veya 'tekabüller ve simgeler dünyası') olarak adlandırılmıştır. Bura
sı, duyu ve akılla idrak edilen iki farklı dünya arasındaki 'orta krallık' ya da 'orta evren'dir. 
Maddesel olanla olmayanı birleştiren aynı zamanda ayıran bu sınır berzah (perde, sınır, 
ara veya ara dünya) olarak adlandırılmıştır. Tarihçi Tabari (9. yüzyıl) 'zümrüt şehirler 
yeri' ile özdeşleştirilebilecek bir bölge hakkında bilgi verir. Orada Cabarsa ve Cabalka, 
Kaf Dağı'nın ardında uzanan iki zümrüt şehirdir. Orada yaşayanların ışığı Kaf Dağı'ndan 

568 gelir. Bu dağda Güneş, Ay ve yıldızların olmadığı söylenir. Kaf Dağı evreni çevreler ve 
göksel tonoza yeşil rengini verir. Kaf, göksel tonozun anahtar taşını biçimleyen kayadır 
ve zümrütten yapılmıştır (Resim 2). Sonsuz ışıklar diyarına götüren kozmik dağ, Orta 
Dünya'da yer alır. Kaf Dağı duyularla algılanan ve algılanamayan iki dünya arasındaki sı
nırı belirler. Onun uzak yanındaki gizli şehirlere girmek için mistik duyumların tanıklığının 
ve sıradan normların ötesine geçilmelidir (Resim 3).  Berzah'da yer alan Hurkalya şehri 
duyusal değil, örneksel imgeler durumundaki yer ve gökleri içerir. Hurkalya, mekan ve 
mekan ötesini, duyu ve akıl ile idrak edilebilir olanı sınırlayan ve birleştiren coincidentia 
opositorum 'zıtlıkların karşılaştığı yer' olarak bir 'ara dünya'dır. İbn el-A'rabi'ye göre Hur
kalya yeri kutsal dışa vurumlar mevkisidir (Resim 4). Sühreverdi'deki tan yükselmesi', 
'kendine uyanma', 'Hurkalya yerine giriş' ve 'göksel alter ego ile buluşma' gibi öğeler 
ruhun değişimini ve onun ara dünyaya doğumunu ilan eden, ışığa, aydınlığa ulaşmanın 
tamamlayıcı yanlarıdır.18 

Biz, Anadolu Selçuklu mimarisinde uygulanan bazı özel biçim ve motiflerin böylesi bir 
hayalı ara bölgeyi ve onun topografyasının ögelerini somutlaştırdığını düşünüyoruz. Avcı 
kuşlar adı verilen çeşitli tipteki efsanevi kuş motiflerinin Arabı'nin yukarıda özetlenen 
metninde yorumladığı sembolizmi doğrudan gönderme yapabileceğimiz bir öğedir {Re
sim 5) .  Bu motiflerin binaların giriş bölümü, pencere, niş gibi geçiş bölgelerinde uy
gulanmış olması ara bölge kavramının simgelenmek istendiğini fazla şüpheye mahal 
bırakmadan düşündürür. Simgeler Plotinus geleneğinden gelen yaratılış kuramındaki 
hiyerarşinin ifadesi olarak Akıl'dan Maddeye doğru genişleyen evreni Selçuklu mimari 
bezemesinde temsil eder. Partal adı verilen gösterişli giriş bölümlerinin zengin bezemesi 
ve derin iç-bükeyliği bu kavramın bir somutlanma alanı olduğunu düşündürür. Şöyleki 
portalin merkezindeki kapının üstünde sarkıt şeklinde taş veya mermerden oyulmuş 
mukarnasların bezediği bir niş yer alır. Portalin cephesinden geriye çekilen bu nişin al
tındaki alan binanın içine götüren bir ara bölge niteliği taşır. Divriği Ulu Camisi kuzey ve 

18Şuradan özetlenmiştir: Henrl Corbln, Spiritua/ Body and Ce/estlal Earth from Mazdean Iran to Shiite 
Iran, çev. N.Pearson (New Jersey: Princeton University Press, 1977), s. 50-110. 
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Resim 5. Divriği Ulu Camisi batı kapısı (1228-1229) çift başlı kartal ve halkalı güvercin 
(A.U.  Peker) 
Resim 6. Divriği Ulu Camisi batı cephesi (A.U. Peker) 

Resim 7. Divriği Ulu Camisi kuzey portali (A.U. Peker) 
Resim 8. Sivas Çifte Minareli Medrese giriş cephesi, 13. yy (A.U. Peker) 
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Düşünümsel Yargı ve Beğeni 
Kavramları Temelinde Gadamer'in 
Kant Estetiği Eleştirisi 

Deniz SOYSAL 

Ayrı bir alan olarak "estetik" anlayışı, ya da "estetik bilinç" kavramı modern çağın bir 
ürünüdür. Modern çağ öncesinde sanat ve güzellik felsefenin konusu olmakla birlikte 
günlük hayatta ayrı bir alan olarak algılanmamaktaydı. Sanat ya dinsel yaşamın bir 
parçasıydı ya da gündelik yaşam pratiklerinden biriydi. Yeni bilim anlayışının ve modern 
devletlerin gelişimi sırasında ve sonrasında sanat ya da "estetik" yalnızca kendi içerisin
de değerlendirilebilecek, toplumsal yaşamdaki yeri bireylerin "beğeni"lerine göre belirle
nen ve herhangi bir doğruluk değeri taşımayan, daha çok öznellik alanı içerisinde kalan 
bir alan haline gelmiştir. Gadamer bu gelişmeye eleştirel bir yaklaşım geliştirir ve felsefe 
tarihinde bu gelişmeye yol açan en önemli filozof olarak Kant'ı görür. Gadamer, Kant'ın 
Yargı Gücünün Eleştirisi kitabında ortaya attığı düşünümsel yargı [reflective judgment] 
kategorisinin ve beğeni [taste] kavramını ele alışının sonuçta estetiğin kavramsal bilgi 
alanının dışına atılarak öznelleştirilmesine yol açtığını savunur. 

Kant'ın estetiği ele alışından önce estetik kuramlardaki genel eğilim ampirik yöntemdi. 
Bu yöntemde yanıtlanmaya çalışılan soru bizim estetik nesnelerden aldığımız hazzın 
nesnelerin hangi özelliklerinden kaynaklandığıydı. Kant a mpirik yöntemin en önemli 
temsilcisi olan Edmund Burke'ü okumuş ve ondan etkilenmiştir, ancak yine de bu yön
temin temelden yanlış olduğunu düşünmüştür.' Kant'a göre estetik yargıların temeli 
estetik nesnede ya da o nesnenin özelliklerinde değil, nesnenin öznenin imgeleminde 
yarattığı temsilin öznede oluşturduğu hazdadır, ve bu hazzın doğrudan nesneyle bağı 
yoktur, bu haz tümüyle öznenin imgelemindeki temsille bağlantılıdır, dolayısıyla estetik 
bir nesnenin haz vermesi için varolması önkoşulu bile yoktur.2 Estetik haz ile nesnenin 
belirleyici özellikleri birbirlerinden bağımsızdırlar. Dolayısıyla estetik yargılarla ilgili so-

1Donald W. Crawford, Kant's Aesthetic Theory (Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 
1974). 
2Bkz. Immanuel Kant, Critique of Judgment, çev. James Creed Meredith, (Digital Edition: Kessinger 
Publishing, 2004), s. 30. 
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rulması gereken soru "Bu güzeldir" biçimindeki yargıların bir geçerliliği, zorunluluğu ya 
da evrenselliği olup olmadığıdır. Kant'ın Yargı Gücünün Eleştirisi'nde kanıtlamaya çalıştı
ğı ise estetik yargıların geçerliliğidir. 

Yargı ya da yargılama yetisi, Kant'a göre, bir nesnenin ya da bir nesnenin herhangi bir 
özelliğinin bir evrenselin ya da tümelin örneği olarak saptanmasıdır. Örneğin bir hayvanın 
bir memeli mi yoksa bir sürüngen mi olduğu bu tür bir yargıdır. Kant bu türden yargıları 
belirleyici [determinant] yargılar olarak adlandırır. Örneğin doğa bilimlerindeki ve kesin 
bilimlerdeki tüm yargılar, Kant'a göre, belirleyici yargılardır. Ancak Kant ikinci bir yargı 
türü ortaya atar, bu da düşünümsel yargıdır. Eğer karşılaştığımız herhangi bir nesne ile 
ilgili bir tümel yoksa, nesne bizi böyle bir tümel arayışına itmesine rağmen böyle bir tü
melin bulunması olanaksızsa, bu durumlarda verilen yargılar reflektif yani düşünümsel 
yargı kategorisine girerler. Düşünümsel yargı temel olarak bir nesneyi (estetik açıdan 
değerlendirilen bir nesneyi) belirleyici özellikleri, örneğin bir tablonun ölçüleri, ağırlığı ya 
da hacmi ve benzerleri dışında değerlendirilmesidir; estetik yargı bu nedenle düşünüm
sel yargının bir türüdür. Bu değerlendirmede, örneğin tablonun değerlendirilmesinde, 
elimizde belirleyici ya da kapsayıcı bir kavram yoktur. Tablonun güzel olduğu yargısı, 

574 bizim nesne ile girdiğimiz ilişki sonucunda, ya da nesnenin kendisinin değil de nesnenin 
bizdeki temsilinin sonucunda, o nesneye atfettiğimiz bir nitelik sonucunda ortaya çıkar. 
Kant'a göre estetik bir yargıya varabilmemiz için, nesnenin bizde bir haz ya da hoşlanma 
duygusu yaratması gerekir. Fakat bu hoşlanma duygusu ancak estetik nesnenin varlığı
na dair tüm ilgi ya da çıkar duygularından bağımsız olduğunda saf beğeni yargısı olabilir. 
Çıkar ya da kişiye özel ilgi yargının içine karıştığında, beğeni yargısı saf olmaktan çıkar 
ve kişisel/yanlı bir yargı haline gelir. Bu nedenle saf beğeni yargıları mutlak bir kayıtsız
lık durumunda verilebilirler. Kant Yargı Gücünün Eleştirisi'nde meşrulaştırmaya çalıştığı 
iddialardan biri nesneye dair hiçbir bilgi içermeyen estetik yargının öznel olarak evrensel 
olduğudur.3 Bir estetik yargının geçerliliğinin evrensel bir ilkeye dayanarak kanıtlanama
yacağının farkında olan Kant bunun için ampirik ve mantıksal evrensellik dışında yeni 
bir evrensellik alanı kurmak zorundaydı. Estetik yargı ampirik temellerde evrensel ola
mayacağı için Kant bu evrenselliği dayandırabileceği a prlorl bir temel bulmuştu. Fakat 
a priori olarak temellendirilen ancak ampirik olarak doğrulanamayan hiçbir alan bilgi 
olarak kabul edilemezdi. Dolayısıyla Kant estetik yargıları bilgi alanın dışında a priori bir 
evrensellik alanı olarak kurduğu yargı gücüne dayanarak temellendirmeye çalıştı. Bu a 
priori temel estetik nesnelerin öznel bilinçte yarattığı haz hissidir. Kant şöyle diyor: "İn
san bir nesneden duyduğu hoşlanmanın ilgiden bağımsız olduğunun bilincine vardığın
da, bu nesneyi, bütün insanlar için bir hoşlanma temeli içeren bir nesne olarak görmek 
durumundadır."4 Güzel üstüne bir beğeni yargısına varan insan, bu estetik durum içinde 
kendisini tam bir özgürlük içinde hisseder ve bu hoşlanmanın nedeni kişisel ya da top
lumsal herhangi bir durum ya da koşul değildir, saf beğeniden kaynaklanan haz hissidir. 
Dolayısıyla kişisel olarak içinde bulunduğu koşullardan ve kişisel tercihlerinden tümüyle 
uzaklaştıktan sonra aynı nesneyi deneyimleyen tüm insanların da aynı hazza ulaşması 
gerekir. İşte bu tür yargılar saf beğeni yargılarıdır ve bu nedenle tüm saf beğeni yargıları 

3Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (London: Continuum Publlshlng Group, 2004), s. 36. Bu 
kitaptan kullanılan alıntıların çevirileri bana aittir. 
"Aktaran Ernst Cassirer, Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 
1996), s. 343. 
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a prioridir. Bu süreç kavramsal ya da mantıksal hiçbir unsur içermediği için bilgi elde 
etmemizi sağlamaz, yalnızca beğeni yargılarımızın geçerli olduğunu savunabilmemizi ve 
estetik alanında beğeni yargılarını birbirleri ile karşılaştırabilmemizi ya da kısaca, Kant'a 
göre, estetik alanında eleştirinin olanaklı olduğunu bize göstermiş olur. Çünkü estetik 
yargıların "öznel bir tepki meselesi" olmadığı kanıtlanmıştır. Estetik yargılar kişiden kişi
ye değişmezler, evrenseldirler. 

Truth and Method kitabında Gadamer, Kant'ın estetik anlayışını eleştirdiği bölümde, 
beğeni kavramı üzerine yaptığı inceleme ile estetik deneyimin önemli ölçüde bilişsel 
bir değeri olduğunu göstermeye çalışmıştır. Gadamer Kant'ın temelde çözmeye çalıştığı 
sorunu, yani estetik yargılarla ilgili göreci yaklaşım sorununu çözdüğünü söyler ancak 
bu çözümün bedelinin ağır olduğunu belirtir. Kant estetiğe bağımsız bir alan sağlayarak 
sanatı yalnızca toplumun hizmetinde bir araç haline getirmeye çalışan görüşlere de bir 
yanıt vermek niyetindedir. Ancak bunu yaparken, Gadamer'e göre, sanat eserlerinin 
iletmeye çalıştıkları hakikat içerikleri feda edilmiş olur. Gadamer önce beğeni kavramının 
tarihine bakar ve bu tarihin başlangıcındaki ahlaki unsura yapılan vurguya dikkati çeker. 
Beğeni ahlaki bir düşünceden doğmuştur. Bu düşünce ortaçağın sonlarında yükselişe ge-
çen insanlık idealidir. Beğeni kavramını temellendiren bu ideal "okul" dogmatizmine kar- 575 
şı eleştirel bir duruş geliştirmeye çalışır. Gadamer'in beğeni tarihinin başı olarak gördüğü 
Balthasar Gracian'a göre beğeni duyumuzun en ilkel hali olan tat alma duyumuz insanlık 
tarihinde düşünsel farklılaşmanın başladığı noktadır. Tat vermeyen şeylerden uzak duran 
insan Gracian'ın kültürlü insan idealinin en kaba biçimidir. Bu ideale göre, der Gadamer, 
kültürlü insan yani beğeni sahibi insan "yaşamdaki ve toplumdaki tüm şeylerden kendi-
ni yeterince özgür olabileceği bir mesafede tutan ve böylece seçimlerini ve ayrımlarını 
bilinçli ve düşünerek yapabilen insana tekabül eder."5 Gracian'ın Bildung, yani kültür ve 
eğitim idealine göre yeni toplumu Hristiyan soyluları değil beğeni sahibi eğitimli birey 
kuracaktır. Gadamer beğeni kavramı tarihinin mutlakiyetçiliğin doğmasını, aristokrasiyi 
bastırmasını, İspanya, Fransa ve İngiltere'de yükselişini izlediğini söyler. Buna göre üs-
tün ya da iyi beğeni "iyi toplum" idealinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gadamer bu durumu 
şöyle özetler: "Yeni toplum artık kendisini soyla ya da rütbeyle değil yargılarının ortaklığı 
ya da ortak doğasıyla meşrulaştırır."6 Yeni toplum kendisini "ortak duyu" [sensus com-
munis] temelinde meşrulaştırır çünkü beğeni kişisel bir tercih meselesi değildir; beğeni-
nin bir "bilme türü" olduğu kabul edilir. Beğeni bir bilme türü olduğu için insanlar beğe-
nileri ile kişisel tercihleri arasında bir gerilim yaşayabilirler. Gadamer beğeni yargılarının 
şaşırtıcı derecede kesin olduğunu söyler; iyi beğeni verdiği kararlarda tereddüt etmez. 
Ama beğeni yargıları deney ve kavram çözümlemeleri yoluyla kanıtlanamaz ve öğreni-
lemez çünkü insani bir hisse/duyguya dayanır. Tat vermeyen, beğenimizi rahatsız eden 
şeylerden uzak dururuz ve bu konuda tereddüt etmeyiz. Ancak beğeni toplumsal bir his 
de değildir, bu nedenle beğeni modaya karşı olabilir, moda olan şeyleri beğenebilir ya 
da beğenmeyebilir. Beğeni hissi düşünsel bir farklılaştırma/ayrıştırma yetisi olduğu için 
kendini topluma itaat etmek zorunda hissetmez ama diğer taraftan ideal bir toplumun 
beğeni konularında uzlaşacağı düşünülür, çünkü beğeni bir bilme türüdür; beğeni "ideal" 
toplumun biliş türüdür. Beğeni kanıtlara dayanmaz, modaya karşı çıkabilir, insan olmanın 
temelidir, beğeni sahibi insan ideal toplumun bireyi olduğu için ahlaki kararlarını verirken, 

5Hans-Georg Gadamer, a .g .e., s .  31 
6A.e., s. 31 



davranışlarını düzenlerken de beğeni hissini kaybetmez ve hatta bu hisse başvurur. Kant 
ise estetik yargı gücümüzü bilgi ve etik alanlarından kesin sınırlarla ayırmıştır. Gadamer 
Kant'ın böylece "hukukta ve ahlakta estetik yargının etkinliğini" dolaylı olarak reddetmiş 
olduğunu savunur. Gadamer estetiğe bağımsız bir geçerlilik alanı sağlamak için Kant'ın 
büyük bir bedel ödediğini, önemli bir şeyden feragat ettiğini söyler: bu, genel beğeni 
kavramının ve estetik yargının hukukta ve ahlakta oynadığı roldür. Gadamer'e göre "dil
sel ve tarihsel çalışmalar" bu unsurun içinde yaşıyorlardı. Kant'ın estetik yargıya dair 
yaptığı aşkın çözümleme insan bilimlerinin temel kaynaklarının yani edebi eserler, sanat 
eserleri ve tüm kültürel öğelerin taşıdıkları doğruluk iddialarını reddeder. Kant beğeni 
kavramını bir nesneyi tümüyle çıkarsız bir tatmin ya da tatminsizlik duygusuna dayana
rak yargılama olarak tanımlar ve böylece beğeni kavramını büyük ölçüde sınırlandırmış 
olur, belki de Kant'ın transandantal/aşkın çözümlemesinin bir gereğidir bu.7 Gadamer 
ise bu soyutlamanın beğeni kavramını yansıtmadığını ve beğeninin Kant'a kadar gelen 
tarihi boyunca gelişimini göz ardı ettiğini söyler. Gadamer'e göre "Beğeni hiçbir şekilde 
doğada ve sanattaki güzel ile sınırlı değildir, aynı zamanda tüm ahlak ve davranışlar 
alanını da içine alır."8 Eğer Kant'ın yaptığı düşünümsel yargı tanımını kabul edersek, eğer 
düşünümsel yargı yalnızca tikelin verili olduğu ve onu kapsayacak bir evrenselin arandığı 

576 yargılarsa, Gadamer'e göre ahlak alanı düşünümsel yargının sürekli olarak kullanıldığı 
bir alandır. "Somut bireyselliği içinde ele alınan bir şey hakkındaki her yargı" özel bir 
durum ile ilgili bir yargıdır, bu nedenle böyle durumlarda yargıda bulunmak "evrensel bir 
kuralı yalnızca uygulamayı değil aynı zamanda bu kuralı yeniden belirlemeyi, ona ekler 
yapmayı ve düzeltmeyi" içerir. Buradan şu çıkıyor: "tüm ahlaki kararlar beğeniye/zevke 
ihtiyaç duyar," yani, "beğeni ahlaki kararlar için vazgeçilmez bir unsurdur."9 Bu temel
lerde Kant'ın belirleyici/düşünümsel yargı ayrımını ve düşünümsel yargıyı yalnızca güzel 
ve yüce söz konusu olduğunda kullandığımız iddiasını eleştirebiliriz. 

Sonuç olarak Gadamer, Kant'ı estetiği öznelleştirmiş olmakla suçlarken bahsedilen "öz
nelleştirme" kişiden kişiye değişebilirlik değil hakikat içeriğinin reddedilmesidir. Yani 
Kant için estetik yargılar bilgi içermezler, bilgi vermezler, bilgiye dayanmazlar; işte 
Gadamer'in öznelleştirme diye nitelendirdiği durum da budur. Gadamer'in haklılığı bu
gün sanatın eğlence kültürünün ana malzemesi olmasında, sanat eserleri karşısında 
insanların eğlenmek ve haz almaktan başka hiçbir beklentileri olmamasında görülebilir. 
Halbuki beğeni kavramının tarihi ve sanatın tarih boyunca insanların yaşamlarında ya
rattığı etkiler göz önüne alındığında sanatın bilgi ve bilişle ilgili önemi daha açık görüle
bilir hale gelmektedir. 

Gadamer's Critical Approach Towards The Aesthetics of Kant: "Reflective 
Judgment" and The Concept of Taste 

"Aesthetics" as a separate domain or the concept of "aesthetic consciousness" are 
products of modern age. Art and beauty, before modern times, were not comprehended 
separately from daily life, though they were questioned by philosophy. Art were either 
a part of religious life or one of daily life practices. After and during the development 

7Bkz. Immanuel Kant, a.g.e., s. 29-30 
8Hans-Georg Gadamer, a.g.e., s. 34 
9A.e., s. 34 
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of new understanding of science and of modern states, art or "aesthetics" has become 
a field which can only be evaluated within itself, a field whose place in the social life 
is determined by the "tastes" of individuals and which does not carry any truth value. 
Gadamer raises a critical attitude towards this development and finds Kant as the most 
important philosopher that paved the way for this development . Gadamer defends that 
the category of reflective judgment that Kant put forward in Critique of Judgment and 
his use of the concept of taste, at the end, results in subjectivization of aesthetics by 
throwing it out of the field of conceptual knowledge. 

Gadamer's Critical Approach towards the aesthetics of Kant in terms of reflective 
judgment and the concept of taste 
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Estetik  Bir Fenomen Olarak Türk Sinema 
İkonografisinde Üçüncü Boyut Tasarı mı 
ve Kültürel Episteme 

Mustafa SÖZEN 

Giriş 
Bu çalışmanın amacı Türk sinemasının ürettiği imgelerdeki üçüncü boyut olgusunun 
nasıl tasarlandığı bulmak ve bunun kültürel arka planı irdelemektir. Çalışmanın temel 
varsayımı Batı sinemasının teknik biçimciliği ve senaryo yapılanmasının Türk sinema
sını etkilemesine karşın, bu sinemanın, geleneksel kültürden beslenerek kendine özgü 
görsel bir evren yarattığıdır. Zamansal sınırlama ise, daha çok Yeşilçam sineması olarak 
adlandırılan zaman dilimindeki ürünleri kapsayacak şekilde kurgulnmıştır. 

Sosyoloji, kültür kavramını birbirine bağıntılı iki yaklaşım içinde tanımlar. İlk yaklaşım, 
kültürü bir 'veri' olarak ele alıp; bireyin toplum içinde hazır bulduğu, öğrendiği, içsel
leştirdiği, kullandığı, kısmen geliştirdiği ve gelecek kuşaklara miras bıraktığı bir davra
nış örüntüleri ağından oluşan düzlemi içermektedir. Bununla bağıntılı olarak oluşturulan 
ikincil düzlem ise, davranış örüntülerini, etkileşim formlarını, rol, kurum ve değerler 
toplamını barındırır. Bu ikincil düzlem 'ethos' olarak adlandırılır1 . 
Ethos, bir kültürde yürürlükte olan değerler, normlar, inançlar, idealler ile davranış örün
tüler bütününü temsil eder. 

Çalışmamızın argümanı açısından bu ikincil düzlem özel bir anlam taşımaktadır. Bunun 
nedeni bir kültürün ürettiği herhangi bir sanatsal yaratının, o kültürün ethos'un izlerini 
taşıması ve dolayısıyla bize arkalarında yatan kültürel ilişkiler hakkında bir dizi bilgi ver
mesidir. Bundan dolayıdır ki sanatsal yaratılara, toplumsal zihniyetin dışavurum araçla-

1Ethos, bir anlamlar alanıdır; insan eylemlerine, tutumlarına, tavırlarına, kurallarına verilen anlam
lar alanı, anlamlar dünyası. Ethos, günlük yaşamdaki ahlaksal durumların, eylemlerin, değerlerin, 
topluluk temelinde, yerel, geleneksel, töresel özelliklerini içerdiği gibi, evrensel boyutta aksiyolojik 
kodlamaları, kuralları, değerleri; bunlarla ilgili tartışmaları da kapsar. 
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rından biri olarak bakılmaktadır2 • Öyleyse şunu söyleyebiliriz: Her toplum kendine özgü 
anlatım ( expression) biçimleri yaratır, düşten gerçeğe sınırsız çeşitliliği içinde barındıran 
bu anlatılar, toplumların birbirleriyle benzer ya da ayrı oluşlarının birer göstergesi gibidir, 
çünkü bu yaratılar, toplumsal düşüncenin (social mentality) en yoğun şekilde dışa vurul
duğu alanlardır. Bu çıkarsamayı Türk sinemasının görsel tasarım alanına uyguladığımız
da ise -son yıllardaki bireysel birkaç aykırı örneği göz ardı ederek- bu sinemanın 1980 '  li 
yıllara kadar kendine özgü bir ikonografi içinde ürünler verdiğini söyleyebiliriz. 

Sinema, Batı' da uzun gelişim çizgisine sahip dram ve ikonografi geleneği çerçevesinde 
ontolojik varlığını kurmuştur. Anlatılar, yer ve zamanla belirlenmiş temsil sürecinin 
(chronotope) geçerli olan teamülleri tarafından belirlenmektedir. Oysa bizim kültürde 
her iki olgu da Batı' da kinden oldukça farklı bir seyir izlemiştir ve Türk sinemasının anla
tısal ve görsel biçimlenişinin Batı' dakinden farklı olması doğal bir sonuç gibidir. 

Bize göre ilk Türk sinemacıları farklı bir tarihin ve kültürün ürünü olan sinema sanatını 
uygulamaya çalışırken, -çok da bilinçli olmadan- derinlere kök salmış ve hala geçerliliğini 
sürdüren eski anlatı ve görsel geleneklere yaslanan ürünler vermişlerdir. Bu anlamda, 

580 Türk sinemasının hem anlatısal hem de ikonografi3 yönünden olanca gücüyle eski bir 
epistemolojiye bağlı kalarak kendini var ettiğini söyleyebiliriz. 

Sanatsal Yaratıların Arka-planındaki Kültürel Episteme 
Türk sinemasının ikonografik yapılanmasını toplumsal kültürün epistemolojisi bağla
mında irdeleyebilmemiz için, öncelikli olarak Doğu-Batı kültür perspektifine yönelmek, 
ardından Osmanlı kültürünün zihniyet paradigmasının açınımına bakmamız yararlı ola
caktır. 

Max Weber, toplumların kültürel algılarını belirleyen ana parametreleri,'hayat küreleri' 
olarak adlandırır ve bir toplumun kendini ve öteki olanı bunlar aracılığıyla tanımlayabil
diğini belirtir4 Hayat küresi kavramını Doğu-Batı kültürleri perspektifinde ele alıp arala
rındaki farklılıkları birkaç genellemeyle saptamaya çalışalım: Batı felsefesinde, mantık 
ve kartezyen akla çok değer verilip, insanın düşünme kapasitesi, onun asal niteliği ola
rak kabul görürken; Doğu' da rasyonaliste, felsefi süreçlerden dışlanmamasına karşın, 
insanı insan yapan çok sayıdaki özelliklerden yalnızca birisi olarak kabul görmektedir. 
Doğu' ya damgasını vuran 'şeylerin birlikteliği (dichotomy)' düşüncesiyken5 ; Batı' ya 
damgasını vuran ise 'şeylerin karşıtlığı (dualism)' düşüncesidir. Dualizm dikotominin kar
şıtıdır. Düalizm iyi ve kötü, ışık ve karanlık biçiminde ikiye ayrılan karşıt kutupların bir 
arada varolmasını, birbirini dengelemesini kabul etmez . Bu düşünceye göre biri ötekini, 
yani iyi kötüyü, ışık karanlığı yok etmelidir. Doğu ile Batı bu iki bakış biçimiyle birbirinden 

2Bu argümanı destekleyen bir çok isim verilebil ir, sözgelimi ünlü felsefeci Gadamer' e göre sanat 
eserlerini tarih bilincinin bütünlüğünde anlamak ve kavramlaştırmak gerekir. Çünkü sanat eserleri 
bir sosyo-kültürel ortamda meydana gelmiştir ve bir sanat eserinin, onu üreten kültürün zihniyet 
dünyasını yansıtmaması mümkün değildir. 
3İkonografi (iconography) düşüncelerin imgelerle temsil edilmesi. Her kültür ve veya sanatçı kendine 
özgü bir 'imgeler düzeni' yaratıp yapıtlarında belirli düşünceler ve izlenimler için bunları kullanabilir. 
Düşüncelerin zaman içerisinde gelişiminin ve anlatımının incelenmesinde önemli bir araçtır. 
4Ralph Schroeder, Max Weber ve Kültür Sosyolojisi.  (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1996), s. 44 
5Bu en iyi şekilde tasavvufta görülebilir. 
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ayrılır. Hemen belirtelim ki ne Doğu saf halde dikotomiye ne de Batı saf halde düalizme 
sahiptir. Doğu daha çok dikotomiye, batı daha çok dualizme eğilimlidir. Doğu düşünce
sinde dikotomi bir 'bilgelik ilkesi' olarak benimsenirken; düalizm, batının hayat algısına 
(praksis) 'ben merkezli' bilimsel zihniyeti egemen kılmıştır. 6 

Başka bir boyut Doğu ve Batı kültürlerinin zaman kavramındaki farklılıktır. Batı kültü
ründe zaman düz bir çizgi olarak algılanır; her an bir kez yaşanır ve geriye dönüş im
kansızdır; 'şey'ler, birbirini izleyen, ardışık, ayrı ayrı alanlarda ve ayrı ayrı mekanlarda 
gerçekleşir. Doğu kültüründe ise zaman görecelidir, bir yanılsama olarak algılanır ve 
zamanı insan tanımlar. Bu kültürde zaman, döngüsel bir yapı içindedir; günler, aylar, 
mevsimler geçer; yenileri gelir, tarih tekerrürden ibarettir. Bir başka deyişle her şeyin 
aynı anda, çok merkezli ve tek mekanda gerçekleştiği sentronik mekan-zaman anlayışı 
vardır. Kısaca, Batı ve Doğu kültürlerinde zaman ve uzam algısı farklı epistemolojilere 
dayanır. 

Doğu ile Batı arasındaki farkın temellerini bir anlamda en genel determinasyonlarını 
bulmaya çalışanlardan biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar· ın bu konuda söyledikleri bize 
ufuk açıcı perspektifler sunmaktadır: Tanpınar, Doğu ile Batı arasındaki farkın, insanın 581 
dış dünya karşısındaki tavrı ve faaliyetini bu dünyayı değişikliğe uğratış tarzı açısından 
ele alır ve 'eşyaya tasarruf ediş (praksis)' tarzının bu iki medeniyet arasındaki farkı açık-
ladığını söyler. Yani, iki uygarlığı ayıran veya belirleyen faktör olarak özne· nin nesne· yle 
olan ilintisini işaret eder. Tanpınar, insanın duygu ve düşünce dünyasına tasarruf edişte, 
ayrıntıya ve derine inmeyişin sonucu olarak, Doğu ve Batı anlatıları arasında köklü ayrı-
lığı belirtir. Ona göre Doğu, insana derinlemesine tasarruf edemeyen; zaman ve mekan-
dan sıyrılan, ayrıntıya ve somuta inemeyen anlatılar ortaya koymakla yetinmiştir.7 

Tanpınar · ın saptamalarının bir benzerini Beşir Ayvazoğlu • nda da görürüz "Tamamen 
farklı gelişim yasalarına sahip olan Doğu kültürlerinin istikrarlı yapısında, eşya hakkında 
edinilen bilgilerin birbirine eklenmesiyle elde edilen ilerleme bilgisini görmek mümkün 
değildir. Çünkü Doğu· nun zihniyeti her zaman için 'eşya'nın bilgisine sahip olmaktan 
uzak olagelmiştir."8 Batı ise eşyaya tasarruf tarzının farklı oluşundan ötürü, somuta inen, 
ayrıntıya önem veren, tek tek varlıkların yani tikelin üzerinde duran, kişinin bilincinde 
ve içebakış yönetiminde kaynağını bulan anlatı türlerini yaratmış ve buradan da romana 
ulaşmıştır. 

Doğu· nun insana derinlemesine tasarruf edemeyen anlatılar ortaya koymasını, kendi 
içkin (immanent) kültürüne bağlayabiliriz. Bireyin kendini toplumsallıktan koparamadığı 
bir gelenekte, bireyin içkin olmaktan aşkın (transcendent) olana yönelmekten başka bir 
seçeneği yok gibidir. Bu nedenle Doğu anlatıları Batı· da kilerden farklıdır. Batı'lı anlatı
lardaki kahramanlar kendilerini daha çok 'dış aksiyonda' var etmeye çalışırken, Doğu'lu 
bireyler bunun tam tersine, kendilerine dönüp bakarlar. Doğu'daki bireylerin aynayı ken
dilerine tutmaları, dolayısıyla benliği kendilerinde keşfedip dışa yönelmelerinin aksine, 

6Yıldız Cıbıroğlu, "Batı Kültürünün Kale Gibi Ağı", Adam Sanat, Sayı: 228, (2005), s. 44 
7akt, Selahattin Hilav, Edebiyat Yazıları, (İstanbul:Yapı-Kredi Yayınları,1995), s. 109 
8Beşir Ayvazoğlu, İslam Estetiği ve İnsan, (İstanbul :  Çağ yayınları, 1989), s. 60 



Batı bireyleri aynayı dışarıya (doğaya) tutarak bu arayışlarını 'ben'leşen, narsistik bir 
boyuta taşırlar. 

a. Sözün uzamı - gözün uzamı ya da epik anlatı-dramatik anlatı 
Doğu anlatılarının 'genel' özelliği sözün uzamına (epik), Batı anlatılarının ise gözün uza
mına (dramatik) dayanan yapılar üzerine kurulmuş olmalarıdır. Örneğin Ortaoyunu, 
Meddah, Karagöz vb. hep sözün uzamına dayalı olan epik anlatılardır. Asal olarak epik 
biçime sahip olan bu anlatılarda aralarında gerçek zaman-mekan bağlantıları olmayan 
ilişkiler 'önceden saptanmış' bir anlam doğrultusunda örüntülenmektedir. Anlatı öyküle
menin içinde kurulmakta ve olay örgüsü meydana çıkmamaktadır. 

Sözün uzamında kurulan epik anlatıların diegetik tekniği, olayları belli bir sırasallık içinde 
öykülese de, dramatik/mimetik tekniğe sahip anlatılardaki 'ayrıntısal' ve 'mantıksal' ilin
tilerden yoksundur. Yani burada ne olduğu sorusuna cevap verilebilir; fakat 'nasıl oldu?' 
sorusuna ilişkin çok fazla bilgi bulunmaz. Nitekim kendisi de bir açıdan 'epik şiir' for
munda oluşturulmuş bulunan Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin bölümünde yer alan 'Ve Allah 
dedi: Işık olsun; ve ışık oldu' tümcesini, buna örnek olarak verilebilir. Bu anlatım biçimi 

S82 gözün uzamına göre düzenlenmediği için, yalnızca 'ne olduğunu' öğrenmekle kalırız; 
'nasıl oldu'ya ilişkin -şöyle bir yerinden doğruldu vs.- hiçbir bilgi bulamayız. Bunun ne
deni de bizim, olayları 'bizzat deneyimleyen' değil, daha önceden deneyimlenmiş olayları 
-ne olduğunu- bir 'anlatıcı' vasıtasıyla 'öğrenen' kişiler konumunda olmamızdır. Anlatı
mın dramatik türünde ise, 'anlatıcının' varlığı gözden kaybolur. Elbette yine bir 'anlatan' 
vardır; fakat anlatıcı, olayları kendi ağzından dile getirmeyerek, belirli karakterleri ve 
onların içinde bulundukları olayları 'taklit ederek', alımlayıcıyı, her şey karşısında olup 
bitiyormuş yanılsaması içine sokarak anlatmaktadır. Dramatik anlatım biçimini benimse
yen sanatçı, olay gelişiminin merkezi önemdeki parçalarını belirler ve bunları karakterler 
ile onlar arasındaki ilişkiler biçiminde canlandırarak, alımlayıcının karşısına taşır ve bu 
süreç içinde kendisi de kaybolup 'kurguya' dönüşür. Eş deyişle anlatılarda olay gelişimi, 
sözün uzamından gözün uzamına doğru evrildiğinde giderek ayrıntı kazanır ve organik 
bir bütünsellik içindeki olay örgüsünü (plot) oluşturur.9 

b .  Türk kültürünün anlatı görenekleri 
Doğu hayat küresinin bir parçası olarak Osmanlı/Türk toplumunun zihniyet paradigma
sına baktığımızda üç önemli etkenin izlerini görürüz. Bunlar: Kur'an ' ın değişmez metni 
ve onun tamamlayıcısı olan hadisler; önselci, tümdengelinimci ve spekülatif yapısıyla 
Aristo mantığı; tasavvufa dayalı somut bir tür idealizm içeren mistik gelenek. 10 Bu üç 
önemli etkenin sonucu olarak Türk kültürü -genel anlamda- İslam coğrafyasında geçerli 
olan soyut düşünme ve somutu önemsememe anlayışına bağlı kalan bir yapı arz eder. 
Bu kültürün tarih boyunca ürettiği sanatsal ürünlerde, doğal formların yansıtılması yeri
ne, soyut fikir ve zevklerin göstergelerine ağırlık veren bir yapılanmanın nedeni burada 
aranmalıdır. 

9Yörükhan Ünal, "Diegesis Ve Mimesis Dramatik Anlatımın Yanılsamacı Niteliği Ve 'Hıgh Noon' Filminin 
incelenmesi", Sinemasal, Sayı 6 (2002) s. 3 1  
10oğur Arsal, Modern Osmanlı Resminin Sosyolojisi, çev: Tuncay Birkan, (İstanbul: Yapı Kredi Yayın
ları, 2000) s.36 
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Bu süreci ve yapılanmayı sadece üst yapı' ya yönelik analizlerle açıklamanın dışında 
toplumsal alt yapıyla da açıklamaya çalışan düşünceler vardır. Sözgelimi Türk sinemasını 
bu yönden en iyi tanıyanlardan biri olan Halit Refig ' e göre; sosyo-ekonomik örgütleniş 
yönünden Türk toplumunun geçmişiyle Batı toplumlarının geçmişi ve kültürü farkl ıdır. 
Batı toplumu feodal toprak düzenine dayalı, sınıflı bir toplum iken, Osmanlı toplumu 
miri toprak düzenine dayalı sınıfsız bir toplumdur. Altyapıları farklı olan bu iki toplumsal 
biçimlenişin üstyapıları da farkl ı l ık gösterir. Batı toplumları birey eksenine dayanırken, 
Osmanlı toplumu cemaatçi bir yapıya sahiptir. 11 

Metin Erksan '  da bu konuda benzer görüşleri paylaşır. Ona göre de Türk toplumunu oluş
turan ekonomik, politik, sosyal ve dini etkenler Batı ' dan farkl ıdır. O da Türk toplumu
nun sınıfsız bir toplum olduğunu; sın ıflı toplumlarda geçen hikayelerin Türk toplumunda 
pek de geçerli olamayacağın ı  düşünmektedir.12 

Bütün bunların sonucunda şunları söyleyebiliriz: Türk' lerin tarihsel birikimleriyle oluş
turdukları anlatı görenekleri daha çok söze ve seyirliğe dayalı bir dışavurum eğilimini 
taşır ve genel olarak da, yanılsamacı olmayan (non-illiusionist) bir anlayışa dayanır. 
Sözgelimi, Karagöz, Meddah ve Ortaoyunu gibi temsil sanatları, hiçbir zaman Batılı an- 583 
lamda bir gerçeklik izlenimi üretmeye yanaşmamışlar, tam tersine yalnızca bir yanılsama 
olduklarını vurgulamaya özen göstermişlerdir. Oysa Batı kültürünün temsil özelliği, doğ-
rudan temsil edilen nesnenin somut ve doğru yansıtılmasına bağlıdır. 13 

Türk İkonografi Geleneğinde Üçüncü Boyut Tasarımı 
16. yy' da Kopernik, dünyanın sabit merkezli olmadığını söylediğinde modern düşünsel 
paradigma oluşmaya başladı ve bunun devamı olarak Avrupa insanı kozmolojik (Koper
nik), ontolojik (Dekart) ve epistemolojik (Kant) düzlemlerde birbirini tamamlayan bir 
dizi düşünsel devrim yaşayageldi. Artık Avrupalı için hakiki bilgi nesnel (objektif) olandı. 
Nesnel bilgi, öznenin (insan) nesneye (doğa) hükmetmesi, onu denetim altına almasıyla 
elde edilebilirdi. Yani, dünyanın görünürdeki durumu öznenin durumuyla belirleniyordu. 

Bu süreci yaşamayan, Aristocu mantıkları ve Platoncu idealizmleriyle Osmanlılar, am
prik-pozitivist bir dünya görüşüyle karşılaşınca sürekli güçlük çektiler. Bu güçlük, hayatın 
her alanında kendini göstermeye başladı. Estetik yapılarda bunu daha rahat görebilmek
teyiz. Örneğin Osmanlı ' da figüratif resmin sınırlı/kısıtlı oluşu, insana özgü duyguların 
ancak inançla birleştirilerek örtük biçimde ifade edilmesi bu yüzdendir. Buradaki gö
rüntüler, okunabilen 'simgeci' bir di l in (Osmanl ı '  ya özgü farklı bir dilin) varlığına kanıt
tır; eğer figüratif resim yasağı olmasaydı imgeler gözün gördüğü gerçeğe bağlı kalarak 
üretilecekti. Bu boşluğu i lk fark eden Fatih Sultan Mehmet, iktidarla resim, bilimle resim 
arasındaki i l işkiyi görmüş; Bell ini' ye portresini yaptırmıştır. Fatih yalnızca bu nedenle 

11Halit Refig, Ulusal Sinema Kavgası, (İstanbul: Hareket Yayınları, 1971) s. 38 
12Metin Erksan, Milli Türk Talebe Birliği Milli Sinema Açık Oturumu, (İstan bul:MTTB Sinema Kulübü 
Yayınları,1973) s.14 
13Nezih Erdoğan, "Üç Seyirci: Popüler Eğlence Biçimlerinin Alımlanması Üzerine Notlar", Doğu-Batı, 
Sayı: ıs, (2001), s.118 



584 

bile çağdaşımız sayılır; yaptığı, başka gözlerin tanıklığıyla aynaya bakması ve kendisiyle 
yüzleşmesinden başka bir şey değildir.14 

Ne yazık ki Fatih' in bu çabası tekil bir örnek olarak kalmıştır. Geleneksel Osmanlı zihni
yetinde ağır basan estetik kaygı, insanların ve hayvanların doğalcı ve gerçekçi bir biçim
de yeniden üretilmesinin Sünni-İslam gelenek tarafından yasaklanmasının sonucu olan 
bir biçim arayışları olmuştur. Bu ürünlerde Batılı anlamda 'hayalgücü/imgelem'in var 
olmadığını söylemek hiç de abartı olmayacaktır. İkonografik boyutta vurgu, değişmeyen 
biçimlerle kurgulanmakta; biçimler ve imgeler dışında, estetik kavramlar, kompozisyon
lar, renkler ve hareket örüntüleri devamlı tekerrür eden kalıplar olarak ele alınmaktadır. 
Bu oluşumu diğer sanatlarda da görebilmek mümkündür. Örneğin edebiyatta klasik şiirin 
yapısı beyitlerinin ayrı ayrı inşa edilmesine dayanır. Yani bu biçimlenmede organik bir 
kendilik ideali yoktur. Bu anlayış, iyi bir Müslüman'ın öteki dünyayı hedef alan, manevi 
dünya açısından düşünen biri olması üzerine kurulmuştur ki, bu da 'doğal olmayan' sa
nat figürlerinin üretilmesine yol açmıştır. Sonuç olarak Osmanlı Sanatı ontolojik/episte
molojik tartışma işlevine sahip değildir; temelde bir dekorasyon veya eğlence faaliyeti 
olarak görülebilir.15 

özetlersek, geleneksel Osmanlı sanatı, bireyi hiç öncelemeyen, zaman kavramına ve 
mekan hissine sahip olmayan mistik bir dünya görüşünü yansıtır. Buradaki dünya algısı, 
nesnenin büyüklüğünü önemine göre belirleyen, orantı kullanımında spekülatif Aristocu 
geometriden yararlanan bir yapı üzerine kurulmuştur. Sözgelimi Osmanlı minyatüründe 
doğa; olay kahramanlarını kavrayan basit bir fon durumundadır. Genellikle bir, iki tepe 
veya ağaçla belirtilir. Doğanın, renklendirilmesinde göz alıcı renklerden kaçınılır. Sanat
çı, çevreyi sadece konuyla ilgi l i  olduğu zaman, bölgenin belirgin özelliklerini yansıtan 
gerçekçi bir davranışla nehirleri, kaleleri, ağaçları resmeder. Aynı şeyi mimarı görünüm
ler için de söyleyebiliriz. Binalar, şehirler genellikle hayalı olmaktan uzaktır ve Osmanlı 
mimarisinin ölçülü süslemeciliğini yansıtırlar. Perspektif, simgesel olarak belirlenmekte, 
önde gelen nesneler çerçevenin daha alt bölümlerine yerleştirilmektedir. Renklendirme 
doğal değildir, aynı rengin farklı tonlarından ve gölgelendirmekten kaçınılmaktadır. İfa
deler gayet resmi, hatta simgeseldir. İfade unsurlarının her biri dini, resmi, otoriter ve 

birey-karşıtı bir kültürü yansıtıyormuş gibidir. Bir başka unsur da zamanın kurgulanma
sıdır. Zaman, Batı' da kompozsiyonun soldan sağa yapılandırılmasıyla gösterilirken, min
yatürlerde kronoloji yokluğunu simgeleyen arabesk bir rotasyonla gösteri lmektedir.16 

19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Türk resim sanatının dış gerçeğe adam akıllı bağ
landığını gösteren bir dizi örnekle karşılaşılır. Fakat hemen belirtelim ki bağlanan sadece 
teknik ve icra imkanlarıdır; dünyaya bakış ve anlamlandırma tarzında pek de bir değiş
me yoktur. Bunun değişebilmesi için toplum zihniyetinin, dünya görüşünün de değişmesi 
gerekir ve elbette ki bu o kadar kolay bir şey değildir. 

14Yıldız Cıbıroğlu, "Osmanlı Kitap Sanatında Çiçek Resimleri ve Osmanlı· da Osmanlı' da Resim Yasa
ğının Etkisi", Artist, Sayı 6/68 (2006), s. 17 
15Oğuz Arsal, a.g.e. s.38 
16A.e. s. 38-39 
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Değişimin ne denli zor olduğunu bugünkü ikonografinin hala, mazideki sanat anlayışı
nın izlerini taşımasıyla somut olarak görebilmekteyiz. Buna en iyi örnek Primitif olarak 
adlandırılan 'asker ressamlar' kuşağının yaptıkları resimlerdir. İpek Aksüğür Duben · e 
göre, bu resimlerin yansıttığı teknik karışıklık, Tanzimat aydınlarının yaşadığı ünlü aç
mazdan, yani kısmen batılı kısmen de doğulu olma çatışmasından kaynaklanmaktadır. 
Batı tipi resimde kullanılan batılı teknikler, özel perspektifiyle, içeriğiyle, fırça vuruş
larıyla vs. belli bir dünya görünüşünü, -aslında Osmanlı toplumunda bulunmayan bir 
zihniyeti- beraberinde taşır. Max Raphael • in yazdığı gibi, bir resmin mekan kurgusu 
onu yapan sanatçının dünya görüşüne işaret eder. Bu yüzden. Batı üslubunda resim 
yapmaya çalışan Osmanlı ressamları bu resimlere otomatik olarak doğulu felsefelerini 
yansıtmışlar; bu da aynı resimde hem üç boyutlu hem de düz-yüzeyli imge yaratımı gibi 
tuhaflıklar yapmalarına yol açmıştır. Sonuçta, bir resimde biçim olarak kullanılan plastik 
değerlerin, resmin içeriğini oluşturan belli bir zihniyetten ayrılamayacağını kabul etmek 
gerekir. İpek Aksüğür Duben bu üslup karmaşasını şu şekilde analiz eder: 'Türk primi
tifleri' olarak bilinen ilk kuşak ressamlar, figürsüz, sakin, değişmez ve saf bir dünyayı 
resmetmişlerdi. Doğaüstü bir atmosfer içinde doğalcı imgeler kullanan bu sanatçılar, 
Türk resminin minyatürden gerçekçiliğe geçişini temsil ederler. Resimlerinin onları ge-
leneğe yaklaştıran yönleri vardır. Örneğin, bu sanatçılar nesnelerin hareket eğilimlerini 585 
öngörmek ve onlardan belli uygun armoniler çıkarmak yerine, düzenli veya yan yana 
konmuş nesnelerin değişmezliğini tercih etmişlerdir ki, bu da doğu minyatürlerine özgü 
bir özelliktir. Sonuçta, ağaçlar, evler gibi kuşlar da tıpkı yerlerine mıhlanmış gibidirler. 
Kısacası hiçbir şey hareket etmek veya yerini değiştiriyormuş gibi görünmek istemez. 
Kompozisyonda herhangi bir insan figürünün olmayışı veya varsa bile çok zayıf oluşu 
bu dönemin eserlerinin genel özelliğidir. Işık, gölgenin dramatik etkilerinden yararlan-
maksızın kullanılmakta ve içeriden yayılan, bütün resmin yüzeyini türdeş bir yoğunlukla 
kaplayarak sükunet havası yaratan bir unsur olarak ele alınmaktadır"17• Gerçekçi bir 
mekansal yapıdan ve doğru bir perspektif anlayışından yoksun olan Primitifler, bilincinde 
olmadan Batı üslubunu tasavvuf ruhuyla yazmaya çalışmışlardır; bu resimlerin yarattığı 
evren bütünüyle geleneksel epistemolojiyi ifade etmektedir. 

20. yüzyıla gelindiğinde görsel bir sanat dalı olarak sinema, tüm ülkeler de olduğu ül
kemizde de varlığını yoğun biçimde oluşturmaya başladı. Sinemanın ikonografik yapısı, 
Batının o güne değin geliştirdiği imge tasarımı ve buna eklemlenen hareket nosyonuyla 
gerçeklik izlenimi yaratma üzerine kurulmuştu. Sinema sanatı, bize gelince, hem sözel 
yapıya dayanan hem de görüntüsel olarak derinliksiz ifade tarzına sahip olan kültürü
müzde, bir ifade aracı olarak ontolojik/epistemolojik ikilemleri yaşayagelmeye başladı. 

Türk Sinema İkonografisinde Üçüncü Boyut Tasarımı ya da Sözün Uzamından 
Gözün Uzamına Geçememe Sorunsalı 
Yeşilçam sinemasının görsel yönü irdelendiğinde, onun, Türk Toplumu' nun unutulmaya 
yüz tutmuş görsel ve anlatısal göreneklerini (code) bir şekilde canlandırmış olduğu ko
layca gözlenebilir. Sahip olunan kültürle görsel ifade biçimleri arasındaki ilinti göz önüne 
alındığında bu çok da şaşırtıcı bir sonuç değildir. 18 

17akt, Oğuz Arsal, a.g.e.  s. 61 
18Her sanatsal dışavurum kendisini yaratan sanatçının eseridir. Ancak bu eser, içinde yaratıldığı top
lumdan bağımsız değildir. Bu anlamda Türk sineması da Türk düşünsel ve kültürel ortamının hem 



yapılanları "Yeşilçam kimliğini bulmuştur, 'masal anlatmaya' dayanan bu kimliği zorlayan 
girişimler 27 Mayıs 1960' tan sonra görülmeye başlanacaktır" demektedir.27 

Türk sinemasındaki boyut yaratım olgusunu daha iyi betimleyebilmek için kamera kulla
nımına yakından bakmak yerinde olacaktır: Yeşilçam anlatılarında kamera kullanımının 
da kendine özgü bir mantığı vardır. Kişi, zaman ve mekan arasındaki ilişkiler bu kendine 
özgü mantık içine örülmektedir. Karakterlerin konumlanmaları çerçeve içinde, birbirle
rine göre değil de kameraya göre tasarlanmakta; önemli anlarda yüzlerini kameraya 
dönerek konuşmakta ve eğer alan derinliği ikisini de kapsamıyorsa, netlik karakterlerin 
konuşma sırasına göre birinden diğerine kaydırılmaktadır. Anlatılmak istenenler teker 
teker gösterilir. Örneğin bir yüz ifadesi anlatılacaksa, önce oyuncunun yüz çekimi sonra 
yeni bir çekime geçilmektedir. Oysa görüntünün içine çok şey yerleştirilip, hepsi aynı 
anda anlatılabilir. Bu anlatıda, Yeşilçam karakterleri, -özellikle yıldız oyuncular- kame
rayla yüz yüze gelirler, bununla birlikte sırtlarını ona dönmekten kaçınırlar. Kamera da, 
karakterlerin aralarındaki bakış alışverişine müdahale etmez . Kişiler burada cepheden 
görünümleriyle; tek bir bakış açısından, bir başka deyişle kameranın 'nesnel' çekimiyle 
sunulan iki boyutlu bedenler olarak gösterilir. Kamera karakterlerin aralarındaki bakış 

588 alışverişine müdahale etmekten kaçınır. Böylelikle, seyircilerin perdede gördüğü, beden
lerin cephesidir; tek bir bakış açısından, başka bir deyişle kameranın 'nesnel' çekimiy
le sunulan iki boyutlu bedenlerdir. Örneğin Ertem Eğilmez 'in Sürtük (1965) filminde 
Canan ' ı (Hülya Koçyiğit) önden yakın çekimde ağlarken görürüz. Kamera yavaşça çev
rinerek ona yaklaşmakta olan Kemal ' i (Ekrem Bora) gösterir. Kemal ' in bakış açısında 
Canan · ın arkadan çekimine kesme yapılır. Bir an, karakterlerin bakış açılarının verile
ceği, açı-ters açı sistemine geçileceğini düşünürüz, ancak Canan Kemal ' e döner, bağırıp 
çağırmaya başlar, derken Kemal ' i geçerek kameraya iyice yaklaşır. Bakış açısı çekimi 
gibi başlayan bir sahne nesnel bir çekime dönüşür28• Elbette ki Yeşilçam görselliğini tü
müyle bu şekilde kurmamaktadır. Burada vurgulanmak istenen, Yeşilçam' ın karakterleri 
bir arada vermek için başvurduğu cephe çekimlerinin de, dublaj gibi standart uygulama 
haline getirilmesidir. 

Genel Değerlendirme 
Kültür, toplumsaldır; topluluğun düşünce, inanç ve davranış örüntülerini, deneyim ve 
birikimini içerdiği varsayılır. Max Weber, kültürün toplumsal hayatı şekillendirme örün
tüsünü kavramsal bir yapı üzerine kurarken, 'düşünce'ler ile toplumsal hayat arasındaki 
ilişki üzerine özel bir vurgu yapar.29 Buradan yola çıktığımızda -genel anlamda- her sa
natsal ürünün, içinde üretildiği kültürün yansımalarını üstünde taşıyan yaratılar olduğu 
sonucuna kolayca varabiliriz. 

Bir ifade biçimi olarak sinemayı, estetik, felsefi, ekonomik ve sosyal düzeylerde irdele
diğimizde onun toplumla olan bağıntılarını daha rahat görebilmekteyiz. Sinema, Batı' da 
uzun gelişim çizgisine sahip ikonografi ve dram geleneğini kendine temel alarak estetik 
varlığını kurmuştur. Oysa bizim kültürde her iki olgu da Batı ' dakinden oldukça farklı bir 
seyir izlemiştir ve Türk sinemasının görsel kimliğinin bu anlamda Batı' dakinden farklı 

27Rekin Teksoy, Rekin Teksoy 'un Sinema Tarihi, (İstanbul: Oğlak Yayınları, 2005), s. 398 
28Nezih Erdoğan, a.g.e, s.160 
29akt, Ralph Schroeder, a.g.e, s.18 
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olması doğal bir sonuç gibidir. Bu bağlamda Türk sinemasına baktığımızda onun bir an
latı formu olarak, geleneksel ifade değerlerine yaslanıp, dönüştürüp kendisine özgü bir 
anlatı biçimi ve ikonografi ürettiğini söyleyebiliriz .  

İlk Türk sinemacılar farklı bir tarihin ve kültürün ürünü olan sinema sanatını uygulamaya 
çalışırken, çok da farkında olmadan derinlere kök salmış ve hala geçerliliğini sürdüren 
eski anlatı ve görsel gelenekleri dikkate alan ürünler vermişlerdir. Yani Türk sinemasını 
olanca gücüyle eski bir epistemolojiye bağlı kalarak kendini varetmeye çalışmıştır. Bu 
farkında olmayışı, sinemacılar dönemine kadar gelen yönetmenlerin ikonografik bil
gi birikimlerine irdelediğimizde daha rahat görebilmekteyiz. Örneğin bu yönetmenlerin 
içinde sadece Metin Erksan· ın sanat tarihi eğitimi görüp dolayısıyla resim sanatının 
temellerini bilimsel olarak öğrendiğini biliyoruz .30 

Geleneksel anlatı ve ikonografi Yeşilçam Sineması' nda ifade biçimi olarak hep varolagel
miştir. Bu sinemada konuşma (diyalog) -tıpkı Karagöz ·  de olduğu gibi- anlatıların en te
mel kurucu öğesidir. Sözlü anlatı geleneğinden yazılı anlatıya geçerken o toplumun sözlü 
kültürüyle yetişmiş bir üyesi olan yönetmenin, hem iç hem de dış özellikler bakımından 
sözlü anlatı geleneklerinden yararlanmasında şaşılacak bir yan yoktur.31 Türk sineması 589 
da sözün uzamından gözün uzamına geçişi ve/veya geçemeyişi bu şekilde yaşamıştır. 
'Mekan-insan-olay' bağıntısını iyi kuramayan Türk Filmleri' nde, klasik sinemada kinin 
benzeri, bilginin sistematik sınırlandırılmasına dayalı bir zaman-mekan anlayışı ve an-
latı mantığı yoktur. Oysa klasik anlatıda karakter ve eylemlerin belirli bir toplumsal ve 
tarihsel çerçeveye yerleştirilmesi bir zorunluluk gibidir. Geleneksel anlatılarımızda konu 
birliği zaman ve yer kavramı yoktur. Bunun devamı olarak Yeşilçam sinemasında da 
eylemler, zaman-mekan kavramsallaştırmasının dışında birer panoramik sahnelerden 
öteye gidememiştir. Burada öykü, söylev ve diyaloglar aracılığıyla aktarılmakta, kişi-
ler, Karagöz oyununun suretleri gibi perdede yer almaktadır. Kültürel zaman algısını da 
dramatik anlatıya uygun biçimde yedirememiştir; oysa, zamanın yapılandırılması olarak 
kronoloji, bakış açısını n  öteki yüzüdür ve bu bakış açısı, filmin anlatı formunu büyük 
oranda belirler. 

Türk sinemasının ifade biçimini belirleyen geleneksel anlatı formlarının ve ikonografik 
yapısına tümevarımcı bir perspektifle bakalım: Türk kültürü doğal olarak, ön-asya · da 
geçerli olan soyutu düşünme ve somutu önemsememe anlayışına bağlı kalmıştır. Tarih 
boyunca üretilen sanat ürünleri, doğal formların taklitleri ve doğal nesnelerin ölçütlerinin 
kullanımı yerine soyut fikir ve zevklerin incelikli göstergeleri olarak ün yapmışlardır. Ger
çeklik ve gerçekleştirme ise buna bağlı olarak başka bir anlayış içinde düşünülmüştür. 
Maddi nesnelerin soyut anlamdaki mutlak gerçeklikle ilgili reddedilmiş, hatta madde 
gerçekliğin değil, hayalin, yanılmasının, geçiciliğin görünümü olarak algılanmış, bu ne-

30Sinemanın kaynakları arasında yer alan 'gölge oyunu' XVI yüzyılda Mısır yoluyla Türkiye· ye ulaş
mış, 'hayal-i zıll (zıll=gölge) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra gölge oyunun iki baş kişisinden biri 
olan Karagöz· ün adıyla anılmaya başlanmıştır. Geleneğinde Karagöz oyunu bulunan bir toplumun 
sinemayı benimsemesi zor olmamıştır. Buradan yola çıkarak Yeşilçam sinemasının film anlayışıyla 
Karagöz arasında bağlantı kuran yorumlamalara gidildiği de olmuştur. 
31Burada kastedilen bilimsel bilgi çerçevesindeki bir ikonografi bilgisinin niteliğidir. Sözgel imi Faruk 
Kenç ya da Baha Gelenbevi gibi ilk dönem yönetmenler fotoğraf ile ilgilenmişlerdir ama buradaki bilgi 
teknik düzeyi aşamayan bir bilgidir. 



denle de dünya yaşamı 'yalan dünya' olarak nitelendirilmiştir. Bir başka deyişle 'boyut 
kazanma' süreci, Türk kültüründe çoğunlukla işlevsiz kalmıştır. Karagöz, Ortaoyunu vb. 
gibi geçmiş dönemlerden kalan bazı gösteri ve ifade özelliklerinin, üçüncü boyuta çıka
rılmadan hep iki boyut içinde sürdürülmesini buna örnek olarak verebiliriz.32 

Türk' !erin tarihsel birikimleriyle oluşturdukları anlatı göreneklerini belirleyen altyapı, 
daha çok söze ve seyirliğe dayalı dışavurum eğilimleri taşımadığını ve genel olarak da 
yanılsamacı olmayan bir anlayışa dayandığını daha önce belirtmiştik. Bunda Doğu ve 
İslam düşüncesinin görünen ve görünmeyen bir dizi etkimeleri vardır. Geleneksel gösteri 
sanatları modern dram sanatlarına doğru evirilirken İslam düşüncesinin ürettiği hayat 
algısı varlığını korumuş; İslami dram sanatları, Aristo ' nun getirdiği estetik prensipleri
nin karşısında yer alan bir yönelime girmiş, bilinçli olarak mimesis' ten kaçınmaya ça
lışmıştır33 . Sözgelimi, Karagöz, Meddah ve Ortaoyunu gibi temsil sanatları, hiçbir zaman 
Batılı anlamda bir gerçeklik izlenimi üretmeye yanaşmamışlar, tam tersine yalnızca bir 
yanılsama olduklarını vurgulamaya özen göstermişlerdir. Oysa Batı kültürünün temsil 
(represantation) özelliği, doğrudan temsil edilen nesnenin somut ve doğru yansıtılma
sıyla belirlenir. Müslüman sanatçının, Batılı sanatçılar gibi gerçekliği yeniden üretmek 

590 gibi bir kaygısı yoktur. İslami düşünce, somut' un kavranmasının getirdiği sınırlılık red
dedip soyut düşünce ile sonsuzu kavrama yeteneğinin geliştirilmesi yeğlenmiştir.34 

Bunu daha iyi anlayabilmek için Batı sinema anlatısı ile Doğu sinema anlatısını kar
şılaştırmak gerekir. Batı' nın sinema anlatıları, nesneler dünyasını göstermek üzerine 
kurulmuş olarak gerçeğin öznel yanına uzak durmakta; dünyaya, yakından ve ısrarla 
bakmakta ; bu yüzden zamanı ve mekanı mümkün mertebe az parçalayan bir anlayışa 
yönelmektedir. Buna karşın, Doğu' nun sinema anlatıları, geleneksel anlam/nesne diko
tomisine itibar etmemekte; maddi evreni, öznel anlam dizgeleri çerçevesinde yorumla
maya yatkın durmaktadırlar. 

Geleneksel seyirlik oyunlarımızda dramatik eğri yoktur, genelde epizodik anlatımın ha
kim olduğu süreklilik, sık sık yabancılaşma eğilimini sunar. İşlevsel nedenlerle ortaya 
çıkarıldıkları için, seyirlik gösteriler ya da gezgin anlatıcıların sundukları hikayeler, ha
yatın her noktasına taşınabilmiştir. Bu nedenle Batılı anlayışta olduğu gibi, dramatik 
bir eğrinin hakim olmadığı yapı, izleyiciler tarafından başından sonuna kadar izlenmek 
zorunda değildir. Seyirliklerin izleyicisi yemek yer, uyur, dolaşır, katılır ya da katılmaz. 
Çünkü öyküyü, konuyu ve temayı bilmektedir. Amaç; eğlenmek, hoşça vakit geçirmek 
ve sunulan şölenden yararlana bilmektir. Bu da sürekli kendini tekrarlayan bir döngünün 
zihinsel ve toplumsal yaşamdaki kültürel karşılığına tekabül etmektedir. Bu tür seyirlik
lerde kişiler de tip olarak kalmakta, karakter yaratılmasına yönelik bir derinlik kazan
dırılamamakta, dolayısıyla seyirliğin oluşumuyla ilgili bir özdeşlik taşımaktadır. Onların 
belli bir geçmişleri ve gelecekleri yoktur, gelişen olaylar karşısında değişim göstermezler, 
herhangi bir iz bırakmazlar. Kader içinde hoşça vakit geçirme durumu yaratılan tipler 
için de geçerlilik taşır. Bugün gelinen noktada Karagöz, Kukla, Ortaoyunu ve Tuluat gibi 
'gösteri' sanatlarının yer aldığı geleneksel çerçeve çatlamış fakat bugüne değin uzanan 

32Kezban Güleryüz, a.g.e, s.54 
33Beşir Ayvazoğlu, a.g.e, s.37 
34Nezih Erdoğan,a.g.e, s.161 
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bir uygulama alanı içerisinde Karagöz ve kuklavari bir söylem, anlatılarımızdaki batılı 
dramatik kalıplara yerleştirilmeye çalışılmıştır. 

Geleneksel görsel kültürümüzü oluşturan süreçte sanatçılar, şekil lere 'objectivite' kazan
dırmak manasına gelen ve gözün mantığı demek olan perspektiften özellikle kaçınmak
taydılar. Yani sanatçılar doğaya bakmakta ama, onu kendi plastik realitesi içinde değil 
soyut bir bakışla kullanmaktaydılar. Önemli olan doğanın maddi varlığı değil niteliğiydi. 
Çünkü bir Müslüman için doğanın gerçek bir değer ifade etmesine imkan yoktur. Gerçek 
tektir ve Tanrıdır. Her şey bir vehimden, hayalden, gölgeden ibarettir. Maddeye itibar 
edilemez; madde, sadece Tanrı'nın şu veya bu vasfını haricileştirmek; yansıtmak için 
bir araçtan başka bir şey değildir. Müslümanların Tanrı'sı, bilindiği gibi mutlak varlıktan 
ibarettir. Ne eski Yunan tanrıları gibi şahıslandırılabil ir, ne de Hıristiyanlıkta olduğu gibi 
üç ayrı olguyla birleştiri lebilir. O tektir ve hiçbir somut tarafı yoktur. Bu nedenle Tanrı
dan başka gerçek, realite düşünülemez. Asıl hayat, öteki dünyadaki ebedilikle, o ebedilik 
ise tamamıyla soyut olduğundan dolayıdır ki, eski Türk sanatçısı, her şeyi 'ide' halinde 
tasavvur etmeye alışmıştır. Mutlak güzellik ancak 'ide'ye yükselmekle elde edilebi l ir. Eski 
resmimizin dekoratif karakteri buradan gelir ve bu, sadece resim sanatına mahsus bir 
hadise de değildir.35 

Batılı anlamda perspektif, optik perspektif ya da hava perspektifi dediğimiz perspektif 
Avrupa'da Rönesans'la yaygınlaşmış olan perspektiftir. Buna bilimsel ya da pozitivist 
perspektif de denilmektedir. Herhangi bir İslam kültürüne ait resmlerde (Iran, Osmanlı, 
Orta-Asya vb. resimlerinde) baktığımızda ise Batının optik perspektifin kurallarına uy
mayan buna karşın derinlik kavramının başka bir şekilde yeniden üretildiğini görmek
teyiz. Şöyle somutlayal ım: Bir Rönesans resminde üçüncü boyut geriye doğru giderse, 
İslam resminde üçüncü boyut yukarı doğru gider. Yani o resimdeki figürlerin içinde va
rolabildikleri çok geniş bir mekan tasarımı vardır. Burada geleneksel Türk anlatılarının 
gerçek' i ile Avrupa 'gerçekliğinin' sunumu ve kavranışı arasındaki farka değinmek ve 
vurgulamak gerekir: Avrupa gerçekliği '  nin gerçek '  i her şeyden önce bir teşhir nesne
si olarak algılanıp kavranacak bir 'resim'dir. Oysa Meddah öyküsünü bir 'resim' olarak 
sunmaz, bu yüzden de düzenden, sıra-dizimsel bir zamandan ve anlamdan yoksunmuş 
izlenimi verir. Avrupa gerçekl iğinin zihinsel örgütlenişinde 'resim' gerçeği yansıtan, yeri
ne geçenden öte, gerçeğin ta kendisi olup çıkar. Bir başka deyişle gösteren, gösterilenin 
eşiti olur. Resmin ötesinde gerçek yoktur.Avrupa, disiplinin ve görsel düzenlemelerin, 
sessiz bakışların ve tuhaf simülasyonların hakim olduğu, her şeyin bir düzene tabi kı
l ındığı ve her şeyin tıpkı sergi gibi daha büyük bir anlamı hatırlatacak, temsil edecek 
şekilde düzenlendiği bir yerdir. Paradoksal bir biçimde, dünya sergisinin dışında karşıla
şılan, gerçek dünya değil, yine gerçeğin modelleri ve temsilleri olmuştur. Dünya sergisi 
derken, dünyanın sergilenmesinden değil, dünyanın bir sergiymiş gibi tasavvur edilip 
kavranmasından söz etmekteyiz.36 

Türk sinemasının görüntülerine istif tekniği ve perspektif kullanımı açısından baktığı
mızda ikonografisinin minyatür düzenlemelerine yakın bir biçimleniş içinde olduğunu 
görürüz. Fakat şunu hemen belirtelim ki, Yeşilçam mutlak anlamda perspektiften (3.bo-

35Zahlr Güvemli, "Modern Türk Resminde Eski Sanatın İzleri", Yeditepe (On beş günlük fikir ve sanat 
gazetesi), 1 Eylül1954, Sayı. 68, s. 1-3 
36İlyaz Blngül, "Türk Romanında Geleneksel Anlatı izleri", Adam Sanat, Sayı: 229,(2005), s.36. 
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yuttan) yoksun değildir ve Hollywood tarzı bir gerçeklikten kaçınmamıştır. Yeşilçam ni
hayetinde melez bir sinemadır37 ve elbetteki bunun kültürel-tarihsel bir altyapısı vardır. 
Türk-İslam geleneğinde görüntü ve anlatı, Batı' da kinden oldukça farklı bir zihniyete 
yaslanmaktadır. Batı kültürü, temsil özelliğini doğrudan temsil edilen nesneye olan ger
çekliğe bağlar. Bir başka deyişle, Batı imge dünyasında perspektif, çerçeve içinde bireyin 
formüle edilişinden başka bir şey değildir. 

Resimde perspektifin inkarıyla, hikayede zaman ve mekan kaydından azade oluş, aynı 
estetik prensiplerin değişik dışavurumu olarak algılanabilir. Hikaye kahramanı bir anda 
dünyanın bir ucundan bir ucuna, hatta insanların bilemediği bir başka dünyaya rahatça 
gidebilir. Perspektifin inkarıyla mekan ve buna bağlı olarak zaman ortadan kalktığı için 
böyle bir sahnede her şey imkan dahilinde olabilmektedir38• 

6. Sonuç Verine 
Her kültürün kendine özgü bir 'gerçeklik' kavrayışı vardır ve bilhassa sanatsal hayat 
hiçbir şekilde bu kavrayıştan ayrı düşünülemez. Bu bağlamdan bakıldığında Türk sine
masının da içinde varolduğu kültürün görsel kodlarını tarihsel bir matris içinde yeniden 

592 üreten ürünler verdiğini söyleyebiliriz. 

Türk görüntü sanatlarının bir çoğunda sembolik ve dekoratif bir karakter görülmesinin 
nedeni, yukarıda vurguladığımız sosyal ve tarihi motiflerle izah etmek mümkündür. Bu 
zengin altyapı, hayatı oyun olarak algılayan bir oluşumun genel olarak söze ve seyirliğe 
dayalı dışavurumlarının da çok yönlü, özgün ve Batılı sanat anlayışından farklı bir izlek 
takip etmesini sağlamıştır. Doğal olarak bu tür bir kültürel yapılanmanın ortaya çıkış ne
deni, biçimi, içeriği de varolan zihniyet gelişiminin doğrultusunda olacaktır. 

Batı sinemasını kopyacılığı anlamında Türk sinemasında üçüncü boyut tasarımının olma
yışını, Türk insanında görsel kültürünün yeterince gelişemediği anlamına gelmemekte, 
farklı bir epistemolojinin varlığını bize işaret etmektedir. Batı epistemolojisi soyut düşün
ceyi algılanabilir bir maddi forma döndürme gereği ile ifadelerin önce iki boyut üzerinde
ki sunumlarını soyut, grafik, kaydedilmiş, resmedilmiş olarak göstermeye çalışmış, daha 
sonra da bunlara üçüncü boyutu ekleyerek somutu, yani nesneyi görüntüsel olarak ger
çekleştirmeyi/yaratmayı başarmıştır. Üçüncü boyutun nesnelleştirmedeki rolü ile biçim
lerin ideal formu kazanması için gösterilen çaba, ifadenin netlikle algılanır ve ayrıntıları 
ile tanımlanabilir olmasını sağlanmıştır. Bu yaratıcı beceri ve nesnelleştirmedekl denetim 
gücü, yalnız fikirlerin nesne haline gelmesi sonucunu değil, nesnelerin de iki boyut için
de perspektif teknikleri ile yeniden derinlikli sunumlarını mümkün kılmıştır. 

Derinlik ve ayrıntı, bir fikrin gerçekleştirilmesinde ve ona muhatap olan izleyicide, kul
lanıcıda gerçeklik inancının oluşmasında vazgeçilmez iki koşul olmuştur. İfade arayışını, 
sözel anlayışın güçlü etkisi altında sürdüren Türk toplumu, Batı kültürüyle olan etkile
şimleri sonucunda, soyutu somuta çevirme gereğinde ikilemli bir tavır göstermiş, bunun 
doğal sonucu olarak da gerçekliği yeniden üretme aşası içinde yer alan 'boyut kazan
dırma' süreci özelde Yeşilçam sineması, genelde Türk sinema ikonografisinde işlevsiz 
kalmıştır. 

37Nezih Erdoğan, a.g.e, s .161 
38Beşir Ayvazoğlu, a.g .e,  s.103 
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Third Dimension Concept and Cultural Episteme in Turkish Cinema Iconography 
As An Aesthetic Phenomenon 

Aim of this study is to examine cultural background of the third dimension concept at the 
images produced by Turkish Cinema especially in Yeşilçam period. Basic assumption of 
this study is that, Turkish cinema products re-produce visual codes of traditional culture 
in the narrations although they are made on the basis of western cinema aesthetic. 
In examination of Turkish Cinema from the points of 'narrative code' and 'visual code', 
it can be observed easily that this cinema has different orientations compared with 
cinematographic narration of the west cinema. The reason is, western cinema is shaped 
out according to the 'eye sight' perspective of iconographical and mimetic tradition 
which has a long progressive !ine. However, both of these facts followed a fairly different 
path in Turkish Culture considered with western cinema. 
By means of visual concept copying from western cinema with having no third dimension 
concept at Turkish cinema, does not mean that the visual culture of Turkish people is 
under developed. For, an individual concept built according to figurative background 
differentiation can not be considered in this culture which is widely observed in western 
figurative arts. Here, person-place relation is not an opposite but articulated to provide 
an affirmative continuity. In this context, we can say that Turkish Cinema re-produced 
itself stick to an old epistemology with ali its might from the view of iconography. 593 

Keywords: Turkish cinema, Western cinema, visual code, visual identity, third dimension 
impression. 
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Türkiye'de 1920 - 1930 Yılları Arasın

da Moda Estetiği ve Yeni Kadın Silueti 

Yüksel ŞAHİN 

1920 - 1930 yılları arasında moda estetiği ve yeni kadın siluetini ele aldığımız bildiri; 595 
müze araştırmaları, kaynak kişi görüşmeleri, aile ve kurum arşivleri, albümlerin yanı 
sıra, Osmanlıca moda magazin dergileri ve dönem romanlarının incelenmesinden elde 
edilen verilerle hazırlanmıştır. Bu verilere dayanarak, Türkiye'de ele aldığımız yıllar için-
de moda estetiğinden bahsedebilmek için öncelikle modayı üretecek teknik ve sanatsal 
alt yapının olması gerektiğini ifade edilebilir. Oysa 18. yy. itibariyle Osmanlı artizan 
tekstil sanayinin gerilemeye başladığı bilinmektedir. 1 Batılılaşma sonucunda öncelikle 
Saray'da takip edilmeye başlanan moda, dışa bağımlı hale gelmeye başlayan ekono-
miler ve malzemelerle gerçekleşecektir. Geleneksel ve kendi modasını yaratan sarayın 
beğenileri, her alanda olduğu gibi giyim modasında da değişime uğrayacak ve moda sa-
raylı kadınlardan başlayan merakla kabul görecektir. Saraylı kadınlar, Batılı imparatoriçe 
ve kraliçelerin giyimlerinin yanı sıra, Avrupa'dan getirtilen moda dergileri, modeller ve 
bunlara uygun, ithal kumaşlar, aksesuarlar aracılığıyla modadan haberdar olacaklardır. 
Moda, Osmanlıca magazin dergilerinde de yer alacaktır. Sözgelimi 1894 tarihli "Hanımla-
ra Mahsus Gazete"de Avrupa da yapılan defilelerden görüntüler ve bunlar hakkında ay-
rıntılı bilgiler vardır. 1908 tarihinde çıkan, "Mahasin" (Güzellik) adlı dergide ise kadınlara 
yüzeysel güzellik bilgileri verilmekte, moda olan giysiler çizimlerle gösterilmektedir. İlk 
moda dergisi "La Reine de la Mode Parisienne" 191 l'de İstanbul'da Fransızca, Osmanlıca 
ve Yunanca olarak on beş günde bir yayınlanmaya başlar. 2 Kadınlar, modayı dergilerin 
yanı sıra, azınlık terzileri, mürebbiyeler, azınlıklara ait dükkanların vitrinleri ve 191 2'de 

1S. Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin iktisadi Tarihi (İstanbul :  Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002), 
muh. sayfalar. 
2Nlcole Van Os, "Mill i Kıyafet, Müslüman Osmanlı Kadını ve Kıyafetinin Mahiyeti", Türkler, Cilt 14 
(Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002), s.135. 



Selanik'ten gelen göçmenlerden takip ederler.3,4,5 Savaşın ardından yaşanan 1917 Ekim 
devrimi ve işgal kuvvetlerinin İstanbul'u işgal etmeleriyle gelişen ortamda, kadınlar için 
moda adına etkilenecek fazlasıyla unsur ve bunu karşılayacak olanaklar oluşmuştur. 6 

Moda, Osmanlı kadınları için savaş yıllarında dahi önemini korur ve hatta o güne kadar 
görülmemiş bir siluet yaratılmasına neden olur. Dünyada kadınların, I. Dünya Sava
şından sonra çalışma hayatında daha sıklıkla yer almaları onlara özgürlükler sağlarken 
benzer durum Osmanlı kadınları için de geçerlidir. Savaş ve onun sonuçlarına bağlı ola
rak kadınlar, cephede hemşire, hasta bakıcılık yaparak, kendilerine güven kazanırlar. 
Örgütlenme çabası içine girerek, büyük bir ulusal bunalımla "özel alan"dan "kamusal 
alan"a geçmek için çaba gösterirler. Unat'a göre, II. Meşrutiyet'in (23 Temmuz 1908) 
kadın söylemi bu çabayı olumlu etkilemiştir.7 Daha fazla kamusal alana katılımın, kentsel 
mekanlarda dolaşmanın ve "toplumsal görünürlük" kazanmanın talep edildiği ve buna 
karşı tepkilerin doğduğu bu dönem sonrasında kadınlar ince peçe ile hatta peçesiz do
laşmaya başlarlar.8 

Kadının pencerede kafes, sokakta peçe ardında toplumdan uzak yaşadığı günlerde, pek 
çok kaynakta da belirtildiği gibi, şeriat ve ahlak adına kadın kıyafetleri üzerinde yüzyıllar 

596 boyunca ayrıntılı durulmuş, feracelerin yakaları, süsleri, yaşmakların biçimleri, kalınlığı 
hep devlet tarafından düzenlenmiştir.• Kapalı devir olarak adlandırılabilecek bu süreçte, 
sakınılan kadının, aynı zamanda merak edilen kadına dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. 
Ahmet Rasim, Fuhş-i Atik'te yatılı okul öğrencilerinin bir kadının dış giyiminden vücu
dunu tahlil etmelerini incelikle aktarır. Romanda, çamaşır asan kadınların kollarına gö
ğüslerine bakmak, dönemin erkekleri için karşı cinsi tanımak için yegane fırsatlar olarak 
ifade edilir. 10 Rasim, oluşan bu gizli örtülü ortamda kadınların nereye gittiğini, ne demek 
istediğini giyim kuşamından ve bunların ince ayrıntılarını bilinçli bir şekilde kullanmala
rından anlaşıldığını bunun yanı sıra, toplu taşım araçlarında haremlik selamlık oturduk
larını, sokakta seslerini işittirmediklerini, caddelerden geçmek yerine, arka sokaklardan 
dolana dolana gidecekleri yere gittiklerini belirtir.", 12 

3Hülya Tezcan, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yüzyılında Kadın Kıyafetlerinde Batılılaşma", Sanat 
Dünyamız, 14: 37, (1988), s.49. 
4Yazar malikanelerin pek çoğunda dikiş odası olduğunu bild irmektedir. Aile terzisi geleneği yaygın 
biçimde 20. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir . .  
5Dr. Bernard Caporal, Kemalizm ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını {1919-1970), (İstanbul: İş 
Bankası Yayınları 1982), s.147. 
6Bkz. Jack Deleon, Pera Hatıratı, (İstanbul: Gözlem Yayınları), tarihsiz .. 
7Nermin Abadan Unat, "Söylemden Protestoya: Türkiye'de Kadın Hareketlerinin Dönüşümü", 75 Yıl
da Kadınlar ve Erkekler, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, (1998), s.325. 
8Şehmus Güzel, "Tanzimat'tan Günümüze Toplumsal Değişim ve Kadın", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 
Türkiye Ansiklopedisi, cilt 3, (İletişim Yayınları, 1985), s .  862; Zehra Toska, "Cumhurlyet'in Kadın 
İdeali: Eşiği Aşanlar ve Aşamayanlar", 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 
.(1998), s.87; Nilüfer Göle, Modern Mahrem, (İstanbul: Metis Yayınları 2001), s. 77. 
9Tezer Taşkıran, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Kadın Hakları, (Ankara: Başbakanlık Basımevi 1973), 
s.21. 
10Ahmet Rasim, Fuhş-i Atik, (İstanbul: Üç Harf Yayınları 2005), s. 53. 
11Rasim, age., s. 26- 201. 
12Daha yakın tarihimizde tanıdık bildik "demek istemeler"in varlığı herkesçe bilinmektedir. Sözgelimi 
"akşamları ışıkları yanıp yanıp söndürmeyin, karşıdaki işaret verdiğinizi düşünür". 



YÜKSEL ŞAHİN 

İstanbul'un öteki kadınları ise gayrimüslim nüfus mensupları olan kadınlardır. Modaya 
uygun giyinen bu kadınlar, kuşkusuz merak edilen ve aynı zamanda özenilen kadınlar 
olmuşlardır. Kokona, koriça, dudu olarak adlandırılan, o vaktin tabirince "fink atarak" 
vapura binen kadınlar, moda giyimli, havalı ve makyajlı "fena kadınlar"dır.13 

Bu çelişkili durum giderek modanın, Müslüman Türk kadınlar tarafından talep edilme
siyle kırılmaya başlar. Türk kadınlarının modaya uygun giyimleri, 19. yüzyılda giderek 
yaygınlaşan ancak özel alan içinde kalan bir merak olarak tespit edilebilmektedir. Kadın
ların, ev içinde - özel alanda - yarattıkları sosyal çevrede, kendi aralarında modayı takip 
ettikleri ancak, dışarıya çıkarken daima bir "üstlük" giyinme gereksinimi duymuş olduk
ları, dönem fotoğraflarından anlaşılabilmektedir. Bu iki türlü yorumlanabilir. Birincisi; 
birden bire açılamama- muhafazakarlık, diğeri ise şişman silueti göstermekten çekinme. 
Dışarıya çıkarken "sırtına bir şey" alma önerisinde bulunan ebeveynlerin öğütleri, "ayıp, 
ela/em ne der" gibi düşüncelerle günümüzde dahi varlığını sürdürecektir.14 

üste bir şey alma alışkanlığı, çarşaftan vazgeçilmeye başlanan 1918'Ierde her türlü el
biseyle başa sarılan uzun eşarp modasını doğurur (Sevin, 1990; 144). Uzun eşarbı, 
1917'de Beyaz Ruslardan öğrenen Türk kadınları bunu, kamusal alana çıkarken oldukça S9? 
usta bağlama şekilleriyle bir geçiş aracı olarak kullanırlar. Başa örtülen yaşmak ta za-
manla kalkar ve saç tuvaletleri ile giysi modelleri günün magazin ve moda dergilerin-
de yer almaya başlar. ıs Öte yandan muhafazakar kadınlar, dönemin modası "kostüm 
tayyör" adı verilen ceket ve etek takımlar üstüne aldıkları çarşafları bir süre daha 
kullanmaya devam ederler. Bu giysi zamanla biçim değiştirerek içe giyilen kıyafetlerle 
aynı formu alır. Moda etkileşimlerinin izlerini taşıyan pek çok giysi örneğini günümüzde 
Etnografya müzelerinde görmek mümkün olabilmektedir. Bu örneklerde yerel terzilerin 
gelenekselden moda olan kesime geçişte teknik yetersizlikler ve bocalamalar yaşadıkları 
tespit edilebilmektedir. Azınlık terzilerin ise, İstanbullu kadınların Türk gelenekleriyle 
Avrupa modasını uzlaştırma yönündeki fikirlerini uygulayarak deforme bir moda anlayışı 
yarattıkları gözlemlerimiz arasındadır.16 

,
17 

Çok sayıda giysi sahibi olmanın "anlayışsızlık, görgüsüzlük" olarak adlandırıldığı, 
"müsrif"liğin ayıplandığı18 bir kültürde modayı tüketmeye başlayan kadınlar, geometrik 
kesimli geniş giysilerinde dikkat etmedikleri "beden estetiği"nin çok geçmeden farkına 

13Rasim, age., s. 28. 
14Kaynak Kişi Nazmiye Şahin, kendisiyle Zonguldak'ta yapılan söyleşide görüşlerini ifade etmiştir. 
ısİnci Dergisi, 1919 a; muh. sayfalar. 
16Yüksel Şahin, (1988- 2000), Kültür Bakanlığı- HAGEM Alan Araştırmaları, çok sayıda İl ve çevresi; 
Şahin, Yüksel (2005), Sadberk Hanım Müzesi Araştırmaları, İstanbul; Ahmet Rasim, "Eski İstanbul 
Kadınlığının Zarafet Sırları", Resimli Tarih Mecmuası, Cilt: I, Sayı: 18, Haziran, (1951), s.767; Yüksel 
Şahin, "Türkiye'de Kamusal ve Özel Alanda Kadın Giyimi Üzerine", Kadın Çalışmalarında Disiplinlera
rası Buluşma Sempozyumu Bildirileri, Yeditepe Üniversitesi GSF, II. Cilt, İstanbul, (2004), s. 247. 
17Eskl terzi Fehime Oğuztüzün, ailesinin anılarından aktardığı anlatılarda, eve gelen azınlık terzilerinin 
Batılı modaları daha iyi dikebildiğini anlatmıştır. Geleneksel kesimde kol altına konulan "kuş" adlı 
parçanın ısrarla uygulanmak istendiğinden bahseden kaynak kişi, kup yerine kırma pli uygulandığını 
bildirmiştir. Zira geleneksel giyimde hatları belli etmeyen anlayışı kolaylıkla kabul edemeyen zihniyet, 
kup yerine kırma pli anlayışını getirmiştir. 
18Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner, Bir Zamanların İstanbul'u- Eski İstanbul Yaşayışı ve Folkloru, 
(İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2005) 



varacaklardır. Böylece Doğulu kadın siluetinin modaya uygun hale getirilmesi için dönem 
yayınlarında çıkan haberler bedenin terbiye edilmesine yönelik olmaya başlar. Sözgeli
mi 1914'Ierin modasında iri ve dolgun göğsün makbul olması nedeniyle bunu sağlama 
iddiasını taşıyan bazı ilaçlar dönemin basınında yer alırlar.19 Doğulu kadın siluetinin de
ğiştirilmesi için haplardan medet umulduğu kadar korseden de umulmaktadır. İnci Der
gisi 1919'da ince uzun siluetler üzerinde günün modalarını yayınlar. Dergi, illüstrasyon 
kapak kızlarına yer verir, ev içi ve dışarlık giysi modelleri yayınlamaya başlar. Kadınlar, 
böylece moda kumaşlar, desenler, renkler ve biçimler hakkında bilgi edinirler. Derginin 
önerdiği ayak bileğini gösteren Robes De Style giysilerin siyah çoraplarla giyildiği, dö
nem fotoğraAarında görülmektedir. 

Yabancı gezginlerin ve araştırmacıların öteden beri dikkatini çeken Müslüman Türk ka
dını, değişime uğrayan halleriyle de iyi bir kaynak olacaktır. Doğup büyüdüğü kent olan 
İstanbul'a 1921 yılında gelen Vaka, bir çay partisinde kadınların giyimlerine dikkat eder: 
" .. .Ev sa hibemiz şekilsiz endamına rağmen, işlemelerle süslü siyah saten elbisesiyle son 
derece etkileyici görünüyordu. Doğrusunu isterseniz biri dışında salondaki kadınların 
hepsi de hantaldı. Evlerde banyoları ısıtacak kömürün, kendilerine masaj yapacak kö-

598 lelerin olmayışı, Türk kadınlarının bedensel egzersizlerden henüz haberleri olmaması 
ve aşırı yemek bu şekilsiz vücutların sorumlusuydu. Hepsi de Avrupa modasına uygun 
giyinmişlerdi" . 20 

Vaka'nın Oryantalist bir iç çekişle yadırgadığı bu durumda, Türk kadınlarının fiziklerinin 
modaya uygun olmaması etken gibi görünmektedir. 

Avrupa moda tarihine bakıldığında kadınların, ince belli, içe çekilmiş karınlı, iri ve kal
kık göğüslü, geniş kalçalı, dik duruşlu, porselen yüzlü görünmek gayretlerinin olduğu 
gözlemlenmektedir. Yüzyıllardır terbiye edilmiş bedenlerin giysiyi taşıması, onunla na
sıl oturup kalkacağını bilmesi doğal bir gelişmeyken, moda etkisindeki Doğulu kadının, 
geleneksel yaşam biçiminin oluşturduğu, yuvarlak ve geniş kalçalı, kilolu, kısa boylu 
vücudunu farkında olmadan reddettiğini görürüz. Oysa kırsal yaşamın gereklerini uygu
layan kadının yoğun iş yaşamında karnının çıkması, kalçasının genişlemesi, vücudunun 
deforme olması, yüzünün güneşte kavrulması bir sorun bile değildir. Çünkü gelenekte 
güçlü, kuvvetli, becerikli, ciddi kadın tipi tarlaların yapılması, ev içi hizmetlerin daha iyi 
görülebilmesi için yeğlenen bir siluettir. Giysileri de alıştığı ağır işlerde rahat edebileceği, 
bedenini sıcak tutan, koruyan türden ve işlevsel olmalıdır. Bu giyim, geleneksel kültür 
değerleriyle açıklanabilir bir anlayıştır.21 Kırsal alanda "güçlü kuvvetli olmak", "iş gören" 
anlamına gelen bir nitelik gibi kullanılmakta, zayıf olanlar da "hastalıkl ı" olarak algılan
maktadır. Kırsal kesim için çok doğal olan bu durum, kentsel yaşamda da özel alanda ka
palı kalan kadının bedenle ilgili estetik bir kaygısının olamayacağını düşündürmektedir. 
Bunun olabilmesi için kadının özgürleşmesi, modanın üretilmesi ve modalar öngörülmesi 
gerekmektedir. 

19Çetin Yetkin, "Türk Basınında Batılılaşma Eziklik, Küçüklük Duygusu Üzerine", Bilim ve Sanat Der
gisi, Mart, sayı 15, (1982 b), s. 8. 
20Demetra Vaka, İstanbul'un Peçesiz Kadınlar, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003), muh. sayfalar. 
21Yüksel Şahin, Cumhuriyeti Aydınlatan Kadınlar (İstanbul: Beşiktaş Belediyesi Yay), tarihsiz, s. 12 



YÜKSEL ŞAHİN 

Bildirimizde ele aldığımız 1920- 1930 yılları, barındırdığı siyasal- sosyal hareketlerde 
kadının sosyal hak ve hukuk kazanımları açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ka
dınlar kendilerine devlet erki tarafından verilen desteği hissederek kamusal alanda daha 
fazla görünür olacaklar ve bu Cumhuriyet'in reformlarıyla netlik kazanacaktır.22 "Top
lumsal görünürlük" kazandırılan kızların yüzyıllar sonra toplumda yer almaları "hanım 
kız" duruşuyla mümkün olabilecektir.23 Cumhuriyet'in önerdiği kadın; ne yüzünü kapa
tarak erkekten kaçan, toplumdan uzak kadındır ne de moda düşkünü, Avrupai davranış 
tutkunu İstanbul kadınıdır. Gerçekten de Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul kadınının 
Türk kadınını temsil etmediği kurucu seçkinlerce sık sık yinelenir. 24 Düşünülen kadınlar, 
Anadolu aydınlanmasına ışık tutacak "hanım kızlar"dır. 

Hanım kızlar, Anadolu'ya, ebe, hemşire, öğretmen olarak göreve gidecek ve kırsal insanı 
başka bir kadın tipiy le karşılaşacaktır. Üniformalaştırılmış giysileri, ayakkabıları, başı 
açık saç modelleriyle, terbiyeli "hanım kız" duruşlarıyla bu yeni çalışan kadın sınıfı uzun 
yıllar içinde Türk toplumuna örnek olacaktır. Halide Edip'in Yeni Turan romanında yer 
alan "hanım kızlar", evlerinin süsü, erkeklerin sevda amacı olmaktan çıkmış, öğretmen
lik yapan, hastabakıcılık eden, ağırbaşlı, karakterli, yararlı, çalışkan bir toplum elemanı, 
erkeklere temiz bir arkadaş, çocuklara ve bütün memlekete bir ana, bir mürebbi olan S99 
kadınlardır.25 Ülkü sahibi, faziletli, fiziksel görünümde sadeliği koruyan, süsten sıyrılmış, 
neredeyse kadınlığını unutturmayı başarmış, Cumhuriyet kadınları Durakbaşa'ya göre, 
Cumhuriyet'in cinsel eşitlik ideolojisiyle, kamusal alanda meslek yaşamında erkekler 
tarafından kabul görmüştür.26 Gerçekten de dönem fotoğraflarında, genç öğretmen ka-
dınlar, kadınsı giysi ve duruş (baştan çıkarıcı poz) içinde değildirler. Ancak bu duruşta 
daha çok çekinme, nasıl poz vereceğini bilememe ve modanın kendisi etkendir. Çağın 
kadınları androjendir ve yeni Türkiye Cumhuriyeti de çağın gerisinde değildir ya da en 
azından çağın gerisinde kalmak istememektedir. 27 

Hanım kızların yanı sıra aydın çevrelerce de yadırganan mondenlik ve monden tavır
lı kadınlar, l<araosmanoğlu'nun belirttiği gibi, özellikle kıyafet devriminden sonra yay
gınlaşacaktır. Ankara'nın modernleştiğini gösteren emareler şehrin sokaklarında göze 
çarpan şapkalar, vualetler, tayyörler, "A La garson" kesilmiş saçlardır.28 Asriliğin şartı, 
zarifliğin en ileri şartı olan modaya uymaktır ancak, bunun için gerekli kültürel alt yapı 
olmadığından "monden"lik özentisi doğmuştur. Mondenlik, modanın takip edilmesinde 
görgüsüz bir tavırken, önerilen kadın tipi daha çok androjen tipe yakın görünmektedir. 
Androjen moda, ciddi bir duruş ve hatları belli etmeyen düz, uzun silueti önermektedir. 

22Göle, age, s.102. 
23Feryal Saygıl ıgil, "Yedigün Dergisinde İdeal Eş ve Anne Olarak Kadın", Toplumsal Tarih Dergisi, 
(2001 Mart), s .  30. 
24Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, (İstanbul: İletişim Yay, 2003), b - 16. Baskı, s. 82. 
25Halide Edip Adıvar, Yeni Turan, (İstanbul: Atlas Kitabevi, 1982) - 5 .  Baskı, muh. sayfalar. 
26Ayşe Durakbaşa, "Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist 
Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler", 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul, Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı Yay., 1998), s. 50.; Ayşe Kadıoğlu, "Cinselliğin İnkarı: Büyük Toplumsal Proje
lerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları", 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul, Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı Yay., 1998), s.91.  
27Şahin, age. 
28Funda Şenol Cantek, Başkent Olma Sürecinde Ankara "Yaban"lar ve Yerliler, (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2003), s. 231 ;  Karaosmanoğlu, age, s.102. 



Göğüssüz gibi gösteren modeller içinde uzun bacaklarla öne doğru kaykılarak duran ve 
kısa Eton, A La Garson kesimli saçlarıyla erkeksi kadınlar, androjen silueti oluşturmakta
dırlar. Lehnert'e göre, bu yeni moda, kadınlara bedenleri ile ilgili tamamen farklı bir imaj 
sunarak öz bilinçlerini arttırmıştır.29 Feminen görüntüleri reddeden 1920'Ierin "oğlanvari" 
androjen modasının, Müslüman Türk kadınlarının çarşaf ve peçeden sonraki görünürlük
lerinde onlara fayda sağlayan bir tasarım olduğu düşünülmektedir. Hatları belli etmeyen, 
düz, göğüsleri saklayan ve herhangi bir feminenlik içermeyen giysiler, değişmek isteyen 
kadınlar tarafından talep edilmektedir. Ormanlar'a göre, androjen tipe yakın Cumhuriyet 
kadını erkeklerin dünyasında erkek gibi görünerek, var olma çabaları sarf etmektedir. 
Androjen modanın uygulanması için gerekli alt yapıya sahip bir hareket olarak gelişen 
hanım kızlar örneğinde Türk kadınları, uzun saçlarını "önceleri beceriksizce" kesecek, 
etek boylarını dizlere kadar yükselteceklerdir. Türk kadını yüzyıllardır ilk kez bacaklarını 
sergilemekte, buna karşılık göğüs ve bel hatlarını yok eden düz kesimli elbiseler giyin
mektedir. Bu dönemde hem dişiye hem erkeğe benzeyen kadınlar kimi zaman, kravatla 
kimi zaman askeri veya bahriyeli, kostümlerle fotoğrafçılara poz vereceklerdir.30 

Modanın kadın bedenine sunduğu farklı imajlar 1923 yılında yayınlanan Süs Dergisinde 

600 yer alır. Dergi, kadınlara saç bakımı, yeni modalar, ev dekorasyonu gibi konularda pratik 
bilgilerin yanı sıra tuvalet tasarımları ve geceye uygun üstlükler hakkında bilgi verir. Süs 
Dergisinin bazı sayılarında yer alan Müsahipzade Celal'in tuvalet tasarımları bu açıdan 
önem taşımaktadır. Tasarımlar, alışkın olunmayan bir kültüre yabancıdır ve çizimlerde 
kadın siluetinde hala kadınsı tavır yoktur.31 1924- 1928 yılları arasında yayınlanan Re
simli Ay Dergisinin sunduğu kadın profilinde "kadınsılık" ön plana çıkmaktadır. Bedenin 
güzelleştirilmesi, erkeklerin hangi tip kadınlardan hoşlandığı, yüzdeki buruşukların nasıl 
giderileceği, şişmanlıktan nasıl kurtulunacağı,· Avrupalıların nasıl gençleştiği, güzel ba
cağın ölçüleri, güzelleşm e  numaraları gibi konular o yıllarda oluşan monden kadın tipinin 
gereksinmelerine yanıt verir niteliktedir.32 Dergi, kültür fizik hareketlerine, son moda 
Çarliston, Fokstrot gibi dans derslerine ve beslenme ile ilgili fotoğraf, çizim ve bilgiye 
iç sayfalarda yer verirken, "baştan çıkarıcı, seksi" bakışlı ve gülüşlü illüstrasyon kapak 
kızlarıyla renkli baskı yapmaktadır.33 

1925, kadınların giyimlerinde özgürlüğün, birkaç farklı şekilde daha geniş katılımla, gö
rüldüğü bir dönemin başlangıcı sayılabilir. Kadın nüfusunun çoğunluğu kırsal olan bir 
toplumda, kılık kıyafet devrimi, öncelikle aydın ve eğitimli kadınlar tarafından benim
senmiştir. Caporal'a göre İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde kadının toplumsal 
yaşama katılması önemli düzeydedir. Varlıklı ailelerden gelen, çalışan, çalışmayan ka
dınlar modadaki en son değişmeleri kentte, büroda, suarede, plajda aşırılığa kaçmadan 
dikkatle izlemektedirler. 34 

29Gertrud Lehnert, Fashion A Concise History, (London: Calmann & King, 1998), s.67. 
30Çağla Ormanlar, "Giyim Kuşam Modaları - Püsküllü Bela'dan Şapkaya 1923 - 40", 75 Yılda Değişen 
Yaşam Değişen İnsan - Cumhuriyet Modaları, (Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul ,  1999), s. 11. 
31 Süs Dergisi, çeşitli sayılar. 
32"Yüzdekl Buruşukları Nasıl Gideririz?", (Resim// Ay, 1928 c), "Göğüs İriliğinden Kurtulmak Elimizde", 
(Resimli Ay, 1928 d; 25), "Şişmanlıktan Nasıl Kurtuluruz?", (Resimli Ay, 1925 a), "Avrupalılar Nasıl 
Gençleşiyor?", (Resimli Ay, 1928 f), "Türk Deyince Düşündüğünüz Tip Nedir?", (Resimli Ay, 1928). 
33Reslmll Ay, çeşitli sayılar. 
34Caporal, age, s. 667. 
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l<entsel yaşamda, ev içinde kapalı kalan kadın, gün içinde farklı giyim tarzlarına ge
reksinim duymadığından, modaya uygun giysilerini ancak, "gezmelik giysi" olarak dik
tirmiştir. 1925'ten sonra görülmeye başlanan, akşamüzeri çay davetleri, kır gezintileri 
ve balolar gündüz ve gece giyimi örneklerinin görüldüğü etkinlikler olacaktır. Modaya 
uygun tuvaletlerin giyilmesi, 1928 yılından sonra giderek yaygınlaşacaktır. Ancak öyle 
sanıyoruz ki tuvaletin taşınması bu yeni kültürün daha uzun vadede yerleşmesine bağlı 
olarak gelişecektir. Bu durum yalnızca gece giysileri için geçerli olmayıp, gündelik yaşam 
için de geçerlidir. Giysinin moda olmasının yanı sıra giysinin modaya uygun taşınması, 
toplumun, üretim ve yaşam biçimlerinin değişmesi anlamına gelmektedir. Giysinin taşın
ması sorunsalı, günümüze kadar hem erkek hem de kadın giyiminde sancılı biçimlerde 
görülmüş ve görülmeye de devam edecektir. 

l<üresel emperya lizmle, geleneksellik ve yerelliğin içinin boşaltıldığı andan itibaren, dün
yada olup bitenden habersiz kopuk yaşamanın doğal sonuçlarından birisi de modanın, 
tabansız gerçekleşmesidir. Daha doğru bir deyişle üretilmemesidir. Oysa modayı ürete
rek uygulayacak bilgi, birikim ve estetik algılama Türk kadınları için zaten vardır. Önemli 
bir artizan tekstil sanayi üretiminin ve anlam yüklü, oldukça zengin giyim kültürünün 
Türk kadınlarına verdiği "zevklilik, renk anlayışı, uyum, kip duruş, yakıştırma, takma- 601 
takıştırma" gibi kavramların, onların modayı taleplerinde ve uygulamalarında itici bir güç 
oluşturduğu düşünülmektedir. Giyim kültüründen gelen "estetik algılama" ve modanın 
kışkırtıcı dürtüsüyle, yüzyıllar süren travmatik yolculuklarının ardından, kadınların ken-
dilerini ifade etmede ve kendine güvenmede, kimlik ve kişiliklerini yeniden bulmada, 
modadan yararlandıkları ifade edebiliriz. 

Türk kadınları, bu birikim ve yetenekleriyle, modayı kendilerini ifade etme aracı yaparak, 
1930'Iarın "kadınsılığı" ön planda tutan çizgisinden, bu kez kadınlıklarını, erkeksi bir 
siluetin arkasına sığınmadan, özen göstererek ve zevkle uygulayacaklardır. Kadınların 
özgüvenli hale gelişine önemli katkısı olan 1920'Ierin erkeksi özentili si luetinden sonra, 
1930'Iarda kadın bedeninin estetik görünümüne daha fazla katkıda bulunan tasarımların 
önerdiği siluet, kadınların başka bir cinsel kimlik arkasına saklanmamasını öngörmek
tedir. 
Bu, ilerici adımların atıldığı Türkiye için amaca uygun bir gelişmedir. 

Aesthetics in Fashion and the New Silhouette of Women in Turkey between 1 920 and 
1930 

This paper undertakes the subject of aesthetics in fashion and the new silhouette of 
women pertaining to the years between 1920 and 1930; aside from museum researches, 
interview sources and family or institutional archives and albums, it will alsa include 
data obtained from Ottoman fashion magazines and novels pertaining to the era. It 
will relate that in order to talk of fashion aesthetics prior to the years in q uestion, it is 
necessary to have a technical and artistic substructure that would priory produce fashion. 
It emphasizes that with Westernization fashion, which had been initial ly followed in the 
Palace, had materialized with various tools, foreign dependent economies and materials. 
It will relate the efforts of women on how they came aut from their personal realm and 
entered into public life with the confidence they obtained after World War I, and with 
increasing curiosity towards fashion styles, this article will alsa reveal the developments 





Post - Nesne: Sanat Nesnesinin Post
modern Dönüşümü 

Rıfat ŞAHİNER 

Sanat nesnesinin, ekonomik, kültürel, sosyal ve cinsel bir metafor olarak 20 .  yüzyılın 605 
ikinci yarısından itibaren nasıl evrildiğini kavrayabilmek için son zamanlarda sıkça baş-
vurulan yapıbozumcu okuma önerilerini çok yönlü analiz etmek gerekiyor. Bu yaklaşım, 
Modernizm'in yüzyılın ilk yarısına egemen olan Avrupa merkezli, otoriter ve tekil bir 
anlamlandırma sürecine yönlendirilen çok yönlü eleştirel bir tutumu kapsamakta. Ayrıca 
günümüz sanatını değerlendirirken, üretim ilişkilerindeki radikal değişimleri ve sanat 
nesnesinin statüsünü belirleyen ekonomik alt yapıları dikkatli bir biçimde gözden geçir-
mek gerekiyor. Geç kapitalist süreçte çokuluslu şirketlerin tüketim kültürünü doğrudan 
yönlendiren aygıtlar olarak, sanatın mübadele değerini de belirledikleri görülüyor. Bu da 
sanata bağlı iş kollarının, mesleklerin ve kurumların yeniden tarif edilmesini içermekte. 
Bu süreçte, sanat ve gündelik hayat arasındaki ayrımların dumura uğratıldığı, gösterge-
lerle dolup taşan bir toplumsallaşma öne çıkıyor. Tüketim toplumunda bizzat şeylerin, 
nesnelerin, sıradan tüketim ürünlerinin estetize edilişini öne alan Pop Sanat uygulama-
ları, nesnenin yeniden kendi imgesiyle alımlanması yönünde bir anlayışı canlandırmıştı. 
Birer ekonomik gösteren olarak tüketim ürünlerinin müze ve galerilerin başköşesine ku-
rulması, bu nesnelerinin sanat mertebesine yükseltilmeleri, yüksek kültür ve kitle kültü-
rünün arasındaki sınırların yok oluşunun bir ifadesidir. Burada söz konusu olan, metanın 
doğası değil, yapay bir şekilde metaya yüklenen görüntüdür (metaların yeniliği, sunulma 
şeklidir) .  Tüketim kültürünün işleyiş biçimi metalar üzerinden simge ve göstergelerin 
de pazara sunulmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, post-endüstriyel süreçteki üretim 
biçimleri ve metaları sanat üzerinden kendi meşruiyetini dayatmaktadırlar. 1920'1erdeki 
Dada ve Sürrealizm'in kimi stratejilerini kullanan 1960 dolaylarının neo-avangardisleri 
ise, bu baskın kültürel yapıyla baş etmekten çok, dolaylı da olsa pazarın işleyişine teslim 
olmuş gibiler. 

Fredric Jameson' göre1; Postmodernizm, Modernizm'in tekelci kapitalizme dayalı an
layışından, çokuluslu kapitalizme geçişi temsil eder. Buna göre, sanat yapıtının tekil, 

1Fredric Jameson, Postmodernism or The Cultural Logic of The Lale Capita/ism, (New Left Review, 1984), s. 146. 



ayrıcalıklı statüsünden başka sanatçının pozisyonunda da köklü bir değişim meydana 
gelir. Foucault ve Barthes'in savlarını referans gösteren postmodern yaklaşımlarda, ya
pıtı oluşturan anlam sadece müellifce (author) belirlenmez, daha çok yapıtın içinde yer 
aldığı kültürel odaklarca sarmalanır. Sanat nesnesine atfedilen ayrıcalık sona erdirilir. 
Böylece sanat müze ve galerilerden kurtularak sokağa taşınır, kültürel uygulamaların 
vazgeçilmez bir bileşeni olarak selamlanır. Son dönemde etkisi ve yaygınlığı giderek 
artan kamusal sanat uygulamalarına bakıldığında ise, sanatın giderek daha didaktik bir 
işlev yüklendiğini gözlemek olanaklı. Elbette bunu Postmodern evrede sanatın nesnesiz
leştirilmesi yönündeki girişimlerin bir sonucu olarak algılamak gerekiyor. Diğer yandan 
her türden reklam, endüstriyel tasarım ve bilişimsel uygulamalara yönlendirilerek sana
tın ayrıcalıklı statüsünün sona erdirildiği ve kültürel problemlere yanıt veren bir olguya 
dönüştürüldüğü gözlenmekte. 

Birçok düşünür ve kuramcı, estetiğin epeyce bir süredir kriz içinde olduğunu ifade edi
yor. Modernizm'in merkeziyetçi, otoriter dünya görüşüyle görmezden geldiği gündelik 
kültür ve yaşama biçimleri, merkezi çevreleyen ve Öteki olarak nitelenen alt-kültürler 
hep bir ağızdan kendi varlığını hatırlatmaya girişmiş gibi. Özellikle Postmodern söylem, 

606 Modernizm'in yarattığı bir dizi çelişkiyi dile getirirken, biriken bir yığın kültürel probleme 
de yanıt aramaya çalışmakta. Ancak tüm bu girişimlerin, sanatın günümüzdeki pozis
yonuna ilişkin bir dizi paradoksu da barındırdığı görülüyor. Gerçekte sanat, kurumsal
laştırma tuzağından ısrarla kaçınan avangardist uygulamalarla kendi kuşatılmışlığından 
kurtulmaya çalıştıkça, ekonomik alt yapılarca yönlendirilen bir unsur olmaktan kurtula
mıyor. İmdi, bu tuzaklı durumu, kuşatılmışlık halini anti sanat belleğinden hareketle ve 
tekil sanat nesnesi üzerinden okumak gerekecek. 

Hazır Yapımların Değişen Statüsü 
Hazır nesne, vaktiyle yüksek sanatın söyleminden ve bu sanatın biriciklik aura'sı yara
tan nesnelerinden kopuşu temsil ediyordu . Duchamp'ın,19 14'te hazır nesne stratejisini 
ortaya atarken temel amacı, aura'yı ve tekil nesnenin kutsiyetini yok etmekti; ancak 
sanatçı1941'de bambaşka bir soruya odaklanmak zorunda kalacaktır: Hazır nesnenin 
içkin kültürleşme sürecine nasıl karşılık verilecektir? Duchamp bu dönemde kültürel ku
rumsallaşma ve alımlama sorunlarıyla uğraşıyor ve sanat kurumunu ve pazarını kökten 
bir biçimde sorgulamak amacıyla ortaya attığı hazır yapımların bir şekilde kültürleş
me sürecine dahil oluşlarına karşı yeni bir tutum belirlemeye çalışıyordu . Bu bağlamda 
ürettiği La Boite-en va/ise adlı bavul müzesiyle, nesnelerinin ticari bir meta karakteri 
kazanmasının ve belirli bir dağıtım ağına girerek zamanla erişeceği nihai formun önünü 
kesmek istiyordu 

Gerçekte Duchamp'ın hazır yapımları gerek birer fabrikasyon nesne olmalarından kay
naklanan özsel değerleri açısından, gerekse bu nesnelerin sınırsızcasına çoğaltılmaların
dan ötürü biriciklik, tekillik gibi tecimsel değeri de belirleyen kriterlerden uzaklaşmanın 
bir yöntemi olarak ortaya atılmıştır. Bu nedenle, galeri ve müze gibi örgütlenme biçim
lerinin ve kimi kurumların yapıtları kendi bağlamından kopararak, handiyse sağır, hissiz 
bir beyaz duvarın önünde rastgele birbirine iliştirerek sergileme anlayışı sanat düşünce
sinden değil, sadece onun pazarlanma kaygısından kaynaklanır. Bu açıdan bakıldığında 
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Duchamp'ın ortaya attığı belki de en temel önerme; sanatın sahip olunan değil, dene

yimlenen bir şey olduğudur. 

1960'11 yıllardaki postmodern çıkışların karakteristiklerinden belki de en önemlisi ku

rumsallaşmış sanata, müzelere ve galerilere, eleştirel akademik beğeni hiyerarşilerine, 

sanat eserlerinin sınırları çizilmiş teşhir nesneleri olarak kutsanmasına karşı başlattığı 

saldırıydı. Özerk, kurumsallaşmış sanata yönelik bu saldırı yeni değildi. Peter Bürger'in 

( 1984) gösterdiği gibi bu saldırı Estetizm'i reddedişiyle 1920'1i yılların tarihsel avangar

dıyla boy göstermişti. Bu bağlamda 1960'11 yıllarda Dada ve Gerçeküstücü hareketlere 

ve özellikle Marcel Duchamp'ın eserlerine duyulan ilginin yeniden canlanmış olduğuna 

dikkat çekmek gerekir. 1960'1ı yıllarda sanat ve gündelik hayat arasındaki engelleri or

tadan kaldırmaya sanatın bir müzedeki üst-nesne haline gelmesine direnmeye yönelik 

1920'Ierdekine benzer ve belki de daha aşırı girişimlere tanık olmaktayız. Burada, Avus

tralya sahilinin bir kısmının paketlemesi de dahil pek çok happening ve arazi uygulaması 

gerçekleştiren Christo'yu anmakta fayda var. Christo ve diğer Land-Art sanatçılarının 

anti-sanat girişimi, nesneleştirilmesi ve metalaştırılması olanaksız geçici bir tecrübenin 

vurgulanması yoluyla süreğen bir sanat nesnesi nosyonunu reddetme girişimi bile bu 

sanatçıların eserlerinin fotoğrafları, filmleri, kitapları ve sergileri aracılığıyla kısa sürede 607 
sanat kurumlarına dönebilecek bir yol buldu. 2 

Çağımızın önemli sanatçılarından Daniel Suren "Müzenin İşlevi" adlı makalesinde, 

19.yüzyıldan beri muhafaza etme işlevi üstlenen bir ortam olan müzelerin sanat yapı

tının değerini nasıl belirlediği yönünde çarpıcı saptamalar yapmaktadır. Buren'e göre; 

resmed ilen şeyler genellikle belirsiz bir zaman için tuval üzerinde keyfi olarak dondu

rulmuş/tespit edilmiş tavırlar, jestler, hatıralar, kopya lar, taklitler, izdüşümler, düşler 

simgelerdir; bu ebediyet ya da dondurulmuş zaman yanılsamasını güçlendirmek için, 

(fizik açıdan dayanıksız olan tuval, çerçeve, boya v.b. öğelerden oluşan) eseri, zamanın 

aşındırıcı etkisinden korumak gerekmektedir. Müze bu görevi üstlenecek ve bu iş için 

uygun, yapay yollar kullanarak, müdahale edilmese çok daha çabuk tahrip olup bozula

cak nesneleri zamana karşı (elden geldiğince) koruyacaktır. Bu, bir sanat eserini yapay 

biçimde "hayatta" tutarak ona ölümsüzlük görüntüsü vermenin ve böylece eserin gelip 

geçiciliğine/dayanıksızlığına çare olmanın -başka-bir biçimiydi/biçimidir.3 

Müzelerin 19. yüzyılda edindikleri bu muhafaza etme işlevi günümüzde de varlığını sür

dürmekte. Buren'e göre; muhafaza edilemeye bir sanat eserinden daha elverişli hiçbir 

şey yoktur; 20. yüzyıl sanatının 19.yüzyıl sanatına hala bu kadar bağımlı olmasının ve 

ondan kopamamış olmasının nedeni de esasen budur, çünkü onun sistemini, mekaniz

malarını ve işlevini (Cezanne ve Duchamp dahil  olmak üzere) kabullenmiş, onun belli 

başlı aldatmacalarını açığa çıkarmaya hiç yeltenmemiş, tam aksine sergi çerçevesini 

apaçık bir olgu gibi değerlendirmiştir.4 Dahası bu muhafaza edilme biçiminden ötürü ser

gilenen bu yapıtlar, zamanla bir tür kamusal kabul damgası yemiş ve toplumsal belleğe 

yerleşmişlerdir. 

2Bernice Martin, A Sociology of Contemporary Arl Cultura/ Change, (Oxford: Basil Blackwell, 1981 ), s.110 
3Daniel Suren, "Müzenin işlevi', Sanatçı Müzeleri, çev: Ali Berktay, (İstanbul: iletişim Yayınları, 2005), s.151. 
4Danlel Buren, "Müzenin işlevi", Sanatçı Müzeleri, s.152 



Her ne kadar Duchamp ya da kimi ardılları, Buren'in söylediğinin tersine müze düşünce
siyle etkin bir mücadele içinde olsalar da, zamanla tarihselleştirme tuzağından, muha
faza edilerek ölümsüzleştirilme çelişkisinden kendilerini kurtaramamış görünüyorlar. Bu 
Duchamp'ın hazır yapımlarının hazır yapımlarını yapmaya yeltenen kopya sanatçılarına 
dek uzanmakta. Sanatın nesnesizleştirilmesi fikrinden hareket eden 1980 dolaylarının 
birçok neo-avangardist isminin, sanat yapıtının tecimsel değerini sorguladıkları kopya 
işleri bile şimdiden astronomik değerlere alıcı bulmakta . Üstelik daha şimdiden müze
lerin başköşesine kuruldular bile. Dahası Jeff Koons gibi doğrudan Duchamp'ı referans 
gösteren sanatçılardan pek çoğu tüketim piyasalarındaki çarpıcı nesneleri kullanmakla 
kalmayıp, özellikle bu nesnelerin gücünü gösterebilmek, dolayısıyla baskın olan postmo
dern kültürel durumu yansıtabilmek amacıyla müze ve galeri gibi pazarın en gösterişli 
vitrinlerini kullanmayı özellikle talep etmektedirler. Ancak tüm bu çabalar bir kurum 
olarak sanatın ve bu alana dahil edilen tekil nesnenin statüsünü yeniden belirlemekten, 
dahası bağlamı ne olursa olsun bu nesnelerin ayrıcalıklı durumunu olumlamaktan öte bir 
işlev yüklenmiyor. 

Fetişleşen Sanat Nesnesinin Metasal Karakteri 

608 Sanatsal üretimin bireye özgü niteliğini öne çıkaran modernist söylemin, tersine bir 
işleyişle sanatçının, sanat kurumları ve yöneticileriyle ilişkilerine dayalı bir mekaniz
maya dönüştüğünü ileri süren eleştiriler, bu süreçte sanatçının başarısının çoğunca ya
tırımcılarla, koleksiyonerlerle ve küratörlerle olan kişisel ilişkilerine evrilmesine odak
lanmaktadır. Sanat alanını kontrol eden mekanizma böylece başlangıçtaki koşullarına, 
yani patronların yönetimine geçmiştir yeniden. Bu açıdan bakıldığında "Orijinallik" ya 
da "Yenilik" nosyonları sanatın içeriğine ilişkin ayrıcalıklı bir durumu ortaya koymaz. 
Tersine bunlar sanat yapıtının metasal karakter kazanmasını sağlayan değişim değerini 
belirlemektedirler. 

Sanatta yeni kategorisini, meta toplumuna hakim olan şeyin zorunlu bir sureti olarak 
gören Adorno, meta toplumunun ancak üretilen mallar satıldığı takdirde varolabilecek 
bir yapıda olduğunu, bu yüzden de alıcıları daima, ürünlerin yeniliğiyle cezp etmesi 
gerektiğini ileri sürer. Adorno sanatın bu zorunluluğa boyun eğdiğini düşünür; ardından 
diyalektik bir hamleyle, toplumu yöneten yasaya ayak uydurmanın, o topluma karşı 
çıkma işareti olduğunu öne sürer.5 Ancak Peter Bürger; meta toplumundaki yeni'nin 
içeriği belirten (substantille) bir kategori olmadığını, tersine bunun yüzeysel bir görsellik 
belirtkesi olduğuna dikkat çekmektedir. 

Bürger, sanatın yeni olanı üretme yolundaki baskıya gerçekten boyun eğdiği yerde, geçi
ci bir hevese dönüşeceğini savlamakta ve Adorno'nun "katılaşmış ve yabancılaşmış ola
na mimetik uyarlama " diye adlandırdığı şeyi Warhol'un 'Campbell Çorba Tenekeleri'yle 
örnekleyerek eleştirmektedir. Şöyle demektedir Bürger; "100 Campbell konservesi res
mine bakıp da meta toplumuna direniş görmek için, insanın o resimde böylesi bir direnişi 
görmek istemesi gerekir".6 

5Theodor Adorno, Asthetishe Theorie, (der.Gretel Adorno ve R.Tiedemann), (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), s.9. 
6Peter Bürger, Avangard Kuramı, çev. Erol Özbek, (lstanbul: iletişim Yayınları, 2004 ), s.124. 



- ,- _,, --- - ------,-----------�-----

RIFAT ŞAHİNER 

Resim ı. Smithson Robert, Spiral Dalgakıran (Spiral Jetty), 1969-
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Resim 2. Smithson Robert, Spiral Dalgakıran, Great Salt Lake, Utah 

Resim 3. Andy Warhol, Campbe/1 Soup Cans 



Ancak Adorno'ya göre "katılaşmış olana mimetik uyarlama" mevcut durumun gözler 
önüne serilmesidir ki; bu da diğer türlü algılanmadan kalacak olacak şeyin tam da bu 
sergileme biçimiyle ifşa edilmesidir. 

Üretim aygıtlarının her tür içerikten soyutlayarak yaşamın içine fırlattığı bu görsel un
surlar modern sonrası toplumu kuşatan yeni bir etkileşimsel altyapı oluşturmuşlardır ki; 
sonraları kimileri başlangıçta eleştirdiklerine zamanla hayranlık duysa da, Warhol ve bu 
dönemin pek çok önemli isminin strateji olarak ortaya koydukları şey, bu imgelerin şaşır
tıcı büyüklükte ve nicelikte izleyicinin karşısına çıkarılmasıdır. Böylece izleyici, bilinçsizce 
izlediği bu görüntülerin ardında bunları pazarlayan sistemin resmini görebilecektir. Bir 
marka, bir etiket, hatta pazarlama stratejileri gereği bir blllboard ya da televizyondaki 
bir reklam herhangi bir ürünü tanıtırken, sürekli olarak biçimsel bir ilgiyi kışkırtacaktır. 
Ancak bu gösterenler bir sanat galerisinde, bir yapıt olarak izleyiciye yönlendirildiğinde, 
artık tüm etkileme teknikleri bir yana yeni bir bağlam oluşturulmuş olacaktır. Dolayısıyla 
Warhol'un yaptığı, görüntüleri değiştirmek değil, sadece izleyicinin onu görme biçimini 
değiştirmektir. Sanırım Adorno'nun kastettiğine yakınlığı bu yüzdendir. Adorno, sanatın 
kendi özüne yabancılaşmaması için, kendini sistemden ayrı bir noktada tanımlaması 

610 gerektiği, ancak bu biçimde köklü bir sarsıntı yaratabileceğini ileri sürmektedir. Fakat 
bu sanatçının, kimi toplumsal ve kültürel bağlamlardan bağımsız metaforlar üretmesi 
istemi değildir, bu, üretim aygıtlarının önüne geçilmesi güç bir işleyişle ilerlediği bir 
çağda, yine aynı aygıtları sistemin aleyhine kullanarak, toplumsalı daha güçlü ve içten 
kavrayarak dönüştürmenin bir yoludur. 

Ne ki Altmışların Pop'unun, tüketim ürünlerinin imajlarını, belirli bir estetik beğeni ile 
denkleştirme eğilimi, sonuçta bu ürünlerin geniş kitlelerce kabulünü sağlamış ve za
manla bu ürünlerin ilginçliğini yitirmesine yol açmıştı. Dahası Pop modayı yinelemeye 
çalışarak ve politik olmayan bir öznellikle imgeleri soyutlaştırarak, onları var eden sos
yal ilişkilerden ve bağlamlardan giderek koparmıştı. Seksenlerin başlarından beri, punk 
duyarlılıklarından ötürü galeri izleyicilerinin gözlerini kamaştıran Neo-Pop çalışmalar ise, 
hem fotoğrafı, hem de çizgi romanlardan ve medyadan aldığı tüketimse! imajları kendine 
mal etmektedir. Neo Pop'un gerçekte tüketim kültürünün beslediği imajların manipüle 
edici etkisine doğrudan bir eleştiri geliştirmesi beklenirken, bu hareket tüketim ürünleri
ni olduğu gibi kullanmayı tercih etmektedir. Neo-Pop için ürünler sadece tüketilmek için 
üretilmektedir. Böylece ortaya çıkan sonuç, sadece bir imajın olduğu gibi kullanılması 
değil, bu imajın barındırdığı gücün de sergilenmesidir.7 

Pop Art'ın nesneyi, kendi imgesiyle bütünleştirerek meta estetiğine dönüştürmesi ve 
bunu normalleştirmesi, Jeff Koons gibi sanatçıların kitsch ve banal olarak niteleneni 
sergilemesinin önünü açmıştır. Warhol gibi Koons da tüketim nesnelerini doğrudan kul
lanarak, kültürel yapı tarafından içerilen nesneler aracılığıyla sistemi sergilediğini ifade 
etmektedir. Bu durumu kuşkuyla karşılayan Peter Bürger, neo-avangardistlerin Dada 
ve Sürrealistlerin şoke etme ve skandal yaratma stratejilerini kullanarak, sanat olarak 
avangard'ı kurumsallaştırdığını ve sahih avangardist amaçları olumsuzladığını belirt
mektedir. 

7Rıfat Şahiner, "Postmodernizm ve Nesnesizleşen Sanat üzerine", Plato Dergisi, (2006), s.112. 
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Resim 4. Jeff Koons, New Hoover Quadraflex 
Resim 5 .  Jeff Koons, Two Bal/ 50 50 Tank, 1985 
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Resim 6. Jeff Koons, New Shop- Ve Wetdry, 1980 

Resim 7. Sherrie Levine, La Fortune (After Man Ray), 1991-92 
Resim 8. Sherrie Levine, After Wa/ker Evans, 36x28 cm. 
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Bürger bu durumu şöyle ifade etmektedir: 
" ... Eserin toplumsal etkisini belirleyen, sanatçıların kendi faaliyetleriyle 
ilgili bilinçleri değil, ürünlerinin statüsüdür. Neo-avangardist sanat, keli
menin tam anlamıyla özerktir, yani sanatın hayat pratiğine dahil edilmesi 
yolunda avangardist amacı olumsuzlar. Sanatı olumsuzlama çabaları da, 
üreticilerinin niyetlerinden bağımsız biçimde eser niteliği kazanan sanatsal 
gösteriler haline gelir."8 

Duchamp'ın hazır nesneleri ancak sanat eseri kategorisine atıfta bulunarak anlam ka
zanabilir. Duchamp'ın rastgele seçtiği seri üretim nesnelerini imzalayıp sanat sergilerine 
göndermesindeki provokasyon, öncelikle neyin sanat olduğu konusunda bir anlayışın 
varlığını gerektirir. Duchamp'ın provokasyonu sanat denen kurumu hedeflemektedir, o 
halde bu alana sokulan sanat nesnesi de bu provokasyondan muaf olamayacaktır. 

Oysa Koons, hem kültür, hem de üretim çevrelerini hep birlikte kitsch nitelikli bir sanata 
davet etmektedir. 

"Post-endüstriyel toplumun orta sınıfını ve patronları, nesnesiz bir sanat
tansa, renkleriyle, biçimiyle, dokusuyla, görünüşüyle büyük bir potansiyel 
barındıran tüketim metalarına yönlendirmeli." 9 

Koons kitle kültürünü, gerçek kültürün bir kalıntısı gibi görüp, bu kültürü gerçek kültü
rün duyarsız bir biçimi gibi değerlendiren anlayışı reddetmektedir. Onun amacı gerçek 
kültürü öznel olarak yeniden yorumlamaktır. Koons'un tavrı sanat nesnesinin işlevini 
sorgulamaktan çok, onu ifşa etmekle ilintilidir. 

Jeff Koons: " ... Duchamp hazır-yapımlarla, nesnelere olan aldırmazlığını 
sergiledi ancak benim kişisel gelişimim nesnelere olan bağlılığımdan geli
yor. .. Bu nesnelerin içeriklerini değiştirerek, kişiliğime ait bazı karakteris
tikleri ortaya koymaya çalışıyorum."10 

Koons seri üretim nesnelerini burjuvayı eğitmek amacıyla sergilediğini belirtmektedir. 
Jeff Koons: "Banalite sergisi ( 1988) burjuva sınıfıyla iletişim kurmak için 
oluşturuldu. Burjuvanın banaliteyle ilgili suç ve utancını onlara iade ede
rek, onları motive etmeye ve yanıt almaya çalıştım ... ve onları bağrına 
bastıkları gerçeklerle yüzleştirerek, suç ve utancını onlara iade ederek, 
onları motive etmeye ve kültür onları aşağılasa da, yeni bir üst sınıf ya
ratmaya çalışarak, kendi tarihlerini nasıl benimsediklerini göstermeye ça
lıştım. Ve gerçekten bu nesneler aracılığıyla yanıt vermeye ve de kendi 
tarihlerinin gerçekte ne olduğunu deneyimlemeye başladılar."11 

8Peter Bürger, Avangard Kuramı, s.117. 
9Dan Cameron, "Art and its Double. A New York Perspective", Flash Art, 134, (1987), s. 59. 
rn• Jeff Koons - Anthony Haden-Guest lnterview", Jeff Koons içinde, (Cologne: Muthesius A.Benedikt Taschen, 
1992) s.26. 

11A.e. s.28 
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Sharon Zukin, "The Art in Arms of Power" adlı makalesinde12 "Sanatın burjuvaziyi şoke 
etmek şöyle dursun, burjuvanın estetik vizyonu haline geldiğini ifade ediyordu. Zu
kin bu durumun, ufku geniş yenilikçiler yerine bir uygulayıcılar kuşağının yükselmesine 
yol açtığını ve sanatın giderek daha seçkinci, daha "profesyonel" ve "demokratik" hale 
geldiğini ileri sürüyordu. Belki de buradaki demokrasi "paranın ve mübadele değerinin 
demokrasi"siydi. El değiştirir ve talep edilir olmanın seçkinci statüsüydü. Duchamp'ın 
burjuvanın suratına fırlattığını söylediği hazır-yapımlar, bir bumerang gibi dönüp ken
di aslını iptal eden nesneler, göstergeler ve imgeler bütününe dönüşmüştü birdenbire. 
Koons'un kiç nitelikli işlerinin sanat pazarında bu denli kabul görmesi ve yüksek bedel
lere alıcı bulması bu düşünceleri doğrular nitelikte. 

8.lstanbul Bienali'nin küratörü Dan Cameron, sanat pazarındaki bu çarpıcı değişime ilişkin şunları 
söylüyor: 

"Birincisi, başlangıçta çok açık olmasa da artık oldukça belirgin olan bir durum var: 

O da; yeni dışavurumcu anlayışla ortaya çıkan ve adeta sanatın anlamı üzerine 
oluşturulan sessiz bir uzlaşıydı. Yeni dışavurumcu sanatçılar uluslararası pazarla 
olan ilişkilerini açıkça ortaya koymaktan çekinmediler. İkincisi, bu pazarın en tipik 
özelliği, genç sanatçıların kariyerleri üzerine finansal spekulasyonlar yapabilmesidir. 
Üçüncüsü ve belki de bu dönüşümün en önemli olanı ise, tüketim kültürü ya da 
çokuluslu şirket kapitalizmi diye de bilinen ve yazılı ve elektronik medyaların şekil
lendirdiği Amerikan toplumunun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla ilişkiye geçen 
sanatçıların pazarın koşullarına ayak uydurma istemidir." 13 

Damien Hirst'in Charles Saatchi'nin erken dönemde kendisinden ucuza satın aldığı işle
rini, başka bir koleksiyoner aracılığıyla satın alarak kendi piyasasını ve ederini yukarılara 
çekme girişimi bile küresel ekonomi ve bu ekonominin yarattığı yeni sanatçı tipolojisi 
hakkında çarpıcı ipuçları veriyor.14 Günümüzde galeri ve müzeler starlaştırma strateji
siyle farklı isimleri piyasaya arz ederek, bu isimler üzerinden etkin bir parasal döngü 
yaratma kaygısında görünüyor. Küreselleşme sürecinde milyonlarca dolarlık maliyetle
riyle arz-ı endam eden dev organizasyonların bütçelerini sağlayan küresel şirketler, farklı 
reklam ve pazarlama teknikleri kullanarak sanat üzerinden kendi markalarını ön plana 
çıkarmakta. Böylece sanatın metasal karakter kazanmasıyla mücadele eden pek çok 
avangardist harekete rağmen, sanat pazarını büyük bir iştahla yönlendiren kapitalist 
sermaye, hangi sanatçıların ya da yapıtların ön plana çıkartılacağını ve dolaşıma soku
lacağını da belirleyebilmektedir. 

Eleştirel sanatçılar ve eserleri açısından ise daha da büyük bir ironi Hans Haacke örne
ğinde gözlemlenir. Haacke 1970'1erin başından beri yalnızca sanat dünyasında değil, top
lumda da sermayenin gücüne karşı eleştirel bir tutum sergilemiş ender sanatçılardan biri 
olarak öne çıkmıştır. Sanatçının Sosyal Cila (Social Grease) adlı işi, şaşırtıcı bir biçimde, 
New York'taki Gilman Kağıt Şirketi'nin koleksiyonuna girmiştir. İşin adı, toplumsal incelik 
(social grace) ile halkla ilişkilerdeki "cila" (grease) arasında ironik bir özdeşlik kurar; bu 
iş şirket sözcülerinin ve politikacıların, şirketlerin sanatsal etkinlikleri üzerine yorumları
nı içeren altı panelden oluşur. Örneğin bu panellerden birinde, Exxon'un sözcüsü Robert 
Kingsley, (espri yapmak gibi bir niyeti de olmaksızın) şu sözleriyle yer alır: "Exxon'un 

12Sharon Zukin, 'The Art in Arms of Power", Theoıy and Society, 1 1 ,  (1982), s.427. 
13Dan Cameron, "Art and its Double. A New York Perspective" in 134 F/ash Art, (1 987), s.58. 
14Carol Vogel, "An Artist lnvests in Himseır, lnternational Herald Tribune, 29- 30 Kasım 2003, s.6 
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sanata desteği, sanata sosyal kaynaştırıcı15 olarak katkıda bulunuyor. Büyük kentlerde iş 
dünyasının ayakta kalması için biraz daha kaynaştırıcı bir ortama ihtiyaç var.''16 

Gilman Kağıt Şirketi'nin Haacke'nin işine sahip olması, yalnızca sanatçının işlerinde orta
ya koymaya çalıştığı eleştirinin gücünü azaltmakla kalmamış, söz konusu işin anlamını, 
gerçekten ve radikal biçimde, yeniden tanımlamıştır. Şirketleri eleştirmek için yapılmış 
bir iş, ironik olarak, iş dünyasının sözde liberal ve "aydınlanmış" yüzünü temsil eden bir 
işe dönüşmüştür böylece. 

Çoğaltılan, Kopyalanan Sanat Nesnesinin Metasal Karakteri 
Yüksek kültür ve kitle kültürü arasındaki eski ayrımları yerle bir etmek, modernizmin 
süreklilik kazandırdığı özerk yaratıcı sanatçı nosyonuna ve sanatın ustalık, dehasallık ve 
beceriye dayalı tanımına meydan okumak, sanatın yalnızca bedende mevcut olmakla 
kalmayıp kitle kültürünün aşağılanan manzarası da dahil her yerde olduğunu göstermek 
postmodern sürecin en belirgin özelliklerini ifade eder. Postmodernizm kurumsallaşmış 
sanata yönelik, onun zeminlerini ve amacını yadsımayı amaçlayan özerk bir saldırıyı içe
rir. Buna göre sanat, sanatçının yaratıcı dehasından ya da özel niteliklerinden kaynakla-

614 nan daha yüksek bir tecrübe biçimi olarak görülemez. Her şey zaten önceden görülmüş 
ve yazılmıştır; bu durumda emsalsizlik gösterişine kapılmaksızın yinelemeler yapmaya 
mahkumdur. Yaratıcı sanat eserinin, sanat çalışmasının ya da müzede ikonlaştırılmış bü
yük metnin ötesine uzanan bu hamle, sanat ve gündelik hayat arasındaki ayrımın bula
nıklaştırılmasını gerektirir. Sonuçta sanat her yerdedir: Sokakta, süprüntülerde, beden
de, happeningde. Bundan böyle yüksek sanat ya da ciddi sanat ile kitlesel popüler kültür 
arasında yapılması olanaklı geçerli bir ayrım yoktur. Dahası postmodern sanat nesnesi, 
modernist yapıtın temsili olarak dayandığı anlamsal arka planın parçalanışı, merkezsiz
leşmesi ve bir dizi süreğen şimdi olarak var edilmesini içerir. Bundan ötürü postmodern 
uygulamalarda fotoğrafın ayrıcalıklı bir konuma sıçradığına dikkat çekmek gerekiyor. 

Fotoğraf gibi özü itibariyle çoğaltılabilir araçlar, bu özeliklerinden ötürü orijinal olanın 
sorgulanmasında etkin olarak kullanılabilmektedir. Çünkü fotoğrafik kopyalar sadece ori
jinal in yokluğunu temsil ederler. 17 

Modernist fotoğrafın, baskı ve görüntü kalitesine dayalı biçimci dili, nesneyi oluşturan ve 
onu kuşatan aurayı yine kendi görüntüsüyle ele almayı yeğlemektedir. Oysa bu anlayış 
Walter Benjamin'in yaklaşımlarını referans gösteren'" ve fotoğrafik nesneyi çevreleyen 
auranın parçalanışının altını çizen Postmodernist yaklaşımlarda farklı bir bağlamda ele 
alınmaktadır. Fotoğrafı temsil ettiği görüntüden ayıran temel etmenler, günlük yaşamın 
kültürünü baskın bir biçimde etkileyen sosyal bir faktör olarak kitle iletişim araçlarının 

15Buradaki "social lubricant" ifadesi, özellikle alkolle ilgili olarak kullanılıyor ve insanları yakınlaştırıp kaynaştıran 
şeyleri ifade ediyor. Ancak, Exxon bir petrol şirketi, "lubricant" da kelime anlamıyla "yağ" demek. Haacke'nin işinde 
kullandığı "grease" kelimesi de aynı zamanda "yağ" anlamına geliyor. 
16Brian Wallis (der), "Hans Haacke: Unfınished Business", (New York: New Museum of Contemporary Art, 1986), 
s.152- 1 55. 
17Rosalind Krauss, The Originality of /he Avant Garde and Other Modernist Myths, (Massachusetts: MiT Press, 
1986) s.157. 
18Walter Benjamin, "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanal Yapıtı", Pasajlar, çev: Ahmet Cemal, 
(lstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1 994). 
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gücü ya da sinema ve televizyon gibi foto-mekanik yeniden üretim süreçleridir. Böylece 

sınırsız bir hızla işleyen bu karmaşık görüntü ağları, modernist fotoğrafın aurasını da alıp 

götürmüştür. 

Postmodernist sanatın müellifi, öznelliği ve orijinalliği yokettiğini ileri süren neredey

se tüm makalelerde orijinalin ve özgün olanın yerini alan yapay, kurmaca bir görüntü 

alanından, 'simulakr'dan sözedilmekte. Böylece simulakr, görüntünün sosyal ve cinsel 

konumunu ortaya koyan postmodernist fotoğrafın, diğer tüm kitle iletişim araçları tara

fından reklam ve pazarlama yöntemlerinin merkezine çekildiği bir alanı da ifade ediyor. 

Dolayısıyla Postmodernist fotoğrafik anlayış, bu unsurların bir kısmı ya da tamamıyla 

başa çıkarak ilerlemek zorunda. 

A.B.D.'de 1970'1i yıllarda Derr
i

da ve yapıbozumunun referans alındığı ve ikincil metin

lerce tartışıldığı süreç, sanat nesnesinin döngüsel olarak sürekli değerlenmesine karşı 

nesnesizleştirme anlayışını şekillendirmiştir. Bu yaklaşım, bir yandan orijinal ve otantik 

nitelikleriyle öne çıkarılan tüm nesnelere bir başkaldırı gibi algılanırken, öte yandan da 

sanatsal fotoğrafının yükselişine karşı bir hamle gibi de görünür. Fotoğraf alanında ya

pıbozum teorisi, fotoğraAarın her zaman yinelemeler ya da "zaten önceden görülmüş" 

olmalarından ötürü fotoğrafın bundan böyle orijinallik iddiasında bulunamayacağını sa

vunmak üzere Douglas Crimp gibi New Yorklu eleştirmenlerce desteklenir. Böylece fo

toğraAarın sıradan imgeleri slmüle ve temsil etmesi (Cindy Sherman), tanınmış yüksek 

sanat fotoğraAarının tespit ettiği değişikliğe uğramamış imgeleri (Sherrie Levi ne) ya da 

reklam imgelerini (Richard Prince) yeniden fotoğraAaması gerekiyordu. 

Bu noktada yapıbozumcu bir tavırla, orijinal (sanatçının elinden çıkmış) olana yönelttiği 

radikal eleştirel çalışmalarla gündeme gelen Sherrie Levine'ı an makta yarar var. Levine; 

Walker Evans, Rodchenko ve Mondrian gibi tanınmış sanatçıların çalışmalarını yeniden 

fotoğraAayarak ve sonrasında ise bu fotoğraAarın altına imzasını atarak sanat nesnesi

nin sosyal ve cinsel gösteren olarak metasal statüsüne karşı çıkmıştı. Bu yaklaşım, sa

nat nesnenin üretilmesindense, üretilmiş olanın içerikleriyle güdülen bir hesa plaşmanın 

yansımadır da. Sanatçının Neo-Dada olarak nitelenebilecek bu işleri, kopyalananın ya 

da gerçek yerine ikame edilen fabrikasyon nesnenin gücünü vurgulamaktadır. Levine, 

bu temsili ilişkiler aracılığıyla sanatsal nesnenin alınıp satılabilir bir meta değil, salt bir 

düşünce ve deneyimsel taşıyıcı olarak alımlanmasını önermektedir. Sanat nesnesinin 

böylesine sıradanlaştırılması, elbette ki ona atfedilen değerin alaşağı edilmesi ve pa

zardaki tecimsel değerinin sorgulanmasıdır. Bu işler, sanattaki kesin olmayan, subjektif 

onaylama ve yargılama ilkelerine kafa tutmaktadır. Dahası Levine bu tavırla, telif ya

saları ve tüm aidiyet ilişkilerini karşısına alarak sistemin özüne ilişkin cesur bir çıkış 

sergilemiştir. Ne ki Levine ve diğer neo-avangardisleri bekleyen en büyük paradoks, bu 

çalışmaların hem tartışmalı bir yan taşımaları, hem de postmodern ilişkilerinden ötürü 

sı nırsızcasına çoğaltılabildikleri için giderek pazarlama değerlerini arttıran bir niteliğe 

sahip olmalarıdır. 

Sherrie Levine ve Cindy Sherman gibi 1980'1erdeki feminist çıkışlarıyla ünlenen sanat

çılar da, Koons ve diğerlerinin akıbetine uğramış görünüyor. Cindy Sherman'ın Paris'teki 

Jeu de Paume Galerisi'nde açılan son retrospektifinde büyük format bir fotoğrafının 400 
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bin avroya satışa sunulması bile, orijinallik ve tecimsellik niteliğiyle modernist yapıtla
ra yönlendirilen eleştiri oklarının, Postmodernist sanat ve sanatçıları da tehdit ettiğini 
gösteriyor. 

Baudrillard19 ve Jameson gibi önemli kuramcılar sanat pazarındaki değişimin temellerini 
kültürel unsurların değişimindeki karakteristiklerle açıklama eğilimi güderken, özellikle 
güncel hayatın estetize edilmesiyle, sanat nesnesinin de ayrıcalıklı konumunu, yerlemini 
(location) yitirmesinden söz etmektedirler. Yüksek kültür ve kitle kültürü arasındaki ay
rımın ortadan kalkması, sanat ve gündelik hayat arasındaki sınırları da yok eder. Böylece 
sanat nesnesi yoğunluklu bir kültürel yapı tarafından istila edilen bir metaya dönüşerek, 
kendine özgü korunaklı statüsünü de yitirmiştir. Sanatın, endüstri tasarımı, reklam ve 
bunlarla ilintili simgesel üretim ve imaj üretimi sektörüne aktarılması böylece mümkün 
olmuştur. 

Zukin, sanat piyasasının genişlemesine ve özellikle metropolitan merkezlerde ücret kar
şılığı çalışan sanatçıların ve sektörün yan kollarındaki mesleklerin sayısında artışa ilave 
olarak, sanatın büyük şirketler ve devlet tarafından bir halkla ilişkiler vasıtası olarak 

616 kullanılması ndan söz ederken, sanatçının rolünün de radikal bir biçimde değiştiğini be
li rtmektedir.20 Bu süreçte beliren yeni sanatçı tipi eskisi gibi lanetli, asi, serkeş, ha
yalperest, anarşist değildir. Sanat işleriyle, sanat yönetimine ait işler birbirine karışır. 
Sanatçılar kurumların düşmanı değil, sorumluları olurlar, akademik mevkilere, sanat 
işletmelerindeki idari mevkilere kayarlar. 

Postmodern stratejilerin büyük oranda popüler medyanın kodladığı bir dille ve sanat 
dünyasının üstü örtülü politik hesaplaşmalarıyla yüzyüze geldiği söylenmekte. Postmo
dernizm, biçimci yönelimler de dahil, yeni yaklaşımlara, yeni algılama biçimlerine ve 
çoğulcu bir sanat pratiğine uygun bir ortam olarak görünse de, bir yandan da tekno
lojinin etkisi (fotoğrafın yaptığı gibi) sanatın mimetik fonksiyonlarını yerle bir ederek 
estetik uygulamaların yerini almaya çalışıyor. Bilgisayarda üretilen ve nesnesizleştirilmiş 
bir evrenin seri bir biçimde tekrarına dayalı imaj oluşturma süreçleri, denetlenemez bir 
yükselişe geçerken, bir yandan da, bu imajların düzensiz bir şekilde her şeyi istila etme
sine olanak sağladığı görülüyor. 

Baudrillard'ın göstergelerin aktif manipülasyonuyla oluştuğunu işaret ettiği meta-gös
terge (commodity-sign), sanat nesnelerinin de mübadele değerini temsil ediyor. Sanki 
her zamankinden daha çok kıymetlenen sanat nesnelerinin . . .  

The Post-Object: Postmodern Tranformatıon Of The Art Objects 

In order to understand the postmodern transformation of the art objects, we need to 
analyze the deconstructive assertations on the art objects as a economical, cultural 
social and sexual metaphors after the second half of the 20th century 

19 Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, (istanbul: Ayrınlı 
Yayınları, 1991). 
20Sharon Zukln, "The Art in Arms of Power'', Theory and Society, 11, (1982), s.427. 
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Despite the modernist emphasis on the personal aspects of production, the success 
of the artist is dependent upon his/her social relations with dealers, collectors, and 
curators. The "space" far art is subject to their control in a similar way to the earlier 
period's production was dependent upon attachment to a patron. Where the demand 
is far "authenticity" or "newness" there is not the same privilege to direct the content 
of the work. But this alone does not free the work from the relations of commodity 
production. 
A broad range of postmodern strategies exposed the "coded" languages of popular 
media and revealed the hidden context of art-world politics. Postmodernism has 
led to new attitudes and new understandings and a pluralistic acceptance of many 
approaches to art-making, including forma! ones. However, the impact of technology 
is gradually uprooting aesthetic practices which supplant art's mimetic functions, just 
as photography did. Computer imaging allows for the fabrication of immaterial worlds 
which are increasingly severed from the human observer, and which are capable of 
invading the image and destabilizing it. 
In this paper we are attempting to understand the changing status of the art objects 
after 1960's. Hence we will discuss how the art objects are included to the cultivating 
process during these years. The cultural components of the art objects in our time 
will be determined by discussing the philosophical arguments of Foucault and Barthes 
on the author and the conceptual background of the art objects, the assertations of 
Baudrillard and Jameson on the cultural and economical signs of post-capitalist era, the 
deconstructive strategies of Derrida, the assertations of Adorno and Bürger on "avant 
garde"and "neo", and the artistic tendencies of Sherrie Levine, Jeff Koons and Hans 
Haacke 

Keywords: Postmodernism, Art Object, Original, Neo, Modernism, Immaterialized Art, 
Author, Neo-Avant garde, Appropriation, Banality, Kitsch 
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sayısal bir ardışıklık olarak açıklar. Ortaçağ filozofu Augustinus4 da zamanın bilinen an
cak açıklanamaz olduğunu söylerken öznelliği üzerine vurgu yapar. 5 

Zamanın öznel ve nesnel anlamda varlığı tartışılırken, doğrusal bir ilerleme olup 
olmadığı da sorgulanır. Zaman, birbirini izleyen anların sonsuz ilerleyişiyle, uzamsal 
boyutları olmayan bir kavram olarak ele alınmıştır. Ancak mekanla ilişkisi bağlamında 
zaman üzerinde gelişen anlatım önemli ölçüde değişmiştir. Zamanın mekanla bağlantısı 
Kant estetiğinde çeşitli yönleriyle yer bulur.6 Mekanı dışsal, zaman ise sezgi üzerinden 
tanımlar. Kant'a göre zaman bir kavram değildir, doğruluğu önceden kabul edilmiş bir bil
gidir, içsel duyumun bir formudur. Deneyimlerimizin görünüşte varolan bir sınırlayıcısıdır. 
Kant, zorunlu ve öncelikli bir yere koyar zamanı ve bu anlamda olgulardan dışlanması 
mümkün olmayan zorunlu bir oluşum şeklinde açıklar. Ancak zamanın içinde olguların 
soyutlanabilmesi mümkündür. Olgular zaman ile ayrışmayan bir bütün olarak mekan 
içinde gerçeklik kazanırlar. Tüm olguları ortadan kaldırsak da zamanı yok etmek olası 
değildir. 

Sezgiden yola çıkarak zaman kavrayışını ele alan Bergson ise Kant'ın yaklaşımıyla ben-

620 zerlikler taşıyan ancak önemli ölçüde farklılıklar içeren bir "süre kuramı" geliştirir. "Essai 
sur les donnees immediates de la conscience" (Zaman ve Özgür İstem, 1889) başlıklı 
tezinde süre'yi tanımlayarak, insanın bilincinde geçmiş ve şimdinin birarada olduğunu 
belirtir.7 Matematiksel zamanı edilgen, hiçbir edimi olmayan bir şey olarak görür. Kant 
zaman anlatımlarında tekil deneyimlerden çok genel bir çerçeveyi hedeflemiştir oysa 
Bergson sezgiyi tekil deneyimlerle açıklama yoluna gider. Bilinç, bellek ve algı arasındaki 
ayrımı sezgi yöntemiyle anlatır. Bergson, bir "algı estetiği" ortaya koymasına rağmen 
bağımsız bir estetik yazmamıştır. 

Bergson önceki zaman kavrayışının uzamsal ölçülerle belirlendiğini belirterek, bu bakış 
açısını sorgular. Oysa insan bilinci içsel bir zamana sahiptir, Bergson, dış dünyaya ait, 
matematiksel zamanla (homojen-türdeş zaman) sezginin bize gösterdiği bilince ait iç
sel zamanı (hetorojen-türdeş olmayan) karşı karşıya getirir. Matematiksel zaman, eşit 
aralıklarla ölçülebilir hale getirilmiş, doğrusallaştırılmış, gündelik hayat için kurgulanmış 
zamandır. Fiziksel dünyaya ait olmayan içsel zaman ise rasyonel anlamda ifade edile
meyen, sadece sezgiyle anlaşılabilen bir olgudur. 8 

Bergson içsel zamanı süre olarak isimlendirmiştir. Ona göre süre, kesintisiz, sürekli 
akışıyla katmanlı bir yapı ortaya koyar. Ancak içsel zamanın ardışıklığı, fiziki zaman gibi 
doğrusal değildir. Bergson, zamanın öznel deneyimini süre kuramının temeline oturtur 
ve deneyimlenen zamanın, diğer bir deyişle sürelerin, birbirinden bağımsız olmadıklarını 

4Augustinus (354-430) Ortaçağ felsefesinin önemli düşünürlerinden biri olarak dini açıklamalarıyla 
tanınmıştır. 
5C. Dahlhaus, Esthetics of Music, çev. W. Austin, Cambridge (Cambridge University Press, 1995), s. 
74 
6Immanuel Kant "Kritik der Reinen Vernunft" (Salt Us'un Eleştirisi, 1781) başlıklı yapıtında büyük 
oranda uzay ve zamanı konu almıştır. 
7Bergson 1922'de "Duree et Simultaneite" (Süre ve Eşzamanlılık) çalışmasında da süre kuramını 
çeşitli yönleriyle tekrar ele alır. 
8G. Deleuze, Bergsonism, çev. H .Tomlinson, B. Habberjam (New York, Zone Books, 1991), s. 24-26 
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tam tersi birbirleriyle bağlantı içinde olduklarını belirtir ve böylece önceki görüşlerden 
tamamıyla ayrılır. Hiç bir durum başlamaz ya da bitmez, herbiri birbirine uzar, genişler, 
bu anlamda zaman salt ardışık bir düzen olmanın ötesinde tek boyutlu değil aksine 
katmanlı bir yapıya sahiptir. Böylece geçmiş şu ana taşınır, şimdiye uzar, hatta şimdi 
ya da şu an geçmişin en yoğunlaştırılmış düzeyini oluşturur. Deleuze "Bergsonculuk" 
başlıklı yapıtında süre kuramının kapsamlı bir çözümlemesini sunar: 

Süredeki her "an", diğerlerinden ve kendi kendinden doğası bakımından farklıdır 
ve bu yüzden asla öngörülemez. Her an yenidir: her tekil deneyim yalnızca 
geçmişin bütününce belirlenmez, bu bütünü belirler, dönüştürür, onu "kendi 
yle boyar". Böylece bazen başımıza gelen yeni bir olay bütün geçmişimizi 
değiştirir: geçmişteki olaylara yeni anlamlar kazandırır. 9 

rengi-

Bergson'un şimdiye getirdiği vurgu hem ardışık olma (silsile-succession) hem de süre 
(duration) ile ilişkilidir. Bu iki durum, süre ve ardışıklık, birbirinden farklı niteliklerdir 
ancak aralarında yakın bir ilişki vardır. Ardışıklık herhangi bir olayın daha önce, aynı 
anda ya da daha sonra olmasıyla birbirini takip eden bir süreci tanımlar. Bilince ait içsel 
zamanı ifade eden süre, ardışık bir düzenle kurgulandığında doğrusal zaman olarak 621 
deneyimlenir. Böylece olgular, bilinçte sürelerin üç farklı görünüşüyle oluşur. Bunlar 
hafıza (geçmiş), algı (şimdi) ve önsezi/beklentidir (gelecek) . Bu düzlemlerde oluşan 
olaylar, fiziksel zamanın doğrusal ardışıklığıyla, diğer bir deyişle fiziki oluş sıralarına göre 
tanımlanabilirler ancak bu sıralama bir yanılsama ortaya koyar. Daha pek çok yönüyle 
zamanı felsefi söyleminin temeline oturtan Bergson, hiç bir zaman net olarak açıklamasa 
da süre ve içsel zaman açıklamalarında müzikteki zamanın prototipini tanımlamaktadır. 

Bergson'un süre kavramına yönelik çeşitli eleştiriler de geliştirilmiştir. Süre kuramının 
karmaşık bir kuram oluşturduğu, geçmişi yok sayarak, geçmişi şimdinin bir parçası 
şeklinde görerek zamanı ortadan kaldırdığı öne sürülmüştür.10 Ancak bütün karmaşıklığına 
rağmen Bergson'un süre kuramı, bu bildiride müzikteki zamanla kurduğu paralellik çer
çevesinde önem kazanmaktadır. 

Müzikte Zaman 
Sesler arasındaki ilişkiler hem uzamsal hem de nedensel olmakla birlikte fiziki uzamdan 
ve fiziki nedensellikten ayrı özellikler sergiler. Sadece duyularak deneyimlenen müzik 
sanatı, sesin akustik deneyimini her yönüyle ele alır. Müziği plastik sanatlardan ayıran 
en büyük özellik de bir zaman parçası içinde sunulmasıdır. Müzik sanatındaki bu yapısal 
zaman, onu zamansal bir sanat olarak da görmemizi sağlar. 

Kant da zamanı tüm genel bilgimiz için zorunlu ve öncelikli bir yere koymuş müziği bir 
zaman sanatı olarak tanımlamıştır. Kant'ın görüşleri, m üzik ve zaman üzerine odaklanmış 
pek çok düşüncenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Bunların arasında K .  Susanne Lan
ger ( 1895-1985), Kant'ın bakış açısını temel alarak, "müzikte, zamanın duyulur hale 
geldiğini, formun ve sürekliliğin de hissedilebilir olduğunu" belirtmiştir. 1 1  

9A.e. s.27 
10B. Russell, Batı Felsefesi Tarihi, çev. M.  Sencer (İstanbul: Say Yayınları, 1994), s. 176 
115. L. Langer, Fee/ing and Form (New York: Scribners, 1957), s. 109 



Ancak Bergson'na oranla Kant, müzik yapıtında zamanın yüklendiği işlevi daha sınırlı bir 
çerçeveye oturtmuştur. Bergsoncu görüş ise müzikte zaman konusuna önemli açılımlar 
getirir. Müzikte deneyimlenen süre, içsel zamanın bir görüntüsüdür ve duyumla algılanan 
bir olgudur. Süre kuramında Bergson, şimdi noktasını geçip giden bir an olmasının öte
sinde zamana sımsıkı bağlı olarak ele alır. Şimdi, süreklilik içinde durmaksızın devinen 
bir süreci kapsar. Benzer bir bakış açısıyla yola çıkan Edmund Husserl de (1859-1938) 
tek bir sesi nesnel zamanın karşıtı olarak yorumlamış ve sesi özel bir şimdi noktası 
şeklinde görerek geçmişe doğru ilerleyişini ele almıştır. 12 

Müzik çok boyutlu, çok katmanlı bir zaman parçası içinde oluşur. Fiziki/nesnel zamanın, 
düzenli, aynı türden (homojen) anlarının sonsuz ardışıklığını ortaya koyabilen müzik, 
eş zamanlı oluşan alt katmanları da devam ettirebilme yetisine sahiptir. Tekrarlar önce
den duyulan materyali hatırlamamızı sağlar. Zamanın doğasında varolan çok katmanlılık 
müzik yapıtında doğrusal bir zaman deneyimi olarak algılanırken, aynı zamanda türdeş 
olmayan anların hareketlerine bağlı bir düzen ortaya koyar. Müzikte zaman Bergson'un 
süre tanımıyla koşut olarak ister düzenli, ister düzensiz ya da karmaşık olsun ölçüden 

622 kurtulmuş bir zamandır. Böylece zaman, insan bilincinin bir şekli olarak en saf halini 
müzikte bulur. 

Bir İmkan Alanı Olarak Zaman 
Müziğin zamanla kurduğu ilişki 20. yüzyıl bestecilerinin başlıca konularından biri ha
line gelir. Müzikte zamanın ele alınışı, müzik dilindeki süreklilik kavramının yeniden 
tanımını ve sorgulanmasını beraberinde getirir. II. Dünya savaşı sonrası çok sayıda be
steci, müzikteki zaman parametresini sorgulayarak, müziğe özgü zamanın olanaklarını 
öne çıkarmaya çalışırlar. Bu yolla besteciler zaman, yapılarının aynı anda oluşturulması 
imkanını araştırarak, yeni form/biçimlere ilgi duyarlar. Bu ilgi müzikteki gelişim/geliştirim 
fikrinde önemli değişimleri işaret eder. Gelişim fikrindeki bu değişim, müziğin diyalektik 
kurgusunu da etkiler. 13 

Çoksesli müziğin çağdaş uygulamalarında genellikle besteciler bilinçli olarak müziğin 
zaman parametresini kontrol etme çabası gösterirler. Önceki tonal i l işkiler üzerinden 
yürüyen nedensel gelişim fikri, müziğin tüm parametrelerinde (armoni, melodi, ritm vb . )  
diyalektik çelişkiler yaratarak, gerilim noktalarıyla sonucu hedefleyen bir anlatım diliyle 
şekillenmiştir. Bu anlamda bütünlük temel mesele olarak algılanmıştır. Oysa zaman pa
rametresi çalışma alanı olarak ele alındığında, müzik dilinde doğrusal düzen değişerek, 
sürecin önem kazandığı bir yaklaşıma ulaşılır. Üretim ve üretim süreci birbirinden ayrılır. 
Deneysellik, raslamsallık, açık yapıt, minimalizm vb. yönelimlerle diyalektik hiyerarşinin 
dışına çıkılır. Bu aynı zamanda müzik yapıtının öznel ya da nesnel olmasıyla da ilgili-

12E.  Husserl, The Phenomenology of Internal Time Consciousness, çev. J.S. Churchill, (Bloomington, 
Indiana University Press, 1964) 
13Gündelik yaşamda zaman algısının değişimi, bilgi teknolojileri, üretim ve yeniden üretim tekno
lojilerinde oluşan hızlı değişim ve gelişimlerle de paralellik gösterir. Yapı ve mekanikle ilgili önemli 
dönüşümler meydana gelir. Bu ve benzeri pek çok müzik dışı etken, müzikte zamanın yeniden sor
gulanmasına katkı sağlar ve ayn bir inceleme alanı yaratır. 
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dir. Besteleyen özne kaybolur ve yapıt dönüşüme, çoğul okumalara açık bir nesneye 
dönüşür.14 

Özellikle raslamsal müziklerle beraber geleneksel hiyerarşinin dışına çıkılarak, müzik
teki biçim kavramının temel mantığı sorgulanmaya başlar. Bunun yanında çalma eyle
mi de önemli bir değişim içindedir. İstenilen sırada çalınabilen, yerleri değiştirilebilen 
parçaların birlikteliği bazen sınırlı bazen de olabildiğine sınırsız bir özgürlük alanı yaratır. 
Besteleme edimi, sıraları değiştirilebilen parçaların içeriğini belirleyen yorumcuya, 
önemli ölçüde özgürlük olanağı veren bir edim haline gelir. Hatta bazı yerlerde beste
ci yorumcuya tamamen sınırsız bir doğaçlama imkanı da verebilmiştir. Yapıta istenilen 
yerinden başlanabilir. Böylece aynı anda oluşan, raslamsallığın belirlediği çeşitli süreklilik 
katmanları ortaya çıkar. ıs 

Raslamsal ya da açık yapıtların hareketli formlarının özel durumunu işaret eden bu 
yaklaşım, müziğin daha geniş boyutlarına da uygulanabilecek bir olanaktır. Müzikte önem
li bir kırılma noktası olarak atonalitenin, diziselliğin (seriyallzmin) diyalektik sürekliliği 
sorgulaması bu yönelimin önemli bir aşaması olarak görülebilir. Önceki tonal dil, sonuca 
varma yönelimini evrimci zamanın prototipi şeklinde ortaya koymuştur. Tonal sonuçlar, 523 
tonaliteyi mümkün kılmak için bir ilişki düzeneği çerçevesinde kurgulanmışlardır. Temel 
karşıtlıklar bir sentez oluşturma kaygısıyla şekillenir. Ancak müziğin salt ses ortamıyla 
uğraşan ve zamanla kurduğu ilişki üzerine yoğunlaşan bu yeni bakış açısı onu tüm fi-
ziki amaçlardan kurtarmaya odaklanır. Müziğin tonaliteyle kurduğu diyalektik sürekliliği 
kırıldığında tüm mantıksal unsurlar yer değiştirir. Yapısal bir unsur olarak zamanın 
kullanılışıyla her ses eş zamanlı olarak merkezdedir. Her ses başlangıç, ilerleme veya 
son olabilir. 16 

Sonuç 
Bergson zamanı insan bilincinin bir oluşumu şeklinde tanımlar ve bu yolla süre kuramını 
geliştirerek geleneksel zaman kavramından ayrılır. Dünyaya ait dışsal zamanla, bilince 
ait içsel zamanın farkına işaret eder. Ona göre dış dünyaya ait zaman eşit bölümlü, 
doğrusal ilerleyen, ölçülebilen, kurgulanmış bir zamandır. İçsel zaman ise bilince özgü, 
niteliksel ve birbiriyle kesişmeyen bir süreler çokluğu ortaya koyar. Bergson hiçbir zaman 
belirtmese de süre kuramı ve deneyimlenmiş zaman kavramlarıyla müzikteki zamanın 
bir prototipini ortaya koyar. Zaman salt bir silsile değildir, çok boyutlu ve çok katmanlıdır. 
Müzik de çok boyutlu bir zaman süreciyle alakalıdır. Aynı anda gerçekleşebilen gerilim
lerin yoğun örgüsüyle oluşturulmuştur. 

14Sadece müzikte değil plastik sanatlar, mimari ve edebiyat alanında da "hareketli/bitmemiş/açık" 
yapıtlarla karşılaşılır. A. Calder'ln (1898-1976) mobile heykelleri hareketli yapıtların öncü örnekle
ridir. Edebiyat alanında J. Joyce'un ( 1882-1941) Ulysses'i başta olmak üzere daha pek çok örnek 
vermek mümkündür. 
15Örneğin K .  Stockhausen "moment formu" müzikte gelişim fikrinin yerine koyar. Zamanın doğrudan 
algılanışıyla ilgilenir. Her olgu zamanda doğrusallığa sahip değildir. Ancak çok yönlü oluşu müziğin ya 
da zamanın yönsüz/yönelimsiz olması anlamına gelmez. P. Boulez ya da I. Xenakis'in müziğinde ol
duğu gibi müzikte doğrusal olma, bir sonuca varma kaygısının ötesinde niteliklere de sahip olabilir. 
16M. Feldman'a göre müzik "yapılandırılmış zaman"dır ve yapıtın gerçek nesnesi doğrudan zamanla 
i lgi l idir. E .  Brown da zamanın çözülümünün, sesin çözülümünden daha önemli olduğunu belirtir. 
(Mertens 1983, s. 106) 
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Zamanın sürekliliğinin yeniden tanımlanışı, çağdaş sanatın ve müziğin önemli bir yöne
limidir. Böylece zaman, estetik anlamda sanat ve müzikte bu yeni algı boyutuyla deney
imlenmeye başlar. Müzikte zamanın sorgulandığı bu yeni yönelimlerde, zaman parame
tresinin çoğulluğu çeşitli boyutlarıya ele alınır. 

Music and Time 

Music presents a structure which is defineci as an intuitive object. The ambiguity in 
the beginning converts into an intuitive object, gradually defineci throughout the time. 
it takes the form of an integrated whole in the perception process. The possibility of 
releasing momentary results and past beginnings at the same time is an important 
priority which is specific to music. Therefore, it accommodates both continuity and 
discontinuity. The aim of this paper is to discuss music and time in two associated 
sections. First of ali, the expressions over the philosophical perception of time will be 
discussed and the concept of physical time and the experienced/internal time will be 
introduced, especially in the light of Kant and Bergson's views. Later, the basic character 
of the time, experienced specific to music and its multiple and multi-layered structure 
in the perception of time will be specified. Within this context, the common critical
aesthetical expression, developed by the contemporary music works which use the time 
parameter in music consciously, as an area of opportunity will be referred to. 

Keywords: Music, time, continuity, structure in music 
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Metinlerin oluşturulma ve sunum aşamalarında bilgisayar teknolojisi temel araç haline 625 
gelmekte ve matbaa bu alanda son beş yüz yıldır sahip olduğu yeri kaybetmektedir. Tek-
nolojik ve zihinsel bir dönüşümün eşiğinde matbaa ve bilgisayar teknolojilerinin ürünleri 
olan metin ve hipermetnin neliği tartışılmakta ve bu doğrultuda farklı hipermetin kuram-
ları oluşturulmaktadır. Bu bildiride, söz konusu kuramlarda metin ve hipermetin arasında 
yapılan ayrımlar tartışılacak ve ortaya çıkan tanım sorunları ele alınacaktır. 

Türkçeye "hipermetin" ya da "aşkın metin" olarak çevrilen hypertext sözcüğü, ilk kez 
1965 yılında Theodor Holm Nelson tarafından kullanılmıştır. Nelson, hipermetnin "oku
ra farklı okuma seçenekleri sunan, en iyi bilgisayar ekranından okunan ve birbirlerine 
linklerle bağlanmış, sıralı olmayan metin parçalarından oluş[tuğunu]" belirtir."1 Ancak, 
Paul N. Edwards'ın dile getirdiği üzere, hipermetnin bir kavram olarak görece uzun bir 
tarihi vardır ve bu kavramın tarihçesi, 1945'te Vannevar Bush'un Athlantic Monthly'de 
yayımlanan "As We May Think" adlı makalesine kadar geri götürülebilir.2 Bush bu maka
lede, kişilerin, kitaplarını, belgelerini, iletişim kayıtlarını saklayabileceği ve kullanıcıların 
gerektiğinde bu bilgilere son derece yüksek bir hızla ulaşabileceği ve okurun metinlere 
kendi not ve yorumlarını ekleyebileceği memex adını verdiği bir aygıt tasarlar.3 önemli 
hipermetin kuramcılarından George P. Landow, birbilerine linklerle bağlanan metin blok
ları tasarladığı için hipermetln sözcüğünü kullanmamış olsa da Bush'un bu alanında bir 
öncü olarak kabul edildiğini söyler.• 

Hipetmetni ilk tanımlama girişimlerinden itibaren, hipemetnin metnin yetersizlikleri üze
rinden tanımlandığı ve hipermetne metinden daha yüksek değer atfedildiği göze çarpar. 

1Paul N Edwards, "Hyper Text and Hypertension: Post-Structuralist Critical Theory, Soclal Studies at 
Science and Software," Socia/ Studies of Science and Software 24:2 (Mayıs 1994), s. 231. 
2A.e., s. 231. 
3George P. Landow. Hypertext 2. O. : The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technol
ogy. (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997), s. 8. 
4A.e., s. 10.  



Yukarıda belirtildiği üzere hipermetin terimini ilk kez kullanan Nelson, hipermetni "kağıt 
üzerinde uygun bir şekilde sunulamayacak ya da temsil edilemeyecek kadar karmaşık 
yollardan birbirlerine bağlanmış olan yazılı ya da resimli bir malzeme bütünü" olarak 
tanımlar.5 Nelson'a göre, dünya karmaşık, dinamik ve çok-boyutludur, kağıt ise düz ve 
durağan olmasından dolayı çok-boyutlu deneyimlerin zengin dünyasını temsil edemez.6 

Nelson'un hipermetin ile ilgili görüşleri, sunduğu ifade ve temsil olanakları açısından 
hipermetnin metinden daha verimli bir ifade aracı olduğuna dair değerlendirmeler içerir. 
Bu değerlendirmelerin somut bir diğer göstergesi ise hipermetnin -hyper ön ekidir. -Hy

per, Yunancadan İngilizceye geçmiş olan ve eklendiği sözcüğe "üzerinde", "ötesinde" ve 
"aşırı" anlamlarını yükleyen bir ön ektir.7 Edwards bu ön eke değinerek okurun hipermet
ne alıştıktan sonra, sıradan olarak nitelendirdiği belgeleri "edilgen", "sıkıcı" bulabileceğini 
ve bu durumun kelime işlemci kullanmaya alıştıktan sonra kalemle yazmaya çalışmanın 
zorluğuna benzediğini öne sürer ve hipermetin ön ekinin, bu metin türünün sağladığı ko
laylıklara işaret ettiğini dile getirir.8 Görüldüğü üzere, yukarıdaki ifadelerde hipermetne 
yüklendiği görülen değer, sözcüğün etimolojik açılımıyla koşutluk göstermektedir. 

Yukarıdaki örnekler, hipermetnin, metnin fiziksel yetersizlikleri üzerinden tanımlandığı 

626 açıkça göstermektedir. Ancak yine hipermetne ilişkin öne sürülen bazı görüşler, hiper
metinle metin arasında var olduğu ileri sürülen farklılıkların sorgulanmasında neden ola
cak niteliktedir. Örneğin, ilk hipermetin yazar ve kuramcılarından olan Michael Joyce'un, 
"bütün metinler[in] hipermetin [olduğunu]" ileri sürmüş olması dikkat çekicidir.9 Yine bir 
başka kuramcı, Jay David Bolter ise kimi matbu metinlerin hipermetin olduğunu savunur. 
Hipermetni, "birbirlerine elektronik linklerle bağlanan ve okuyucunun kendi tercihlerine 
uygun bir sırayla okunabileceği, birbirleriyle ilişki içerisinde bulunan öğelerin (cümleler, 
paragraflar ya da parçaların) oluşturduğu bir ağ" olarak tanımlayan Bolter, herhangi 
bir metnin belirgin parçalara ayrıldığı ve bu parçaların birbirlerine bağlandığı bir yapı
da sunulması durumunda metnin değil hipermetnin söz konusu olduğunu ileri sürer. 10 

Espen J. Aarseth de benzer şekilde tüm edebı ürünlerin bir ölçüde doğrusal olmadığını 
ve bu ürünlerin her okumada farklı alımdığını, okuyucunun metni anlamlandırmak için 
seçimler yapmak zorunda olduğunu ve hipermetin de buna dahil olmak üzere aslında her 
metnin sadece doğrusal bir hat üzerinden okunabildiğini11 ifade ederek Joyce ve Bolter 
gibi metin ile hipermetin arasındaki ayrımı silikleştiren yargılarda bulunur. 

Bu konuda verilecek bir diğer çarpıcı örnek ise, hipermetln konusunda çalışan en önemli 
kuramcılardan olan George P. Landow ise Hypertext 2.0 adlı yapıtıdır. Bu yapıtta hiper-

5Noah Wardrip-Fru in, "What Hypertext is," Proceedings of the fifteenth ACM conference on Hypertext 
and Hypermedia, (New York: ACM Press, 2004), s.127. 
6Jennifer Fraser, Visualizing a Hypertext Narrative, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, (Ottowa: Car
leton Üniversitesi, 1999), s. 21.  
7"hyper," The Concise Oxford Dictionary of English Etymo/ogy içinde, T. F. Hoad (der.), Oxford Uni
versity Press, 1996. 
8Paul N. Edwards, a.g.e., s. 236. 
9Jennifer Fraser, a.g.e. s. 66. 
10Jay David Bolter, "The Computer, Hypertext and Classical Studles," The American Journal of Philo/
ogy 112:4 (Kış, 1991), s. 541-542. 
1 1Espen J. Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Llterature, (Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 1997). 



ÖYKÜ TERZİOĞLU 

metnin neliğini ortaya koymaya çalışan Landow'un bunu yaparken "metin" üzerine söz 
söyleyen düşünürlerin kavramlarının temelini oluşturduğu bir hipermetin kuramı tasarlar. 
Hipermetni "birbirlerine elektronik birçok yol, zincir ve izlerle bağlı olan sözcük blokların
dan oluşan, açık-uçlu, bitmemiş metinsellik içeren metinler" olarak tanımlayan12 Landow 
hipermetnin, Roland Barthes'ın 5/Z adlı kitabında kavramsallaştırdığı "ideal metin"le 
bütünüyle aynı içeriğe gönderme yaptığını ifade eder.13 Landow, "ideal metin" tanımının 
yanı sıra, yine Barthes'ın "okurluk" ve "yazarlık" metin arasında yaptığı ayrımına da gön
derme yaparak, "hipermet[nin] okur ile yazar arasındaki sınırları bulanıklaştır[dığını]", 
okurdan aktif bir okuma süreci talep ettiğini ve Barthes'ın metin ayrımının, bir matbaa 
teknolojisi ürünü olan metin ile bilgisayar teknolojisi ürünü olan hipermetin arasındaki 
ayrıma ışık tuttuğunu ileri sürer.14 

Landow'un hipermetnin özelliklerini dile getirirken düşüncelerine başvurduğu bir başka 
kişi de Jacques Derrida'dır. Landow, Derrida'nın da Barthes gibi metnin birbirlerinden 
ayrılabilir okuma birimlerinden oluştuğu düşüncesini aktararak, Derrida'nın aslında yeni 
bir metin türünü (hipermetni) betimlediğini, hatta kutsadığını ancak bir dahi olmasına 
karşın- metnin ciddi bir savunucusu olarak kendi zihniyetinin dışına çıkamadığı için-
düşüncelerini sadece yazı ekseninde ele aldığını belirtir. 15 Bu noktada Landow'un hiper- 627 
metin kuramını temellendirebilmek için diğer kuramcılardan destek almaktan çok, bu 
düşünürlere kendi görüşlerini atfetmeye çalıştığı görülmektedir. 

Barthes ve Derrida'nın yanı sıra, Bakhtin'in, "kendine dönük tek bir bilincin bütünü ola
rak değil de, hiçbiri diğerinin nesnesi durumuna gelmeden var olan birçok bilincin etkile
şimi sonucu oluşan bir bütünlü[ğe]" işaret eden "çokseslilik" kavramının da hipermetnin 
temel özelliklerinden biri olduğunu savunan Landow'a göre, Dostoyevski romanı Bakhtin 
tarafından "çoksesli" bir metin olarak nitelendirildiği için bir hipermetin örneğidir.16 Gö
rüldüğü üzere, Landow'un eğilimi, Barthes, Derrida ve Bakhtin'in kavramlarıyla hiper
metin kuramını örtüştürerek hipermetnin özelliklerini tanımlamaktadır. 

Bu örnekler, hipermetin tanımlarında hipermetnin metinden ayrı düşünülmediğini gös
termektedir. Benzer bir durum farklı metin tanımları için de geçerlidir. Yapılan kimi metin 
tanımlarında, metnin hipermetni de kapsayacak şekilde betimlenemediği görülmektedir. 
Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük'ünde metin, " [b]ir yazıyı biçim, anlatım ve nok
talama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst" ve "[b]asılı veya el yazması 
parça,"17 The Concise Oxford Dictionary'de ise, "biçiminden çok içeriğiyle ele alınan, el 
yazısı ya da basılmış bir çalışma" olarak tanımlanmıştır.18 "Metin"in bu iki genel tanımının 
ortak paydası, metnin bitmiş, kapalı yapıda, yazılı bir ürün olarak ele alınmasıdır. Ancak 
metne farklı yaklaşılan başka tanımlamalar da söz konusudur. Örneğin, The Concise 
Oxford Dictionary of Archeo/ogy'de metnin, özellikle de post yapısalcı ve post modern 

12George P. Landow, a.g.e., s. 3 .  
13A.e., s .  3 .  
14A.e., s. 4-5. 
15A.e., s. 34. 
16A.e., s. 36. 
17"metin," Türkçe Sözlük içinde, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1998), s. 1548. 
18"text," The Concise Oxford Dictionary içinde, Catherine Soannes ve Angus Stevenson (der. ), (Ox
ford : Oxford University Press, 2004). 



düşüncedeki tanımına yer verilerek metnin teksesliliği reddeden, çok sayıda farklı oku
maya elverişli bir açık yapıt olarak ortaya koyulur: 

"Post-modern düşüncede metin yazılı kelimelerden çok daha fazlasını ifa
de eden metin, bir kişi tarafından okunduğu ana kadar, kendisini öncele
yen, ona eşlik eden ve onu izleyen bir metinler ve ifadeler kütlesiyle karşı
lıklı bağımlılık içerisinde olan ve bu nedenle sadece kendi yazarının ürünü 
olmamasını beraberinde getiren bir dizi kural ve yönteme göre üretilen 
genişletilmiş bir söylemdir: bu durumu Kristeva metinlerarasılık olarak 
tanımlar." 

Belki de, metinle hipermetin arasında net bir ayrım yapılıp yapılamayacağı sorusunu 
gündeme getiren bu tanımlardan dolayı bazı kuramcılar metin ile hipermetin arasındaki 
benzerlikleri, metin ve hipermetin ayrımına sadık kalarak ussallaştıran bazı sınıflandır
malara gitmişler ve metin ile hipermetnin bir çizginin iki ucu olduğunu ve tüm metinlerin 
bu iki kutup arasında bir yerde bulunduğu düşüncesinden yola çıkarak bu çizgi üzerinde 
kimi sınıflandırmalar yapmışlardır. Örneğin, Gregory K. Seale hipermetni üç başlık al
tında sınıflandırılır. Seale, birinci türü, "gerçek" hipermetln olarak adlandırılan, özgün 

628 biçimiyle üretilen, düzeltisi yapılan ve yayımlanan dijital hipermetinler olarak belirler
ken, ikinci türü kağıt üzerine basılmış olan, Laurence Sterne'in Tristram Shandy, James 
Joyce'un Finnegan's Wake'I gibi yapıtların oluşturduğu proto-hipermetinler ve son türü 
de baskıdan ekrana ve ekrandan baskıya yapılan çeviri ürünler olarak tanımlar.19 Daha 
önce de belirtildiği üzere, böyle bir sınıflandırmaya gidilmesinin arka planında, hiperme
tin ve metnin iki kutup olarak algılanması ve bu iki metin türüyle de benzerlikler göste
ren ana ürünlerin olduğu varsayımının yattığı görülmektedir. 

Landow ise, başka bir hipermetin kuramcısı olan J. David Bolter'ın metinle hipermetin 
arasındaki benzerlikleri, "basılı metinde yapay olanın elektronik ortamda doğal olduğu" 
düşüncesini aktararak açıklamaya çalışır.20 Bolter'ın yorumunun, Seale'in yaptığı sınıf
landırmadaki "gerçek" hipermetinle proto-hipermetinler ayrımıyla benzer bir ön kabule 
dayandığı görülmektedir; her iki yaklaşıma da hipermetni yücelten bir bakış açısı ege
mendir. Bolter'ın yukarıda aktarılan, "basılı metinlerde yapay olanın elektronik ortamda 
doğal olduğu" düşüncesini kabul etmek ise, Landow'un kısmen "hipermetinsellik" içer
diğini söylediği21 ve Seale'in proto-hipermetin başlığı altına yerleştirilebilecek olan, Lau
rence Sterne'ün Tristram Shandy, James Joyce'un U/ysses adlı yapıtları ile Michel Butor 
ve Jorge Louis Borges'in yapıtlarında var olan kurgu öğelerinin yapay olduğunun kabul 
edilmesi anlamına gelebileceği için oldukça sorunludur. 

Espen Aarseth yukarıda örnekleri sunulan metin-hipermetin ayrımı sorununu şöyle özet
ler: "İki metin türü arasındaki görüntü farklılıklar bir yanan, kağıt üzerindeki metinlerle, 
bilgisayar ortamındaki metinlerin arasındaki farklılıkların çok belirgin olmadığını düşü
nüyorum ."22 Aarseth, bu düşüncesine koşut olarak, bilgisayar ortamındaki metinlerin 

19Gregory K. Seale, I Seem to Be a Hypertext, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, {Calgary: Calgary 
Üniversitesi, 2000), s. 85-86. 
20George P. Landow, a.g.e., s. 3 .  
21A.e .,  s .  182. 
22Espen J. Aarseth, a.g.e.,s. 17. 
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"yeni", "devrim niteliğinde" bir metin türü oluşturmadığını, bu metinlerin, "eski moda" 
olarak nitelenen metinsellikten köktenci bir kopuşa işaret etmediğini, ancak durumu 
böyleymiş gibi göstermenin son derece kolay olduğunu dile getirir." Aarseth, "siberme
tin" olarak adlandırdığı, bilgisayar ortamındaki metin tüm metinlerin, genel anlamıyla 
metinselliğe getirilen yeni bir "perspektif", bugün edebi çalışmalarda bir kenara itilen 
olguların yeniden tartışmaya açılmasına neden olacak türde bir bakış açısı olarak gördü
ğünü belirterek24 bilgisayar ortamında yer alan metinlerin, kağıt üzerindeki kimi metin
lerle çok belirgin benzerlikler taşıdığını dile getirir.25 

Bu ve benzeri düşüncelerin uygulamadaki yansımalarını da görmektir ki söz konusu 
uygulamalar, iki metin türü arasındaki sınırın geçirgenliğini açık eder niteliktedir. Licia 
Calvi, kağıt üzerindeki metinlerle elektronik metinler arasındaki ilişkileri özgün içeriği 
değişime uğratmadan, iki metin türü arasında "çeviri" yapılıp yapılamayacağını sorgula
ma düşüncesinden26 yola çıkarak çalışmasında Geoff Ryman'ın 253 adlı romanının basılı 
ve elektronik sürümlerini karşılaştırır. Calvi'nin vardığı sonuç ise, "kitabın temelde sözlü 
ve zamana dayalı, hipermetnin ise daha görsel ve uzama dayalı bir iletişim aracısı (me
dium) olduğu ve metnin içeriğini koruyabilmek için her iki metin türünün farklı stratejiler 
geliştirmesi gerektiğidir.27 Calvi, söz konusu iletişim aygıtlarında kullanılan teknikler ve 629 
araçlar arasında bir eşdeğerlik kurulabildiği ölçüde, anlama ilişkin bir değişimin zorunlu 
olmadığını savunur.28 

Bir başka uygulama ise Gregory Seale'in "I Seem to Be a Hypertext" (Sanki Bir Hiper
metinim) adlı yüksek lisans tezidir. Adından da anlaşıldığı üzere, "I Seem to Be a Hyper
text," kağıt üzerinde bir hipermetin denemesi niteliğindedir. Tezde Martin Heiddeger'den 
alıntılanan "Teknolojinin özü hiçbir şekilde teknolojik değildir"29 savını doğrulamaya yö
nelik bir deneme olarak da okunabilecek olan çalışmasıyla Seale, metin ve hipermetni 
üretildikleri teknolojik araçlardan bağımsız olarak ele alır. Hipermetin olma iddiasındaki 
tez, okuyucuya yönelik bir uyarıyla başlar: "Bu kitabı baştan sona okumayın .  Bu say
falar [ . . .  ] birçok macerayı içermektedir. Okumanız boyunca, ara sıra karar vermeniz 
ve seçimler yapmanız gerekmektedir . . .  Yaşayacağınız maceralar seçimlerinizin sonucu 
olacak." Seale, tezinin ilk sayfasında, hipermetne atfedilen özelliklere sahip bir metin 
oluşturduğunu belli eder. Okuyucunun seçimleri doğrultusunda farklı okumalar sunan bu 
tez, birçok kere "the end" (son), bir kere de internette aranan sayfaya ulaşılamaması 
durumunda bilgisayarın verdiği hata mesajı olan Page not found (Sayfa bulunamadı) 
yazısıyla kesilir; ayrıca metinde işletim sistemlerindekine benzer pencereler kullanılır. 
Bu tez, kesin tanımları yapılamaması nedeniyle çoğu kez birbirinden ayırt edilemeyen 
metin ve hipermetin kavramlarının sorgulanmasına yönelik yazılmış ve iki metin türünün 
arasındaki temel farkın üretildikleri teknolojiler olup olmadığına yönelik sorular üreten 
bir çalışma olarak, söz konusu tanım sorununa deneysel bir yaklaşım sunmaktadır. 

23A . .  e., s. 18 .  
24A,e. 
25A.e., s. 19 .  
26Licia Calvi, "Text and Hypertext: Always a binary relationship?" Proceedings of the Eleventh ACM 
Conference on Hypertext and Hypermedia, ( Texas: ACM Press, Ağustos 2000}, s. 218. 
27A.e.,s. 219.  
ısA.e. 
29Gregory K. Seale, a.g .e .  



Metinle hipermetnin tanımlanmasında ortaya çıkan sorun, hipermetni çevreleyen birçok 
kavramın metin teknolojisinden ödünçlenmiş olmasında büyük ölçüde somutluk kazanır. 
Landow, kuramsal çalışmasının hipermetin terminolojisindeki ile ilgili bölümünde, basılı 
metinlere dair kavramların hipermetin söz konusu olduğunda da kullanılmaları konusuna 
değinir. İnternet sayfası (webpage), hipermetin sayfasında "ileri" (forward) ve "geri" 
(back) gidilmesi, "e-kitaplar" (e-books), Landow'un konuyla ilgili verdiği örneklerden 
birkaçıdır.30 Metinle hipermetin arasındaki sınırların net olarak çizilmemiş olması hiper
metinle ilgili kavramların adlandırılışında izdüşümünü bulur. 

Bu durum aslında sadece hipermetne dair bir sorunu ortaya koymaz .  Yeni teknolojilerin 
ortaya çıkmasıyla birlikte önceki teknolojilerin kullandığı terimlerden ödünçlenme yapıl
ması yaygın bir durumdur. Walter Porzig, Dil Denen Mucize adlı yapıtında, "dil topluluğu
nun yeni nesneler ve olaylar için isim bulma ihtiyacını gidermede kullandığı bir usul"den 
söz eder.31 Porzig'e göre "dil topluluğu, konuya komşu eski alanlardan, yeni alana keli
meler aktarmaktadır."32 Bu aktarımın planlı olmadığını da belirten Porzig'in konuya dair 
verdiği örneklerden biri, otomobilin kullanılmaya başlanmasıyla beraber, otomobili süren 
kişiye, demir yolu terminolojisinden aktarım yapılarak chauffeur (lokomotiflerde ateşi 

630 besleyen kimse: ateşçi, ısıtıcı) denmiş olmasıdır.JJ Yazı da bilgisayar da birer teknoloji 
ürünü olduğu için, yeni bir teknoloji ürünü olan hipermetin çevresinde oluşan terminolo
jinin, yazı teknolojisine ait bazı kavramların aktarılması sonucu kullanıma dahil edildiği 
görülmektedir. 

Görüldüğü gibi, hipermetnin metin üzerinden tanımlanması sorunu kendini hipermetin 
teknolojisinde ele verir. H ipermetin üzerine yazılan yazılarda, bir yandan metin ve hiper
metin arasında var olduğu varsayılan ama net olarak dile getirilemeyen farklılıklardan 
yola çıkılmakta, bir yandan da metin üzerine söz söylemiş düşünürlerin kavramları hi
permetne dair söylenenlere atfedilmektedir. 

Bu tanım sorunu ve belirsizliğin beraberinde getirdiği çelişkilerin nedeni, Don Idhe'den 
aktardığı bir kavram ekseninde sorgulanabilir. Idhe, insan ve makine arası ilişkileri yo
rumlarken "uzantı olarak bilgisayar"dan (computer as extension) bahseder.34 Bu kavram 
insan ve teknoloji arasındaki ilişkiyle ilintili çok temel bir gerçeğe işaret eder. Bir tekno
loji ürününü içselleştiren insan, o ürünü kendi uzantısıymışçasına algılama eğilimindedir. 
Konuyla bağlantılı olarak Seale, bir teknoloji ürünü olan gözlüklerini takmaya ve dünyayı 
bu teknoloji aracılığıyla görmeye alıştığı noktada, gözlüklerinin gözünün üzerinde oldu
ğuny unuttuğunu, çünkü gözlüklerini kendi bedeninin bir uzantısı olarak kanıksadığını 
ifade eder.35 Hipermetin üzerine düşünce üretenlerin, yeni bir teknoloji olması nedeniyle 
hipermetne, kökeni temsili olarak Gutenberg'de cisimleştirilen, matbaa teknolojisi ürünü 
olan metin kavramı içerisinden bakmaları nedeniyle, metin ile hipermetin arasında net 
bir ayrıma varmamaları ve bunun sonucunda da yapıtlarında çelişik ifadelere yer verme-

30George P. Landow, a .g .e., 5. 57. 
3 1Walter Porzig, Dil Denen Mucize, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995), 5. 24. 
32A.e. 
33A.e., 5 .  27. 
34Gregory K. Seale, a.g.e., 5. 13 .  
35A.e., 5.  4 .  
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leri Idhe'nin öne sürdüğü kavram çerçevesinde sorgulanabilir bir olgu olarak karşımıza 
çıkar. 

Yukarıda belirtilen ön kabullerden dolayı, metin ve hipermetin arasındaki temel farkın, 
bilginin iletildiği aygıtların sunduğu olanaklardan kaynaklandığı göz ardı edilmekte ve 
hipermetne alışılagelmiş matbaa teknolojisinin çerçevesinden bakılmaktadır. Peter J .  
Nürnberg bir verinin algılanmasının veriye değil verinin içinde sunulduğu yapıya içkin 
olduğunu öne sürer.36 Bu bağlamda metin ile hipermetin arasındaki farklıl ıklar, iletinin 
farklı aygıtlar üzerinden, farklı yapılarda sunuluyor olmasıdır. Espen J. Aarseth de benzer 
şekilde, bu sorunun, neyin okunduğunda değil, nereden okunduğunun üzerinde durula
rak çözüme ulaştırılabileceğini dile getirir.37 Sonuç olarak metin ve hipermetin kavram
ları üzerinde durulurken, bu iki metin türünün farklı araçlar üzerinden okura ulaştığı ve 
aralarındaki temel ayrımların bu araçlarla ilintili olduğu göz önünde bulundurulmalı ve 
belki de bu araçlar dolayımında şimdiye kadar yapılan tanımlar yeniden gözden geçiril
melidir. 

Text and Hypertext 

In the formation and the presentation of texts, printing technology has been gradually 
losing its share, which has lasted some five hundred years. Computer is correlatively 
becoming the dominant medium in the transmission of information. In the twilight of a 
technological and intellectual change, the products of these two mediums, namely text 
and hypertext, are theorized with a special emphasis on the differences between them, 
and on the superiority of hypertext vis-a-vis text. Paradoxically, in the very same theories, 
the definition and the description of hypertext is seen to be based on contemporary 
theories dealing with the notion of text. Moreover, certain printing technology products, 
both classic and contemporary books, are being categorized under the title of hypertext. 
This paper is focused on the ambiguities of the definitions of text and hypertext, and has 
the aim of suggesting a basis on which these two text types can be differentiated from 
one another: the medium. 

Keywords: Text, Hypertext, Hypertext Theory 

36 Peter J .  Nü rnberg, "The Places of Books in the Age of Electronic 
Reproduction," Representations 42 (Bahar 1993), s. 220 . 

37 Espen J .  Aarseth, a.g.e., s. 3 .  
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T. W. Adorno: Kültür Endüstrisi 

ve Sanat 

Tayfun TORUN 

Adorno'nun 20. yüzyılın toplumsal düzenine yönelik analizlerinin odağında, insanlığın 633 
giderek daha insani ve özgür bir düzeye çıkmak yerine, yeni türden bir barbarlığa batmış 
olduğuna ilişkin bir değerlendirme yer alır. Özgürleşmiş bir toplumsal düzenin olanak-
lılığını araştıran Adorno'ya göre, promesse de bonheur sözleriyle ifade edilen yeni ve 
başka bir yaşam'a duyulan umut, ütopyanın somut olanağı, olumlamacı bir kültür lehine 
giderek ortadan kalkmaktadır.1 Dolayısıyla baskın toplumsallık biçiminin bu yüzyılda, 
bilgili ve bağımsız bir kamuyu değil, düşünmeyen, eleştiri yeteneğinden yoksun ve to-
taliter örgütlenmeler yoluyla tahakküm altına alınmış bir kitle toplumunu temsil ettiğini 
dile getirir. 

Adorno, mevcut kültürün egemenlik ilişkilerinin alanı haline gelmesinin ve toplumsal 
yapıdaki çöküşün kaynağında, Aydınlanma düşüncesinin öznel akıl anlayışını görür. ön
celikle vurgulanması gereken nokta, bu düşünürün Aydınlanmaya yönelttiği eleştirilerin, 
doğrudan bir Aydınlanma karşıtlığı olarak yorumlanmaması gerektiğidir. Aydınlanma, 
Kant'ın açıkça ifade ettiği üzere, insanın aklını kullanmasına ilişkin bir talebi dile geti
rir. Bu talep insanın, genelde bir bütün olarak yaşamında ve özelde de eylemlerinde, 
aklını kılavuz olarak seçmesi gerektiğidir. Başka bir ifadeyle Aydınlanma, insanın kendi 
suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulması anlamına gelmektedir.2 

Dolayısıyla Aydınlanmanın insanlık için talep ettiği şeyin kendisi doğru ve oldukça an
lamlıdır ve Adorno'nun bu çerçeve içinde Aydınlanmanın ütopik özgürleşim misyonuna 
karşı olmadığını ekleyebiliriz. Ütopik bir proje olarak Aydınlanma, aklı, başka her şey 
üzerinde tahakküm kurması gereken ve irrasyonel olan her şeyi ortadan kaldırması is
tenen bir merci olarak öne sürmemektedir. Olan bitenlerde ve yapıp etmelerde ortaya 
çıkan yanlışlık, Aydınlanmanın temelinde yer alan ve akılla düşünmekten kaynaklanan 
bir yanlış değil, hangi akılla düşünüldüğü ile ilgili bir hatadır. Böylelikle, Aydınlanmanın 
ütopik misyonunu terk etmesi ve insanı yeni bir gücün etkisi altında köleleştirmesi, 

1Max Horkheimer ve T. W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği Felsefi Fragmanlar I ,  çev. Oğuz Özüg
gül, (İstanbul: Kabalcı Yay., 1995), s. 15. 
2Immanuel Kant, Seçilmiş Yazılar, çev. Nejat Bozkurt, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984), s. 213. 



Aydınlanmanın ilerleme idesinin problematik boyutu, onu tarihsel köklerine bağlayan 
hayat damarlarının koparılmış olmasıdır. Aydınlanmanın gelişim süreci, aklın nesnel içe
riğinin buharlaşmasının tarihidir. Nesnel içeriğin buharlaşması, anlamın yitirilmesi, ta
rihsel bağlamın kaçırılması ve en sonunda da insani olma hedefinin gözden kaçırılması 
olarak yorumlanmalıdır. 

Aydınlanmanın bilimsel aklı, dünyayı hesaplanabilir bir formda algılar. Aydınlanmanın 
sistemci bir karaktere sahip olduğunu iddia eden Adorno'ya göre, sistem dünyanın he
saplanabilir, sayıya dökülebilir bir formunu sağladığı için değerli görülür. Araçsal aklın 
egemenliğindeki dünya, belirli bir sistem dahilinde sınıflanmış varlıklardan oluşur. "Sayı, 
Aydınlanmanın kanonu haline gelmiştir"• derken, Adorno, bütünü oluşturan parçaların 
sayısal, hesaplanabilir bir formda ele alındığını ifade eder. 

Aydınlanma; insani ideallerinden, düşünme sürecinin matematikselleştirilmesi ile kop
muştur. Toplumsal dayanaklarından yoksun bırakılmış Aydınlanma düzeninde, toplum
sal adaletsizlik kutsanmaktadır. Toplumsal adaletsizlik, bireylerin belirlenmiş davranış 
kalıplarına hapsedildiğini dile getirir. Matematiğin hesaplanabilir düzeninde, bireyler de 

636 hesaplanabilir şeyler durumuna gelir. Aydınlanmış aklın hakimiyetindeki kültürel alan ve 
seri üretim mantığı, bireylere belirli davranış kalıplarını normatif düzeyde dayatmakta
dır. Bireyler kendilerini sonuç olarak, normlara uygun davranıp davranmadıklarına göre 
tanımlarlar. 10 Sistemin dayattığı normların dışında kalanlar daima baskı ile karşılaşırken, 
kolektivitenin gözü, sistemin sınırları dışında kalan her türlü direnme olasılığı üzerine 
yönelir. Adorno'ya göre, kullanım metalarındaki niteliğin bir değer oluşturmaması gibi, 
kolektifin baskısı altındaki birey, kendisi olarak varolamaz. Kültür artık, bireylerin kendi
leri olarak varoldukları ve insani olanaklarını gerçekleştirdikleri bir alan değildir: 

Birey artık kendini yalnızca şey olarak, istatistik ögesi olarak, success or 
failure (başarı ya da başarısızlık) olarak belirliyor. Ölçütü de kendini koru
mak, işlevinin nesnelliğiyle başarılı ya da başarısız şekilde uyum sağlamak 
ve bu uyuma ilişkin karşısına konmuş modelleri örnek almaktır. 11 

Temelini Aydınlanmanın akıl anlayışında bulan kültürün bir kontrol mekanizması ola
rak işlediğini Adorno, dünyanın Kültür Endüstrisi'nin süzgecinden geçerek yönetildiğini, 
söyleyerek anlatır. Kapitalist modernite, kitleler üzerindeki egemenliğini kültür eliyle 
gerçekleştirir. Yönetim altına alınmış bir topluma yukarıdan empoze edilen, toplumsal 
kontrolü gerçekleştirmenin etkin bir aracı olarak kültür, 20. yüzyılda endüstriyel bir ev
reye gerilemiştir. Bu gerileme, kültürün bireysel değerlerin sığınağı olacağı yerde, en
düstrileşmeye dahil edilmek suretiyle özgürleşim ve insani değerlerden çok, egemenlik 
ilişkilerinin alanı haline gelmesidir. 

Aydınlanmanın temelinde bulunan bilim anlayışı ve bunun bir ifadesi olan teknik, kapita
lizmin kendisini kültür alanında ifade etme araçlarının başında gelmektedir. 20 . yüzyılda 
teknik, kültürü belirleyen en önemli faktördür. Tekniğin bu denli etkili bir konumda yer 
almasının temelinde, ekonomik aygıtı elinde bulunduranların teknolojiyi toplumsal dene-

9Max Horkheimer & T. W. Adorno, a.g.e., s. 23. 
10A.e., s. 45-46. 
11A.e., s 46. 
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timin etkin bir aracı olarak kullanmaları olgusu yer alır. 20. yüzyılda teknik rasyonaliteyle 
egemenliğin rasyonalitesi ayırt edilemez biçimde birbiri içine geçmiştir. Yayın şirketleri 
elektronik sanayide gerçekleşen yeniliklere, sinema şirketlerinin varlığı ise bankaların 
varlığına bağımlı kılınmıştır ve kültürel üretim, her alanda teknolojik gelişmelerin bir alt 
alanı durumundadır. 12 

Adorno'ya göre, yeni insanı anlamak için; bu insanı, sürekli bir biçimde nesneleşmeye 
maruz kalan, en derin noktalarında nesneler dünyasının izlerini taşıyan bir varlık olarak 
görmemiz gerekir. Teknolojinin etkisiyle birlikte, insan da tüm diğer nesneler gibi me
kanikleşir ve alınır-satılır ilişkilerdeki nesnelerden biri konumuna geriler. Adorno, işte bu 
durumun bir sonucu olarak, Minima Moralia'da teknolojinin, insanları "nesnelerin aman
sız ve denebilirse tarihdışı taleplerine bağımlı kıldığını"13 söyler. Mekanik yönergelere 
bağlanarak, mekanizmanın sınırları içinde yaşamak zorunda kalan insan, başlangıçtan 
kendisine hizmet için tasarladığı teknik aygıta bağımlı hale gelir. Daha da önemlisi, in
sanlar bu sınırlar içinde yaşamaya gönüllü bir biçimde katılmaktadır. Teknolojik rasyona
litenin egemenliği altında, birey, özgürlüğünden feragat eder. 

Tekniğin Kültür Endüstrisi'ne etkilerinin başında, mekanik yeniden üretim mantığının 637 
yerleşmesi gelmektedir. Mekanik yeniden üretimin A ve B filmleri veya fiyatları, farklı 
magazinlerdeki öyküleri, bu üretim mekanizmasının tüketicileri sınıflamak ve örgütle-
mek için kullanmakta olduğu ideolojik araçlardır. Bütün bireyleri sisteme dahil etmeyi 
amaçlayan mekanik yeniden üretimin sınıflama mantığının işleyişini, Adorno şu sözlerle 
ifade eder: 

Halkın ihtiyaçlarını seri niteliği taşıyan bir hiyerarşiyle karşılamak özellik
lerin sırf matematiksel olarak yazıya dökülmesine yaramaktadır. Herkes 
önceden ipuçları vasıtasıyla belirlenmiş düzeyine göre adeta kendiliğin
den davranmalıdır ve kendi tipi için seri halde çıkarılan ürünler kategori
sine el atmalıdır. Birey istatistik malzemesi olarak tüketiciler, propaganda 
mekanlarından artık bir farkı kalmayan araştırma mekanlarının haritala
rında, gelir gruplarına göre ayrılmakta ve kırmızı, yeşil, mavi alanlar da
ğıtılmaktadır.14 

Bu pasaj aynı zamanda, endüstrinin ürünlerinin, bireylerin bilinçlerinde yarattığı yön
lendirici etkiye de işaret etmektedir. Kültür ürünlerinin bireylere yükledikleri, günlük 
yaşamın somut gerçekliklerine dönüşür. Çünkü Kültür Endüstrisi, bireylerin bilinçlerine 
saldırır. "Tıpkı gerçeklikteki talihsizler gibi Donald Duck da çizgi filmde dayak yiyip dur
maktadır ki, böylelikle seyirciler kendi paylarına düşen dayağa alışırlar."15 Yönergelere 
hapsedilen insanın elinden imgelem, kendiliğindenlik ve farklı olabilme olanağı alınır: 
Kültür tüketicisindeki imgelemin ve kendiliğindenliğin körleştirilişini açıklamak için, psi
kolojik mekanizmalara inen ayrıntılı bir yoruma gerek yoktur. Kültür ürünlerinin, özel
likle en tipik olanı sesli filmin, nesnel yapısı gereği, seyircideki bu yetileri felce uğratan 

12Max Horkheimer & T. W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği Felsefi Fragmanlar II , çev. Oğuz Özü
gül, (İstanbul: Kabalcı Yay. 1996), s. 10.  
13T. W. Adorno, Minima Moralia, çev. Ahmet Doğukan, (İstanbul: Metis Yay.,1998), s .  41. 
14Max Horkheimer & T. W. Adorno, Fragmanlar II, s. 10-11.  
15A.e., s .  29. 



yapısına bakmak yeterlidir.16 Hipnotize olan bireyin bu ürünler karşısında özgün tepkiler 
vermesi de olanak dışıdır. Bir filmi izleyen seyirci yoğun bir ışık bombardımanı ve özel 
efekt yağmuru altında hipnotize edilir. Kullanılan teknik araçlarla ürün, tepkiyi önceden 
belirler." Adorno'nun bu görüşü, birey olmanın özgün boyutunun toplumsal alanın sis
tematize bütünlüğü içinde eriyerek yok olduğuna dayanır. Devrimi gerçekleştirecek ve 
insanlık için daha iyi bir dünya idealini hayata geçirecek bireylerin yerini, kapitalist kül
türün kukla bireyleri alırken; kapitalist kültür, bu bireyleri manipüle ederek, ütopyanın 
gerçekleştiricisi özneyi bütünün içinde yok eder. Ö .  N. Soykan bu bağlamda, sistemin 
bütünlük imgesini yaratmada ne derece güçlü olduğunun altını şu ifadelerle çizer: 

Fiziksel mekanları ya düzleştirerek (örneğin: Standartlaşmış Amerika) ya 
da dümdüz edilerek (savaşta tahrip olmuş Avrupa) birbirinin benzeri ya
pılmış toplumun 'insan malzemesi'nde de 'birlik' böylece tamamlanmış 
olur, fiziksel tabandan insan-kültür tabanına dek.18 

Sistematize bütünlüğün en güçlü aracıdır, 'mekanik yeniden üretim'. Bir-örnekleştirilmiş, 
bireyselliklerinin özgün boyutları törpülenmiş kitlelerin, standart tüketiciler olarak ihti
yaçlarını karşılamanın yolu mekanik yeniden üretimden geçer. Mekanik yeniden üretim 

638 süreçleri, üretilen şeyden bağımsızlaşmış ve özerkleşmiştir. Birey ne olursa olsun tüket
mek ister; tüketilen şeyin ne olduğu ve niteliği önemsizdir; amaç, ihtiyaçların giderilme
si değil, başkalarından geri kalmamaktır. Üretilen şey bir önceki ile aynı olmasına karşın 
(örneğin filmlerde ya da müzikte çok sık yaşadığımız gibi), yeni çıkan bir öncekine karşı 
şiddetle savunulurken; amaç, yalnızca tüketimdir. Tüketim mantığının yarattığı atmos
ferde bireyin konumu, tam bir çıkmazı andırmaktadır: 

Ayrımsızca tüketilen metaların bolluğu büsbütün zararlı ve yıkıcı bir boyu
ta ulaşmıştır bugün.  Kişinin kendi yolunu bulmasını imkansızlaştırmakta
dır ve tıpkı devasa bir markette kendine kılavuz arayan adam gibi, mallar 
arasına sıkışmış nüfus da liderini beklemektedir."19 

Mekanik yeniden üretimin taklit etmeye dayalı mantığı; asıl nesnenin biricikliğini ve 
niteliksel özgünlüğünü ortadan kaldırır. "Kültür Sanayii nihayet taklidi mutlak diye koy
maktadır. Sadece üslup hala taklidin gizini, yani toplumsal hiyerarşiye boyun eğmeyi 
açığa vurmaktadır."20 Böylece mekanik yeniden üretimin kendine özgü dilsel jargonu
na bakarak, bireylerin bu mekanizma içinde boyun eğdirildiklerini görmek olanaklıdır. 
Adorno'ya göre, bu jargon kitleler tarafından ne kadar içselleştirilirse, tahakkümün gücü 
de o ölçüde artar. Mevcut jargonun dışına çıkan her birey ve grup için 'anlamsız' dam
gasını yeme riski, uyum gösterme konusunda oldukça güçlü bir zorlayıcıdır.21 Bu anlayış, 
kuşkusuz akla hemen mantıkçı pozitivizmin olgusal önermelerle sınırladığı dünyasını 
getirir. Mantıkçı pozitivizm dünyaya sınır çizmek ve onu denetim altına almak için, aracı 

16A.e., s. 14. 
17A.e., s. 27. 
18Ö. N.  Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasında Adomo İle Bir Yolculuk (İstanbul: Bulut Yay., 2000), 
s. 63. 
19T. W. Adorno, Minima Moralia, s. 122-123. 
20Max Horkhelmer & T. W. Adorno, Fragmanlar II, s.  20. 
21A.e., s .  16-17. 
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olarak bilimsel jargonu kullanır. Bu jargon dışında kalan alanlar ise 'anlamsız' oldukları 
gerekçesiyle dışlanır. Bu gerekçe, uygulanacak somut şiddetten daha etkilidir: 

Despotluk beni serbest bırakmakta ve doğrudan doğruya ruhu hedef al
maktadır. Egemen artık, benim gibi düşünmelisin ya da ölmelisin, demiyor. 
Tersine şöyle diyor: Benim gibi düşünmemekte serbestsin, yaşamın, malın 
mülkün sana aittir, ama bugünden itibaren sen aramızda bir yabancısın.22 

Böylece bireylerin ruhlarını hedef alan Kültür Endüstrisi, uyma davranışını bireylerin 
içsel zorunluluklarıymış gibi dayatır. Bireyler sisteme katılmayı kendileri seçtikleri için, 
mekanizmanın dışına çıkmak neredeyse imkansız hale gelir. Kültür Endüstrisi tam da 
bu noktada, sisteme kendi arzularıyla giren bireylerin doğal ihtiyaçlarını karşıladığı id
diasıyla, ruhsal saldırısını kamufle eder. Adorno'ya göre, Kültür Endüstrisi'nin yasallık 
iddiasının dayanaklarını şöyle ifade edilebilir: 

Milyonların bu sanayiye katılımı, birçok yerde aynı ihtiyaçları standart 
ürünlerle karşılamak için kaçınılmaz olan üretim yöntemlerinin uygulan
masına mecbur bırakıyormuş. Sayıları az üretim merkezleri ile dört bir 
yana dağılmış algılayan kişiler arasındaki teknik karşıtlık eldekiler vası
tasıyla örgütlenmeyi ve planlamayı gerektiriyormuş. Standartlar aslında 
tüketicilerin ihtiyaçlarından doğmuş: Bu yüzden dirençle karşılanmadan 
kabul görüyorlarmış."23 

Sonuç olarak tüm bu iddialar Kültür Endüstrisi'nin kendini kabul ettirmek için öne sür
düğü ideolojinin kurucu unsurlarıdır. Adorno'nun Minima Moralia'da açıkça belirttiği gibi: 
" Kültür, insana yaraşan bir toplumda yaşandığı yanılsamasını yaratmakta, bütün insan 
ürünlerinin temelinde yatan maddi koşulları gözlerden saklamakta ve rahatlatıp uyuş
turarak, varoluşun kötü ekonomik belirleniminin sürüp gitmesine hizmet etmektedir."24 

Kültür, yaşamın sorunsuz devam ettiği yanılsamasını yaratan bir ideolojidir. Kültür, bü
tünüyle bir aldanmadan ibarettir. 

Tüm bu açıklamalar, kültürün, bireylerin kendileri olarak varlık göstereceği bir alan ol
maktan çıktığına işaret eder. Aklın nesnel içeriğinin boşaltılmasıyla, ortaya çıkan ürün
lerin gerçekten insanlık adına anlamlı ürünler olup olmadığına karar verecek doğru bir 
merci de kalmaz. 20 . yüzyılın kültür ürünlerinin neliğini, daha insani olma değil, ege
menlerin çıkarları belirler. Bu bağlamda, egemenlerin dikkat ettiği tek nokta, kitlelerin 
eleştiri ve karşı koyma olanağını açıktan ya da gizlice ellerinden almak ve olumsuzlamayı 
tümden yok etmektir. Son çözümlemede, verili düzenin mevcut gidişini sekteye uğrata
cak tüm engeller temizlenir. 

İnsana tümüyle yabancılaşan kültür alanı, kapitalist dönemde gerçek kültür ürünleri
nin yerine eğlence faktörünü ikame etmiştir. Eğlence, bireylere yapay hazlar sunmak 
suretiyle, onları hakikatten uzaklaştırır. Geç kapitalizm döneminde, eğlence, gerçek
ten eğlenmeye değer bir şey olmadığını saklayan bir ideolojiden başka bir şey değildir. 
Adorno'ya göre, "aldatmayı meydana getiren şey, kültür sanayinin eğlenceyi sunması 

22A.e., s. 22. 
23A.e., s. 8 .  
24T. W. Adorno, Minima Moralia, s. 45 .  
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değil, kendi kendini ortadan kaldıran kültürün ideolojik klişelerindeki işbilir tarafgirlik 
vasıtasıyla eğlencenin çarkına okumasıdır."25 

Geç kapitalizm döneminde eğlencenin, ütopik bilincin yok edilmesi anlamına geldiğini ve 
eğlence yolu ile bireylerdeki tepkisel enerjinin sömürüldüğünü, Adorno'nun şu ifadele
rinden çıkarmak olanaklıdır: 

Eğlencenin anlamı her zaman şudur: Hala gösterilen acıları düşünmek 
zorunda kalmamak, unutmak. Bunun temelinde acizlik yatar. Eğlencenin 
kaçış olduğu doğrudur, ama iddia edildiği gibi değersiz, bayağı gerçeklik
ten değil, bu gerçekliğin hala tüketemediği son direniş düşüncesinden . 
Eğlence tarafından vaat edilen kurtuluş yadsımadan değil, düşünmekten 
kurtuluştur.26 

Kültür Endüstrisi'nin varlığını devam ettirmesinde ve nüfuzunu giderek arttırmasındaki 
temel faktörlerden biri de, reklamdır. Körü körüne kullanma ve tüketme anlamına gelen 
kültür, reklamla iç içedir. Sistemin ürünlerinin kazanacağı meşruiyet reklamlarla teminat 
altına alındığı için, Adorno tarafından reklam, Kültür Endüstrisi'nin yaşam iksiri olarak 

640 değerlendirilir.27 Düşünürün reklam konusundaki görüşleri, reklamın psikolojik açıdan 
bireyde yarattığı etkiyle ilgili bir çerçeve içinde ele alınmalıdır. Reklam, bireyler üzerinde 
bilinç düzeyinde yönlendirici bir etkiye sahiptir. Bilginin güç olduğuna yönelik Bacon'cı 
iddia, 20. yüzyılda 'reklamın güç olduğu' ifadesiyle belirlenen yeni bir görünüme bürün
müştür. Adorno, reklamların büyük şirketlerin gövde gösterileri olduğunu ileri sürerken, 
sistemdeki güç mücadelesini de ifşa etme amacı güder. "Bütün semt tabelalar ve işa
retler için bir geri plan haline gelir. Reklam Gobbels'ln bile bile bir tuttuğu sanatla, I'art 
pour I'art'a, kendi için reklama, toplumsal iktidarın ifadesine dönüşür."28 Sonuç olarak, 
Adorno'nun yorumuyla, modern dönemin bireyleri kültürün göz kamaştırıcı ürünleri ile 
illüzyona maruz bırakılarak aptallaştırılırken; kültür, parıldayan ışıklar altında insanlığa 
yutturulan birer reklam tabletine dönüşmüştür.29 

Buraya kadar yapmış olduğumuz değerlendirmelerden şu sonucu çıkarmak olanak
lı görünüyor: Kültürü belirleyen düşünmenin araçsal bir yapı sergilemesinin temelinde 
Adorno'ya göre, Aydınlanmanın hatalı gelişimi yer alırken, kültür alanında üretilen ne 
varsa, belirli bir egemenlik mantığına hizmet etmektedir. Dolayısıyla dünya, bütünün
de değersizleştirilmiş ve nesnel içeriğinden yoksun bırakılmış bir yerdir. Birey olmanın 
Kültür Endüstrisi'nin sınır duvarları arasında anlam yitimi yaşadığı yerde, Adorno ken
dine özgü bir varoluşa sahip olabilme olanağının yalnızca aşırı soyutlanmış bir yaşama 
gönderimde bulunacağını düşünür. İlerleme ve barbarlığın iç içe geçtiği kitle kültüründe 
bugün, ancak kitle kültürüne ve teknik araçlardaki ilerlemeye karşı barbarca bir perhiz, 
reddetme geri getirebilir, barbarlık dışı koşulları.30 Birey, tüm kareleri işgal edilmiş dün
yada, özgürlüğünü zorunlulukla uç durumlarda aramalıdır. 

25A.e., s. 34. 
26A.e., s. 36. 
27 A.e., s. 56. 
28A.e., s. 57. 
29T. W. Adorno, Minima Moralia, s. 49. 
30A.e., s. 52-53. 
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Sağduyu ancak umutsuzlukta ve uç durumlarda sürdürebilir varlığını; nesnel çılgınlığa 
kurban gitmemek için saçmalık gerekir. ( . . .  )eksantrik kişi direniyor ve dünyaya 'yeter kes 
artık!' diyebiliyordur. Felaketin yanılsamalı niteliği üzerinde, 'umutsuzluğun gerçek dışı
lığı' üzerine durup düşünebilen ve sadece kendisinin hala canlı olduğunu değil, dünyada 
hala yaşam olduğunu fark edebilen de sadece odur. Donup kalmış tavşanların kurnazlığı, 
kendileriyle birlikte avcıyı da kurtarır: Kaçarken onun suçluluğunu da aşırmışlardır.31 

Kitle kültürüne yönelik kötümser analizlere karşın Adorno, kültürün içinde yaşamaya de
vam eden yüksek kültüre ait değerlerin olduğunu dile getirir. Yüksek kültür, düşük kitle 
kültürünün aksine, gerçek bir aydınlanmanın ve özgürleşimin potansiyel gücüdür. Sana
tın ütopyanın son sığınağı olduğunu ileri süren Adorno, sanattaki bu alternatifin kitle kül
türü içinde giderek azaldığına da dikkat çeker. Adorno'nun bakış açısından sanat, Kültür 
Endüstrisi'nin ve sanat marketlerinin yönetimi altındaki dünyada giderek daha problemli 
bir hale gelmektedir; o, böylesi bir durumda sanatın uyumlanmaya ya da entegrasyona 
ve metalaşmaya radikal bir şekilde direnmesi gerektiğini söyler. Bu direnme ise, sanatın 
eleştirel, özgürleştirici etkilerini arttıran ve şok tesiri yapmasını sağlayan avant-garde 
teknikleri gerektirmektedir. Adorno bu konuda daima negatif yönü ağır basan uyumsuz 
artistleri örnek göstermiştir: Edebiyatta Kafka ve Beckett, müzikte Schönberg ve Berg, 641 
heykeltıraşlık alanında Giacommeti, şiirde ise Celan, vb.32 Yalnızca, en radikal avant-
garde çalışmalar gerçek bir estetik deneyimin kurucusu olabilir. Doğrulamacı sanatın 
ve düşük (kitsch) sanatın yanlış harmanilerine karşın Adorno, sanatın "de-estetizasyo-
nu" (Entkunstung) savunur. Eleştirel sanatın daha özgürleştirici bir toplumsal duruşa, 
çağdaş toplumun da daha hakiki bir görünüşe ulaşabilmesi için; harmani ve güzelliğin 
yanlış maskesinin sanatın üzerinden kaldırılması; çirkinlik, ahenksizlik, parçalanma ve 
olumsuzlamanın zorunlu olarak savunulması gerekir.33 

Otantik sanat, sahte harmani ve uzlaşımın temellerini, Adorno'ya göre, "de-estetlzas
yonu" ile yıkacaktır. Otantik sanatın vaadini, Adorno'nun şu pasajını alıntılayarak göste
riyor Kellner: 

Dikkatleri alternatifler üzerine çekmek değildir, sanatın görevi; onun işi, 
dünyanın, insanın kafasına daima bir silah dayayan akışına, biçimiyle di
renmektir . . . .  Kafka'nın nesri, Beckett'in oyunları ya da Adlandırılamaz 
Olan gibi korkunç bir eser, resmi olarak angaje eserlerin pandomimler gibi 
görülmeleriyle kıyaslandıklarında, bir etki yaratır. Kafka ve Beckett, va
roluşçuluğun sadece sözünü ettiği korkuyu su yüzüne çıkartmıştır. Onlar, 
angaje bildirinin dışarıdan, yani görünüşte boyun eğdirdiği şeyi, görünüş
leri parçalamak suretiyle, sanat içinde patlatır. Onların eserlerinin kaçı
nılmazlığı, angaje eserlerin sadece talep ettiği tutum değişimini zorunlu 
hale getirir. 34 

'Otantik' sanat Adorno'ya göre, varoluşu içinde insanın acılarını ve sosyal değişim için 
gerekenleri açığa çıkaran bir kavrayış üzerine kuruludur. Dolayısıyla, estetik deneyim 

31A.e., s. 206. 
32Bkz. T. W. Kellner, Adorno and the Dialectic of Mass Culture, [http://www.gseis.ucla.edu/faculty/ 
kel iner] 

33A.e. 
34A.e. 



eleştirel bir bilincin oluşturulmasının da kurucu öğesi olarak düşünülür. Estetik deneyim 
tek başına, bireyin özgürlüğü ve direnci için özerk bir alan olduğu kadar, hakikat için de 
bir sığınak görevi görür. Sanat, özgürleşimin öncelikli araçlarından birisidir.35 O halde, 
Adorno'nun ütopya bağlamında ele aldığı temel problemlerin başında, yönetim altında 
kaybolmaya yüz tutmuş olan 'otantik' sanatın, hala bir özgürleşim olanağının koruyucu
luğunu yapıp yapamayacağı sorunu yer alır. 

Sanatı, egemenlik altındaki toplumsal bütünün içinde, bu bütünün yanlışlığından et
kilenmeksizin varlığını sürdürebilen tek varlık alanı olarak gören Adorno, onun, Kültür 
Endüstrisi'nin sınır duvarları arasında bozulmaksızın varlığını sürdürebilmesini, varlık 
yapısını farklılığı ile açıklar. Sanat, reel bir varoluş alanı değilde, salt bir görünüş alanı 
olmakla, yanlış bütünün içinde özel bir getto da yaşar. Bu nedenle, ait olduğu toplumsal 
bütünden beslenen ancak yine de ona eleştirel yaklaşabilen bir alandır. 

Adorno'ya göre, sanat, ideal bir toplumsal bütünlüğün resmini sunma yetisiyle bireyle
rin bilinçlerinde gerçek bir Aydınlanma yaratabilir. Bu resim, varoluşun niteliksel olarak 
birbirinden farklı momentlerinin ait oldukları varlık temeline konumlanması anlamına 

642 gelir. Aydınlanmanın araçsal aklının yarattığı yanlış bütünde, hiçbir şey kendi varlıksal 
temelinde ve kendi değerinde ele alınmazken; sanat, kendi gettosunda bütünün öğele
rini yeniden düzenler. Buradan çıkan sonuç, sanata bir rehber olma misyonunun yükle
miş olduğudur. Kültür Endüstrisinin sözde sanat eserlerinin aksine, gerçek bir sanatsal 
etkinliğin bilgisel bir temele sahip olması gerekmektedir. Adorno'nun Estetik Teori adlı 
eserinde ifade ettiği üzere, "her sanat eseri bir an'dır, her büyük sanat eseri sürecin bir 
durdurulması, anlık bir duraksamadır; oysaki kalıcı bir göz, sadece süreci görmektedir." 
Modern dönemin manipüle olmuş bireyleri tarihsel akış içerisinde hiçbir sorun yokmuş
çasına yaşamaya devam ederken, gerçek bir sanat eseriyle iletişime geçen birey, ken
disini bir an olsun bu akışın dışına atabilir ve hakikatin kendisine dışarıdan bakabilir. 
Sanat, Adorno'ya göre, bu zinciri kırmak bakımından hayati bir öneme sahiptir. Çünkü 
sanat eseri, tarihsel sürecin işleyişini belirli bir noktada, bir anlık sekteye uğratmakla 
hakikati aydınlatır. 

Sanat hakikatini enigmatik bir dille, ezoterik bir zeminde ifadede ederken, Kültür 
Endüstrisi'nin yönlendirilmiş bireylerinin bu mesajı algılamaları problemli bir nokta gibi 
görünmektedir. Adorno, bu probleme sanat ve felsefe ilişkisi bağlamında bir cevap bul
maya çalışır. Sanat, hakikatin kendisini şifreli bir dille-ki bu, bozuk düzenden etkilen
memesinin ön koşulu olmak durumundadır- ifade ederken; felsefe de sanatın şifrelerini 
çözmekle uğraşacaktır. Bireyler için hala bir özgüleşim olanağından söz edilecekse eğer, 
bu, felsefenin yükümlülüğünü yerine getirmesine bağlıdır. 

Hakikatin kendisi, verili düzenden bir adım bile olsun dışta durabilen bireyler için ola
naklıdır. Çünkü kültürel alan, bütününde insanın kendisini var ettiği, insanı olan özünü 
gerçekleştirdiği bir alan olmalıdır. Kültür bu şekilde algılandığında görülecek olan yegane 
gerçeklik, çağımızın kültürünü kuran gerçekliğin bütününde insana araçsal bir mantıkla 
baktığıdır. Bu anlamda ortaya konan gerçeklik de, insanı olma hedefinin (ya da nesnel 
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aklın) gözden kaçırıldığının göstergesinden başka bir şey değildir. Sanat, felsefe, bilim 
gibi etkinliklerin hakikatin birer ifadesi olması isteniyorsa, kendi varlık temellerine geri 
döndürülmeleri gerekmektedir. 

T.W. Adorno: Culture Industry and The Arts 

According ta Adorno the dominant forms of socialization in the twentieth century, 
in contrast to a n  informed and independent public sphere, represent a mass society 
which is incapable of thinking, is devoid of criticism ability and is controlled by the 
totalitarian organizations. Starting with the justification of the idea of "the world under 
dominance" with the notion of the culture industry, Adorno expresses that as a result 
of industrialization, culture has become a sphere of hegemony relations, but not the 
home of individual values . Hence, culture in the twentieth century is not a sphere in 
which the values of liberty and humanity are protected, but culture now corresponds to 
a structure in which individuals and the society are determined by the products of an 
industrial mechanism. 
If it is stil! possible to talk about the individual liberty in a world under dominance, 
such a possibility, according to Adorno, may be realized in the domain of the arts. 
Artistic knowledge may cause the masses to be entightened and understand the true 
requirements for creating a free social order. But, Adorno emphasizes that the utopian 
mission Öf the arts from which one may hope that it is the bearer of "a brand new life" 
decreases on behalf of an affirmative culture. Under the influence of culture industry, 
one may ignore that the arts have an epistemic foundation and lead to an enlightenment 
of the masses. 
In this work I will examine Adorno's criticism concerning the influences of culture industry 
on the individuals and the social structure, and concerning this influence corrupting the 
content of the artistic meaning. Dwelling upon on this criticism the utopian possibility 
that Adorno finds in the arts will be considered. 
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Sanatsal Yaratımın 'Öykünme' 
Olgusu Boyutunda Estetik ve Etik 
Anlamları 

Handan TUNÇ 

Öykünme felsefi anlamıyla taklit, temsil etme ve benzeme anlamlarını taşıyan bir kav- 645 
ram olmasına karşın, günümüzde özgünlüğün karşıtı olarak değerlendirilir. Modernizm 
özerklik ve özgünlüğü yüceleştiren bu her iki olguyu özgürlüğün ayrılmaz bir parçası 
sayan etik çağdı. Böyle olmak zorundaydı. Bireyin özgürleşmesinin ahlaki temellerini 
oluştururken etik ben kavrayışını toplum kavrayışından ayırarak benin yükselişini ve 
özgünlüğün başıboş bırakılmasını gelişme ideolojisinin temel itici gücü sayıyordu. 

Günümüzde ister modernizm sonrası, ister postmodern dönem, ister geç modern dönem 
olarak adlandırdığımız dönemde özgürlük, özerklik ve özgünlük kavramlarında kaçınıl
maz anlam değişikliği yaşanmıştır. 

Modern zamanlar kendisini evrensel olarak görüyordu. Geç-modern zamanımız ise kü
resel sayıyor. Evrensellik aklın egemenliğinde olmayı önerir. Orada "ben" vardır ve "ben" 
özgür ve özgün olmak zorundadır. Oysa küresellik tek tipleşmeyi öneriyor. Dışarıdan 
sunulan küresel prosedüre uymayı dayatıyor. Tarihin yerini kronoloji alıyor. Böyle bir 
yaşam ortamında "ben" olmaktan söz edilemezken, özerk ya da özgün olmaktan söz 
etmek hemen hemen olanaksızdır. Acaba insanlık, belirsiz bir kimliksizleşme davranışına 
toplu olarak öykünüyor olmasın? 

Günümüzde insan ahlaki olarak belirsizlik içindedir. Mantıksal olarak tutarlı olan hiçbir 
etik kod ahlakın temel yapısı olan belirlenmezlik durumuna uygun düşmemektedir. Böyle 
bir çağda, ahlaki davranış garantilenemezken; kusursuz ve evrensel sarsılmaz temellere 
sahip etik kod hiçbir zaman bulunamayacaktır. 

Bir yandan özgür karar almanın arzu edilirliği, öte yandan özgürlüğün kötülük yapmak 
için kullanılacağı varsayımlarının, özgürlüğü kısıtlama gereksinimi yaratması bir açmaz
dır. Modernist dönemden kalma alışkanlıkla akıllı kişinin özerk olarak iyi davranabileceği
ne güvenebilirsiniz. Ama bütün insanların akıllı olduğuna güvenemezsiniz . 



Böyle bir durumda insanlığın karşısına yeni etik normlar çıkarmak yerine modernizmin 
ürettiği normlardan da vazgeçmek zorunda değil miyiz? 

Kabul edelim ki duygusal bir söylemle kendimizi şöyle tanımlayabiliriz; " Biz yalnızlığı

mızdan dolayı birlikteliğin özlemini çekiyoruz. Yalnızlığımızdan dolayı kendimizi ötekine 

açıyor, ötekinin kendisini bize açmasına izin veriyoruz. Biz sadece yalnızlığımızdan dola

yı ahlaki benliklere dönüşme arzusu duyuyoruz. Bugünkü birlikteliklerimizin geleceğimizi 

anlamlandırabilecek kurtuluşlar olarak yatırım şansını deniyoruz." Böyle bir durumda 
öykünmeyi nasıl kınayabiliriz? 

İnsanın diyalektik karşıtlığı olan özgürlük ve yükümlülük ışınları kimliksizlik ekranında, 
bir bileşene dönüşürken; insan "özgürlüksüzlüğü"tek yaşama alanı olarak yeniden oluş
turuyor. Bu kimliksizlik bir kaçış planı olarak yapılandırılıyor. 

Oysa herhangi bir öykünme durumunda böyle bir kaçış yoktur. Öykünme ne denli zayıflık 
ve aşağılık anlamlar saklasa da, bir kaçış değil; bir biçimde ötekini üstlenmektir. Üstelik 
her zaman masum bir üstlenişte değildir. Akla gelebilecek bütün öykünme durumlarında 

646 gerçek amacın saklandığından kuşkulanabilir, benzeme isteminin aslında benzetme ça
basının bir başlangıcı olduğunu düşünebilirsiniz. 

Modern sonrası çağımızda varlıklar artık birbirine öykünmez. Öykünmede sözü edilen 
saklamak gibi artık yapmacıklık ve aldatmaca vardır. Aldatma, kendi içinde bir "gerçek 

şeyin" var olduğu izlenimini verir. Günümüzde artık "şeylerin" yapaylarının yapılması ya 
da yanlış temsil edilmesi için öncelikle "gerçek" olmaları gerekir. Sahtekarlık kuşkusu, 
her zaman sonunda ortaya çıkacak olan gerçeğin güvenirliği ve alt edilmezliğine iliş
kin bir ödüldür. Başka bir söylemle; öykünmeye ilişkin duyduğunuz kaygı gösterenlerle 
bunları gösterdikleri arasındaki katı ayrımı sürdürme ısrarından doğar. Ama eğer anlam
landırma ayrımı yapamaz ve dolayısıyla gösteren ve gösterilenin birbiriyle karıştığı bir 
evrende kaybolursanız, güvenilir gerçekle onun temsilleri, öykünmeleri, taklitleri hep 
sizi şaşırtacaktır. Acaba gerçek bu mu? Bu kaybediş günümüzde kaçınılmazdır. Sanal 
ortamlarda, sanal zihinlerde, sanal yaşamlarda, gerçek sürekli yeniden üretilir, eskitilir. 
Başka bir kolajla yeniden üretilir. Bu bitmez tükenmez dönüşümde "gerçek gerçeği" 
saptayamayacağımız gibi ilk öykünenin hangi özne olduğunu da bulmak olanaksızlaşır. 
Bugün artık yeni sadece eskinin yeniden kullanıma sokulma halidir. Eski yeniden kulla
nıma sokulmayı ve yenileştirmeyi bekleyendir. 

ötekine öykünmenin karşıtı, ötekini kendileştirmemizdir. Max Frisch'in saptamalarını 
dikkatle irdelersek; ötekinin bir gizem olduğunu vurgulayan sözleri bizi ilginç bir yanlış
lıkla yüzyüze getirir 

"Öteki bilmecedir, fakat kişi bu bilmeceyi çözerken heyecandan yorgun 
düşme eğilimi taşır. Bir süre sonra kişi kendisi için bir imaj yaratır. Bu sev
gisiz bir edim ve ihanettir. Öteki için bir imaj yaratmak bu imajın ötekinin 
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yerine yerleştirilmesini doğurur. Artık öteki hafifleyerek durağanlaştırı l ı r. 
Heyecan duyulacak bir şey kalmamıştır." 1 

Öykünmeyle başlayan bu kendileştirmede, ben ötekini neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. 
Artık ötekinin yapabileceği her şey ondan sıyrılmıştır. Öykündüğümü kendi leştirdikten 
sonra ötekini bütün yapabilirliklerini ona karşı kullanabilirim. Öykünmenin yarattığı imaj, 
bir ölümün kostümlü provasıdır. 

Jean Baudrillard'ın bütün araştırmalarında yinelemekten bıkmadığı gibi; bu dünya bir 
taklitler dünyasıdır. Burada imgeler gerçeklikten daha gerçektir. Her şey bir temsildir, 
dolayısıyla temsil i le temsil edilen arasındaki fark doğru olarak ortaya konulamaz. Bir 
sanat ürününü öyküne bir düşünceye öykünme bir davranış biçimine öykünme moder
nizm için insanın özgürlük ve özgünlüğünü olumsuzlanması anlamını taşıyordu. Oysa 
günümüzde gerçek ancak binlerce temsili ve taklitleriyle birlikte yaşama katılabil iyor. 

Sanat ile sanat olmayanı birbirinden kesin olarak ayırabilme arzusu ne felsefi olarak ne 
de yaşam deneyimi olarak tatmin edilemeyen bir arzudur. Ancak sanatın gerçek ente
lektüelleri iki yüzyıl boyunca sanatın gerçeklik olgularını ayrıştırmak, sınıflandırmak ve 
değerlendirmek için önemsenmeyecek çabalar harcadılar. Ortaya sistematik bir değer 647 
yapısı olan sanat tarihi çıktı. Ancak bu çaba bugün anlamsız bir "tutuculuktan" öte de-
ğildir. Özellikle son yirmi yılda tüm sanat dallarında kendi zamanlarının yaratımlarının 
yeniden yeniden üretmek bir yana, modern sanatın tarihinin en değerli ürünlerini de 
yeniden yeniden üreterek değerlerine ilişkin farklı soruların sorulması sağlanmıştır. Artık 
bir sanatçının ötekine öykünmesi söz konusu değil; tüm sanatsal kültürün birikimlerini 
kendi eylemlerinin ve edimlerinin aksesuarı ya da dekoru haline getirmesi olağan üretim 
biçimi olarak sayılmaktadır. Öyleyse "orijinal eser" "kopya eser'' arasında ne bir değer 
farkı ne de ir estetik fark yorumlanabilmektedir. Çünkü bu eğilim suç sayılamayacak 
kadar açıkça, kitle önünde ve tüm iletişim araçlarıyla yapılabilmektedir. Sanat entelek-
tüellerinin görevi artık kültürel "yasamacı" olmaktan çıkmış, "kültürel yorumcu" olmak 
izleyiciliğine indirgenmiştir. 

Etik öteki için olmaktır. Kabul etmeliyiz ki bugün biriktirdiğimiz tüm etik savların dışında 
yeni bir etiğe ihtiyacımız vardır. Üzerinde yaşadığımız, hareket ettiğimiz ancak bir türlü 
bilmediğimiz anlayabilmek için çaba harcamadığımız zamanımız, hangi nostaljik etik 
ekol içinde olursanız olun, sizi duymayacaktır. Zamanımızın etik problemi öykünme gibi 
özgürlük gibi küçük tartışma alanlarından öte en genelde etik kavramının bizzat kendisi 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. İçinde bulunduğumuz uzam ve zamanın insanla ilişkisinin 
yeniden tartışmadan, i nsana kazandığı ya da kayıp ettiği yeni özellikleri ile bakmadan 
hiçbir etik ölçü geliştiremeyiz. Geliştirilebilecek ölçütlerin ise gerçekçi bir yükümlülüğü 
olmayacaktır. 

İnsanın artık doğayla değil teknolojik evreni ile; artık aklı ile değil, kitlesel eğilimleriyle; 
artık duyguları değil, kolektif hazları ile yeniden değerlendirilmek zorundadır. 

1Karin Tantow, Max Frisch : ein Klassiker der Moderne (Heyne, München: Heyne-Biographien Band 
222, 1994), s. 113  



Zygmund Bauman şu saptamasını tüm kızgınlığımızı bastırarak, tüm entelektüel inançla
rımızı unutarak bakabilmeyi başarırsak etiğin yeni bir çağının başladığı ayırtına varabili
riz: Felaket kehaneti saadet kehanetinden daha fazla önemsenecektir.2 Öyleyse 
günümüzün etik araştırmacıları, etik önermelerini bundan önce olduğu gibi mutluluk ve 
yarar üzerine kurmaktan vazgeçmelidirler. Günümüzün etik düşünürlerinin sorumluluğu 
korkunun bulgubilimi ve belirsizlik ilkesini öne çıkarmalarıdır. Önermelerimizin sonuçları 
gelecekte oluşacak insan yaşantısını devamı ile uyuşmayacaksa, etiği bir düşünüş biçimi 
olarak geçmişte bırakmaktan kuşku duymamalıyız. Öykünme ahlaki bir durumun bizzat 
kendisidir. İyiye, doğruya ve yarara yönelik. 

Artık haberler drama ve oyun arasındaki sınırlar gittikçe önemsizleşiyor ve bu süreçlere 
gerçeklik sadece pek çok imge arasındaki bir imge haline geliyor. Dolayısı ile özellikle 
açık yada ilginç eğlenceli olmuyor. Bütün imgeler aynı anlam evrelerinde yeni bir eğlence 
evreninde çekicilik haz - potansiyeli ve ilginçlik - ya ratıcılığı bağlamında yapılandırılan 
ve estetik olarak uzamlanan bir dünyada birbirleri ile dikkat çekmek yarışı yapıyorlar. 
Baudrillard' ın belirttiği gibi bu dünya bir taklitler (SİMULACRA3) dünyasıdır. Burada 

648 imgeler gerçeklikten daha gerçektir. Her şey bir temsildir dolayısıyla temsil ile temsil 
edilen arasında fark ortaya konmuyor. 

Fakat bütün bu hiç kuşkusuz gerçekçi ve canlı imgeler yalnızca kendileri üzerinde bir 
otorite kurabilen bir gerçeğin olmadığını örtme işine yarıyorlar. Gerçekliklerin görünüş
teki temsilleri içinde erimeleri ile birlikte yaşamın afrodizlyak etkisi tamamlanmış oluyor. 
Gerçek için değildir doğru olan estetik ölçüler pekala artık insan ilişkiler dünyasının da 
yersizlik - yurtsuz kalan ahlaki ölçülerin yerini alabiliyor. 

Hareketlerimizin sonuçları: Gerçek insan hayatının idamesi ile uyuşacak biçimde 
hareket edin, kuşkulanıyorsanız yapmayın, riskleri kaçınılmazdan öteye taşı
mayın ve eğer yanılıyorsanız, temkinli olmakla yanılın ... 

Rhetic Act (Meaning) of Aesthestics and Ethics in the Dimension of 
Creative Art Concept 

An attempt to distinguish art and non-art from each other in terms of definite distinctions 
- either philosophically or as a part of life experience - is an unfulfilled desire. in 
particular, over the recent years, in ali branches of the art, in despite of re-reproduce 
their contemporary creations, by constantly reproducing the most valuable productions 
of the modern art history, a forum has been created to critically examine their values. 
At present, an imitation of an artist to another one is not considered to be superfluous; 
instead to transform the accumulation of entire art culture into a raw material of his own 
act and actions are now respected as a normal form of a production. 

2Zygmund Bauman, Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality (Oxford: Blackwell, 1995), 
s.312. 
'Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon (İstanbul: DoğuBatı, 2005) 
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Our concern against the imitation in fact arises from the demand of insistence of 
continuation of the rigid distinction between the presenter and the presented. However, 
if an distinction is not accomplished for the implication of a meaning and hence 
if you get lost in an universe where the presenter and the presented becomes 
interfere and then a reliable real ity/truth, its representatives, its im itations, its 
reproductions will always make you perplexed. You will ask the question yourself if 
"this is a reality?" Being lost is an inevitable act at our present day. In our times, 
through which the reality is constantly produced and consumed together with the 
terms such as aesthetic or ethic justification, it has become impossible ta establish 
the "real reality" or to evaluate to what subject the first imitator belonged through 
an endless cycle of repetition. 

649 



rarlanan kampanya ile hafızalara aynı kolaylık kazınmak istenmiştir. "Bas ve Çek" gerisi 
hiç önemli değil! Bu şekilde görüntülerin içeriksizleştirilmesi, anlamın yok edilmesi, ka
pitalizmin en temel pratiği olan metalaşmanın önemli bir parçası ve etkisi olsa gerek. 
Bu etkiden bilinçli bireyler olarak daha az etkilenmek, görüntüleri daha iyi tanımak ve 
günlük hayatta karşılaştığımız görüntüleri anlamlandırabilmek için oluşum süreçlerini ve 
yapısını tanımakla mümkündür. 

"Görüntünün üstlendiği rol toplum adına bilginin üretimini, yeniden üreti
mini ve adlandırılmasını da kapsar. İşte bu noktada görüntü o ana kadar 
birlikte olduğu teknolojiden ve teknoloji ile birlikte değerlendirilir olmaktan 
ayrılır. Görüntü kendisini üreten teknolojiden bağımsız ele al ınır. Görün
tünün anlatıcı ve yorumlayıcı özelliğinin yanında incelenecek konuyla ilgili 
olarak içine girilebilir ve veri aktarabilir özelliği onun sanatın, teknolojinin 
veya herhangi bir üretimin parçası olmasının ötesinde bir anlamda bilimsel 
bir soruşturma veveri toplama yöntemi ile aracı olarak değerlendi rilmesi
ne de neden olmuştur."' 

652 Bir fotoğraf, izleyicisine kimi zaman sadece estetik haz verir, kimi zaman bir ya da 
daha fazla sayıda iletide bulunabilir. Ya da bunların her ikisini de aynı anda yapabilir. 
İzleyene estetik ya da içerik olarak etkide bulunabilmesi için her bir fotoğrafın anlam 
yapısını içerisinde yer alan öğelerin ve imgelerin, sınırlı çerçeve düzeni içerisinde bulun
duğu konumlar belirlemektedir. Bu çalışmada fotoğraf sanatçısı Oktay Çolak tarafından 
Hindistan'da çekilen sokakta yaşayan yaşlı bir adamın siyah beyaz portre fotoğrafının 
kompozisyon öğeleri ile yaratılan anlamları göstergebilimsel araçlardan yararlanılarak 
incelenmektedir. 

İçinde barındırdığı yalın unsurlarıyla ve biçimsel yapısıyla izleyiciyi adeta psikolojik bir 
duygu alışverişi içine çeken bu fotoğrafın izlendikçe anlamı genişleyen bir yapıya sahip 
olduğu görülmektedir. Fotoğrafın kadrajı içerisinde yer alan gösterge ve anlam birimcik
ler farklı okumaları ve anlamlandırmaları olanaklı kılmaktadır. 

Bu özellikleriyle fotoğraf, Roland Barthes'ın 'çoğul okuma' olarak nitelendirdiği, her izle
yicinin farklı çıkarımlarda bulunabileceği bir metin olarak görülebilir. Bu bildirinin amacı 
göstergebilimin araçlarından yararlanarak fotoğrafın çekimi esnasında oluşturulan kom
pozisyon içerisinde bulunan figürlerin anlatım yapısına katkısını incelemektir. 

Görsel Bir Anlatım Aracı Olarak Fotoğraf ve Fotoğrafik Görme 
Görsel bir iletişim aracı olarak fotoğraf, insan kültürünün geliştirdiği en önemli buluşların 
başında gelmektedir. Yazının bulunması nasıl sözel kültürün gelişimine katkıda bulun
duysa, fotoğrafın bulunuşuyla birlikte görsel kültüre ve gelişimine sağladığı katkıyı aynı 
oranda tutmak abartı sayılmasa gerekir. 

Optik ve kimyasal alanlarda yüzyıllar süren arayışların ve birbirlerine eklemlenerek ço
ğalan birikimlerin sonucunda ortaya çıkan fotoğraf, 1800'1ü yılların ortalarından itibaren 

3Erol Nezih Orhon,. "Görüntü ve Etnografik Anlatım" Medya Okur Yazarlığı Konferansı (Marmara Ünv. 
İletişim Fak. Yayını:  İstanbul, 2006) s .129.  
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insanlık kültürüne farklı biçimlerde ve kullanımlarla katkıda bulunmaktadır. Fotoğrafın 
aynı zamanda önemli bir iletişim aracı olma özelliği de yapısal ve teknolojik özelliklerinin 
bir hayli değiştiği günümüzde de devam etmektedir. Fotoğrafın belki de en önemli özel
liklerinden biri olarak kabul edilen "kanıt ve belge" olma özelliği azalmıştır. Sayısal tek
nolojinin bu alana girişiyle birlikte görüntünün içeriğine yapılan müdahalelerin olanaklı 
hale gelmesi kanıt ve belge olarak inanırlığını azaltırken, "iletişim aracı" olma özelliği ise 
bu gelişmelerden olumsuz olarak etkilenmemiştir. Aksine bu gelişmelerin fotoğrafa ve 
fotoğrafçılara farklı bir tarzda, teknik açıdan daha "kolay" uygulanabilir biçimsel anlatım 
olanakları kattığı da söylenebilir. 

Bir anlatım aracı işlevi gören fotoğrafın önemli özelliklerinden biri, fotoğrafçı tarafından 
yeğleme sonucunda oluşturulmasıdır. Öncelikle bir konunun fotoğrafı çekilmeye değer 
bulunması, sonrasında sınırlı bir çerçeve düzeni içinde, asıl konuyu görünen diğer ko
nulardan ayrıştırılması, akıp giden bir zaman süreci içerisinde seçilmiş belli bir "an"ın 
kaydedilmesidir. Fotoğrafçının kimi zamanda bilinçli, kimi zamansa sezgisel bir biçimde 
yaptığı bu kaydetme işlemi fotoğrafçının gelişmiş bir görme yeteneği ile şekillenmekte
dir. Fotoğrafçının görme yeteneği, onun konuya karşı algı yetisiyle oluşan yorumlama 
gücünün bir yansımasıdır. Onun yapmış olduğu her bir çerçeve düzenlemesi görmekte 6S3 
olduğu çok sayıdaki görünümlerin içerisinden seçim yapmasını, kimi zamanlar normal 
insanların göremedikleri, kimi zamansa yeğlemedikleri görünümleri çerçeve içerisine 
alarak anlamlı bir bütün haline getirmelerini sağlayan bu görme biçimi ya da yetisidir. 
"Şu açıklık kazandı ki, görmek denen (fotoğraf makineleriyle kaydedilen, desteklenen) 

basit, bölünmez bir etkinlik değil, hem insanlar için yeni bir görme yolu, hem de onların 
icra edeceği yeni bir etkinlik olan fotoğrafik görme vardı."4 

"Fotografik görme iddiaları incelendiğinde, fotoğrafik görmenin aslında ayrıştırıcı bir gör
me türünün, fotoğraf makinesi ve insan gözünün netleme ve perspektifi değerlendirme 
biçimleri arasındaki nesnel zıtlıklarla güçlenen öznel bir alışkanlık olduğu ortaya çıkar. O 
halde fotoğrafın sürekli başarılarından biri onun yaşayan varlıkları nesnelere, nesneleri 
de yaşayan varlıklara çevirme stratejisi olmuştur."5 

"Roland Barthes da duyulan veya gösterilenden daha fazlasının sorgulanması gerek
tiğini işaret eder. Görüntünün anlamı onun sunduğu yüzeyin tanımladığından fazlasını 
içermektedir. Görüntü aslında göründüğü oranda görünmezdir. Gördüğümüz görüntü 
değildir. Görüntüler zihinsel sürecin bir parçası gibidir ve parçasıdırlar. Algının, düşün
cenin, bilincin ve bilinçdışının sürekli ilişkisi içindeki ürünlerdir. John Berger de Eco gibi 
fotoğraftan yola çıkarak görüntünün her hangi bir olaya ilişkin görünümü sabitleştirdiğini 
işaret eder. Günlük yaşamın akışı ve karmaşıklığı içersindeki bir anı gözün yakalayama
masına rağmen görüntünün saklayabildiğini belirtir."6 

•susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, (Altıkırkbeş Yayınları: İstanbul, 1999) s .108-109 
5A.e. s.117. 
6Erol Nezih Orhon, a.g.e., s.128. 
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Anlam Yaratmada Kompozisyon ve Estetik Boyutu 
Fotoğrafın bir iletişim ve görsel anlatım aracı olarak kabul görmesini sağlayan, fotoğraf 
nesnesinin sınırlı çerçevesi içerisinde görünen figürlerin ve imgelerin, birbirleriyle ya da 
kendi başlarına anlamların oluşabilmesidir. Fotoğraf çerçevesi içerisinde yer alan belirli 
bir düzen içerisinde bulunan figürlerin, belirli bir büyüklükteki konumları, kimi zaman 
çerçeve dışına taşarak da devam edebilen görünümleri ile yaratılan anlatım biçimlerine 
dayanmaktadır. 

Kompozisyon kuralları olarak bilinen ve görsel sanatlarda yüz yılardır uygulanan ve ka
bul gören bu düzenlemeler, sanatçının kendine has üslubu, görme biçimi ya da yorum
gücü hakkında da izlenim edinilmesini sağlayabilmektedir. Kompozisyon "Genel olarak 
bir yüzey sanatının, özel olarak fotoğrafın dilini oluşturan tüm anlatım öğelerinin, belli 
bir çerçeve içerisinde, anlatımı etkili kılacak, izleyicinin duygu ve düşünceleriyle anla
tılanı paylaşmasını sağlayacak doğrultuda düzenlenmesidir. Bu düzenlemenin belli bir 
sanat disiplinine göre yapılması gerekir."7 Nesnelerin ya da imgelerin sanatçı tarafından 
sınırları belirlenen çerçeve içersindeki konumları ya da büyüklükleri ile de anlam ya da 
anlamların oluşumu sağlanmamaya çalışılır. 

Bununla birlikte görsel kompozisyon düzenlemelerinde anlamı oluşturan sadece imge
lerin konumları ve büyüklükleri değildir. İzleyen (alıcı) da anlam oluşumuna katkıda 
bulunur. İzleyenlerin algı düzeyi, kültürel altyapısı ve inançları ve yorum yeteneği de 
anlamın oluşturulmasını sağlayan tamamlayıcı unsurlar olarak kabul edebiliriz. "Yapıtın 
bir niteliği de algılanabilir olmasıdır, yani anlamlı olmasıdır. Yapıt özel anlamları olan bir 
algılanabilir'dir. Bir yapıtı algılamak onun anlamlarını görmektir. Yapıt bu anlamları oluş
turan ve dışlaştıran özel imlerle örülmüştür. Yapıtın bu özel anlamı bizim onda aradığımız 
ya da bulduğumuz şeyle ilgilidir."6 Yapıta sanat eseri niteliğinin verilebilmesi için onun 
alıcılarıyla temas etmesi, türüne bağlı olarak dinlenmesi, okunması ya da izlenmesi ve 
algılanması gerekir. "Etkin algı sanatsal iletişimin temel koşullarından biridir. İzleyici her 
zaman kendi açısından yaratıcıdır. Etkin izleme olmadığı zaman her yapıt, en etkin yapıt 
bile dilsiz kalır."9 

Eserde anlamın oluşması için sanatçı ile izleyenin asgari müşterekte buluşmaları ve o 
eserde verilmek istenen mesaja katılsın ya da katılmasın alımlaması gerekmektedir. İz
leyenin yapıtta anlamın oluşumuna bu şekilde katkısı alımlama estetiği ilgilidir. "Alımla
ma estetiği iki temel kavrama dayanır: Somutlaştırma ve yeniden kurma kavramlarıdır. 
Umberto Eco'nun sanat felsefesinin çıkış noktasını sanat yapıtı oluşturur. Eco'ya göre 
sanat yapıtı "sanatçının iletişimse! etkilerin örgüsünü olanakça her tüketicinin başta sa
natçı tarafından imgelendiği biçimde anlayabileceği tarzda organize ettiği bir objedir . . .  
O süjeler tarafından her kavranışında yeni bir biçim elde eder. Her alımlama bir yo
rumlamadır ve bir gerçekleştirmedir. Her alımlama da yapıt özgün bir perspektif içinde 
yeniden canlanır."10 Sanatçının bilinçli tercihleriyle oluşturulan bir düzenlemenin, kompo-

7Sabit Kalfagil, Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, (Fotoğrafevi Yayınları, 
İstanbul, 2006) s.24. 
8Afşar Temuçin, Estetik, (Bulut Yayınları, İstanbul, 2003), s .13.  
9A.e. s .  215.  
10İsmail Tunalı, Estetik, (Remzi Kitabevi, 7. Basım, İstanbul, 2003) s .119.  
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zisyon kuralları göz önünde bulundurularak yapılmış olması, izleyen kişinin oluşturulan 
anlamı karmaşık olmayan bir düzen ve yapı içerisinde alımlanmasını ve estetik bir etkiy
le anlamlandırmasını sağlayacaktır. 

Görsel bir anlatım aracı ve bir disiplin olarak kabul edilen fotoğrafın anlam ve estetik 
yapısının oluşumu, fotoğrafın oluşumundaki farklı aşamalarda (çekim, baskı ve izleyici
ye sunuluş biçimleri gibi) yapılan tercihlerle sağlanmaktadır. Bu aşamalardan özellikle 
çekim esnasında yapılan kompozisyon düzenlemeleri, fotoğraf çekilmeye değer bulunan 
konu karşısında, fotoğrafçının bilgisel ya da sezgisel tercihleri neticesinde oluşturulmak
tadır. Fotoğrafın anlam ve estetik yapısı, aşağıda sıralanan ve "aktif düzenleme" olarak 
kabul edilen kompozisyon düzenlemeleriyle oluşturulmaktadır. :  

1-Kullanılacak objektifin odak uzakl ığının (farklı optik etkiler göz önünde 
bulunarak) tercih edilmesi, 
2-Konuyla kamera arasındaki mesafe, 
3-Bakış açısı ve bakış yüksekliği, 
4-Anlamı oluşturan ideal 'kritik an'ın tespit edilerek uygun zamanlama ile 
deklanşöre basılması, 
5-Görsel kayıt türü ya da formatının (siyah beyaz ya da renkli, pozitif ya 
da negatif, sayısal ya da kimyasal) seçimi, 
6-Konunun anlam ve dramatik yapısına uygun ışık koşularının beklenmesi 
ya da yeniden oluşturulması, 
?-Estetik kaygılarla çerçeve içerisinde bulunan nesnelerin yerlerine ve ko
numlarına yapılan değişikler ya da müdahalelerdir. 

Bununla birlikte bazen fotoğrafçının konusu ile arasında bulunan fiziki ve kültürel koşul
lar ya da engeller, onun kompozisyon düzenlemesine sınırlılıklar da çizebilir. Konu karşı
sında kısıtlı bir özgürlüğü olan fotoğrafçının, var olan görünüme sadece gözlemci kimliği 
ve sınırlı teknik tercihleriyle yetinerek oluşturacağı kompozisyonlar da "pasif düzenleme" 
olarak kabul edilmektedir. 

İster aktif, ister pasif düzenleme olsun fotoğraf çekme eylemi sonuçta bir tercihler dizi
sinden oluşmaktadır. "Her durumda nesneleri estetikleştiren bizim bakışımızdır. Kendi
liğinden estetik ya da kendi kendine estetikleşmiş nesne yoktur. Bir nesneyi estetikleş
tirmek her şeyden önce ona insana uyan bir biçim ve insansı anlam kazandırmaktır."11 

Fotoğrafçın ın çekim anında verdiği bir takım kararlarla oluşturduğu görüntüler onun alt
yapısını, dünya görüşünü, beğenisini içerir ve konusuna il işkin kişisel yorumunu yansıtır. 
"Estetik nesne verilmiş bir şey değil, kurulmuş bir şeydir, durağan bir şey değil dönüşen 
bir şeydir. Bu dönüşme en yükse düzeyde estetik nesne olan sanat yapıtının tam olarak 
geçekleşmesine kadar sürer."12 

Gezgin Fotoğrafçılar: 
Gizemli bilgilerle dolu uzak bölgelerin farklı insan ve kültürlerini keşfetmek, tanımak 
ve yaşamı zenginleştirmek, insanın kökleri çok eskiye dayanan merakları arasında yer 
almıştır. Bu merak ve tutku Marco Polo, Evliya Çelebi gibi büyük gezginleri yaratmış, bu 

11A. Temuçin, a.g.e., s.153. 
12A.e. s .165 
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gezginlerin anlatılarından uzaktaki yaşam ve kültürleri tanımak mümkün hale gelmiştir. 
Bu gezginlerin gittikleri yerlerle ilgili olarak yaptıkları betimlemelerin genelde yetersiz 
kalması ya da abartılı bulunması nedeniyle yolculuklarına ressamlar ya da gravürcüler 
de katılmaya başlamışlardır. 

Fotoğrafın bulunmasıyla birlikte ressam ve gravürcülerin yerini alan fotoğrafçılar ve fo
toğraf makineleri, gezilerin önemli unsurları olmuşlardır. Hatta gezen kişi ile fotoğraf 
çekmek eylemi o kadar bütünleşmiştir ki fotoğraflar gidilen ve gezilen yerin birer kanıtı, 
belgesi hatta en değerli anı kaydetme malzemesi haline gelmiştir. "Bu anlayış zamanla 
o kadar genişlemiştir ki pek çok kişi ya da aile düzenli olarak kısa süreler için güncel 
yaşadıkları çevrelerinin dışında tatil yapar ya da yolculuğa çıkar olmuştur ve fotoğraf 
makinesi alınmadan zevk için gezmek nedense pek zevkli gözükmez."13 

"Burada, şimdi ve hemen ilkesinin tek aracı fotoğraf"14 gidilen yerin kültürünü getirme
nin yanında, orada olmanın, bulunmanın da bir belgesi haline gelmiştir. Fotoğrafın varlığı 
orada bulunuşş olmanın bir kanıtı gibidir. 

656 1839'da fotoğrafın bulunuşunun Fransız Bilimler Akademisi'nde duyurulmasının hemen 
sonrasında, bu yeni alanı benimseyen birçok kimse, dünyanın çeşitli bölgelerine da
ğılarak, gittikleri yerlerin kültürünü, doğasını, yaşamını, tarihi değerlerini belgelemek 
ve bu görsel belgeleri başkalarına, oralara gidemeyeceklere tanıtma anlayışı içerisinde 
fotoğrafı bir araç olarak kullanmışlardır. O dönemde bu gezgin fotoğrafçıların yoğun ilgi 
gösterdikleri yerler arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki birçok kentin 
yanı sıra Anadolu toprakları ve İstanbul da bulunmaktadır. 

Osmanlı döneminde, gezgin fotoğrafçılar sayesinde fotoğrafla tanışan Anadolu ve 
İstanbul'da Müslüman halk dini inanışları nedeniyle fotoğrafla ilgilenmezken, bu alanla 
ilgilenenler çoğunlukla Ermeni kökenli kişilerdi. 

Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren aydınlanma ve kültürel gelişim politi
kaları içerisinde özellikle 1940'11 yıllarda Halkevlerinin önemli katkıları fotoğrafa ilgi du
yanların sayısını artırmaya başlamıştır. 19S0'li yılların sonrasında ise belli bir fotoğrafçı 
kadrosu yetişmiştir. 1980'Iere değin bu dönemde yetişen birçok fotoğrafçının çalışmala
rının ilgi noktasını, kimi zaman olumsuzlukların ön plana çıktığı ama çoğunlukla Anadolu 
topraklarının kültürel yapısının güzellikleri ve zenginlikleri oluşturmaktadır. Anadolu'nun 
zengin konu çeşitliliği ve dokusu bu ülkede yaşayan fotoğrafçılar için önemli bir çalışma 
kaynağı olagelmiştir. 

Bunun yanında özellikle 1980'1i yıllardan itibaren Türkiye'deki fotoğrafçılar arasında fark
lı arayış ve yönelişler ortaya çıkmıştır. "Deneysel Fotoğraf" anlayışı içerisinde, fotoğrafa 
müdahale edilerek değişik tekniklerin kullanıldığı, farklı anlayış ve yorumların sunuldu
ğu çalışmaların yoğunluğu dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır. Bu anlayışın karşısında 
olan ve fotoğrafın oluşum süreçlerinde teknik müdahale taraftarı olmayan "Belgesel 

13Nuri Bilge Ceylan, "Fotoğraf ve Geziler" Büfok Bülteni, sayı 2, (1983) 
14Sıtkı Erinç, Sanatın Boyutları (İstanbul: Çınar Yayınları, 1998) 
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Fotoğraf" anlayışına göre fotoğraf üretenlerin çalışmalarında da farklı etkiler, arayışlar 
gözlemlenmeye başlanmıştır. 

Bu dönemden itibaren "belgesel fotoğraf" anlayışını benimseyen fotoğrafçıların çalış
malarında Anadolu'nun kültürel ve tarihsel konularının yanında, farklı ülkelerin kültür 
ve yaşamları da önemli ölçüde işlenmeye başlamıştır. "Bu dönemde küreselleşmenin de 
etkisiyle gelişen iletişim ve ulaşım olanaklarını kullanan, gelir düzeyi yüksek fotoğrafçılar 
artık Anadolu yerine farklı geleneksel yaşantıların olduğu Hindistan, Nepal gibi Uzakdoğu 
ülkelerinin kültürlerine merak salmış, bu olanağı bulamayanlar ise beton yığınlarından 
ve büyük şehirlerin stresli yaşamından uzaklaşmak düşüncesiyle Anadolu'nun doğası 
güzel yörelerinin yollarına düşmüştür."15 

"Belgesel Fotoğraf" anlayışına göre fotoğraf çalışmalarını yürüten Oktay Çolak'ın çalış
malarını da bu kategori içerisinde değerlendirebiliriz. Bir gezgin fotoğrafçı olarak Çolak'ın 
çalışmalarında dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan geleneksel kültür motiflerini gözlem
lemek mümkündür. Fotoğraflarında titizlikle sergilediği biçimci anlayışının yanında, gitti
ği yerlerin atmosferini de başarılı bir şekilde yansıtabilmektedir. "Bir fotoğrafın atmosferi 
derken amaçlanan nedir? Kontrast mı? Gradyasyon mu? Renk dengesi mi? Kompozisyon 657 
mu? Işık gölge dağılımı mı? Belki hiç biri belki de hepsidir. Atmosfer denen şey, belli bir 
mekanın, bir durumun havası, "mood"u bizde yarattığı duygu yoğunluğudur. Burada söz 
konusu olan o mekanı, o durumu daha iyi algılamamıza yarayan bilgiler, yani anlatımın 
belirginliği değildir. Hatta çoğu kez bunun tam tersidir. Bize keşfetme heyecanı veren 
kapalılık, belli çağrışımları harekete geçiren belirsiz ifadelerdir."16 Çolak'ın bu çalışmada 
incelenen fotoğrafında olduğu gibi izleyicilerce yaşanan duygu yoğunluğu da onun iyi 
bir gözlemci olarak fotoğraflarında yarattığı atmosfer ve yalın bir biçimde oluşturduğu 
görsel düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Oktay Çolak'ın Sokakta Yaşayan Hintli Portresi ve Anlam Yapısı 

Portre, fotoğraf tekniği ve konuları içerisinde insanı, bedenini, duygularını ve ruhsal 
yapısını ele alan zengin bir· anlatım biçimidir. Portre, fotoğraftan önce resim sanatı için 
önemli bir yeri olan kavramdı. Fotoğrafın bulunuşu ve teknik olanakları ile kabul edilen 
avantajları resmin bu alandaki hakimiyetinin azalmasına neden olmuştur. Fotoğrafın res
me nazaran suretleri kopyalamadaki üstünlüğü nedeniyle portre, fotoğrafın en yaygın 
kullanım biçimlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, resim geleneği 
içerisinde sadece soylular ve burjuvanın tekelindeki portre kavramı fotoğrafla birlikte 
daha geniş kitlelere ulaşmıştır. "Geleneksel olarak kusursuz modelleri çağrıştıran gü
zellik, fotoğraf tarafından her yerde bulunabilir bir şey olarak sunulmuştur. Kendilerini 
fotoğraf makinesi için güzelleştiren insanlarla birlikte, çekici ve mutlu olmayanlara da 
bir güzellik verilmiştir."17 "İnsanlar portrelerinde yaşamaya devam etmek isterler, ken
dilerinden sonra yaşayanlara iyi görünmek isterler, belki gizliden bunu hak ettiklerini 

15Osman Ürper, 1 960-2000 Yılları Arasında Türkiye'de Fotoğraf Yayınları ve Yayıncılığı (Marmara Ü n .  
G.S.E Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001) s.137. 
16Sabit Kalfagil, Türkiyenin Üzerindeki Işık (Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003), s.292. 
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düşünürler."18 Portre fotoğrafında güzellik anlayışı çoğunlukla modelin güzel görünme 
talebi, ya da modelin fiziki güzelliklerinin fotoğrafın estetiğine katkıda bulunacağı üze
rine yoğunlaşmıştır. Oysa "Çağdaş estetikte çirkin yalnızca ve yalnızca başarısız olandır, 
anlatamayandır, anlatmakta eksik kalandır, öte yandan insan adına herhangi bir derinlik 
taşımayandır, yararla sınırlanmış olandır."19 

Portre fotoğrafı ile ilgili güzellik dışında tartışmalı bir başka kavram da modelle sanatçı 
arasındaki iletişim ve ilişkidir. "Nadar, en iyi yaptığım portre, en iyi tanıdığım insanların
kidir derken, Avedon ise iyi portrelerin çoğunun daha fotoğraflarken tanıştığı insanlara 
ait olduğunu gözlemlemiştir."20 İletişimde bulunulan ve daha önceden tanınan bir mo
delin kişiliğini duygu durumunu yansıtmak daha olası görünürken, öte yandan çekim 
anında iletişimde bulunan modeli yansıtabilmek daha yoğun bir çabayı gerektirmektedir. 
Portre fotoğrafında zaman zaman fotoğrafçılar tarafından tercih edilen bir diğer yöntem 
de modelle iletişim kurmadan habersiz yapılan çekimlerdir. Bu yöntem daha doğal görü
nümlere ulaşmak için tercih edilse de etik yönünden eleştirilmektedir. 

Portre fotoğrafında anlatılmak ve gösterilmek istenilen modelin kişilik yapısı ve duygu 

6S8 durumudur. Bununla birlikte "Portre fotoğrafı kapalı bir kuvvetler alanıdır. Burada dört 
görüntü repertuarı kesişir, birbirine karşı koyar, birbirini çarpıtır. Mercek önündeki ben, 
aynı anda olduğumu sandığım, başkalarının olduğumu sanmalarını istediğim, fotoğrafçı
nın olduğumu sandığı, ve fotoğrafçının sanatını göstermek için kullandığıyımdır.21 

"Portre fotoğraflarına özgü çabalardan biri; genellikle isimsiz, yoksul, toplumsal bakı
mından savunmasız, yaşlı, deli, fotoğraf makinesinin saldırganlığına karşılık kayıtsız (ya 
da ona karşı çıkacak gücü olmayan insanlar) arasında girişilen "gerçek yüz" arayışıdır."22 

Bu çalışmada incelenen portre fotoğrafı benzer bir anlayışla gerçek yüz arayışındaki 
Oktay Çolak tarafından Hindistan'da çekilmiştir. 

Fotoğrafın çereçevesi içerisinde sokakta yaşayan ve duvar kenarına oturmuş yaşlı bir 
adam bulunmakta ve etkileyici bir yüz ifadesiyle fotoğrafın içinden izleyicisine doğru 
bakmaktadır. Yarı çıplak görünümündeki bu yaşlı adamın üzerinde giysi olarak sadece 
bel kısmında dolanmış bir kumaş parçası bulunmaktadır. Büyük ve bakımsız ayakları 
da çıplaktır. Yaşlı adamın hemen sağ yanında topraktan yapılma üç yemek kabı bulun
maktadır. Bu kaplardan ikisi dolu, üçüncüsü ise boştur. Boş olan kabın içerisinde yemek 
artıkları bulunmaktadır. Yine bu boş kabın yanında yere dökülmüş yemek artıkları ve 
henüz kurumamış lekesi görülmektedir. Fotoğraltaki yaşlı kişinin cılız bedenini dayadığı 
duvar da oldukça bakımsız durumdadır. Sıvaları dökülmüş duvarın fotoğrafın sağ tarafı
na gelen kısmı siyah renktedir. Yaşlı adamın yarı çıplak vücudunu dayadığı bölge ise koyu 
gri tondadır. Fotoğrafın sol tarafına doğru gidildikçe duvarın rengi de giderek açılmış ve 
açık gri olmuştur. Bazı bölgeler de beyaza yaklaşmıştır. 

18Henry Cartier Bresson, Karar Anı, (İstanbul, YGS Yayınları, 2006) s.20. 
19A. Temuçin, a.g.e., s.57. 
20sontag, a.g.  e., s.136. 
21Roland. Barthes, Camera Lucida, (İstanbul, Altı Kırkbeş Yayınları, 2000) s.27. 
22Sontag, a.g.  e., s.123. 
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Oktay Çolak, Sokakta Yaşayan Hintli 

Hindistan'da tapınak civarlarında, tren istasyonlarında ve mahalle aralarındaki sokak
larda sıkça görülen bu insanlar, gençliklerinde genellikle hamallık yaparlar ya da "Rik
sa" denilen bisikletli araçla insan taşırlar. Yaşlılıklarında ya da güçten düştüklerinde ise, 
sokaktaki yaşamlarını sürdürebilmek için dilenmeye başlarlar. Üşüdüklerinde buldukları 
atıkları sokakta yakarak ısınırlar. Yemek ihtiyaçlarını da genellikle Budist tapınaklarına 
getirilen ya da cenaze törenlerinde dağıtılan yemeklerden sağlarlar. 

İlk bakışta normal yaşama biçimlerini sürdürenlere aykırı gelen bu yaşam şekline 
Hindistan'da günlük hayat içerisinde oldukça fazla rastlamak mümkündür. Sokaklarda 
tek başlarına yaşayan bu kimsesiz kişilerin üzerlerindekilerden başka sahip oldukları tek 
şey inançlarıdır. Bu kişilerin "Reenkarnasyon"a inanmaları nedeniyle bir sonraki yaşam
larında daha mutlu ve zengin bir yaşam süreceklerine inanmaları, şimdiki yaşamlarından 
fedakarlık etmelerini, bulduklarıyla yetinmelerini ve yaşadıklarını kabullenerek bundan 
rahatsızlık duymamalarını sağlamaktadır. Yaşam felsefelerinde bir kabullenmişlik söz ko
nusudur. 

Fotoğrafta görünen az sayıdaki nesne, bu fotoğrafın izleyici de oluşturduğu anlamların 
da az olacağını çağrıştırmaktır. Oysa fotoğraf izleyenler tarafından dikkatlice incelendi
ğinde anlam ve ileti yapısının sanılanın aksine olduğu açık bir biçimde ortaya çıkacaktır. 
Bu yönde bir anlama etüdü için fotoğrafta bulunan göstergelerin düzanlam ve yanan
lamlarından yola çıkmak gerekir. "Sokakta Yaşayan Hintli" fotoğ rafındaki göstergelerin 
anlam birimcikleri: 
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şım yen + 

/ 

e yatay 
yüzey/+/Yüksek/+/Taş/+/ 

z +  
iz/ 
+ 

anç + 
klık/+ 

Karanlık/+/ Sığınma/+/ 
Yaşanmışlık/+/ 
Dayanma/+ 

a + 
Kirlilik/+/Sağlıksızlık/+/ 

"Sokakta Yaşayan Hintli" fotoğrafında anlam, biçimsel ve içeriksel birlik düzeni üzerine 
kurulmuştur. 

A. Fotoğrafın Anlam Yapısındaki Kültürel Kodlar 

Bir fotoğrafın anlam yapısı içerisinde yer alan kültürel kodları izleyenin algılayabilmesi 
için fotoğrafı çekilen konu, yer ve zaman, kimi zaman fotoğrafçının kimliği ve tarzını 
bilmesi görüntüde yer alan kültürel kodların daha doğru bir biçimde algılanmasını sağ
layacaktır. 

Bakış Açısı ve Bakış Yüksekliği: 

İncelenen fotoğrafı ilk bakışta çarpıcı hale getiren dramatik ve çarpıcı bakışıyla izleyiciye 
bakan yaşlı Hlntllnln yanı sıra, fotoğrafı çekenin tercih ettiği bakış açısı ve yüksekliğidir. 
Kameranın ya da onu yönlendiren fotoğrafçının bir konuya bakış yüksekliği, çerçevede 
yer alan konuların görünümleri kadar izleyenlerin zihnindeki anlamı ve duyguyu da et
kileyebilmektedir. Konuya ve verilmek istenen etkiye göre uygun yükseklik fotoğrafçı 
tarafından belirlenmektedir. 

Bir nesne ya da insana daha yüksekten bakılması onun fiziksel görünümünü etkilemesi
nin yanı sıra psikolojik olarak küçültme, aşağılama ve acıma gibi duygusal etkiler yara
tabilir. Yüksekten bakılan konunun fiziksel görünümü küçüleceği için, izleyenin zihninde 
böyle bir etki oluşmaktadır. Fotoğrafı çekilen konuya normal bakış yüksekliğinden daha 
alt seviyeden bakıldığında ise, aynı nesne olduğundan daha büyük görüneceğinden ve 
izleyenin zihninde heybetli, güçlü gibi bir psikolojik etki yaratabilmektedir. Özellikle bir 
duvarın kenarında yerde oturan çelimsiz yaşlı bir insanın durumunu en kolay şekilde 
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üst bakış açısıyla vermek mümkündür. Böyle bir konuyla karşılaşan bir çok fotoğrafçının 
tercihi en azından bu yönde olacağını tahmin etmek çok da zor olmasa gerekir. 

Oysa Çolak, incelenen bu fotoğrafı çekerken, daha basit ve ilk akla gelebilecek bir bakış 
yüksekliğini reddederek kendi yüksekliğini yerde oturmakta olan modeliyle eşitlemeyi 
tercih etmiştir. Modelinin göz hizasına eğilerek vizörü aracılığıyla göz teması kurmaya 
çalışması ile birlikte fotoğrafın asıl çarpıcılığı da belirginleşmeye başlamaktadır. Çerçe
venin dışına taşan yaşlı adamın bakışıyla izleyen göz göze geldiği anda artık fotoğrafçı 
kenara çekilmekte ve izleyen o noktada fotoğraftaki kişiyle karşılıklı duygu yoğunluğu 
yaşamaya başlamaktadır. 

Bu fotoğrafın nesnesiyle izleyenler karşılaştığında görülen ve izlenen model değildir yal
nızca "Bir şeyi gördükten hemen sonra, aynı zamanda kendimizin de görüldüğümüzü de 
kabul etmemiz gerekir."23 İzleyici fotoğrafa baktıkça kendisinin de model tarafından iz
lenmeye başlandığını hissedebilmektedir. Fotoğrafta bulunan kişi izleyene o kadar mağ
rur bakmaktadır ki, izleyenin ilk görüşte sokakta yaşadığı için yaşlı adama karşı hisset
tiği acıma duygusu uçup gitmektedir. Acaba acınması gereken yoksa izleyen olarak siz 
misiniz? Yoksa bütün insanlık mı? Bu soru girdabının içerisinde dönerken izleyen olarak 661 
biraz da utanarak gözlerinizi ondan kaçırıp çerçeve içinde dolaştırmaya başladığınızda 
ise fotoğrafçın ın yeniden ortaya çıktığını, bu defa anlatımı daha da güçlendirmek için 
konuya optik bir müdahalede bulunduğunu fark ediyorsunuz. 

Fotoğrafçı, Model ve İzleyici Arasındaki İletişim: 
Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında geniş açılı bir objektifle oldukça yakın bir mesafeden 
çekimin yapıldığını ve modelin yaşlı ve zayıf bedeninin bu optik etkiyle deformasyona 
uğra(tıl)dığını, üstelik bunu yaparken de fotoğrafçının yabancı bir ülkede, tanımadığı, 
tepkisini bilemeyeceği bir kişiye cesaretle çok yakın bir mesafeye kadar yaklaştığı görül
mektedir. Fotoğrafçı modeline o kadar yaklaşmıştır ki kişisel alanının içine girmiştir. 

"İmgeler, izleyicilerle resim çerçevesi içindeki dünya arasında belirli ilişkiler oluşturabilir. 
Böylelikle imgeler, izleyicilerle etkileşime girerler ve izleyicilere neyin sunulduğuna ilişkin 
bir görüş önerirler. Bu anlamların gerçekleşmesinde üç faktör anahtar rol oynar: temas, 
mesafe ve bakış açısı. Pek çok resimde, insanlar resim çerçevesinin içinden, doğrudan 
izleyiciye bakarken gösterilmektedir. Böylelikle bu resimdekiler, izleyicilerle hayali bir 
ilişki kurarak 'temasta bulunurlar'. Kress ve van Leeuwen bu tür resimleri 'talep' resim
leri olarak adlandırmaktadırlar. Talep resimlerinde izleyiciden acıma, saygı vb. şeyler 
talep edilmektedir."24 

Fotoğrafçının modeli ile kurduğu temasla birlikte, kamusal alan olarak kabul edilen so
kakta herkesin gözü önünde bir yaşam süren bu yaşlı adamın, burada bir özel alanı 
olduğunu ve izleyici olarak sizin de buraya girmiş olduğunuz ortaya çıkıyor. "Her bir 
fotoğraf göndergesinin özel bir görünümü olarak okunur. Fotoğraf çağı özel olanın halk 

23Berger, a.g.e., s.9. 
24Gülseren Şendur Atabek, "Anlam Oluşturma: İnternet Görüntü Bankalarında Görüntü Kategorileri
nin Göstergebilimel Açıdan Çözümlenmesi" Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslar arası Konfe
ransı, (İstanbul, Marmara Ünv. İletişim Fak. Yayını, 2006.) s.73. 



üzerine, daha doğrusu özelin genelleştirilmesi anlamına gelen yeni bir toplumsal değe
rin yaratılması üzerine yayılışına denk düşmüştür. Özel olan halk tarafından olduğu gibi 
tüketilir."25 Bu noktada özel alanın çekiciliğine kapılmanın etkisiyle utangaç bir tavırla 
yeniden modelle göz göze geliniyor. Özel alanına girdiğinizin farkında olduğunu bakışla
rıyla hissettiren bu yaşlı adam, aynı zamanda fotoğrafa bakan kişiye aslında her şeyin 
bir gerçeklik duygusundan ibaret olduğunu hissettiriyor. Bu gerçeklik duygusu izleyici de 
tedirginlik halinin devamını sürdürse de, özel alana girilmesine müsaade edilmiş olması 
ya da adamın kayıtsız bakışlarından kaynaklanan cesaret bir rahatlık duygusu yaratıyor. 
"Araştırılan-görüntülenen kesitle ilgili olarak bizim nasıl baktığımızın yanında biz bakar
ken bize nasıl bakıldığı da değer kazanmaktadır. Bu noktada görüntü kültürler arası bir 
okuma ve çeviri aracı haline de gelmektedir . . .  Araştıranın-görüntüleyenin sahip olduğu 
avantaja bir kere daha dönülecek olursa, görüntü elbette etnografik açıdan ele alınan 
kesitin bir parçası gibi gerçeği yansıtmaya; başka bir kültürün paylaştıklarını, ümitlerini, 
hikayelerini veya sıkıntılarını aktarmaya aracılık edecektir."26 

Fotoğrafçının bu fotoğrafta oluşturduğu biçim anlayışı ve estetik kaygısıyla yarattığı at
mosfer, fotoğrafın alıcısında estetik hazlar yaratmaktadır. Ama yine de bir alıcı olarak 

662 bir süre sonra aldığınız estetik hazları bir kenara bırakıp, bir insan olarak, sizi hiç itiraz 
etmeden özel alanının içine kabul eden bu büyük ayaklı, cılız, yaşlı adamın özel hayatına 
biraz daha girmek istiyorsunuz. Zira adamın bakışlarının anlamı değişerek sizi davet 
eder bir hal alıyor. Bu yaşlı adamın özel hayatının içine yeniden girdiğinizde, aslında 
fotoğrafa ilk bakışta bir insan olarak duyduğunuz acıma duygusundan dolayı pişmanlık, 
hatta utanç duyuyorsunuz. Bu yaşlı adam ona acımanızı özellikle küçük görmenizi ise 
hiç istemediğini, onun bu yaşam şeklinin bir tercihten ibaret olduğunu hissettiriyor. Yaşlı 
adamın saç, sakal ve bıyıklarının çok da bakımsız olmaması kendine baktığını, hayata 
boş vermediğini, kendini bırakmadığını gösteriyor. Evet o sıradan bir düşkün, sokaklarda 
yaşayan herhangi biri değil. Bu durum fotoğraftaki kişi hakkında daha da merak ve ilgi 
uyandırıyor. Onu daha da yakından tanımak isteği fotoğrafta bulunan başka objelere 
dikkatinizi çekmeye yetiyor. 

Vücudunun çok küçük bir bölümünü saran kumaştan başka hiçbir kıyafeti, hatta ayak
kabıları bile olmayan bu adamın boynundaki iki sıralı kolye ya da ip acaba bir süs olabilir 
mi diye düşünüldüğünde böyle olmadığını anlamak uzun sürmüyor. Öyleyse tıpkı mito
lojiden bu yana kullanıla gelen anlam yüklü simgelerden biri olabilir. "Hercules'in omuz
larına attığı aslan derisi, Ajax'ın yayı, Achilles'in elindeki Peeusuna mızrağı, Agamemnon 
tarafından taşınan Atreides'in asası, Hades'in taktığı köpek derisi kasket, Hermes'in sal
ladığı yılanlı asası. Bütün bu değerli eşyalar sahip olunan güce ve kullanılan işlevlerin 
amacına hizmet eden sembollerdir. Bir kişiye bağışlanan iç enerjinin destekçisi ya da 
bağı olarak kullanılan kollar ve bacaklar gibi o kişiye bağlıydılar ve diğer parçalarla bir
likte beden şeklini biçimini tanımlardı."27 

25Barthes, a.g.e., s.117 
26Aktaran Orhon, a.g.e., s.130 
27Jean-Pierre Vernant, "Dim Body, Dazling Body" Michel Feher, Ramona Naddar, Nadia Tazi (der.) 
Fragments for a History of the Human Body içinde, yayımlanmamış çeviri: Sergenç İneler, Urzone 
ine. New York, 1990. 
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Bu simge hemen Hindistan'ın zengin etnik ve inanç yapısını akla getirmektedir. Hindis
tandaki yaygın inanca göre kutsal günlerde, gün batımı ve gün doğumlarında kutsal 
Ganj nehrinde Hindu ya da Budist rahiplerle birlikte yıkanılarak, dualarla, ayinlerle takı
lan bu iplerin onları kötülüklerden korumaktadır. Fotoğraftaki kişinin üzerinde bulunan 
ve "Sare" adı verilen tek parça kumaş da yine geleneksel bir örtünme işlevinin yanında 
dini inanışların da bir göstergesidir. Bu doğrultuda dikişsiz bir biçimdeki kumaş, sadece 
vücuda dolanarak kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında fotoğraftaki yaşlı kişinin inançları
na bağlı, bir yaşam felsefesi olan, geleneksel biri olduğu izlenimini güçlendirmektedir. 

Zaman ve Uzam: 
Bir görüntüyü izleyenin anlamlandırmasında kullanacağı değişkenler arasında o görün
tünün zaman ve uzam boyutu da yer almaktadır. Zaman ve uzam boyutu izleyene bilgi 
taşımanın yanında görselliğe estetik değer de katmaktadır. "Uzam ve zaman çerçevesin
de estetiğin bir kimyasından söz edebildiğimiz gibi bir aritmetiğinden ve geometrisinden 
de bahsedebiliriz. Her sanatçı kendisini bir uzam ve zaman düzenleyicisi olarak duyar. 
l<ullanacağı şey sözcüklerden, boyalardan, sesten önce ya da onlarla birlikte uzamdır ve 
zamandır."28 

Bir görüntünün zaman boyutu ile ilgili olarak ilk mesajı veren görüntüde var olan 'ışık'tır. 
Işığın miktarı, yönü ya da türü görüntüde izleyenin zaman algısını biçimlendirir. Işığın 
yanında görüntü içerisinde yer alan bazı nesnelere yönelik kültürel bilgiler ya da kodlar 
(üretim ve kullanımlarının tarihsel dönemleri, moda vb.) yine o görüntünün zaman bo
yutu hakkında bilgiler taşıyabilmektedir. 

Bir görüntünün izleyici tarafından algılanan zaman boyutunu tanımlarken nesnel ve öz
nel zaman olarak iki farklı olgudan bahsetmek gerekir. "Saatle ölçülen zamana saat 
zamanı ya da nesnel zaman denir. Hissedilen zaman da psikolojik zaman ya da öznel 
zaman denir. Zaman diye bir olgudan söz edebilmek için bir olayın ve değişimin olması 
gerekir. Zaman mekandan ayrı düşünülemez. Doğadaki her bir nesne hem bir uzayın 
içersindedir, hem de zamanın içerisindedir. Bu nedenle zaman ve uzay birbirinden ay
rılamaz."29 Günlük yaşamımızda zaman tek boyutlu olarak geçmişten geleceğe doğru 
ilerler. Oysa fotoğrafta zaman çoğunlukla geriye doğru işlemekte, doğası gereği de belli 
bir anda dondurulmuş zaman birimi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle fotoğrafta 
nesnel zamandan çok öznel zaman söz konusudur. 

Bir fotoğraftaki uzamı fotoğrafçının görme biçimiyle sınırlarını belirlediği çerçeve düzen
lemesi oluşturur. Çerçeve içerisinde görünen nesne ve boşluklar pozitif uzamı oluştu
rurken, kimi zaman çerçeve dışında da devam eden konularsa negatif uzamı oluşturur. 
"Anlatıda uzamın çeşitli işlevleri vardır. Öncelikle olaylarda bir dekor işlevi görür, bunun 
yanında, kişileri tanıtma yollarından biri olarak da dramatik bir işlev yüklenip olay örgü
sünün temel öğesi olabilir."30 

28Temuçin, a.g.e., s.170 
29Levent Kılınç, Görüntü Estetiği, (İstanbul, İnkılap Yayınları, 4. Baskı, 2003), s. 76. 
30Zeynel Kıran, Ayşe Eziler Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri (Ankara, Seçkin Yayınları, 2.Baskı, 2003), 
s.229. 
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İncelenen fotoğrafın zaman ve uzam boyutuna bakıldığında oldukça sınırlı bilgiler ta
şıdığı görülmektedir. Fotoğrafın siyah beyaz olması, dlfüz (dağınık) bir ışıkta çekilmesi 
nedeniyle sert gölgelerin olmaması, eserin ışığından yola çıkılarak elde edilecek zaman 
bilgisini olanaksız kılmaktadır. 

Fotoğrafta zamanı hissettiren en önemli objeler modelin kıyafeti ve yanında bulunan ye
mek kapları ve kırıntılardır. Modelin yarı çıplak bedeni ve kıyafetinden fotoğrafın sıcak bir 
mevsimde çekildiği izlenimi edinilmektedir. Psikolojik zamanı bildiren yemek kaplarından 
ikisi dolu, biri boştur. Boş olan kabın içinde bulunan ve yere dökülmüş hala kurumamış 
yemek kalıntıları düzdeğlşmeceli olarak sebep sonuç ilişkisi kurularak bir yaşanmışlığı, 
yaşanılan hayatın tüm gerçeklerin içinden geçerek akıp gittiğini, dolu duran iki kap ise 
geleceği ve belli bir süre de olsa aç kalınmayacağını, modelin şimdilik yemekle ilişkisinin 
bitmiş olduğunu sembolize etmektedir. Fotoğrafın bu bölgesinde zeminde bulunan kırık 
parçaları da eski yemek kaplarının parçalarına benzemektedir. Bu kırık parçaları yaşamın 
o duvarın dibinde belli bir süredir sürdürüldüğünün kanıtı gibidir. Kırık yemek kaplarının 
kalıntıları düzdeğişmecell olarak geçmiş ve şimdi arasında bir ilişki kurulmasını sağla
maktadır. 

İncelenen fotoğrafta uzam yine fotoğrafçı tarafından çok kısıtlanmıştır. Fotoğrafın uza
mın ı  duvar, zemin ve boşluk oluşturmakta, çekildiği yer ve çevresi hakkında bilgi verme
mektedir. Pozitif uzamdan yola çıkılarak bu fotoğraf hakkında kesin yargılara varmak pek 
mümkün görülmemektedir. Uzamın bu yapısı muğlak bir biçimde fotoğrafın Hindistan 
dışında herhangi bir yerde de çekilebileceği izlenimini vermektedir. Bunun yanında sade 
bir anlatım tercih edilerek fotoğrafın asıl ilgi merkezini oluşturan modelden başka unsur
larla izleyenlerin dikkatinin dağı lmaması sağlanmaktadır. 

Fotoğrafın fonuu oluşturan duvarın sağ kenarının siyah tonda olması, bu kişinin geç
mişini ve yaşanmışlığını akla getirmektedir. Duvarın kimi yerlerin in daha açık tonlarda 
olması, geçmişte yaşanılan aydınlık ve mutlu günleri, detayların kaybolduğu siyah bölge 
ise karamsarlığı ve unutulmuşluğu, bu nedenle de yaşanı lan birçok şeyin üstünün ka
patıldığı duygusunu yaşatmaktadır. Ayrıca, fotoğraftaki bu yaşlı adam, sırtını bu koyu 
bölgeye doğru dönmüş görünmektedir. Yaşlı adamın sırtını dayadığı koyu gri bölge ise, 
içinde yaşadığı zamanın, ne geçmişindeki kadar karanlık, ne de geleceği kadar aydınlık 
olduğunun ifadesi gibidir. Bir beklentinin olmadığı gibi, rahatsızlık da duyulmayan nötr 
bir durumda yaşanılan gerçek zamanın yansıması gibidir. Fotoğrafın sol kenarına doğru 
uzanan açık gri bölümü ise geleceği çağrıştırmaktadır. Açık rengin hissettirdiği karam
sarlıktan uzak aydınlık bir gelecektir. Reenkarnasyon inancına göre yeniden dünyaya 
gelindiğinde daha mutlu, daha aydınlık bir geleceğe adım atılacağı inancı tekrar hatır
lanmaktadır. 

Fotoğrafın alt bölümünde bulunan ve yaşlı adamın üzerine oturduğu zemin de aynı duvar 
gibi geçmişi ve geleceği ile yaşamı çağrıştırmaktadır. Fotoğrafta görülen kaldırım derin 
bir yarıkla ikiye ayrılmıştır. Bu iki parçadan bedeninde büyük bir bölümünün bulundu
ğu büyük olanı geçmişi ve yaşanmışlığı, yalnızca sağ ayağın üzerinde durduğu küçük 
kaldırım parçası ise kısa da olsa gelecek yaşamı ya da azalan ömrü sembolize eder gö
rünmektedir. 
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OSMAN ÜRPER 

Beden D111: 
Beden dili, insanlar arasında duygu dünyasına yönelik bilgileri yansıtan önemli bir iletl
şlm biçimidir. Bedenin bütünü ya da belli bir parçasının hareketi, duruşu tıpkı gelişmiş bir 
iletişim sistemi gibi anlamlar taşımaktadır. "Beden artık doğanın bir gerçeği olarak değil, 
değişmez ve ortak gerçek ama tamamıyla kesinleşmemiş bir düşünce; tarihsel bir sın ıf, 
hayal gücünde demlenmiş ve her durumda kültürle aldığı form ve üstlendiği fonksiyon
larla belli bir kültürde deşifre edllmelidir."31 

Fotoğrafta görünen kişinin beden dili incelendiğinde ilk dikkati çeken yüzü ve bakışları
d ır. "Yüz, yaşam boyu kendimizi kazıdığımız bir alandır, esasen çeşitli yaşantı içerikleriyle 
bütünleşen en mahrem sırlarımız onda birikir." Mağrur bir ifadede görülen yüz ve onu 
taşıyan başın diğer bölümleri lncelendlğlnde beyazlaşmış ve seyrelmiş saçlar, derin alın 
çizgileri yaşanmışlığı ve yaşlılığı gösteriyor. Başın ne sağa ne de sola yatık olmaması da 
yüzdeki mağrur ifadeyi destekliyor. 

İkinci olarak dikkati çeken, bedenin bir bütün olarak konumunu belirleyen oturuş biçimi-
dir. Oturma stlll modelin oldukça rahat olduğunu d ikkat çekiyor. Duvar ve zemin gibi iki 665 
sert yapıyla temasa rağmen beden, eğimli bir biçimde durmaktadır. Dik ve rahatsız bir 
oturuş biçimi yoktur. Yemek kaplarından birinin boş olması, bu kişinin rahatlığının sebebi 
konusunda çağrışımda bulunmaktadır. Adeta yenilen yemek sonrası gevşeme, rahatla-
ma duygusu tüm bir bedeni kaplamış görünüyor. 

Bedende dikkat çeken diğer bölgeler ayak ve ellerin duruşu ve biçimi i le ilgil idir. Ayak 
parmakları belki de ayakkabısızlık ve korunaksızlıktan aşırı derecede deforme olmuş gö
rünmektedir. Bacakların ise bedeni örten bir biçimde duruşu, kamusal alandaki her türlü 
tehlikeye karşı bedeni adeta korunaklı hale getirmektedir. Aynı zamanda sırtın duvara 
yaslanıp temas etmesi ile de korunma ihtiyacı giderilmektedir. Kolların birbirine bağlan
ması ise adamın tıpkı tıraşlı saçları ve yüzü gibi hayata bağ l ı l ığ ın ı  göstermektedir. 

B. Fotoörafın Anlam Yapısındaki Biçimsel Kodlar 
Fotoğrafta da diğer görsel sanatlarda geçerli olan kompozisyon kuralları kullanılmakta
dır. Bu kural lar gözetilerek yapılan görüntü düzenlemeleri basitçe ayıklama dediğimiz 
edimle yapılır. Konuyu anlatmakta ve vurgulamakta gerekli olan figürler çerçeve içine 
alınır diğerleri ayıklanarak çerçeve dışında bırakıl ır. Çekim anında görüntü düzenlemesi 
yapıl ırken bakış açısı ve yüksekliği, konu ile aradaki mesafe, uygun an ın  saptanması 
gibi değişkenlerden yararlanılır. Bu değişkenlerle ilgili yapılan tercihler hem görüntüde 
yaratılmak istenen anlamı oluştururken hem de biçimi düzenler. "Önemli olan sanatla 
içeriksel yapının özelliklerini göstermek ve buna göre biçimsel oluşumların koşullarını 
ortaya koyabilmektir. İçerik her zaman biçimlenmiş lçeriktir."32 

Fotoğrafın biçimsel yapısı düzenlenirken estetik kaygılar nedeniyle 'güzel'e ulaşmak he
denenir. "Güzel bir obje ile ilgilidir. Güzelliğin biçimsel nitelikleri deyince de her şeyden 

31Vernant, a.g.e. 
32Temuçin, a.g.e., s.212. 
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A Semiological Analysis on Meaning and Factors of Composition in 
Photography 

In our every day life thousands of images flow fast in front of our eyes. But how much 
do we remember from what we see in a movie we watch, a newspaper we read, an 
exhibltlon we see or even the web we surf on? How much are we aware of the detalls 
we miss whlle we exhlblt the hasty consumption behavlor that is regarded as madness 
or even an l l lness of our tlmes. 
The time and the speed in which an image is consumed constitute an important concern 
especially when one takes into account the time, labor and experience needed to 
produce that lmage. Being one of the most important vlsual means of communication, 
photograph takes lts share from fast consumption craze. The idea that photograph is 
easy to produce as well as abundance of images negatively affect viewer sensitivity. For 
most what Is produced easily is consumed easily. 
A good photograph sometlmes only glves lts viewer an aesthetlc pleasure but other 
tlmes it can teli one or more story. Some of the tlmes it can do both. In this paper an 
example of that kinci, a black and white photograph of an old man, taken by Oktay Çolak 
on the street in Indla, Is chosen for a semiologlcal analysls. 
The aforementloned photograph with its plainness drags lts vlewer into an emotional 
exchange. It has a meanlng that goes deeper and wlder when one continues to look at 
it. A lot of signs and meanlngs that remaln in the framework of the photograph provide 
room for multiple readings. 
Therefore, the photograph can be seen as a text that Roland Barthes considers suitable 
for polysemic readlng. The objective of this paper is to examlne the composition of the 
photograph and the contribution that figures within this composition into its meaning 
by using the analytical concepts and tools of semlology, In order to achieve this the 
photograph is analyzed in terms of its viewlng angle and viewpoint, directions and 
contrasts, colors, time and space as well as interpersonal communication that takes 

place within it. 
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Pathways from katharsis to the 

Aristotelian Virtue 

Banu YILANKAYA 

Every variety of moral, aesthetic, and therapeutic effect that is or could be experienced from 
tragedy has been subsumed under the venerable word [katharsls] at one time or another. 

Gerald Else (Quoted from Halliwell, "Tragedy and the Emotlons", p . 184) 

It is not altogether unreasonable that the debate ever what Arlstotle meant by kathars/s 669 
which has dominated the agenda of Western philosophy since the Renaıssance has been 
characterized as "a grotesque monument of sterility", as a "frighteningly complex" and 
"probably insoluble" problem. As Aristotle never says explicitly what he takes katharsis 

to involve, and lndeed uses the term only twice, the term has been interpreted as 
referring to medical purgatlon, to religlous purlficatlon, to moral educatlon or habituatlon 
and to intellectual clarification, among other thlngs, ali of which, however, in seme way 
or other, failed to provide a decisive solution to the problem. The aim of this paper is to 
make a minimal sense of tragic katharsis without ascribing any kind of inconsistency to 
Arlstotle's systematizing phliosophy. The lnterpretatlon of Aristotellan katharsis which 
I have undertaken here will have three lnterrelated fundamental polnts of departure. 
Firstiy, the Aristotelian project of answering Plato's objections regarding the harmfui 
effects of tragic poetry (especially in the Repub/ic) leads to the indisputable contention 
that Arlstotle's conceptlon of katharsis must be consistent with his rebuttal of Plato's 
charges. Secondly, in trylng to understand the Arlstotellan katharsls, one must avoid 
attributing to Aristotle a Platonic account of the emotlons, which he dld not hold. Flnaliy, 
any interpretation of Aristotelian katharsis must take his systematic philosophy into 
consideration, i .e .  his conception of the emotions and his ethics in particular, which 
lmplles the significance of the Rhetorlc, Politics and Nlcomachean Ethics in interpreting 
the Poetics. Keeping these points in mind, I will try to come up wlth an interpretatlon 
of tragic katharsis which not only shares the basic assumptlons of the dominant yet 
discrepant interpretations of katharsis, but is more consistent with the Aristotelian 
framework. To this aim, I need not discuss all the i nterpretations of katharsis, which is an 
imposslble task, but only those of prevalllng ones, i.e. medical purgatlon and clarlfication 
that implies an ethical training. 1 Thus, I will first crltlcaliy dlscuss these lnterpretatlons 
of katharsis, discerning their pres and cons. Then, I will propose an i nterpretatlon of 

1Though it Is a wldely supported vlew, ı wlll not dlscuss the lnterpretatlon of katharsls as lntellectual 
clarlftcatlon, ı.e. as referrlng to the lncldents in the drama. My reason for dolng so Is malnly that the 
evaluatlon of kathars/s as out of the emotional sphere leaves katharsis only withln the text, which I 



katharsis that brings together these apparently irreconcilable interpretations and claim 
that, even if katharsis keeps its widely accepted senses of "purgation", "clearing up" or 
"clarification", it can stil/ imply a moral education, whereby a pathway from katharsis to 
the Aristotelian "golden mean" and thereby to virtue is provided. 

Katharsis as Purgation 
Aristotle uses the term katharsis in his definition of tragedy in the Poetics. Tragedy, he 
says, is "an imitation (mimesis) of an action that is serious, complete and possesses 
magnitude; in language made pleasurable, each of its species separated in different 
parts; perfarmed by actors, not through narration; effecting through pity and fear the 
katharsis of such emotions" (1449b 25-30) . 

That by katharsis Aristotle means a purgation of the emotions has been a commonly 
accepted view in the last hundred years . This interpretation suggests that l<atharsis 
is to be understood as purgation in a medical sense, as the discharge of unwanted 
and unneeded substances from the body or the soul. l<atharsis is thus a cure far an 
emotionally pathological, unhealthy, or at best, undesirable condition: it helps one to 

6?0 get rid of or to expel the noxious emotional elements. 

This interpretation is based on the pre-Aristotelian occurrences of katharsis as a medical 
term covering both the procedures and materials of purging used by doctors, and alsa 
the physical processes of discharge which may be the results of medical treatment.2 

The strong evidence supporting this interpretation is the last book of the Politics, 
where Aristotle uses the term l<atharsis far the second time but deals with it at some 
greater length than he does in the Poetics. The context of his reference to l<atharsis is 
a discussion of various uses of music, i . e .  mousike, by which he  means not only music, 
but alsa the poetry which was usually performed along with it, including drama .3 Far 
children, music can be used far education (paideia); far adults it can be used to bring 
about relaxation from tension and l<atharsis. Aristotle gives the example of people prone 
to enthusiasm, or to ecstatic frenzy and argues that mousike which excites their frenzy 
can have a calming effect on them: 

Some persons fail into a religious frenzy, and we see them, restored as 
a result of the sacred melodies -when they have used the melodies that 
excite the soul to mystic frenzy- as though they had faund healing and 
katharsis. Those who are influenced by pity or fear, and every emotional 
nature, must have a like experience, and others insofar as each is 
susceptible to such emotions, and all receive a sort of katharsis and are 
relieved with pleasure. The l<athartic melodies likewise give a harmless 
pleasure to mankind. (1341b30-1342a15) 

Aristotle here speaks of katharsis in medical terms: it is a cure far those who are subject 
to enthusiasm. He also states that the same thing holds for anyone who is prone to 

believe to be inappropriate because it underestimates not only the significance Aristotle gives to the 
emotions fer katharsis, but alsa the moral function Aristotle attributes to tragedies. 
2Halliwell, "Tragedy and the Emotions", pp.185-6 
3Janko, "From Catharsis to the Aristotelian Mean", p.343 
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pity and fear and who is emotionaliy influenced by events: Kathartic melodies brings 
about "as it were healing and katharsis" for those who are prone to religious frenzy 
and "katharsis and pleasurable relief" for any emotional being .  Aristotle's references to 
"healing" and "relief" suggest that katharsis in some way or other puts right something 
which is wrong with us. But even if we admit that religious frenzy is an unhealthy 
condition that calis for an expulsion, what needs to be discharged in virtuous people? 
What exactly is that which is "purged" through katharsis? 

To see that it is not the emotions themselves, we have to briefly consider Aristotle's 
account of the emotions .  First of all, it is wrongheaded to conceive the Aristotelian 
emotions as purgeable. In the Rhetoric, Aristotle defines fear, for instance, as "a pain 
or disturbance due to imagining some destructive or painful evil in the future ... Fear is 
caused by whatever we feel has great power of destroying us, or of harming us in ways 
that tend to cause us great pain . . .  making us feel that terrible thing itself is close at hand; 
and this is danger" (1382a20-35). The emotion of fear requires the feeling of fear as 
well as the belief that one is in a danger that is worthy of fear. Thus, as Lear observes, 
the emotion of fear can not be exlıausted by the feeling of fear.4 

Besides, the interpretation of katharsis as purgation of the emotions attributes to 
Aristotle a Platonic conception of the emotions. First of ali, unlike Plato, Aristotle did not 
hold a clear-cut distinction of the parts of the soul, rational and irrational, but stressed 
the compound nature of the soul. Although, for Aristotle too, reason is truly man, it is 
not sharply separated from the non-rational part of the soul. According to Aristotle, not 
only does the entire complex of organic functions support rational as weli as irrational 
activity, but also reason is involved i n  the control of perception and desire, and the 
bodily nature in general, i .e .  ali other human functions are organized around reason .  
Thus, for him, emotions are not bad things in themselves, inherently unwanted; they 
are not irrational impulses. Unlike Plato, Aristotle insists that the non-rational part of 
the soul partakes in, agrees with and is persuaded by rationality. As ali the parts of the 
soul function in interaction to the extent that man is a unity, there is no question of 
repressing or suppressing the emotions in Aristotle . 

As emotions are grounded in our understanding, an emotional response to an event 
requires an assessment of the circumstances. In the case of fear, the situation must be 
judged to be one that threatens pain or injury, one that is dangerous. Since the emotional 
responses may be appropriate or inappropriate to the situation at hand, emotions are 
not immune to ethical evaluation, which means that there is a close connection between 
emotion and virtue. As Aristotle puts it: 

Both fear and confidence and appetite and anger and pity and in general 
pleasure and pain may be felt both too much and too little, and in both 
cases not well; but to feel them at the right times, with reference to the 
right objects, towards the right people, with the right aim, and in the right 
way, is what is both intermediate and best, and this is characteristic of 
virtue. (1106b15-25) 

4Lear, "Katharsis," p.317 
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Aristotle's ethics thus connects ethical behavior to well-tralned emotions. Far from being 
unwanted noxious elements, emotions have a crucial role to play in the acquisition of 
good ethos. Thls dlrects us to a more sophisticated interpretation which is in accordance 
wlth the Aristotellan framework, l.e. katharsis as clarification of the emotions, implying 
their education far the ethical ideal, "golden mean". 

Katharsis as a Proeess of Ethlcal Habituation of the Emotlons 

The interpretatlon of katharsis as a homeopathic "clarlfication", "cleaning" or "clearing 
up" of the emotlons is a more refined view that has been lntensely supported by scholars 
including Nussbaum and Halliwell in recent years. On this lnterpretation, katharsis 

refers to a clarificatlon of the emotlons of plty and fear by means of their expression 
in the theater. Understood as clarlfication, katharsis of plty and fear work on people to 
order and balance thelr emotional states and thereby, make them prone to feel these 
emotions in the rlght time, in response to the rlght thlngs, with regard to the right 
people, far the rlght reason and in the right way. That is, katharsis clarifies emotions by 
rousing powerful emotlons with a simple traln of events that life provides. Since having 
the appropriate emotional responses to the circumstances Is a characteristic of virtue far 

672 Aristotle, katharsis provides an ethical training or education .  

This interpretatlon of katharsis has significant advantages. Firstly, on this interpretation, 
the moral function that Aristotle apparently attributes to tragedy can be understood:  
tragedy is part of the moral education of people. It  is a medium through which certain 
emotions are learned, explained and ciarified through habituation. It teaches how fear 
and pity are to be felt and where they are appropriate, and thereby, prepares the 
audience to deal with real concrete life situatİons. 

Secondly, this interpretation does not ascrİbe to Aristotle a Platonic view but İS based 
on a genuinely Aristotelian conception of the emotions: emotİons are not ali together 
detrimental; they prepare the way to perfarming ethical actİvities. It is therefore 
consistent with Aristotle's rebuttal of Plato's charges concernİng the harmful emotional 
effects of the tragic poetry. To put it very briefly, in Book X of the Republic Plato critİcizes 
poetry on the grounds that it arouses and thereby strengths the emotions, which are 
to be suppressed or at least to be brought under control in his view. Aristotle's reply 
to Plato is obvious: throughout the Poetics, he emphaslzes that the arousal of the 
emotions (of plty and fear at least) is not only a legitlmate aim but the genuine effect 
of tragedy. The interpretation of katharsis as clarificatlon of the emotions coheres with 
this contention, far, on this account, tragedy can be consldered as a part of an ethical 
habituation. 

Although this interpretation has these overwhelming advantages, it has been severely 
criticized by some schoiars, including Jonathan Lear. Lear has three main objections to 
the clarification view of katharsis, all of which, I believe, may be sufficientiy refutted. His 
first objection İS that on this account, a virtuous person cannot experience a katharsis, 

far he is "in no need of education".5 His second objection concerns the above quoted 
text from the Politics: Lear argues that Aristotie clearly distinguishes kathartic melodies 

5Ibid, p.319 
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from "ethlcal melodies" that are "educative of the emotlons and should be employed in 
ethical traln lng".6 Finaliy, his last reason for rejecting the clarlfication interpretatlon ıs 
that tragedy provides a very poor tralnlng fer the emotional responses of real life.7 

His first objection Is relatlvely easy to answer, for Aristotle neither dlrectly nor lndirectly 
asserts that virtuous people are in no need of education. On the contrary, Aristotle 
strongly emphasizes that the acqulsltlon of a good ethos, belng virtuous and thereby 
achlevlng eudaimonia is a matter of activlty and exerclse: eudaimonia is not the reward 
of a kind of life, but ıs itself a life; it Is leadlng a virtuous life. As such, it is not state 
but a process; an exercise that constantly develops. Accordingly, it can be ascribed only 
to the complete human life, for the good life requlres permanence and stability over 
time, As leading a vlrtuous life is a lifelong actlvlty, there is a lways a room for further 
improvement, further reallzatlon of the potentialltles and further experience, even for 
those who are virtuous. Thus, to the extent that man, however virtuous he may be, 
is imperfect, everyone can benefit from the cathartlc process. Besldes, as Nussbaum 
also observes, Arlstotle does argue that the good people learn somethlng, i .e. receive 
education and advlce.8 Concerning the frlendshlp of the good people, Arlstotle says, 
"they [good people] seem to become better i n  thelr actlvlty and thelr correction of 6]3 
one another" (NE, 1172a10-15), Education in the sense of paideia is certalnly only for 
young children, but the ethical education through tragedy lmplled by the clarificatlon
interpretation is not paideia; it is an educatlon for the adults, lncluding virtuous ones. 
Thus, it is merely Lear's supposition that the virtuous people never need to learn 
anything. 

As for Lear's second objection, ilke Plato, Aristotle thought that witnessing mimesis and 
having emotlonal responses to them does have habit-formlng effects. As he argues in 
the Politics, mousike, which includes poetry as weli, has 

.. . some influence over the character and the soul. It must have such an 
influence if characters are affected by it. And that they are so affected is 
proved in many ways .. . when men hear imitations, even apart from the 
rhythms and tunes themselves, their feelings move in sympathy. Since 
then muslc Is a pleasure, and vlrtue conslsts in rejoicing and loving and 
hating rightly, there is clearly nothlng which we are so much concerned 
to acqulre and to cultlvate as the power of forming rlght judgments, and 
of taking dellght in good disposltions and noble actions, Rhythm and 
melody supply lmltatlons of anger and gentleness, and also of courage 
and temperance, and al l of the qualities contrary to these, and of the 
other quallties of character, whlch hardly fail short of the actual affections, 
as we know from our own experience, for in listening to such strains our 
souls undergo a change. The habit of feeling pleasure or paln at mere 
representations is not far removed from the same feeling about realities. 
(1340a5-25) 

6Ibid, p.319 
7Ibid, p.320 
8Nussbaum, "Tragedy and Self-sufficiency", p.282 



Aristotle thus connects the concept of mimesis with the habituation of the emotions and 

argues that mousike can provide an education for us to have the appropriate emotional 

responses in real life. It is reasonable that a similar effect takes place in the case of 

tragedy and this contention is supported in 1341b30-1342a15 (the paragraph quoted 

on pages 5-6 of this paper). Aristotle there argues that melodies relating to character, 

which Lear labels as "ethical melodies", must be used for education, and melodies 

relating to action, by which Aristotle means melodies that imitate an action (as do 

tragedy), and melodies relating to passion must be used for listening someone playing 

them. Thus, Lear is right in claiming that Aristotle distinguishes kathartic melodies 

from educative ones, but he is wrong in assuming that this eliminates the possibility of 

the interpretation of katharsis as ethical habituation. For, as we have said before, the 

education in question is paideia, which refers to the education of the youths, where 

the context is about which instruments and what melodies youths should learn to play 

during their education. Hence, there is nothing here that rules out the interpretation of 

katharsis as ethical training for adults, 

674 Lear's second objection, i .e. that tragedy provides a very poor training for the emotional 

responses of real life, is based on his contention that we should not be trained to find 

any pleasure in real life tragic events, as we find pleasure in the tragic portrayals of the 

poets.• This objection can be adequately responded in the light of Aristotle's emphasis on 

the connection between the concept of mimesis and ethical habituation of the emotions 

(1340a5-25 quoted above). If listening to music can habituate or educate us to feel the 

appropriate emotion in real life circumstances just because it imitates emotions like 

anger and courage, why could not tragedy, which arouses the emotions of fear and pity, 

produce the same effect? Lear's only reason for claiming that it cannot is simply the 

(tragic) pleasure taken, which is not an appropriate response to real tragic situations. 

But do we not take pleasure in listening to music? If the pleasure accompanying listening 

to music does not el iminate its educative role, why should tragic pleasure do so?10 

Responding to Lear's objections, however, does not mean that the education

interpretation provides a decisive answer to the problem of katharsis, for there is stili 

one serious challenge to the view. Though the interpretation of katharsis as clarification 

takes into account Arlstotle's conception of the emotions and his ethics in interpreting 

the Poetics more than the purgation- interpretation, the view underestimates Aristotle's 

discussion of katharsis in the last book of the Politics . This unfortunately introduces a 

serious inconsistency to Aristotle's highly systematizing philosophy. As discussed before, 

Aristotle attributes a psychological function to katharsis in the Politics and uses the term 

as referring to purgation i n  the medical sense. How is this apparently obvious fact to be 

reconciled with the interpretation of katharsis as clarification of the emotions? It is clear 

that if we accept this interpretation of katharsis, the question we have posed before 

remains intact: What exactly is that which is "purged", "as it were healed" through 

9Lear, "Katharsis", p.321 
1°To see that there is no reason to assume so, one need not explore the pleasure characteristic of 
tragedy, for whether it is the pleasure of the text and performance, the cognitive pleasure arising 
from mimesis, or the pleasurable relief of katharsis, makes no difference for my argument. 
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the katharsis of fear and pity? In the following section, I will attempt to answer this 
question while remaining within the fruitful framework of the clarification or education 
interpretation .  

Katharsis after the Union of Purgation and Clarification 
We have so far seen two interpretations of katharsis each of which has their advantages as 
well as disadvantages: the purgation-interpretation, which takes the strong evidence of 
the Politics into account but which deviates from a n  Aristotelian framework in evaluating 
the emotions and in denying the close connection between emotions and virtue; and the 
education-interpretation, which relies on a genuinely Aristotelian framework yet which 
tends to underestimate Aristotle's use of the term in the Politics. What I would like to 
suggest is that these interpretations are reconcilable to a significant extent .  

Both katharsis as purgation and as purification suggest that there is something impure, 
unclean, unbalanced, disordered or undesirable: through katharsis tragedy helps 
to get rid of these unhealthy elements. And what is "purged", "as it were healed", 
through the katharsis of fear and pity is an  excess of these emotions. Interpreted in 
this way, katharsis strongly suggests a process of ethical habituation .  The katharsis 675 
of the emotions influences those who are tending to have the inappropriate emotional 
responses at the wrong time, in the wrong amount, with regard to the wrong object, 
for the wrong reason and in the wrong way; it works on their disordered emotional 
susceptibility. Like the kathartic melodies, which by stimulating the frenzy of those 
who are prone to enthusiasm bring about a relaxation and relief to them, by exciting 
the very emotion to which people are excessively prone, tragedy brings about a relief: 
It discharges their tendency to excess and relieves the pressure of their disordered 
emotional condition so that they will not be so prone to the emotion in question in 
real life. ı<atharsis thus puts right something that is wrong with us; it is a process of 
ethical habituation or training. However, katharsis does not purge the emotions in the 
sense of expelling them all together; it expels or gets rid of only an emotional excess 
whereby a more balanced, healthy emotional state is achieved.11 Aristotle's katharsis 
thus brings together a process of evacuation and a process of refinement: through 
katharsis something ıs removed, i.e. the excess of the emotions, but something is left, 
i . e .  the healthy emotional dispositions. ı<atharsis is therefore not a process of emptying 
but one of ordering of the emotions .  To use Rorty's example, "A room that has been 
cleaned has not been emptied, but brought to its proper order".12 

Hence, katharsis understood as purgation is not necessarily denying the ethical role of 
katharsis. Construed as the purgation of the excess of the emotions, katharsis may fit 
into Aristotle's discussions in the Politics without denying the close connection between 
emotions and virtue as portrayed in the Nicomachean Ethics. Understood in this way, the 
pathway from katharsis to the Aristotlelian virtue is opened: our emotional responses 

11And this is something pleasurable, because, for Aristotle, a process that ieads one to a healthy 
and therefore to a naturai state is pleasurable: "By things pleasant incidentally I mean those act 
as cures ... things naturally pleasant are those that stimuiate the action of the healthy nature" (NE, 
1 154b15-20). 
12Rorty, "The Psychology of Aristotelian Tragedy", p.14 



to a tragedy can habituate us to approach to the virtuous mean in real life, bringing us 
nearer to virtue. in watching the tragedies and having the correct emotional responses 
to them, we become habituated to feel the emotions appropriately. And the fundamental 
reason for this is that the emotions are not altogether irrational but have a cognitive 
component. 

The interpretation of katharsis we have as a result of reconciling purgation and 
education-interpretations satisfies the criteria we have mentioned at the outset: Not 
only it is consistent with Aristotle's rebuttal of Plato's charges, but alsa takes Aristotle's 
systematic philosophy into consideration, i .e .  his conception of the emotions, his 
ethics and his discussions in the Politics in particular, without introducing any external 
inconsistency to it .  Yet, to understand this interpretation's genuine generosity, some 
points relating the pleasure of tragedy and the kathartic effect as they are discussed in 
the Poetics demand for further clarification .  

We have said that katharsis works o n  people with disordered emotional susceptibilities 
and expels the emotional excess to provide a more balanced and healthy emotional state. 

676 Now, the question we have to face is: how can we account far Aristotle's claim that the 
best members of the audience are more responsive to the best kind of tragic plot if the 
kathartic effect is concerned mainly with the amelioration of the emotional disposition? 
This interpretation of katharsis seems to suggest the view that the kathartic effect 
applies only to those who has a disordered emotional disposition and consequently, that 
those who are tending to excessive emotions benefit from the kathartic effect more than 
virtuous people do. Yet, Aristotle undermines this claim by arguing that the effect of 
tragedy and its pleasure is most available to the virtuous people of the audience. Thus, 
something seems to be wrong with this interpretation of katharsis. But if we remember 
that the kathartic effect can benefit everyone, even the most virtuous of us, as long as 
we are all imperfect, it becomes clear that there is nothing incompatible with Aristotle's 
claim that the virtuous people are more responsive to tragedies. 

Another objection could be about the characteristic pleasure of tragedy: the interpretation 
apparently suggests that someone who has a disordered emotional state receives the 
kathartic pleasure to a higher degree than a virtuous person. But provided that Aristotle 
thinks that the tragic p/easure is most available to the good people, this objection could 
be answered by arguing merely that the kathartic pleasure is not the characteristic 
pleasure of tragedy. 

That kathartic pleasure is not the peculiar pleasure of tragedy rules out the contention 
that Aristotle's reference to katharsis in the definition of tragedy states the final cause, 
or telos of the tragedy. in the Aristotelian framework, a definition states what a thing 
is by giving the species and the genus, i .e. the essence, of the thing in question. As 
1 cannot see any reason that leads one to expect a definition to state the final cause 
of the thing, it seems more appropriate to take the katharsis-clause as a beneficial 
effect of tragedy rather than its final aim, which is more likely to be helping the 
accomplishment of eudaimonia. Besides, to state that tragedy should evoke pity and 
fear in a kathartic way so as to contribute to the ethical habituation of people is to state 
something concerning the essence of tragedy, but not concerning its proper function 
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or final purpose. Katharsis is thus not a function or an aim of tragedy, but only a by
product it has on the audience. 

If the characteristic pleasure of tragedy is not the pleasurable relief of katharsis, is 
it then the cognitive pleasure derived from the pleasure of mimesis? Far sure, this 
question by itself constitutes another paper topic, which goes far beyond the limits of 
this paper. But at least this much could be argued that, since the process of recognition 
and understanding the plot as a connected series of events (thus, satisfying our natural 
desire to know) is involved in watching alsa a comedy, the cognitive pleasure is not 
distinctive to tragedy and thereby cannot be its characteristic pleasure. And if this is 
the case, we are then left with nothing but the experience of tragic emotions. Perhaps, 
though seemingly paradoxical, the pleasure peculiar to tragedy is the experience of the 
emotlons of pity and fear, which Aristotle himself characterlzes as feelings of pain. But 
as the resolution of this paradox constitutes a problem not far poetics but far human 
psychology, which stili bothers the modern philosophers, Aristotle could very well have 
left the problem unsolved. Indeed, to answer the question "what sort of creatures must 
we be for the peculiar combination of pleasure and pain characteristic of our experience 
of tragedy to be possible" was the endeavor of the eighteenth century philosophers such 577 
as Adam Smith and Hume, which represents a radical departure from the Aristotellan 
framework that asks "what sort of a thing must tragedy be to provide us with the 
distinctive sort of experience that it does". As Aristotle saw tragedy primarily as raising 
questions not about human psychology but about art and ethics, it would be astonishing 
if he could find a decisive solution to the paradox . 

Aristoteles'in katharsis Kavramınından Çıkanlar 

Bu yazı, Aristoteles'in katharsis kavramını onun sistematik felsefesine bir tutarsızlık 
oluşturmayacak şekilde anlamayı hedef almıştır. Bu yazıda önerilen katharsis yorumu, 
birbiriyle ilişkili üç temel noktadan hareket etmektedir. İlk olarak, Aristoteles'in Poetika'da, 
Platon'un özellikle Devlet eserinde dile gelen tragedyanın zararlı etkileri olduğu yönündeki 
görüşünü eleştirdiği göz önüne alınmıştır. İkinci olarak, Aristoteles ve Plato'nun duygular 
üzerine düşüncelerinin farklılığı dikkate alınmıştır. Son olarak, Aristoteles'in Retorik, 
Politika ve Nikomakhos'a Etik eserlerinin Poetika'yı anlamaktaki önemi vurgulanmıştır. 
Bu noktalardan hareketle, birbiriyle çelişkili gözüken iki ana katharsis anlayışı biraraya 
getirilerek, "arınma", "temizlenme", "belirginleşme" anlamlarına gelse bile, Aristoteles'in 
katharsis kavramının ahlaki bir eğitim ima ettiği görüşü savunulmaktadır. 
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Anadolu Mağara Resimlerinde 

Estetik  Kaygı Var Mıydı? 

Fuat YILMAZ 

İlk resim sanatı örnekleri, günümüzden yaklaşık 30 bin yıl öncesinde Paleolitik Dönem'de 679 
ortaya çıkmıştır. Bu çağın insanı, barınma amacı ile kullandığı mağaraların duvarlarına 
sanat ürünleri olarak niteleyebileceğimiz resimler yapmıştır. Maddi kalıntıların çok az 
olduğu bu dönemlerden ele geçen resimler tarih öncesi insanlar hakkında bilgi veren en 
değerli buluntulardır. Uzmanlaşma ve işbölümünün olmadığı bu dönemde beslenme, en 
büyük sorundur ve avcılık en önemli besin elde etme yöntemidir. İnsanlar toplu halde 
avlanmakta ve toplu halde avlarını tüketmekte av bulamadıkları zaman aç kalmaktadır-
lar. Böyle bir ortam içerisinde resim yapılmasında en önemli etmenin büyü inancı olduğu 
sanılmaktadır. Bu nedenle sanatın gelişiminde insanın çevresinde bulunan hayvanlar ve 
avcılık önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda toplumsal koşul ve beslenme gereksinimi 
resimlerde büyü inancını ortaya çıkartmıştır. 

Dünya'da tarih öncesine ait ilk resim sanatı örneği 1843 yılında Fransa'da ortaya çıkar
tılmış olan Chaffaud mağarasıdır. Günümüz estetik anlayışı içerisinde oldukça üstün bir 
sanat eseri olarak kabul edebileceğimiz bu resimler bulunduğu dönemde büyük şaşkınlık 
ve kuşkuyla karşılanmıştır. Daha sonra La Madeleine ve Vezere vadisindeki mağaralar 
bulunmuştur. Altamira'da bulunmuş olan resimler güzellikleri ile büyük şaşkınlık ya
ratmış, hatta bir F ransız ressamın yaptığına dair dedikodular da çıkmıştır. Altamira'nın 
bulunmasından sonra dünyada ardı ardına yeni mağaralar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Bu mağaraların yoğun olarak bulunduğu ülkeler F ransa, İspanya ve İtalya olarak bilin
mektedir. İspanya ve F ransa'da bulunan başlıca mağaralar arasında Font de Gaume, 
El Castillo, La Pasiega, Niaux, Les Trois F reres, Rouffignac ve Lascaux sayılabilir. Bu 
bölgeler dışında Ural Dağları'nda Kapova mağarasında Moğolistan'da Ait Tsenker mağa
rasında da resimler bulunmuştur. Özellikle F ransa ve İspanya'da, Pireneler ve Dordogne 
bölgelerinde bulunan mağara resimleri güzellikleri ile dikkat çekicidir. 

Ne yazık ki, Anadolu'da mağara resim sanatı üzerine araştırmalar ancak son yıllarda 
yoğunlaşmıştır. Şimdilik Anadolu'da duvar resmi tespit edilen başlıca mağaralar arasında 



Antalya yakınlarındaki Karain,1 Öküzini, Beldibi, Orta Toroslar'da Kürtünini,2 Adıyaman 
çevresinde Palanlı, Diyarbakır yakınlarındaki Sinek Çayı Kayaaltı Sığınağı, Hakkari bölge
sinde Tirşin-Gevaruk vadileri, Kars yakınlarındaki Yazılıkaya ve Kurbanağa ile Borluk Va
disi,3 Van bölgesinde Kızların Mağarası, Hakkari Sat Dağı'ndaki resimler, Batı Anadolu'da 
Milet yakınlarındaki Latmos dağı resimleri ile son yıllarda Fethiye Arsa Köyü yakınlarında 
ortaya çıkartılan Çelen Mağarası'nı sayabiliriz. 

Anadolu'da ilk mağara resimleri 1939 yılında E. Pittard tarafından keşfedilen Adıyaman 
civarlarındaki Palanlı mağarası olmuştur.• Adıyaman Malatya yolu üzerinde bulunan ma
ğaran ın duvarlarında çoğu keçi figürleri içeren resimler vardır. Keçi figürleri mağaranın 
iç kısmında ve bir metre boyunca devam etmektedir.5 Bu resimler Epi- Paleolitik, Neoli
tik, ve Bronz dönemlerine tarihlendirilmiştir. Epi-Paleolitik döneme tarihlenen resimler; 
kesin, temiz, keskin, ince, doğru kontur çizgili kazıma güzel bir figür görülür (Resim!).  
Neolitik döneme tarihlenen resimler, gagalama tekniği uygulandığı görülmektedir ve 
Anadolu'nun Neolitik resimleri ile yakınlık göstermektedir. Bronz Dönem'e tarihlenen 
resimler ise ince ve narin çizgilerle tanımlanmaktadır. 

680 Antalya yakınlarındaki Karain ve Öküzini mağaralarında Paleolitik döneme ait taba
kalar bulunması nedeniyle önem taşımaktadırlar.6 Her iki mağarada Paleolitik sanatta 
karşımıza çıkan çakıl taşı gibi küçük objeler üzerine çizilmiş taşınabilir (mobil) sanat 
olarak adlandıran resimler bulunmuştur. Öküzini mağarasının duvarına oyularak yapıl
mış Paleolitik döneme tarihlenen7 bir öküz ve insan formuna benzeyen bir figür ortaya 
çıkartılmıştır ( Resim 2).8 

Antalya Beldibi köyü yakınlarındaki mağarada iki farklı döneme tarihlenen iki farklı 
stilde ve iki farklı teknikte yapılmış resimler keşfedilmiştir.9 Kırmızımsı kahverengi demir 
oksit kullanılarak yapılan birinci resimde 15 figür seçilmektedir (Resim3). Figürlerden 
bazıları oldukça anlaşılır durumdadırlar. Resmin sol üst köşesinde üç haç motifi yer alır. 
Bu işaret prehistorik sanatta bazen insanı bazen de güneşi sembolize etmektedir. Sah
nenin en sağındaki figür bir eli belinde diğer eli havada bir insanı çağrıştırmaktadır. İki 

1Kökten, İ .K.,  "1974 Yılı Tarihöncesi Araştırmaları", Belleten XII, sayı 45 (1948), s. 223-226; Kökten, 
İ.K., "Tarsus-Antalya Arası Sahil Şeridi Üzerinde ve Antalya Bölgesinde Yapılan Tarihöncesi Araştır
maları", Türk Arkeoloji Dergisi VIII, 2 (1958), s. 10-16. 
2Anati, E., "Anatolia's Earliest Art", Archaeology 21 (1968), s .  22-35. 
3Özbek, O., Yükmen, B., "Kars Borluk Vadisi Kaya Resimleri" Arkeoloji ve Sanat cilt VI, s. 30-37. 
4Plttard, E., "Gravures Rupestres en Anatollie" Arch/ves Suisses d'Anthropo/ogie Gen., s.187-190 
5Bostancı, E .  Y., "Adıyaman Çevresinde Proto- Solutreen ve Adıyamaniyen Paleolitik Kültürler Üzerine 
Bir Araştırma", Antropolojl,5 (1969), s. 5 1 .  
6Kökten İ.K.,  "Anadolu'da Prehistorik yerleşme yerleri ve 1944-1948 yıllarında yapılan tarih öncesi 
araştırmaları" IV. Türk Tarih Kongresi 1948, s. 195-209; Kökten İ.K.,  "Antalya'da Karain mağarasın
da yapılan Prehistorya Araştırmalar ve toplu bir bakış" Belleten XIX, 75, s. 271-293. 
7Kökten, İ.K.,  "Maraş ve Antalya Vilayetinde Süreli Diptarih Araştırmaları Hakkında Kısa Bir Rapor", 
Türk Arkeoloji Dergisi XI, 1 (1961), s. 40-41. 
8Anati, E., a .g.e. ,  s .  22. 
9Bostancı, E.Y., "Researches on the Mediterranean Cost of Anatolia, New Paleolithic Site at Beldibi 
Near Antalya Preliminary Report" Anatolia IV (1959), s. 133-140; Bostancı, E.Y., "Beldibi Kazıların
dan Çıkan Önemli Sanat Eserleri" Antropoloji, (1964) I. Cilt sayı 2, s. 21-29.; Bostancı, E.Y., "The 
Mesolithic of Beldibi and Belbaşı and relation with the other finding in Anatolla" Antropoloji no.3, 
(1968). 
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haçın ortasında yer alan figür bir dağ keçisidir. Sağa doğru dönük olan hayvanın uzun iki 
boynuzu geriye doğru geniş bir kavis yapmaktadır. Dağ keçisinin hemen sağındaki haç 
biçimli figürün üstü yuvarlak altı düz bir çerçeve içinde yer almaktadır. Ortadan aşağı 
doğru bir düz çizgi devam etmekte ve küçük yarım daire ile sonlanmaktadır. Hemen 
biraz sağında figürün benzeri bulunmaktadır. Daha büyük olan bu figür haç kollarının 
arasına birer nokta konmuştur. 

Hayvan figürünün altında erkek olması muhtemel figür, kolunu keskin bir açı yaparak 
beline koymuş durumdadır. Başındaki kıvrık çizgi boynuzu ifade ediyor olmalıdır. Bu figür 
hayvan ve insan karışımı bir figür olabil ir. En altta yer alan figür benzer şekilde boynuza 
sahip olmasına karşın, kol açılımı burada düzdür. Hemen bu figürün sağ ında ise üstü ya
rım daire çevrili figür yer almaktadır. Bu figürün yanında insan ya da güneşi simgeleyen 
yine bir haç motifi yer alır. Son figür ise haç formunda üç kollu ve kolları ucunda yarım 
daire bulunan başka bir figür vardır. 

Dağ keçisinin hemen boynuzuna bitişik, keçi figürünün yanındaki insansı figürün sağ 
yanında ve onun yanındaki figürün de üst kısmında üçgen formuna yakın geometrik 
üç şekil yer almaktadır. Gruptaki esas figür hayvandır. Hayvan insan karışımı boynuzlu 681 
figürler ise hayvanın avlanması için yapılan büyüler için olabilir. Bu nedenlerden dolayı 
burada dağ keçisinin tuzağa düşürülmesi konusunun işlendiği önerilebi l ir. Üçgenimsi ge-
ometrik şekillerinde tuzak olduğu önerilebilir. 

Beldibi mağarasında boyalı figürlerin altında sol tarafta kısmen korunmuş iki kazıma 
figür bulunmaktadır (Resim 4). Bunlar hareket halinde son derece natüralist tasvir edil
miş iki hayvan figürü olup, üst tarafta yapılmış olan keskin hatlı şematik diğer resim 
grubu ile zıtlık oluşturmaktadır. Üst üste çizilmiş olan figürler olasılıkla mağaranın daha 
sonraki sakinleri tarafından yapılmışlardır. Üstte koşan dağ keçisi, alta ise geyik figürü 
yer al ır. Figürlerin çiziminde kazımanın yanı sıra kaya yüzeyinin doğal çizgilerinden de 
yararlanılmıştır. Bu tür kaya yüzeyinin doğal çıkıntılarına kullanma geleneği Üst Paleolitik 
sanattan bilinmektedir. 

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Sakaltutan Köyü Mezrası'nın yakınlarında olan Sinek Çayı 

Kayaaltı Sığınağı kazıma resimleri sığınağın dışındaki güney batı yüzüne yapılmıştır 
(Resim 5). Kaya yüzeyinde 16 hayvan, 11 insan figürü yer a l ı r. Resimlerin bir kısmı üzer
leri yukarıdan akan yağmur suları nedeniyle kalker ile kaplıdır. Hayvan figürlerinden 14 
tanesi dağ keçisi, 1 tanesi oğlak, 1 tanesinin ise kedigillerden bir hayvan olması muhte
meldir. Figürlerin çoğunun dış konturları kalın kazıma çizgilerle yapılmıştır. Birkaç figürün 
gövdeleri ise dövme tekniğiyle yapılmıştır. Resimlerin ana konusu dağ keçilerini ok ve 
yay ile avlayan insanlar oluşturmaktadır. 10 Hayvanlar sağa doğru yönelmiş gösterilirken, 
insan figürleri hem sola hem de sağa doğru ok atmaktadırlar. Dağ keçileri, insan figürleri 
ile karşılaştırıldığında büyük olarak çizildikleri görülmektedir. Ancak hayvan figürlerinin 
organlarının kendi içinde oranları tutarlıdır. 

10Belli, O., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yeni Keşifler: Sinek Çayı Kayaaltı Sığınağı Resimleri", 

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 120 (2005), s. 11-12. 



figürün de arkasında iri yapılmış, deve kuşuna benzer başka bir hayvan bulunmaktadır. 
III. bölümde ise üç figürden oluşan hayvan dizisi bir sıra halinde gösterilmiştir (Resim 
12).  Sola doğru hareket halinde olan hayvanların hangi türe ait oldukları anlaşılama
maktadır. Gövdeleri bir ata benzemesine karşın kuyrukları yoktur. Boynuzlarının olmayışı 
nedeniylede geyik ya da keçi değillerdir. Ancak koşar durumdaki figürlerin vücut hatları 
başarılı bir şekilde verilmiştir. IV. bölümde kötü korunmuş olasılıkla karşılıklı duran iki 
figür yer almaktadır 

Borluk vadisindeki resimlerde yer alan kalkan, mızrak gibi savaş aletleri ile atlı figürü 
bir savaş sahnesinin canlandırıldığını akla getirmektedir. Ancak koşan hayvan dizileri ile 
geyikli pano av sahnesi olabileceğini de düşündürmektedir. I. Panonun I .  Bölümünde 
yer alan karşılıklı duran iki figür ve jestleri nedeniyle bunun bir kutlama sahnesi olma 
ihtimalini de göz ardı etmemek gerekmektedir. 16 

Van ilinin güneydoğusunda Güzelsu nahiyesine bağlı Yedisalkım Köyü'nün yakınındaki 
kanyon vadisinin sağında ve solunda sarp yamaçlar üzerinde sayısız mağaralar vardır. Bu 
mağaralardan dört tanesinde boyalı resimler tespit edilmiştir.17 Bunlardan üç tanesinde 

684 kırmızı boya i le yapılmış keçi resimleri bulunmaktadır. Dördüncü mağaranın duvarların
daki doksanın üzerindeki resim, hem sayıca hem de renk ve konu itibariyle diğerlerinden 
ayrılmaktadır. I .  Numaralı mağara, duvarlarında dans eden tanrıça figürlerinden dolayı 
halk tarafından Kızların Mağarası olarak adlandırılmıştır. İki ağızlı olan mağaranın bir 
ağzı terasa diğer ağzı uçuruma açılmaktadır. Resimler mağaranın uçuruma açılan ağ
zının batı yüzünde yer almaktadır. Mağara ağzına yakın bir yere yapılmış oldukları için 
doğal şartlar nedeniyle sil inmişlerdir. Buradaki resimler demir oksit ile yapılmış olup 
koyu kırmızı-kiremit rengindedir. Yaklaşık 30-35 adet olan figürlerden 10 tanesi doğal 
şartlar nedeniyle tanınmaz hale gelmiştir. Buradaki resimler de dağ keçisi, geyik üstünde 
ayakta duran insan, stilize edilmiş insan figürleri, kalçaları abartılmış tanrıça figürleri 
görülmektedir. Ayrıca avda uygulanan tuzak işlenen konulardır. 

Dağ keçisi figürünün ön ve arka tarafı dolgun iken beli oldukça ince yapılmıştır (Resim 
13) . Ön ayaklarının öne arka ayaklarının geriye doğru açık yapılmış olması hızlı bir şe
kilde koşma etkisi yapmaktadır. Bu mağara resminde ilginç olan figür ise geyik üzerinde 
yer alan tanrı tasviridir (Resim 14) .  Figür geyik üzerinde ayakta durmaktadır. Hayvan 
üzerinde tanrı ya da tanrıça çok eski dönemlerden beri bilinen bir motiftir. Benzerleri 
Neolitik dönemden itibaren çok sıklıkla görmek mümkündür. Tanrı figürü kolları yukarı 
doğru kalkık durumdadır ve elde üç parmak halinde gösterilmiştir. Konturlar düzensiz 
olmasına rağmen oranları doğruya yakındır. Tanrı figürünün basmış olduğu geyik figü
rünün alt kısmı ya yarım bırakılmış ya da doğal nedenlerle silinmiş olmalıdır. Geyiğin 
başı hafifçe öne eğik olarak gösterilmiştir. Üççatallı kalın boğumlu boynuzu natüralist bir 
şekilde tasvir edilmiştir. Diğer iki insan figürü temel olarak tanrı figürüne benzemekte
dirler (Resim 15, 16) .  Ancak bunların içi boş üçgen şeklinde başları ve daha ince çizilmiş 
gövdeleri ve parmaksız oluşları ile ayrılırlar. Daha şematik çizilmişlerdir. 

16Özbek, O., Yükmen, B., a .g .e., s. 35. 
17Belli, O., "Doğu Anadolu'da Yeni Arkeolojik Keşifler: Yedisalkım (Put) Köyü Boyalı Mağara Resimleri 
", Tarih Dergisi (1975), s. 1-40.; Belli, O., "Van Bölgesi'nde Boyalı Mağara Resimlerinin Keşfi" Türkiye 

Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ankara, 2000, s. 29-297. 
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II. Mağara tek girişli ve geniş ağızlıdır. Resimler mağara ağzının iki kenarına, kuzey ve 
güney duvarlarına yapılmıştır. Bu mağarada diğer mağarada olduğu gibi demir oksit 
boya kullanılmıştır. Buna ek olarak demir okside is karıştırarak renk koyulaştırılmıştır. 
Burada da geyik, yaban keçisi figürlerinin yanı sıra dans eden insan ve tanrıça figürleri 
ile güneş sembollerinden oluşan 60'a yakın figür bulunmasına rağmen doğal şartlardan 
buradaki resimler de aşınıp silinmiştir. Burada özellikle kırmızı boya ile yapılmış figürlerin 
üstüne gelecek şekilde koyu renk boya ile yapılmış figürler dikkati çekmektedir. 

Mağara ağzının kuzey duvarında kırmızı boya ile yapılmış dört insan figürü kol ve ba
caklarının açık olması ve bellerinin hafif bir "S" ile kavis yapması nedeniyle danseden 
figürler olarak yorumlanmış ve pano "Dansçılar Panosu" olarak adlandırılmıştır ( Resim 
17) . Figürlerin el, ayak ve yüz ayrıntıları işlenmemiştir. Kollarını yukarı doğru kaldırmış 
olmaları kompozisyona büyük bir canlıklı katmıştır. 

Mağaranın güneybatı duvarında kolları yukarı kalkık durumda, dolgun kalçalı çok sayıda 
Ana Tanrıça figürü yer almaktadır (Resim 18) . İçlerinden bir tanesi oğlak ya da yavru 
geyik olabilecek bir hayvanın üzerinde gösterilmiştir (Resim 19). Bunların içerisinde ola-

685 sılıkla bir figür yandan gösterilmiştir (Resim 20). Belden aşağısı kalp şeklinde yapılmıştır. 
Başın çizimi, sola doğru uzanan kol ve tek parça halindeki görünen bacaklar figürün 
profilden çizilmiş olması ihtimalini güçlendirmektedir. 

Geyik olması muhtemel figür çizgisel bir karakterde olup ön ve arka ayaklarından sade
ce bir tanesi gösterilmiştir (Resim 21) .  Elinde olasılıkla balta tutan insan figürü fazlaca 
stilize edilmiş, bacakları tek çizgi halinde betimlenmiştir (Resim 22) .  Bu figürler içinde 
yer alan dağ keçisi diğerlerine oranla gerçeğe daha yakın çizilmiştir (Resim 23) . Vücut 
oranları ölçülüdür. I numaralı mağaradaki keçi figürüne göre duruş daha sakindir, göv
dede gerilim yoktur. Bu figürlerin dışında tuzak sahnesi canlandırılmıştır (Resim 24) .  Bir 
ya da iki hayvanı ifade eden şematik çizimin altında yapılmış olan içi boş yuvarlaklar 
tuzakları simgelemektedirler. 

Kızların Mağarasındaki resimler belli bir düzen içermemektedir. Karışık bir şekilde ba
zen de üst üste gelecek şekilde yapılmışlardır. Batı Avrupa'da olduğu gibi Anadolu'daki 
mağara resim sanatı, imgelerin etkisinin inanışını yansıtmaktadır. Av büyüsü olarak yo
rumlanan bu resimlerde genel amaç hayvanlar üzerine egemenlik kurmaktır. Dolayısıyla 
tarih öncesi mağara resimlerinin güzelliğinden daha çok etkinliği ön plandadır. 

Hakkari Sat dağında bulunan kaya resimleri Anadolu Bronz Çağı sanatında önemli bir 
grubu oluşturmaktadırlar.18 Çeşitli yerlere kazıma olarak yayılmış olan kaya resimleri 37 
figürden oluşmaktadır. Şematik olmasından daha çok çizgisel olan resimlerde geyikler 
ve dağ keçileri öne çıkmaktadır. Bir kaya üzerinde yer alan kompozisyonda iki dağ keçisi 
karşı karşıya çizilmiştir. Olasılıkla bir liderlik mücadelesi canlandırılan sahneyi uzaktan 
seyreden bir insan figürü de bulunmaktadır (Resim 25) .  Az sayıda olan insan figürleri 
hayvan figürlerine göre çok daha şematiktir. Birkaç sahnede hayvanların avlanması ve 

18Uyanık, M.-Wilhelm, F., "Hakkari-Sat Dağlarında, Gevaruk Vadisi İçinde Bulunan Kaya Resimleri 
Hakkında Tebliğ" Belleten 84 (1957), s. 619-620; Anat

i
, E., "Anatolia's Earliest Art", Archaeology 21 

(1968), s. 35. 
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tuzağa düşürülmesi konusu işlenmiştir. Bunlardan birinde elinde sopa ile keçilere saldı
ran insan figürü yer almaktadır {Resim 26) .  

Söke ovasındaki Bafa Gölü'nün kıyısında yer alan antik Herakleia Kenti'nin yaslandı
ğı (Beş parmak) Latmos dağında Anneliese Pesschlow-Bindokat tarafından çok sayıda 
kaya resmi bulunmuştur. 19 Doğal etkenler nedeniyle yıpranmış olan resimlerin sadece 
dörtte biri anlaşılabilecek kadar korunmuştur. Bulunan resimlerde (demir oksit) kırmızı 
rengin kullanıldığı görülmektedir. Latmos Dağı'nın birkaç yerinde bulunan resimlerden 
sadece Balıktaş kaya levhasının resimlerinde kırmızının yanı sıra sarı da kullanılmıştır. 
Resimler kayanın doğal aşınmasıyla oluşmuş olan niş benzeri çukurlara yapılmıştır. Niş 
kenarları bir nevi resim çerçevesi olarak kullanılmıştır. Bu nişler insan figürleri el motif
leri ve çeşitli bezeme motifleri ile doldurulmuştur. 

Avrupa ve Anadolu mağara resim sanatından farklı olarak Latmos kaya resimlerinde 
ana konuyu insan oluşturmaktadır. Burada yarıdan fazlası kadın olan S00'den fazla in
san figürü tespit edilmiştir. Ancak burada insanlar günlük yaşama ait sahnelerde değil, 
grup halinde resmedilmişlerdir. insanlar ikili ve daha fazla kişiden oluşan gruplar halin-

6aa dedirler. Süsle motifleri arasında çoğunlukla meander, nokta ve çizgi dizileri ve el bas
kıları oluşturmaktadır. Resimler rast gele değil belli bir düzen içinde yapıldıkları hissini 
uyandırmaktadır. Peschlow'un tespit ettiği üzere Latmos resimlerinde natüralist ve stil ize 
olmak üzere iki üslup dikkati çekmektedir. Natüralist üslupta yapılan insan figürlerinin 
hatları yumuşak geçişlidir ( Resim 27) . Profilden gösterilen kadın figürlerinin kalçaları 
abartılı şekilde yuvarlatılmıştır. Stilize üslupta ise figürler daha çok geometrik çizgilerle 
yapılmışlardır ve özellikle başların iki yandan zikzaklı bir çizgiyle bazen de T biçiminde 
sona erdiği görülmektedir. Her iki stilde de erkek figürler cepheden, kadın figürler pro
filden resmedilmişlerdir. Stilize üslupta erkek figürlerinin kolları dirsekten yukarı doğru 
kıvrıktır ve eller bazen üç bazen beş parmaklı olarak çizilmiştir. Bacaklar ise iki yana 
açık kalın olarak betimlenmiştir. Erkeğe doğru dönük olan kadın figürlerinin vücutlarının 
üst kısmı uzundur. Gövde üzerinde göğüs olması muhtemel iki kısa çıkıntı ileri doğru 
uzamaktadır. Kadın figürlerinin en belirgin özelliği çeşitli bezemelerle süslenmiş olan 
dolgun kalçalarıdır. Bu bezemeler olasılıkla giysinin dokuma desenlerini ifade etmektedir. 
Bacakların uzunluğu ve duruşu figüre göre değişmektedir. 

Latmos resimlerinde aynı konunun sü rekli tekrarlandığı görülmektedir. Farklı iki üslupta 
da aynı konu işlenmiştir. Ana konu kadın-erl<ek ilişkisidir. Bu resimlerde aile ve aile
nin sürekliliği genel anlamda ise bereket konu edilmiştir. l(aya resimlerinin bulunduğu 
yerlerde herhangi bi r tarihleyici malzeme ele geçmemiştir. Resimlerden yola çıkarak 
buralarda olasılıkla bahar şenlikleri, evlilik törenleri ve dinsel törenler yapıldığı sonucuna 
varmak mümkündür. Resimlerde görülen el baskıları da törenlere katılan kişilerle ilgili 
bir işaret olmalıdır. Göktepe resmi düğün törenlerinin yapıldığı fikrine en uygun resimdir 
(Resim 28). Kayanın bulunduğu doğal çevrede bir tören için uygun bir alan ile çevrilidir. 

19Peschlow-Bindokat, A., Der Latmos, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, Germany, 1996; 
Peschlow-Bindokat, A., "Latmos (Beşparmak) dağlarındaki kaya resimleri" Arkeoloji ve Sanat 84 
(1998), 13 vdd.; Peschlow-Bindokat, A., "Latmos Prehistorik Kaya Resimleri", Sanat Dünyamız 80 
(2000), s. 125-128; Peschlow-Bindokat, A., Herak/ia Şehir ve Çevresi, İstanbul, 2005; Peschlow
Bindokat, A., Frühe Menschenbilder Die prahistorischen Felsmalereien des Latmos-Gebirges (West
türkei), Verlag Phllipp von Zabern, Mainz am Rhein, Germany, 2003. 
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Göktepe resmi kayanın doğal sınırlandırmaları takip edilerek üç bölüme ayrılmaktadır. 
En üst bölümde çiftlerden oluşan grubun içerisinde ortada yanında el izi bulunan kadın 
figürü vücut hatlarıyla neolitik heykelcikleri hatırlatmaktadır. Orta bölüm ise yan yana 
sırlanmış kadınlı erkekli figürlerden oluşmaktadır. Bu bölümün hemen altında kenarları 
boyayla çerçeve içine alınmış doğal bir niş içerisinde olasılıkla bir çift bulunmaktadır. 
Resimlerin en dış kenarında şematik üslupta bir kadın, iki el ve iki adet kare çizimi gö
rülmektedir. Olasılıkla burada bir düğün sahnesi işlenmektedir ve ortada yer alan niş 
içersinde kutsal evlenme canlandırılmıştır. 

Karadere kaya resminde ise tamamen farklı bir konu dikkati çekmektedir (Resim 29). 
Mağaranın iç kısmı doğal bir kutsal alan görünümündedir. Resim mağara girişinin yan 
duvarına birbiriyle kesişmeyen, yan yana sıralanmış 13 figürden oluşmaktadır. Fark
lı büyüklükte ve yükseklikteki figürler kompozisyonun tekdüzeliğini kırmakta, resme 
hareket katmaktadır. Bunlar sekizinci figür hariç cepheden gösterilmiş olasılıkla uzun 
giysili erkek figürleridir. Sekizinci figür ise, olasılıkla bir hayvanı temsil ediyor olmalıdır. 
Kompozisyonda dördüncü, yedinci ve onuncu figürler dolgun gövdeleri ile öne çıkmak
tadırlar. Dördüncü figür gerek diğer figürlerden daha yukarıda yapılmış olması gerekse 
daha özenli çizimiyle dikkati çekmektedir. Figürlerin başlarında yer alan T şekli, boynuzlu 689 
başlıklar olmalıdır. Peschlow'un yorumuna göre bu figürler Latmos dağının doruklarının 
kişileştirilmiş halleridir.20 

Anadolu mağara ve kaya resimlerinin tarihlendirilmesine yönelik sistemli bir çalışma yok
tur. Bu makalede incelemiş olduğumuz resimler Paleolitik dönemden Neolitik Dönem'e 
hatta bronz çağına kadar geniş bir zaman dilimine yayılmaktadır. Avrupa mağara sa
natında olduğu gibi Anadolu'da da resimlerin süsleme amacı ile görülebilecek yerlere 
yapılmadıkları anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar tespit edilmiş olan resimlerin çoğunun 
yakınında bir yerleşim ya da bir zamanlar buralarda insanların bulunduğuna dair bir 
kanıt ele geçmemiştir. Hatta resimler çoğunlukla ulaşılması ve görülmesi zor yerlere 
yapılmışlardır. Tarihleyecek buluntu veren birkaç mağarada ise resimlerin mağaranın en 
uzak köşesine yapılmış oldukları görülmektedir. 

Anadolu mağara ve kaya resimlerinin figür repertuarının çoğunluğunu av hayvanları 
oluşturmaktadır. En çok betimlenen hayvan dağ keçisidir, daha sonra geyik, boğa ve at 
figürleri gelmektedir. İnsan figürü ise resmin yapıldığı yerlerin kullanım amacına göre çok 
ya da az yapılmıştır. İnsan figürlerinin yoğun olarak kullanıldığı resimler daha çok kut
sal alanlar olmalıdır. İnsan dışında hiçbir figür içermeyen Latmos resimleri Peschlow'un 
önerdiği gibi buranın evlilik ve dinsel törenlerin yapıldığı bir kutsal alan olması ile ilgili 
olmalıdır. Kars Borluk Vadisi kaya resimleri ise at, horoz, ceylan, deve kuşuna benzer 
bir kuş gibi farklı figür repertuarı ile Anadolu mağara resim sanatında farklılaşan ikinci 
merkezdir. 

Resim örnekleri teknik açıdan incelendiğinde kazıma resimlerin boyama resimlerden 
daha fazla olduğu gözlenmektedir. Tespit edilen resimler içerisinde sadece Beldibi, Ye
disalkım ve Latmos resimlerinde boya kullanılmıştır. Figür çiziminde ise natüralist ve 
şematik iki üslup dikkati çeker. Natüralist üslupta figürler tüm organları ile mümkün ol-

20Peschlow-Bindokat, A., Herak/ia Şehir ve Çevresi, İstanbul, 2005, s. 76. 



Kozbekçi Mustafa Ağa'nın Stokholm (1728), Hatti Mustafa Efendi'nin (1748) Viyana, 
Ahmed Resmi Efendi'nin Viyana (1758) ve Berlin (1763), Yusuf Agah Efendi'nin Londra 
(1792) elçilikleri kültürel ilişkiler açısından en önemli bağlantılar olur. Sefirler Osmanlı'yı 
Batı hayatı hakkında aydınlatırken, Batı toplumuna da Osmanlı'yı yakından tanıtır. Gittik
leri ülkeler hakkında bilgiler gönderen elçilerimiz bir yandan da Avrupalı ressamlara poz 
verirler. Jean-Baptiste van Mour'un (1671-1737) resimlerinden yansıyan Osmanlı saray 
hayatı ve Osmanlı elçilerinin ilişkileri ile Fransa'da 1721-42 yılları arasında yoğunluk 
kazanan Turquerie modası, Türk topraklarına yapılacak seyahatleri körükler. Böylesi bir 
etkilenmeyle Türkiye'ye gelen İsviçreli-Fransız ressam Jean-Etienne Liotard'ın (1702-
89) tabloları Osmanlı'yı Batı'ya anlatırken, Batı resminin ve sanatının Osmanlı tarafından 
tanınmasına katkıda bulunur.4 1738 yılında İzmir'e gelen ve Türkiye'de 5 yıl yaşadıktan 
sonra 1742'de İstanbul'dan ayrılan Liotard dolaştığı Batı Avrupa ülkelerinde, yanında 
götürdüğü Türk giysilerini modellerine giydirerek portrelerini yapar ve Türk modasını 
yaygınlaştırır.5 Fransa'da Antoine de Favray (1706-91) ve İngiltere'de John Frederick 
Lewis (1805-76) aynı stilin takipçileri olur. Batı dünyasında Osmanlı giysilerini canlan
dıran gravürlü seyahatnameler, soyluların kaftan ve sarıkla yaptırdığı portreler, Doğulu 

692 tipleri yansıtan porselen biblolar ve 19. yüzyıla değin uzanan Oryantalist tablolar estetik 
çeşitleme örnekleridir. 

Lale Devrinden itibaren Batı sanatı ve mimarisi ile ilgili konuları işleyen kitap, gravür
lü albüm ve gravür levhalarının Osmanlı Sarayı'na girişi Sultan I .  Mahmud (1730-54) 
döneminde de sürer. 6 Tarihçi Çelebizade o yıllarda Kağıthane'den Boğaziçi'ne kadar 
İran ve Fransız tarzında 170 köşkün yer aldığını yazarken İngiliz seyyah Jack Dallaway, 
Kağıthane'de birdenbire karşısında Fontainebleau'yu görünce şaşırdığını bildirir.7 1 .  Ab
dülhamid (1774-89) döneminde Osmanlı yaşamındaki alafranga eğilimler güçlenir. Top
kapı Sarayı'nda Fransız tarzındaki ilk mekan, Barok ve Rokoko üslubunda aynalar ve 
duvar resimleri ile dekore edilen, I .  Abdülhamid hasodasıdır.8 

III. Selim döneminde (1789-1808) saray Baş Mimarı olan Antoine-Ignace Melling (1763-
1831) gravürlerden oluşan ve İstanbul'u konu alan bir albüm hazırlar, padişahın kızkar-

eğitimi almış ve 18 yaşındayken Osmanlılar tarafından devşirilmiş, Alexandre Amira adında bir ter· 
cümandır ve Bender'de sürgün bulunan İsveç Kralı XII. Karl'ın (Demirbaş Şarl) sarayında çalıştıktan 
sonra İstanbul'daki İsveç elçiliğinde görev almıştır. Karal, E. Z . :  "Tanzimattan Evvel Garplılaşma 
Hareketleri (1718-1839}", Tanzimat I, İstanbul, 1940, 19. Bu ilk resmi matbaadan önce Osmanlı 
topraklarında Yahudiler (1492), Ermeniler (1567) ve Rumlar (1627) tarafından kendi alfabeleriyle 
baskı yapan matbaalar kurulmuştur. Bkz. : Turhan, M . :  Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1969, s. 195 
vd.;  Lewis, B . :  Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev. M. Kıratlı, Ankara, 1970, 51 vd. 
4Pape, M. E . :  "Turquerie im 18 .  Jahrhundert und der «Recueil Ferriol»", Europa und der Orient 800-
1900, sergi katalogu, Ed. G. Sievernich ve H .  Budde, Berlln, 1989, 307. 
5Shaw, S . :  "Doğuyla Yüzyüze Avrupalı Portre Resaamları İstanbul'da", P Dergisi 15 (Güz 1999), 68. 
6Arslan, N . :  "Gravürlerin 19.  Yüzyılda İstanbul'un Sosyal Yaşamındaki Yeri", 19.  Yüzyıl İstanbul'unda 
Sanat Ortamı - HABITAT II'ye Hazırlı k  Sempozyumu Bildirileri, 14-15 Mart 1996, 63-74. 
7Kuban, a.g.e., 117. Dallaway'in eseri için Bkz.: Dal laway, Jack: Constantlnople Ancient and Modern, 
Londra, 1797. 
8Esemenli, D . :  "Mekanlar-Zamanlar", Topkapı Sarayı, Ed. F. Çağman, İstanbul, 2000, 98-100; İrez, 
F. :  "Topkapı Sarayı Harem Bölümü'ndeki Rokoko Süslemenin Batılı Kaynakları", Topkapı Sarayı Mü· 
zesi Yıllığı 4 (1990), 21-54. 
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deşi Hatice Sultan'ın Defterdarburnu'ndaki Neşetabad Sarayı'nı ve bahçelerini düzenler9, 
haremin resmini yapma cesareti gösterecek kadar da saraya yakın olur. 18. yüzyılda 
Melling'in Batı etkili bahçe düzenlemelerinden sonra 19 . yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren Avrupa, özellikle de Fransız bahçe düzenlemeleri saray ve konaklarda yaygınlaşır.10 

Ressam Kostantin Kapıdağlı'ya portresini yaptıran Sultan III. Selim'in döneminin ardın
dan, Sultan ·n. Mahmud'un (1808-39} resmi dairelere portresini astırdığı dönem gelir. 
II. Mahmud devrinde kurulan askeri bandonun başına Giuseppe Donizetti (Paşa) getirilir. 
Ordunun Batı tarzında ıslah edilmesi yönündeki faaliyetler kapsamında kurula n  Mühen
dishanelerde resim derslerinin de verilmesi, güzel sanatlar alanındaki değişimlerin başlı
ca nedenlerindendir. Batı tarzı müzik ve resim eğitimi devlet eliyle başlatılır. 

Beğeninin değişimi mimarideki değişimlerle başlar, mimarideki değişim tüm dekoratif 
sanatlara yansıyarak günlük yaşama tümüyle nüfuz eder. Konak odalarının üç tarafının 
sedir ve minderlerle döşenmesi geleneği Sultan II. Mahmud tahta çıktığında devam 
etmekte iken kısa bir süre sonra11 : " ••• büyük değişiklikler başlamış, odalara kanepe ve 
sandalye konulduğu gibi çift perde asmak, perdeler için sarı kalın tenekeden kabartmalı 
kornişler takmak, perdelik ve döşemelik olarak çukadan başka elvan renk çiçekli da-
masko, tomar denilen kumaşlarla atlası tercih etmek, duvarlara çiçek ve ağaçlıklı çiftlik 693 
manzaraları gösteren resimler asmak gibi yeni adetler ortaya çıkmıştır . . .  " 1835 yılında 
istanbul'a gelen ve anılarını yazan Miss Julia Pardoe, eski ahşap Beylerbeyi Sarayı'nın 
dekorasyonunu anlatırken, Avrupa kökenli mobilya ve eşyalara dikkat çeker12 : " ... Doğu 
ve Batı zevklerinin birbirine karıştığı altın yaldızlarla süslü mekanlar vardır. Burada Türk 
divanları, gümüş işlemeli kadifeler yoktur. Bilakis Avrupa işi koltuk ve kanepeler ile 
Cenova ve Sevres mamulatı porselen biblolar ve İran halıları bulunur . . .  " Pardoe, bir 
evde "her güzel Türk evinde bulunan kemerli bir raf üzerinde" Fransız porselenleri, 
çok kıymetli kahve f incanları, üzerleri gümüş tellerle örülmüş esans şişeleri, Fransız 
saatleri, porselen vazolar ve gümüş eşyalar dizildiğini belirtir. 13 1835-9 yılları arasında 
askeri danışmanlık yapan Feldmareşal Helmuth (Kari Bernhard) von Moltke (1800-91), 
II. Mahmud'un Beşiktaş'taki mabeynini şöyle anlatır14 : " • • •  Geçtiğimiz odalar ne büyük 
ne de pek ihtişamlı idi; Avrupa tarzında döşenmişlerdi. Buralarda sandalyeler, ma-
salar, aynalar, avizeler, hatta sobalar görülüyordu. Hepsi de bizim şehirlerimizde hali 
vakti yerinde herhangi bir insanın evinde bulunanlar gibiydi . . .  " Moltke, Serasker Hüsrev 

9Evyapan, G. A . :  "18. ve 19. Yüzyıllarda Türk Bahçe Sanatında İzlenen Batı Etki leri", Sanat Dünyamız 
58 (Kış 1995), Bahçe Kültürü Özel Sayısı, 15. Yıldız Sarayı Bahçelerinde Sultan II. Abdülhamid'in 
görevlendirdiği Avrupalı bahçıvanlar için Bkz.: Osman Nuri Bey: Yıldız Sarayı: Abdülhamid-i Sani ve 
Devri Saltanatı, Ed. S. Türkoğlu, İstanbul, 1998. Neşetabad Sarayı sonradan Sultan II. Abdülhamid 
tarafından yıktırılıp, kızları Zekiye ve Naime Sultanlar için iki küçük saray yaptırılmıştır. Bkz . :  Saz, L . :  
Anılar: 19 .  yüzyılda Saray Haremi, Ed. Ü.  Akmen, İstanbul, 2000, 145  ve 170. 
10Günalp, ö. S.: "Doğu ve Batı Kültürlerinin Osmanlı Bahçe Mimarisindeki Belirleyici Rolü ve İstanbul 
Örneğinde Son Dönem Osmanlı Bahçelerinin Düzenleme Prensipleri", Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyı l ı :  
Uluslarüstü Bir Miras, Ed. N.  Akın - A. Batur - S .  Batur, 1999, 155. Akdoğan, G . :  "Dünden Bugüne 
Bahçe Kültürümüz", Sanat Dünyamız 58, Kış 1995, Bahçe Kültürü Özel Sayısı, 12. 
11Abdülaziz Bey: Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri, Ed. Kazım Arısan - Duygu Arısan Günay, İstan
bul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, 163 vd. 
12Pardoe, Julia: The Beauties of the Bosphorus, Londra, 1837, 57. 
13Pardoe, a.g.e., 40 vdd. 
14von Moltke, Helmuth: Türkiye Mektupları, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1969, 86. 



Paşa'yı Beyazıt'taki dairesini de ziyaret eder15 : " .•. Burada geniş bir sedirden başka ka
nepeler, sandalye/er, masa saatleri ve masalar, hulasa Türk generalinin Avrupalı/aştı
ğının bir sürü delili vardı ... " Moltke bir başka yerde ise16 " . . .  Zenginlerin ve medeniyete 
kur yapanların evlerinde adi masa saatleri, hem de üçü dördü bir arada bulunur, ama 
içlerinden bir tanesi bile işlemez . . .  " diyerek nesnelerin işlevselliğinin değil estetiğinin 
önemsendiğini alaycı bir üslupla dile getirir. 

Tanzimat Fermanının ilan edilmesi Osmanlı siyasetinin Avrupalılaşma yönünde en önemli 
adımıdır. Tanzimat mimari ve kentleşme çalışmaları açısından da yenilikler getirir. Londra 
Elçisi Reşit Paşa'nın, kargir yapılaşmaya geçilmesini ve Avrupa'dan mimar davet edilme
sini tavsiye eden raporu bu konudaki somut örneklerden biridir.'7 1845 yılında Çırağan 
Sarayı'nda açılan ilk resim sergisi, Avusturyalı bir sanatçıya aittir. İstanbul'a dair anılarını 
1854 yılında yayınlayan Fransız yazar Theophile Gautier, Sultan Abdülmecid'i�. yaptırdığı 
Dolmabahçe Sarayı'nı, mimarıyla beraber inşası sırasında gezer ve " . . .  Padişahın daireleri 
XIV. Louis üslubunda. Burada Versai/Jes sarayının debdebesini taklit etme niyeti belirir . . .  " 
görüşlerinin bildirir.18 Kırım Savaşı sonrasınaa (1856) İstanbul'a gelen Fransız ve İngiliz 
askerlerin etkisiyle ilk olarak seçkin ailelerde başlayan Avrupa eşyası merakını Cevdet 

694 Paşa şöyle ifade eder'9 : " . . .  Eski sedir, minder ve döşekler yok pahasına satılıp, Avrupa 
tarzı mobilyalar alınmaktadır . . .  " Benzer bir anlatım, Ahmed Mithat Efendi'nin Jön Türkler 
eserinde de yer almaktadır20 : " . . .  Eski divanlar ve minderler kaldırılmış. Yerine köşeler 
kanepeler, koltuklar, sandalye/er konulmuş. Yatak odaları karyolalar, komodlar, gece 
servis/eri filanlar ile doldurulmuş. Aynalı dolaplar, lavobolar dahi unutulmamış. Alatur
kadan kamilen çıkarılıp alafranga edilmiş vesselam . . .  " Ahmed Mithat bu tanımlamaları 
yaptıktan sonra, binaların geleneksel mimaride yapılmaya devam ettiğinden dekoras
yonla mimari anlayışın çelişki oluşturduğunu da ayrıca ifade eder. Balıkhane Nazırı Ali 
Rıza Bey de hatıralarında Kırım Savaşı sonrası artan lüks eşya merakının Padişahtan 
halka kadar herkese yayıldığını ve bu merakın yerli üretimi yıktığını anlatır.21 

Osmanlı Devleti 1851 Londra, 1855 Paris, 1862 Londra, 1867 Paris, 1873 Viyana, 1893 
Chicago, 1900 Paris Uluslararası fuarlarına katılarak 1863 yılında ise Sergi-i Umumi-i 
Osmani adıyla İstanbul'da bir fuar düzenleyerek yabancı ülkelerin kültürel özelliklerin 
yakından tanıma ve sanayi, tarım ürünleri ile sanat eserlerini tanıtma imkanını değer
lendirir. İlk Avrupa gezisi 1867 Paris sergisini ziyaret etmek üzere Sultan Abdülaziz 
tarafından gerçekleştirilir.22 Sergide, o sıralarda Paris'te resim öğrenimi gören, Osman 
Hamdi Bey'in üç tablosu ile Ahmed Ali Efendi'nin (Şeker Ahmed Paşa) kara kalem Sultan 

15Moltke, a.g.e., 29. 
16A.e., 78. 
17Can, C . :  "Tanzimat ve Mimarlık", Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı: Uluslarüstü Bir Miras, Ed. N.  Akın, 
A. Batur ve s. Batur, 1999, 131.  
18Gautier, T.: İstanbul, Çev. N.  Berk, İstanbul, 1972, 265. 
19irez, a.g.e., 49. 
2°Tanyeli, U . :  "Osmanlı Barınma Kültüründe Batılılaşma-Modernleşme: Yeni Bir Simgeler Dizgesin in  
Oluşumu", Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme, Ed.  Y. Sey, İstanbul, 1996, 293. 
21Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey: Bir Zamanlar İstanbul, Ed. N. A. Banoğlu, İstanbul, t.y., 27 vd. 
22Sultan Abdülaziz'in Avrupa geW hakkında Bkz.: Aksüt, A. K. :  Sultan Aziz'in Mısır ve.Avrupa Se
yahati, İstanbul, 1944; Şehsuvaroğlu, H. Y.: Sultan Aziz: Hususi, Siyasi Hayatı, Devri ve Ölümü, 
İstanbul, 1949, 34-44. 
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Abdülaziz portresi de yer alır.23 Abdülaziz'in Avrupai bir estetik görüşe sahip olduğu
nu Leh Ressam Stanislaw Chelebowski'den (1835-83) aldığı resim dersleri de kanıtlar. 
Abdülaziz'in saltanat döneminde resim sanatının günlük yaşama girişi hız kazanır. Yerli 
ressamların eserlerinin bir araya getiren ilk resim sergisi Ahmed Ali Efendi'nin çabala
rıyla 1875 yılında açılır. 24 

Sultan Abdülaziz'in çıktığı Avrupa seyahatinden iki yıl sonra, 1869'da Fransa İmpara
toriçesi Eugenie, İstanbul'a bir iade-i ziyaret yapar.25 İmparatoriçe'nin gelişi nedeniy
le Fransa'dan aşçı ve şekerlemeciler getirtilir, sofra takımları kiralanır, hizmet edecek 
görevliler için özel kostümler yaptırılır, yatak takımları, tül perdeler, ayakkabı terlikler, 
karyolalar alınır, Sofracıbaşı Marko Paris'e gönderilerek, konuk ağırlama konusundaki 
görgüsünün artması sağlanır.26 

Mekanlardaki estetik dönüşüm kılık kıyafet alanında da kendini göstermiştir. Pardoe, 
Sultan II. Mahmud devri giysi reformları konusundaki gözlemlerini eleştirel bir gözle 
şöyle aktarır27 : " • . •  Ulusal kıyafetin yerine Avrupa'daki aslının adeta karikatürü olan katı, 
sert, kolalı gömlekli kıyafet getirmişti. Alnı bir taç gibi saran ve çeşit çeşit renkleriyle 
üstteki elbiselerin koyuluğunu hafifleten o güzel sarık, bugün sokaklarda görünmez ol- 695 
muş ... Üstte dalgalanan o ipek ve yün kaftanlar bir tarafa atılarak, bunların yerini kötü 
dikişli kaba ve mavi kumaştan yapılmış ceketler almış. Bir zamanlar kaşmir şal kuşanan 
beller, şimdi iki pirinç düğme ile sıkılıyor . . .  " 20 Ocak 1838 tarihli mektubunda Moltke, 
Mehmed Hüsrev Paşa'yı, "eski güzel Türk kıyafetini Avrupa biçimi üniformanın zevksiz 
ve rahatsız taklidiyle ilk değiştiren" kişi olmakla suçlar.28 Bir başka mektubunda ise fesi 
çirkin bulduğunu, mezar taşlarında ve dirilerin başlarında kavuk kadar güzel durma-
dığını belirtir.29 1913 yılında Anadolu'ya bir gezi gerçekleştiren Macar araştırmacı Bela 
Horvath'ın gözlemleri aynı zamanda bir uzakgörüşü de içerir30: " . . .  Avrupalıların giydiği 
giysiler ne yazık ki halk arasında hızla yaygınlaşıyor. Köylü gençler arasında renk renk 
şalvar ve gömlekler yerine gri pantolon ve ceket giyenler çoğalıyor. Eğer değişim bu sü-
ratle ilerlerse, turis tlerin halk giysileriyle tanışabilmesi için herhalde bir süre sonra özel 
folklor ekipleri kurmak gerekecek! . . . " 

23Cezar, Mustafa: Müzeci ve Ressam Osman Hamdi Bey, İstanbul 1987, 11.  
24Cezar, M. :  "Mimarlık ve Resim Öğretimine Giriş", VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri 2 (23-29 Eylül 
1970), Ankara 1973, 752: " ... Bu sergide beşi Türk olmak üzere 30 kişi eser teşhir etmekteydi. Ço
ğunluğu yabancıların teşkil ettiği bu sergide birkaç tane de yerli gayrimüslimin eseri bulunmaktaydı. 
Yabancıların bazıları Levantendl. Sergide teşhir edilen eserler arasında resimden başka büstler, ka
bartmalar ve mimari projeler de vardı. Sergiye Sultan Abdülaziz çok ilgi göstermiş, bir çok resimler/ 
saraya getirterek incelemişti ... " 
25İmparatoriçe saltanatı sona erdikten sonra, 1897 yılında İstanbul'a bir kez daha gelmiş, 1867 Pa
ris gezisinde genç bir şehzade iken tanıstığı II. Abdülhamid tarafından büyük bir misafirperverlikle 
ağırlanmıştır. Bkz. Haslip, Bilinmeyen Tarafları ile Abdülhamit, Çev. N. Kuruoğlu, İstanbul 1964, 242. 
Eugenie ikinci İstanbul ziyareti sırasında çocukken tanıdığı Şehzade Yusuf İzzeddin'i de görmek iste
miştir. Bkz.: Uşaklıgil, H. z . :  Saray ve ötesi-III, İstanbul, 1942, 75. 
26Karahüseyln, G.:  "Beylerbeyi Sarayı ve Ünlü Konukları", Milli Saraylar, 1992, 137. Osmanlı Sara
yında yabancı konuklar için ayrıca Bkz. İrez, F. : "Osmanlı Arşivinden Belgeler: Yabancı Konukları 
Ağırlamak", Tarih ve Toplum 12/68 (Ağustos 1989), 12-18. 
27A.e., 21. 
28A.e., 33. 
29A.e., 83. 
30Horvath, B.: Anadolu 1913, İstanbul, 1997, 9 .  
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Avrupa'dan Türkiye'ye sanatsal etkiler taşıyacak mallar Türk evlerine en çok ticaret 
yoluyla girer. Osmanlı Devleti'nin uzun yıl lar süren fetihleri nedeniyle Batı Avrupa'ya 
sıkışmış olan Avrupa ülkeleri, değişik ticaret yolları ve hammadde kaynakları arayışına 
yönelir. 19.  yüzyılda Osmanlı Devleti, sömürgelerden gelen zengin kaynakları değerlen
diren Avrupa ülkeleri için sanayi ürünlerini satacakları önemli bir pazar olur. Tanzimat 
fermanının ilanından sonra gelişen engelsiz dış ticaret rejimi ile Osmanlı ekonomisi Av
rupa sanayi için açık pazar haline gelir. Saksonya ve Fransız porselen fabrikaları Osmanlı 
kullanımına hitap eden meyve ve çiçek tutamaklı sahanlar, şerbetlikler, aşurel ikler, ka
seler, nargileler, bardaklar, tatlı hokkaları, leğen-ibrikler ve karlıklar üretir. Osmanlıca 
kadranlı İsviçre cep saatlerinin kasalarında, mine tekniğinde İstanbul manzaraları ve 
çiçek desenleri görülür. Mine tekniğindeki bitkisel bezemeli veya Osmanlı armalı enfiye 
kutuları ile cami manzaralı para çantaları Türk pazarına yönelik üretimin temsilcisidir. 

19. yüzyılda Saray ait çeyiz listelerinde ve tahrir komisyonu defterlerinde Avrupa köken
l i  eşyanın yoğunluğu dikkat çekecek düzeydedir.31 Bu durum sadece saray için geçerli 
değildir. Halktan bir kişi olan Lütfiye Hanım'a ait 1864 tarihli çeyiz listesinde Avrupa 
porselenleri önemle vurgulanır.32 Lohusa şerbeti ve aşure gibi geleneksel yiyecekler Sak-

696 sonya kaplarla servis edilmeye başlar. Avrupa porselenleri makbul bir hediye haline 
gelir. Ansbach-Bruckberg Porselen Fabrikası tek başına ve sadece 1793 yıl ında, Osmanlı 
pazarına yönelik 41.000 adet kahve fincanı üretir.33 Eldeki veriler Ansbach'tan Osmanlı 
İmparatorluğu'na 1799 yılında 48.000 kahve fincanı ihraç edildiğini, bu sayının 1830'Iar
da bir milyona yaklaştığını ve 1870'Iere kadar aynı düzeyde sürdüğünü gösterir.34 İngiliz 
Konsolos Longworth'un 1896 yılına ait raporlarına göre Giresun limanından sevkedilen 
mallar arasında cam ve porselen çok büyük bir yer tutar.35 İzmir'in Avusturya Başkonso
losu Kari von Scherzer, 1873 Viyana Sergisi için Avusturya'ya gönderdiği raporda halkın 
Avrupa kökenli mallara olan düşkünlüğüne değinir.36 Erzurum'daki İngiltere Konsolosu 
W. R. Holmes'un, Batum Başkonsolosu Brant'a gönderdiği 1846 tarihli mektupta satılan 
Avrupa mallarından bahseder.37 Ticaret ve Ziraat Nezareti'nin 1913 ve 1915 yıllarını 
kapsayan istatistiklerinde porselen eşya ithalatına ayılan meblağ 6.509.008 kuruştur.38 

Türkiye'ye yapılan ihracatın boyutlarını gösteren tüm bu bilgiler, Osmanlı'nın estetik 
dönüşümünü belgelemekle birlikte, Batı'nın Osmanlı'ya karşı olan ticari bakış açısını da 
gözler önüne serer. 

31Delibaş, S . :  "Behice Sultan'ın Çeyizi ve Muhallefatı", Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı 3 (1988), 63-76. 
Altındağ, Ü. ve N. Bayraktar: "Topkapı Sarayı Müzesi Tahrir Komisyonu Çalışmaları I", Topkapı Sarayı 
Müzesi Yı llığı 2 (1987), 22 
32Kocabaş, H . :  Porselencilik Tarihi, Bursa, 1941, 52-3. 
33www.bruckberg.de/historie/geschlchte.html. "Türkenbecher" (Türk çanağı) adı verilen kulpsuz 
kahve fincanları için ayrıca Bkz.: Radunz, Elisabeth: "Türkenbecher, ein vergessener Exportartikel", 
Geschichte am Obermain 9 (1974/75), 167-176. 
34Önsoy, R. : "19. Yüzyılın İkinci Yarısından 1871'de Alman İmparatorluğu'nun Kuruluşuna Kadar 
Bavyera'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ticareti", VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri 2 (11-15 Ekim 
1976), Ankara 1981, 1426. 
35Ortaylı, İ . :  "19. yüzyılda Trabzon Vilayeti ve Giresun Üzerine Gözlemler", İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Münir Aktepe Armağan Sayısı, 1997, 180 vd. 
36von Scherzer, K . :  Smyrna: mit besonderer Rückslcht auf die geographlschen, wirtschaftllchen und 
intellectuellen Verhaltnisse von Vorder-Kleinasien, Viyana, 1873, 54 vd. 
37Ersoy, O . :  "Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum'dan Kars'a Seyahati", Tarih Araştırmaları 
Dergisi, C. Il/2-3, 1964, 241. 
38Ökçün, G. :  Osmanlı Sanayii: 1913-1915 İstatistikleri, İstanbul, 1984, 83. 
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Avrupa yaşantısının uygarlık ölçütü olarak kabul edildiği Batılılaşma döneminde görgü 
kitapları görülmeye başlar. Avrupalıların nasıl giyindiği, nasıl yiyip içtiği, nasıl eğlendiği 
bu tür kitaplarla topluma öğretilmeye çalışılır. Avrupai bir yaşam sürmek için gerekli 
bilgilerin verildiği görgü kitapları şunlardır39 : 

- Ahmed Mithat Efendi, Avrupa Adab-ı Muaşereti yahud Alafranga, İstanbul, 
1312 (1894). 
- Mehmed Emin, Adab-ı Muaşeret Nasıl Hasıl Olur?, Aydın, 1321 (1903).  
- Anonim, Us0I ve Adab-ı Muaşereti, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1327 
(1909). 
- Kontes Dumaglin, Rehber-i Muaşeret ve Avrupa Muaşereti, Çev. Ahmed 
Cevad Emre, İstanbul, 1328 (1910). 

Kontes Dumaglin'in görgü kitabında, misafir kabul etmeden önce evin ne şekilde hazır
lanması gerektiği anlatılıı-4°: " ... bütün mobilyaların bila-istisna kılıfları çıkarılır ... masalar 
konsollar ne kadar vazı ' olursa olsun evinize küçük bir bayram siması veren biblolar ko
nur ... " Tanzimat devri romancılarımızdan Ahmed Mithat Efendi'nin (1844-1912) kaleme 
aldığı adab-ı muaşeret kitabında ise modern bir evin salonunun nasıl olması gerektiği 697 
şöyle tarif edilir41 : " ... Evin en mühim eşyası şöminenin sağ tarafına konulacak koltuk ve 
sandalyedir. Koltuğun karşısına gelen kanepeye en itibarlı misafir oturur ... Salonun mü-
nasip yerlerine koltuklar, kanepeler konulur. Salonun ortasında büyük bir masa ve etra-
fında sandalyeler bulunur. Masanın üzerine konulmak için çinkari türlü vazo ve çiçekler 
dahi peyda eder. Salonun diğer münasip yerlerine konulacak olan ufak masalar üzerine 
yeni çıkmış kitaplar, ilmi ve edebi mecmuaların son nüshaları ve o günkü gazeteler ko-
nulur. Masaların üzerine altından gümüşten veya eski madenden güzel bir tabak konulur 
ve bu tabağın içinde en muteber misafirlerin vizite kağıtları bulunur. Piyano küçük veya 
büyük salona konulur ... bizim buralarda yerlere serdiğimiz halı seccadeler duvarlara 
çakılıp, eski maden tabaklardan gayet nadir ve nefisleri var ise onlar dahi salonun du-
varlarına talik olunabilir ... " Ahmed Mithat, kitabında yemek odasının dekorasyonunu ise 
şu şekilde anlatıı-42 : " ... Duvarlarına 'natürmort' meyve ve çiçek resimleri, 'peyzaj' kırlık, 
sahra/ık, ağaçlık resimleri konulur ... Yemek salonundaki dolaplarda eski maden tabak-
lar, kaseler, kupalar, şarap me'külü (tanrısı) olan Baküs heykeli bulunabilir ise de sevda 
me'külü olan Venüs heykeli hoş görülmez . . .  " Anlatımlarda sayılan tüm sanatsal objeler, 
modern yaşamın gereklilikleri olarak sunulur ve dönemin evlerinde ailelerin maddi ola-
naklarına bağlı olan ölçülerde yer bulur. 

Batılılaşma Osmanlı toplumunda bir bölünme yaratır. Namık Kemal, Hürriyet gazete
sindeki bir yazısında ekonomik açıdan kendi kendine yetebilen Türkiye'de, Avrupalı lara 
verilen ticari özgürlükler nedeniyle yeril üretimin durduğunu bel irtir.43 Aynı konuyu Ziya 
Paşa da ele alır, yerli üretimin gözden düşüp daha ucuz olan Avrupa mallarının tercih 
edildiğini bunun sonucunda zayıflayan ticaretin de devlet ekonomisini çökerttiğini di le 

39Merfç, N. :  Osmanlı'da Gündelik Hayatın Değişimi, İstanbul, 2000, 218. 
4°Kontes Dumaglln, Rehber-i Muaşeret ve Avrupa Muaşereti, Çev. A. C. Emre, İstanbul, 1910, 37. 
41Ahmed Mithat Efendi, Avrupa Adab-ı Muaşereti yah0d Alafranga, İstanbul, 1894, 286 vd. 
42A.e., 291. 
43Hürriyet, No: 7, 21 Rebiülahlr 1285. 



getirir.•• İsmail Hami ise İçtihad dergisinde konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktarır45 : " ... 

Avrupa'da görülen her şeyin taklit edilebileceği kanaati bizim için bir 'anane-i siyasiye' 
haline gelmişti ve daima da bu hata işlenmişti ... Mesela Rus kıyafetini, Belçika tüfenk
lerini, Türk sarıklarını, Macar eğerlerini, İngiliz kılıçlarını ve Fransız terbiye-i askeriyesini 
bir araya getirerek Avrupavari a/elacaip bir ordu teşkil ettik . . .  " 

Batılılaşma i le birlikte edebiyatımıza roman türünde verilmiş örnekler dönemin toplumsal 
çelişkileri konusunda yoğunlaşır. Geleneksel ile modern arasındaki çekişmeleri bir kuşak 
çatışması olarak yansıtan, toplumsal sorunlara dönük romanlarda Batılılaşma karşısında 
duyulan tedirginlik ve duyarlılık göze çarpar. Ahmed Mithat Efendl'nin (1844-1912) "Fe
latun Bey ile Rakım Efendi" (1876), Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın (1864-1944) "Şıpsevdi" 
(1900), Peyami Safa'nın (1899-1961) "Fatih Harbiye" (1931) ve Halide Edip Adıvar'ın 
( 1884-1964) "Sinekli Bakkal" ( 1936) eserleri Doğu ile Batı arasında kurulan veya kuru
lamayan bağların karmaşıklığını anlatır. Bunları Ahmed Hamdi Tanpınar'ın (1901-1962) 
"Huzur" (1949) ve "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" (1962) adlı, kuşak farklılıklarını ele 
alan romanları takip eder.46 

698 Batılılaşma konusunu toplumsal açıdan değerlendiren edebiyatçı larımızın başında ge
len Ahmed Hamdi Tanpınar, Batı lılaşma kavramına da eleştirel bir açıyla yaklaşır: " . . .  
Debussy'yi, Wagner'i sevmek ve Mahur Beste'yi yaşamak, bu bizim talihimizdi . . .  "47 

" ... Bir taraftan iyi kötü bir tekniği almağa, onun adamı olmağa çalışıyoruz. Onun zihni
yetini benimserken zaruri olarak eski kıymetleri atıyoruz. Muaşeret şeklimizi değiştiriyo
ruz. Diğer taraftan istiyoruz ki, eskiyi unutmayalım ... Kafamız bir yığın mukayeselerle 
dolu; Dede'yi, Wagner olmadığı için, Yunus'u, Verlaine, Baki'yi, Goethe ve Gide yapama
dığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya 'nın o kadar zenginliği içinde, dünyanın 
en iyi giyinmiş milleti olduğumuz halde çırçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her şey 
bizden bir yeni terkip bekliyor; biz m isyonlarımızın farkında değiliz. Başka Milletlerin 
tecrübesini yaşamağa çalışıyoruz . . .  "48 

" ... Tanzimat İstanbul'a büsbütün başka bir gözle baktı. O, bu şehirde, iki medeniyeti 
birleştirerek elde edilecek yeni bir terkibin potasını görüyordu . . .  "49 

" ... Transitini ve istihsalini kaybetmiş İstanbul, dünya piyasasını avucuna geçirmiş Paris 'i 
taklit ettikçe istikbalini tehlikeye atıyordu. Ve Bender fabrikalarının lastik tekerlekli ara
baları her dönüşünde asırlar görmüş imparatorluk mukadder akıbetine biraz daha yak

laşıyordu . . .  "50 Benzer anlatımlardan Batılılaşmanın toplumda yarattığı çelişkiler, siyasal 
yapıda neden olduğu sarsıntılar konusunda bilgi sahibi olmak mümkündür. 

Osmanlı seçkin sınıfı, teknik gelişmeleri örnek alırken aynı zamanda Batılı yaşam biçi
miyle ilgili adetleri de kaçınılmaz olarak taklide başlar ve geleneğe bağlı halkın tepkisine 
neden olur. Bu taklit süreci çok erken devirlerde başlar. Siyasal başarısızlıkların nedeni, 

44Hürriyet, No: 42, 29 Zilhicce 1285. 
45İçtihad, No: 69, 1329 (1911), s. 1508. 
46Gündüz, O. :  "Türkiye'nin Batılı laşma Serüveninde Özgün Bir Portre", Uludaıj Üniversitesi Fen-Ede
biyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 3, Sayı 3, 2002, 13-28. 
47Tanpınar, A. H . :  Huzur, İstanbul, 2000, 140. 
48A.e., 250 vd. 
49Tanpınar, A. H . :  Beş Şehir, İstanbul, 1969, 141. 
50A.e., s. 219 .  
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erken tarihlerden itibaren Batı taklitçiliğinde aranmıştır. Örneğin halk görüşlerini yansı
tan anonim Tevarih-i Al-i Osman, I .  Bayezid'in Ankara felaketi hakkında " . . .  onun zama
nında Osmanlı beyleri frehkleri taklide koyuldular, sakal kesmeye başladılar, o yüzden 
başımıza bu felaketler geldi . . .  " yorumunu yapar.51 Kültürel unsurların alışverişinde, ya
bancı kültürlere merak ve hayranlık gibi sosyo-psikolojik faktörlerin yanında, ekonomik 
açıdan etkileşimi sağlayan ticaret, yabancı ticarete açık liman kentleri, kültürler arasında 
aracılık yapan gruplar, sürgün ve göç gibi nüfus aktarımları, yabancı uzman istihdamı 
faktörleri de son derece önemlidir. Osmanlı kültürünün yaşadığı değişimlerde kapitülas
yonlar, liman şehirlerinde yerleşen batılı tüccar grupları, levantenler, aracı olarak gay
rimüslim tebaa ro_ı oynamıştır. Sanayileşmiş olan Avrupa ülkelerinin ilgisi, zengin ham
madde kaynakları, geniş pazar olanakları, coğrafi konumu ve etnik bileşimi nedeniyle 
18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na yönelir. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri 
gücünün ve siyasi etkisinin azalması ile Avrupa'daki gelişmelere karşı ilgi uyanır. Uyanan 
bu ilgiyle siyasi ve sosyal açıdan Batılılaşma ideal haline gelir, ancak estetik dönüşümlere 
de yol açan değişimler toplumun ikiye bölünmesine neden olur. Oryantalizm ise Fransız 
devrimini izleyen kısıtlayıcı maddi koşulların hakim olduğu kanlı ve zor yıllarda toplumun 
fantezi ihtiyacına cevap veren bir alan, sömürgeciliği haklı göstermeye ve sürdürmeye 
yarayan bir mekanizma olmuştur.52 

Role of Interactions to Aesthetical Changing: Westernization in the East, Ori
entalism in the West 

A�er Istanbul had been conquered, the Ottoman Em pire started to follow developments 
in Europe. In the 16th Century, conquests and sieges were directed to the Mediter
ranean and Eastern Europe. The relations between the Ottoman Empire and Europe 
were strengthened through battles, agreements, exchange of representatives, popula
tion transfers, trade, the "devşirme" system and foreign artists working in the Palace. In 
the 19th Century, Ottomans were westernized while at the same time the West became 
curious about the East. In the Ottoman .cities, western originated or styled goods were 
preferred, whereas in Europe eastern goods and clothing were widespread. The Sultan 
III Ahmed period (1703-1730) is recognized as a corner stone in the relation between 
the Ottoman Empire and Europe. As with the start of the 18th Century, in line with the 
development of technology, the commercial dependency to the West increased. In 
addition to that, European countries were chosen as a model for modernization activi
ties implemented as part of gover nment policy. As a consequence, first the institutions 
were westernized and then the Palace and elites who were in contact with the Palace 
translated western effects to their daily lives. As new objects, entering houses as a 
consequence of European effects in the daily lives were artistically investigated in the 
19th century, new object forms emerged, new materials were used for traditional forms, 
factories were established and boundaries of European trade towards Ottoman market 
developed. This paper provides a general picture of the 18th-19th centuries in European 
and Ottoman perspectives and rnvestigates the artistic effects of the new objects enter-
ing Ottoman life and the acceptance they received. 

51İnalcık, H . :  Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 1996, 425 vd. 
52Nochlin, L. : "The Imaginary Orient", Art in America 71 (May 1983), 118-131; Said, E.: Oryantalizm 
(Doğu Bilimi), Çev. S. Ayaz, İstanbul 1995; a.y., Oryantalizm: Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Çev. S. 
Ayaz, İstanbul 1991; Lemaire, G.-G.: Orientalisme Het beeld van het morgenland in de schilder
kunst, Amsterdam 2005 
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