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ÖZET

GÜMÜŞAY, Senem. Kentli Bedende Bozulmalar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.

İçinde yaşamakta olduğumuz çağ sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik açıdan önemli
dönüşümlerin yaşandığı bir çağdır. Kentleşmeyle birlikte insanlık tarihinde görülmemiş
ölçüde değişimler yaşanmıştır. Kent hayatının içerisine ‘hızın da girmesiyle birlikte
yaşanan bu değişimlerden en çok etkilenen kentli bireyler olmuştur. Tüketimin
küreselleşmesi, tüketim toplumunun oluşması, teknolojinin bireylerin hayatlarının her
alanına nüfuz etmesi, popüler kültürün bireylere dayattığı imajlar kent hayatını çok daha
karmaşık bir hale getirmiş ve kent yaşamının hızlı değişimleri arasında kendisini
konumlandırmaya çalışan bireyin nesnel dünyayı algılayabilmesi güçleşmiştir. Tüketici
toplumda beden, değişim amacıyla üretilen bir meta haline gelmiştir. Metalaşan ve
mekân içerisinde hassasiyetini yitiren bireyler zihinsel/ruhsal açıdan da çöküntüler
yaşamaktadır. Zihinde yaşanan bu çöküntüler bir ayna gibi bireylerin bedenlerinde
etkisini göstermektedir. Yüksek Lisans Tez çalışmasında, modern dönemle başlayan ve
günümüze kadar devam eden süreçte yaşanan olumlu veya olumsuz birçok değişim ve
bu değişimlerin doğrultusunda kent ve beden ilişkisi, bireyin zihinsel ve ruhsal açıdan
bozulmaları ele alınmıştır. Kentin hissettirdiği karmaşık duygular ile bedenin zihinsel
bozulmaları ilişkilendirilmiştir. Kendi bakış açıma göre kentin, ben de dahil olmak üzere
tüm bedenler üzerinde etkisi görmezden gelinemeyecek bir meseledir. Ben de bu
karmaşık düzenin bir parçası olarak bu konuyu olumsuz etkileri açısından ele aldım. Kent
ve beden üzerine yapılan uygulamalı çalışmalarda imgeleştirdiğim biçimler bedenin
bizzat kendisi ve bedenin gerisinde parçalanmış kent manzaralarıdır. Bu beden
imgelerinde figürler yalnız, çıplak ve korunmasızdır. Çevrelerine ve kendi öz benliklerine
yabancılaşan figürler bu durumu anatomik duruşları ve vücut dilleri ile yansıtmaktadır.
Kent yaşantılarının zihinsel açıdan oluşturdukları etkiler belli şiddetler içerir. Dolayısıyla
kentin kaos ortamındaki yaşantı şiddeti zihnin doğasını, düzenini alt üst edebilir ve
bozulmalara yol açabilir. Kentin sonsuz ve silik sınırlarında bedenler her zaman tepkilerin
başlatıcısıdır.

Anahtar Sözcükler
Kent, Resim, Biçim, Beden, Bozulmalar.
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ABSTRACT

GÜMÜŞAY, Senem. Deteriorations on Urban Body, Master’s Thesis, Ankara, 2018.

The contemporary urban life in which we live is an era in which social, cultural, artistic,
and technological transformations are experienced. With urbanization, unprecedented
changes in the history of humankind have occurred in a revolutionary quality with the
introduction of "Speed" into urban life, the urban people have been the most affected
ones by these changes. The globalization of consumption, the formation of the consumer
society, the penetration of technology into every area of the lives of individuals, the
images imposed on individuals by popular culture have made the city life more
complicated, and for the body which is trying to locate itself among the rapid changes of
urban life became difficult to perceive the objective world. In the consumer society, the
body has become a commodity which is produced for the purpose of change.The body
which is commoditized and which lost its sensitivity in the area,experiences
psychological breakdowns by also mental/spiritual collapses In the Master of Arts Thesis,
encountered changes, which have been ongoing with the modern period, and have
continued until today, and according to these transformations, the relationship between
city and body, and the distortions of the body will be discussed in the terms of mental
and spiritual distortions. In my personal point of view, including me, the city has a major
effect on our bodies which is a main issue. As a part of this complicated system, I took
this subject in my hands specificly working on the negative effects. While creating the
urban and body, I personally visualised the broken city image and body. These images
are lonely, naked and without protection. The figures are strangers to the environment
and their own individualities and displaying this situation with their anatomic shapes and
body language. The effects of city life, mentally contains some certain violence. The
chaotic living environment of the city contains intensity, which can ruin the nature of the
mind. The bodies are the initiators of reaction in the limitless and mild borders of the city.

Keywords
Urban, Painting, Form, Body, Distortions.
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GİRİŞ

Bu çalışmada, sanatta modernizmle birlikte başlayan ve postmodernizmle son şeklini alan
fakat postmodernizmin kendi yapısından dolayı sürekli olarak değişmeye devam eden
birçok kavramın ve devrimsel nitelikteki değişimlerin bireyler üzerinde yaratmış olduğu
etkileri ele alınmıştır. Yaşanan bu değişimlerin yanı yası sıra bireyin kentle ve kendisiyle
kurduğu ilişki ve bu bağlamda yaşanılan olumsuz faktörler de tez araştırması kapsamında
irdelenmiştir.
Sanayi Devrimi’yle birlikte üretimin ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişiyor ve
değişiyor olması sosyo-ekonomik açıdan birçok kavramın dönüşüme uğramasına neden
olmuştur. Hızla değişen yaşamın içerisinde bireyler sürekli değişime uyum sağlamak
durumunda bırakılmıştır. Kapitalizmin de hızla büyümesi üretim tekniklerinin ve
teknolojik araçların gelişmesine ve tüketim olgusunun da bu doğrultuda köklü bir
değişime uğramasına yol açmıştır.
İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi ve kentin her alanına yayılıyor olması
zaman-mekân algılarında kaymalar yaratmış ve bu da zaman-mekân sıkışmasını
doğurmuştur. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak internetin bireylerin hayatlarının her
alanına girmiş olması bireyin mekânla olan iletişimini değiştirmiştir. Zamanın
genişlemesiyle birlikte mekânlar daralmaya ve hatta önemsizleşmeye başlamıştır.
Dolayısıyla bireylerin mekânla ve yerle kurmuş olduğu ilişki zafiyete uğramıştır.
Dijital teknolojilerin yayılmasıyla birlikte sanal mekânlarla kurulan ilişkiler, bireylerin,
nesnel dünyadan soyutlanmasına ve dolayısıyla kendi dünyalarına yabancılaşmalarına
neden olmaktadır. Gerçek ve hipergerçek dünya arasında bedenini konumlandıramayan
birey, zihinsel/ruhsal bozulmalar yaşamaktadır ve bu durum bireyin çevreyle olan
ilişkisini de etkilemektedir. Kapitalizm tüketimi arttırmak için yeni pazarlar oluşturmuş,
sürekli olarak yeni ürünler sunmuş ve bu bağlamda tüketime odaklı bir toplumun
yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Birinci bölümde, modernizimle birlikte başlayan değişimler ve bu değişimlerin kente ve
kentteki bireylere yansımaları konu edilecektir. Bu bağlamda sanatçıların da
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yaklaşımlarına ve çalışmalarına yer verilmiş ve değişimlerin sanat alanında da etkilerinin
izlenebilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yer verilen sanatçılar, kente betimsel, kavramsal
ve tepkisel yaklaşımlar getirmişlerdir. Örneğin; Camille Pisarro, Richard Estes gibi
sanatçılar kente karşı betimsel bir yaklaşımda bulunurken, Gerhard Richter tepkisel bir
yaklaşımla kentin betonsu ve karmaşık görüntüsünü çalışmalarına yansıtmıştır. İkinci
bölümde ise ilk bölümde bahsi geçen gelişmelerin, bireylerin üzerindeki zaman-mekân
algısını nasıl dönüştürdüğü üzerinde durularak yine sanatçıların çalışmalarından da
yararlanılmıştır. Lucio Fontana ve Jackson Pollock ‘un çalışmlarında yaratmış oldukları
mekân ve sanat ilişkisi incelenmiştir. Üçüncü bölüme gelindiğinde birinci ve ikinci
bölümde bahsi geçen bütün gelişmelerin doğrultusunda bireyin zihinsel ve ruhsal
süreçleri izlenmiş, çağdaş kent yaşamının bireyler üzerinde bıraktığı olumsuz faktörlerin
onların üzerinde ne gibi değişiklikler yarattığı irdelenmiştir. Zihinsel/ruhsal süreç burada,
bireyin kent deneyimleri doğrultusunda bedeninde ve zihninde oluşan izleri
yansıtmaktadır. Kent yaşamının bireyler üzerinde yol açtığı yabancılaşma, yalnızlaşma,
kimliksizleşme gibi olumsuz durumlar zihinsel ve ruhsal çöküntüye sebep olmaktadır. Bu
konuda çalışılan görsel uygulamalar da tez çalışmasında sunularak ifadenin daha açık ve
anlaşılır olması amaçlanmaktadır. Bu bölümde kendi biçimsel uygulamalarımın yanı sıra
önemli sanatçıların çalışmalarından örneklere de yer verilmiştir. Bu anlamda önemli bir
yere sahip olan sanatçılardan birisi Marina Abramoviçtir. Yapmış olduğu performanslarla
bedenin ve zihnin sınırlarını zorlamaktadır. Stelarc, Franco B, Şahin Kaygun gibi
sanatçılara da yer verilmiş ve beden üzerine yaklaşımları incelenmiştir.
Yapılan bu tez çalışmasında, kavramsal araştırmalardan, önemli çağdaş düşünürlerin
görüş ve teorilerinden, tez kapsamında yapılan görsel uygulamalardan, konuyla ilgili
yaklaşımlarda bulunan sanatçılardan ve bu sözü geçen sanatçıların belli çalışma
örneklerinden yararlanılmış ve tezde sunulmuştur. Tez konusu kapsamında yapılan
uygulamaların yanında bir performans çalışması da yer almaktadır.
Bu süreçte yapmış olduğum uygulamalı çalışmalar esnasında yeni malzeme arayışlarına
girdim ve örneklerde yer aldığı üzere çatı malzemesi ile karşılaştım. Kentin kendisinin de
bir malzeme olabileceğini fark etmemi sağlayan bu durum uygulama sürecime farklı bir
yön kazandırdı. Yapmış olduğum performans çalışmasında inşaat demişlerini kullanma
olma fikri de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla süreç, kentin içerisinde bir arayış,
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gözlem, bazen bir kayboluş, bazense kendini yeniden buluş olarak ilerlemiş ve
uygulamalı çalışmalara yansımıştır.
Kurgu, parçalanma, kolaj, eklektizim, bütün bunların dokularına işlemiş bir gelip geçicilik ve kargaşa
duygusu, belki de günümüzün mimari ve kentsel tasarım pratiğinde hakim olan temalardır. Ve açıktır
ki burada, sanat, edebiyat, sosyal teori, psikoloji, felsefe gibi çeşitli alanlarda varolan düşünce ve
pratikle ortak olan çok şey vardır. Peki var olan bu ruh durumu neden bu biçimi almıştır? Bu soruya
anlamlı bir cevap vermenin koşulu, önce kapitalist modernite ve postmodernitenin günlük gerçekliğinin
bir bilançosunu çıkarmak ve bu tür kurgu ve parçalanmaların toplumsal hayatın yeniden üretiminde
üstlenebileceği işlevler açısından, orada ne gibi ip uçları bulunabileceğini görmektir (Harwey, 1996, s.
119).

Elde edilen temel vurgular; kentleşmenin ve teknolojik gelişmelerin, kentte sürekli var
olan inşa sürecinin ve buna bağlı birçok durumun, bedenin kent yaşamı içerisinde
yabancılaşması, kendini konumlandıramaması ve bu noktada zihinsel/ruhsal açıdan
bozulmalar yaşaması ve bunların uygulamalara yansımasıdır.
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1. BÖLÜM
KENT – KENTLEŞME

Kentin tanımlanması son derece karmaşık ve zor bir olgudur. Fakat kentin anlaşılması,
bireylerin her türlü toplumsal, kültürel ilişkilerinin anlaşılabilmesi ve analiz edilebilmesi
açısından oldukça önemlidir.
Kent mi? Bu son derece karışık bir gerilimler alanıdır; bir virtüellik, tamamlanmış olanı kendine çağıran
bir mümkün-imkânsızdır, her zaman yenilenen, her zaman talepte bulunulan bir varlık-yokluktur.
Körlüğü ortaya çıkaran şey, kent biçiminin, alana içkin olan vektör ve gerilimlerin, diyalektik
mantığının ve hareketinin, içkin taleplerinin görülmemesidir; (bütünüyle tamamlanmış biçimde işlevsel
ve/veya belirleyici) şeyler, işlemler görülmezler (Lefebvre, 2011, s. 44).
Kent olgusu, öncelikli olarak, çeşitlilik arz eden betimleme metotlarından doğar. Ekoloji “yaşam
alanı”nı, içinde yaşanılan ortamları, komşuluk birimlerini, (komşuluk alanında birincil, daha geniş bir
alanda ikincil) ilişki biçimlerini tanımlar. Daha incelikli olan fenomenolojik tanım, kentlilerle kent
arasındaki bağlara saldırır; çevreyi, mekânın aykırılıklarını, kentsel yaşamın anıtlarını, akışlarını ve
ufuklarını inceler. Ampirik tanım vurguyu morfolojiye yapar; insanların şu veya bu kent çevresinde,
bir megalopol (parçalanmış, fakat eski biçim ve yapıların ortadan kalkmasına rağmen, kent işlevlerini
de içerecek şekilde idari ve siyasi bir bütün meydana getiren şehir) çerçevesinde neler gördüklerini tam
bir kesinlikle dikkate alır (Lefebvre, 2011, s. 48).

Kent olgusu, kentli bireyleri bilinçli ya da bilinçsiz bu bağlantı sisteminin içine
aldığından, öncelikle kentin fiziki kuruluşunu oluşturan doğası, binaları, yolları,
caddeleri, sokakları, tarihsel mekânları, tapınma alanları, alışveriş ve eğlence merkezleri,
kent toplumunun değişmez üyesi olan bireyi asli derecede etkileyen ögelerdir. “Kent, çok
çeşitli sınıf ve karakterlere sahip milyonlarca insan tarafından algılanabilen bir nesne
olmanın ötesinde, yapısını kendilerince sebeplere göre geliştiren birçok yaratıcının da
ürünüdür.” (Lynch, 2010, s. 3). Toplumsal, kültürel ve ekonomik farklılıkların mekânı
olmuştur, kent. Değişen hızlı yeniliklerin sonucu olarak kentlilerin yaşam biçimleri de
değişime uğramıştır. Heyecan verici, göz kamaştıran, birçok insan tarafından anlaşılmaya
çalışılan ve belki de zevk alınan bir nesne oluşunun ötesinde aynı zamanda kasvetli
mekânlardır. Kent, her kültürden, her ortamdan, her gruptan insan tipini bünyesinde
barındırmaktadır. Birbirine yakın, sıkışık binalar, insanların birbirlerine çok daha yakın
yaşamasına sebep olurken, bu durum beraberinde zengin ve yoksul, farklı etnik kültür
grupları ve komşuluk alanları arasında toplumsal çatışma ihtimalini artırmıştır.
Dolayısıyla, belirli sınıf farklılıkları ortaya çıkmıştır ve bu farklılıklar kendisini mekân
içerisinde göstermektedir. “Zira süreç mekân içerisinde ilerler.” (Lefevbre, 2011, ) . Kent,
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bünyesinde yalnızca mekânsal eşitsizlikleri değil aynı zamanda sosyal eşitsizlikleri de
barındırmaktadır.
Bugün kent olgusu, devasalığıyla hayret uyandırır; karmaşıklığı bilginin araçlarını ve pratik eylemin
enstrümanlarını aşar. Toplumsal fenomenlerin belli bir (göreceli) karmaşıklıktan daha büyük bir
karmaşıklığa doğru gittiğini savunan karmaşıklaşma teorisini hemen hemen doğrulamaktadır (Lefebre,
2016, s. 47).

İnsanlığın yerleşik yaşama geçmesiyle beraber, yeni yaşam alanları oluşturmaya
başlamasından itibaren, kentleşmeden söz edilebilir. “Genellikle üzerinde uzlaşılan
tanım, “bir toplumda kentlerde yaşayanların sayısındaki artma süreci”dir.” (Eczacıbaşı,
1997, s. 993). Yani nüfusun artışı beraberinde kentleşmeyi doğurmuştur diyebiliriz.
Fakat kentleşme olgusu, sadece nüfus atışından ibaret oluşan bir durum değildir.
“Kentleşmenin nasıl yorumlanacağı büyük ölçüde kente nasıl bakıldığına bağlıdır.”
(Eczacıbaşı, 1997, s. 993). Kentleşme olgusu, toplumun ekonomik ve toplumsal
yapısındaki farklılıkların, değişimlerin içerisinden meydana gelir. Bu süreç, bütünlük
duygusundan daha çok içerisinde farklılıkları yansıtan ayrışık bir yapıya sahiptir.
Kentleşme ile ilgili 1960’larda ortaya çıkan yaklaşımlarda da kentleşmenin neden olduğu farklılaştırma
ve ayrışmaya işaret edilmiştir. Örneğin Manuel Castells, toplumun mekânsal biçimi, gelişimi,
mekanizmaları gibi konular üzerinde durmaktadır. Ona göre kentleri anlamanın yolu mekânsal
biçimlerin nasıl oluştuklarını ve dönüştüklerini kavramak gerekmektedir (Yılmaz, 2010, s. 254).

Kültür unsurlarını gözler önüne seren, kitle kültürü araçları, yalnızca mekânsal biçimlerin
gerçeklerini değil, kültür değişimlerinin sürecini de hızlandırmaktadır. Birey
kentlileştikçe, ait olma duygusu artıkça, kendisini bu maddi unsurlarla özdeştirmeye
çalışacak ve bunlardan etkilenecektir. Artık bireyler, yalnızca çevresinde olanları
tüketmekten sorumlu kişiler değil, onları geliştirebilen, dönüştürebilen, sorgulayan,
kentte olanlara kaşı tepkili, bulundukları mekânlarda gözlemler yapabilen ve o mekânları
kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilen bireyler olma doğrultusunda ilerleyeceklerdir.
Fakat bu doğrultuda ilerleyebilmek çok da kolay olmayacaktır. Çünkü kentte, kitle
kültürünü yansıtan ögeler çeşitlilik göstermiş olduğu için, örneğin; televizyon ve
radyolar, sokaklarda, caddelerde, her yerde karşımıza çıkan reklam panoları, üretilen yeni
teknolojik ürünler ve bunları simgeleyen bilgisayar teknolojileri, alışveriş merkezleri gibi
kentliyi meşgul edecek olan bir kent gerçekliği karşımıza çıkmaktadır.
Kent gerçekliği, kapitalist ya da sosyalist ekonomik yapının yüzey kısmında yer alan bir “üstyapı”
olarak tanımlanabilir mi? Yahut büyümenin ve üretici güçlerin basit bir sonucu olarak? Yahut üretimle
karşılaştırıldığında mütevazı denebilecek bir marjinal gerçeklik olarak? Hayır! Kent gerçekliği, tek
başına değilse bile, üretim ilişkilerini dönüşüme uğratır. Tıpkı bilim gibi üretici güç haline gelir. Mekan
ve mekan politikası, toplumsal ilişkileri “ifade eder”; fakat aynı zamanda onu etkiler de. Elbette, eğer
kendini egemen olarak ifade eden ve ortaya koyan bir kent gerçekliği varsa, bu ancak kent sorunsalı
üzerinden olabilir (Lefebvre, 2011, s. 19).
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Kentliler, kentteki yaşamın önemli ve değişmez bir bütünüdür. Kentlinin yaşam biçimi
kentin ona sunduklarıyla değil, onun yaşamdan almak istedikleriyle bağlı olmalıdır.
Kentin her zaman çok güzel ve hoş bir ortam olması beklenemeyeceği gibi, kentlinin de
yaşam biçiminin tek bir kalıpta, düzende ya da düzensizlikte, ötekini geçme hırsı
içerisinde, sınıfsal mücadelede ve bunun yarattığı kaoslarda hayal etmemek gerekir. Zira
bunlar, bireyin bilinçli olarak yarattığı durumlar değildir. Marksist bir bakış açısıyla,
aslında kentsel problemlerimizin temeli, kentin kendisinde değildir. Altında yatan asıl
neden,

yabancılaşmaları,

toplumsal

çatışmaları,

sınıfsal

ayırımları,

mekânsal

uyumsuzlukları ve dengesizlikleri, kentsel kargaşayı, modern sanayinin getirdiği iş
yoğunluğunu ve onun doğurduğu gerilimleri yaratan modern kapitalizmdir.

1.1.

MODERN DÖNEMDE KENT ALGISI:

Modernizimle birlikte kentin cazibesine kapılan bireyler kırsal alanları bırakarak kent
merkezlerine taşınmaya başlamıştır. Kırsal kesimden ayrılarak kent mekânlarına yerleşen
bireyler kendi kültürlerini de yanlarında getirmektedir. Bu durum kentin kendi kültürünün
bozulmalara uğramasına sebep olmaktadır. Kente yabancı olan bireylerin kentin doğasına
aykırı hareket etmeleri, kent içerisinde yalnızlık yaşamalarına ve bunun doğrultusunda
yabancılaşmalarına zemin oluşturmaktadır. Var oldukları mekânlarda kendilerini
güvende hissetmeyen bireyler yalnızca kişisel anlamda bir yabancılaşma değil aynı
zamanda kültürel anlamda da yabancılaşma yaşamaktadırlar.
Kentler, tarihi süreç içerisinde her daim modernitenin bir sembolü olarak görülmektedir.
Bu bağlamda kent ve modernite birbirinden ayrı görülmemesi gereken iki kavramdır.
Modern dönemde kentler adeta bir rant merkezi haline gelmiştir. Sanayi Devrimine kadar
olan süreçte kentler, bireylerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kurulurken, modern
dönemle birlikte yeniden inşa edilmiş ve ekonomik merkezler haline gelmiştir.
1848’den sonra modernizm büyük bir ölçüde kentsel bir olgu idi. Patlamalı kentsel büyümeyle (birkaç
kent yüzyıl sonunda bir milyon eşiğini aşacaktı), kırdan kente yoğun bir göçle, sanayileşmeyle,
makinalaşmayla, mimari çevrede devasa bir değişimle ve kentsel politik hareketlerle (Paris’teki 1848
ve 1871 ayaklanmaları bu tür hareketlerin açık ama uğursuz birer sembolüydü) huzursuz ve karmaşık
bir ilişki içinde varlığını sürdürüyordu. Dev ölçekte kentleşmenin psikolojik, sosyolojik, teknolojik,
organizasyonel, politik sorunlarıyla başa çıkma konusundaki acil ihtiyaç, modernist hareketlerin
fışkırmasına yol açan bir topraktı. Modernizm ‘kentlerin sanatı” idi, doğal meskenini kentlerde
buluyordu. (Harvey, 1996, s. 39)
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Parçaların bir araya gelişi bütünün oluşmasını sağlar. Fakat birbiriyle bağı olmayan bu
parçaların yan yana gelişinden oluşan bütünlük yeni bir bütünlüktür. Bu yöntem
doğrultusunda modern kent mekânlarının birden fazla yüzünü görebilmek ve bütününe
bakıldığında ise parçadan bağımsız yeni bir gerçekliğin görülebilmesi olasıdır.
“Modern Dönem yaşantısının maddi temelleri akıntı, değişim, gelip geçicilik,
parçalanma ile nitelendirilirken, Modernistlerce parçalanan geleneksel sınırlar ve değer
sistemleri modern anlayışta yeni bir yapı oluşturmak üzere bir araya getirilmektedir.”
(Görenek, 2013, s. 39) Teknoloji alanında gerçekleşen değişimler modern dönemin
önemli yapıtaşlarını oluşturmaktadır. Dijital teknolojinin ve ulaşım teknolojisinin
gelişimi modern kentin oluşmasında etkili olmuştur. Modern kentlerin oluşumunda,
kentin yaşam alanlarında, kentsel dönüşüm projeleri ile küresel sermaye ve insan
hareketliliği bakımından daha cazip hale getirilmesi önemli bir noktadır. Kentler
bireylerin

daha

kolay

bir

yaşam

sürmesi,

günlük

aktivitelerini

kolayca

gerçekleştirebilmesi, üretebilmesi ve sosyalleşebilmesi için köklü dönüşümlere
uğramıştır. Bu dönüşümler kentin her bölgesinde faklı bir şekilde yaşansa da, kent büyük
bir hızla modernleşme sürecine girmiştir. İnşa sürecinin hızlanması, otomobillerin
yaygınlaşmasıyla kente hız girmiş ve bu şekilde kentsel dönüşümler gerçekleşmiştir.
Modernist bakış açısı, geleceğin gökdelenlerini resmetmektedir. Eski yapıların yerini
uzun ve sık binalar almaya başlamış, yeni yollar, kaldırımlar inşa edilmeye başlamıştır.
Bütün bunlarla birlikte kentin sınıfsal yapısı değişmeye başlamış ve kent artık eskisinden
farklı olarak işçilerin giderek arttığı, yaşam koşullarının zorlaştığı sorunlu bir kent haline
gelmiştir.
Şayet modern hayat, gelip geçici, anlık, parçalanmış ve olumsal olanla gerçekten bu derece iç içe
geçmişse, bundan bir dizi önemli sonuç doğar. Her şeyden önce, modernitenin, bırakalım modernöncesi toplumsal düzenleri, kendi geçmişine bile saygı göstermesi mümkün değildir. Her şeyin
geçiciliği, bir tarihsel süreklilik duygusunu korumayı güçleştirir. Eğer tarihin bir anlamı varsa, bu anlam
tartışılan şeyin yanı sıra tartışmanın terimlerini de etkileyen bir değişim girdabının içinden keşfedilmek
ve tanınmak zorundadır. Dolayısıyla modernite yalnızca kendinden önceki tarihsel durumların her
biriyle ya da hepsiyle acımasız bir kopuş gerektirmez; aynı zamanda kendi içinde bitmek bilmeyen bir
iç kopuşlar ve bölünmeler süreci yaşar (Harvey, 1996, s. 24-25).

Kentin zorlaşan yaşam koşulları içerisinde bir uyum sağlanamaması, mekansal açıdan da
uyumsuzluğu ve yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Yabancılaşma iki türlüdür;
ilk olarak, insanın doğumundan, yetişkin olana dek geçen sürekte yaşadığı
yabancılaşmadır. İnsan dünyayı ve kendini tanımaya, anlamlandırmaya başlar ve dünyaya
geldiği ilk haline yabancılaşır. Bu anlamda yabancılaşmada olumsuz bir anlamdan
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bahsedemeyiz. Fakat ikinci olarak yabancılaşma, bireylerin bulundukları ortamlardan,
zamandan veya birbirlerinden uzaklaşmalarını ifade eder. Kişi kendisine ve doğasına
aykırı davranışlar gösterir. Kentin kalabalığından uzaklaşan bireyler, özel yaşam
alanlarına daha çok bağlı hale dönüşürler. Modern kent bireylerinin, kendilerini dışlama,
kentin kalabalığından, zamanından uzak tutma durumu, bireylerin çevresine ve kendisine
kayıtsızlık ve dünyadan usanmışlık hissine yol açmaktadır.

1.1.1. Modern Sanatta Kent:
Sanat, kendi tarihi boyunca içinde bulunduğu çağın düşünce yapısından, teknolojik ve
bilimsel gelişmelerinden ayrılmaksızın, toplumun ekonomik ve kültürel yapısından
etkilenmiştir. Modern dönemdeki süreçte sanat, teknoloji ve bilimle birleşmiştir. Sanat
ürünlerinin çoğaltılması ve yeniden üretilebilmesi kolaylaşmış ve sanat burjuvadan
çıkarak halka indirgenebilmiştir.
Yeni bir modernlik duygusunun temsil edilmesini sağlamak bu yıllardaki sanatın ve sanat kuramlarının
başlıca kaygısıdır. Pop sanatçıların çalışması bize, modern geleneğin ihmal edilmiş de olsa merkezi
çabalarından birinin de, modernliğin karakterini modern kent yaşamının uçucu görünümleri aracılığıyla
saptamak olduğunu hatırlatırlar (Harrison ve Wood, 2011, s. 732).

Modernizmin altyapısını oluşturan Aydınlanma düşüncesi, yeni olana duyulan arzu, eski
ve geleneksel olanı yıkma isteği, bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi gibi durumların
etkileri varlığını kentler üzerinde göstermiştir. Modernizmin getirdiği bu yeni kent algısı
birçok sanatçının odak noktası olmuştur. Modern döneme kadar çoğunlukla doğadan yola
çıkarak hareket eden sanat anlayışı, yerini kent ve kentin yeni yaşam biçimini yansıtmaya
çalışan yöntemlere bırakmıştır. Farklı olgular, yeni düşünce biçimleri ve oluşumlar
neticesinde kentler, kendi gerçeklikleri bağlamında imge olarak sanattaki yerini
almışlardır. Tüm sanat tarihi süresince kentler yaşam biçimleriyle ve hızlı değişimdönüşümleriyle daima sanatçının ilgisini çekmiş, kent ile yaşam arasında bir bağ kurarak
kendisinde bulunan estetik anlayışı sanatına aktarmasını sağlamıştır. Baudelaire
sanatçıyı, kent yaşamının sıradan konuları üzerinde yoğunlaşabilen, kentin gelip geçici
özelliklerini kavrayabilen, fakat yine de bu kısa anın içinden, sonsuzluğa ilişkin taşıdığı
bütün işaretleri çıkarabilen, olarak tanımlamıştır (Harvey, 1996, s. 34).

19.

yüzyıl

sonlarına gelirken sanat, aristokrasi ve burjuvazinin tek elinden çıkarak, memur ve işçi
sınıfına da yayılmaya başlamıştır. Dolayısıyla sanata yönelik farklı alanlar da ortaya

9

çıkmıştır. Çok hızlı kentleşmeden ve değişimlerden rahatsız olan sanatçılar, bu
rahatsızlıklarını birbirinden değişik sanat akımlarının yönelim ve yöntemleriyle
çalışmalarına aktarmışlardır. Balzac, Dickens, Hugo gibi yazarlar ve bazı ressamlar
kentin karmaşık halini benimsiyor ve çalışmalarına yansıtıyordu. “Baudelaire
moderniteyi hem modern hayatın bir “niteliği” olarak, hem de sanatsal girişimin yeni bir
hedefi olarak görüyordu.” (Simmel, 2004, s. 9). Baudelaire, Modern konuları ele alan
sanatçıların çoğunun yalnızca kamusal ve resmi konularla, siyasal kahramanlıklarla
ilgilendiğini, oysa kentin derinlerinde başka gerçeklerin görülmesi ve işlenmesi
gerektiğini savunuyordu. Kentin görülmeyen, diplerde, köşelerde olan gerçekliklerini…
(Baudelaire, 2003, s. 12). Bu bağlamda Baudelaire’in, Balzac için düşünceleri şu
şekildedir:
Kahramanların da kahramanına gelince, o modern zamanların sanatçısından başkası değildir. Baudelaire’e kalırsa, bir Balzac’ın kahramanlarıyla örneğin, İlyada’nınkiler bile boy ölçüşemez. İşte tam da
bu nedenle bizzat Balzac, bütün kalbiyle çizdiği karakterlerin “en kahramanı, en harikası, en romantiği
ve en şiirselidir (Baudelaire, 2003, s. 12).

Empresyonizm; modern kent yaşamını yansıtan ilk sanat akımıdır. Birçok sanatçı, bu
akımın yönelimleriyle, kent yaşamının gelip geçiciliğini, akışkanlığını, hareketliliğini
resimlerinde ortaya koymuşlardır. Bu döneme kadar, sanatçılar, çalışmalarını
atölyelerinde gerçekleştirip, kendi boyalarını kendileri üretse de, Sanayi Devrimiyle
beraber gelen fabrikalaşmanın sonuçlarından biri olan üretim sayesinde, sanatçılar
boyalarını tüpler halinde almaya başladılar ve artık boyalarını atölyelerinden dış dünyaya
taşıyabilir bir hale geldiler. Bu sayede çalışmalarında, atölyede poz veren modelleri değil,
doğrudan hayatın içerisinde olanları yansıttılar. Sanatçılar hayatın içerisinde daha etkin
bir rol oynamaya başladıkları için çeşitli konulara karşı ilgi duymaya başladılar. Özellikle
kent imgelerini ve kent içerisinde yaşayan insanların günlük deneyimlerini resimlerinde
gösterdiler.
Empresyonizm bir kent sanatıdır çünkü bu akımın sanatçıları, resmi kır ve köy yaşamından kurtararak
kente sokmuşlardır. Bunun bir diğer nedeni ise, bu sanatçıların dünyayı bir kentsoylunun (burjuva)
gözü ile görmeleri ve dıştan gelme izlenimlere, çağdaş, teknik insanın gerilmiş sinirleri ile tepki
göstermeleridir. Bu sanat kente özgü üsluba sahiptir, çünkü kent yaşamının değişkenliğini ani, keskin
fakat daima gelip geçici olan izlenimlerini anlatır (Hauser, 1984, s. 353).
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Görsel 1. Camille Pissarro, 1897, Sabah Güneşli Bir Havada İtalyan Bulvarı / Boulevard des Italiens Morning, Sunlight,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, 73.2x92 cm
Gombrich, Ernst Hans, (1997), Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitapevi, s. 523.

Empresyonist sanat anlayışının savunucularından biri olan Pisarro’nun, “Sabah Güneşli
Bir Havada İtalyan Bulvarı” (Görsel 1) adlı bu eseri modern sanatta kent manzarasını
yansıtması açısından oldukça önem taşımaktadır. Pisarro’nun bu resminde, Montmarte,
Capucines ve Madeleine Bulvarı’ndan sonra gelen İtalyan Bulvarı’nı görüyoruz. Bu
bulvar Paris’teki dört büyük bulvardan birisidir. Gri, yeşil, kırmızı ve kahverenginin
yoğun olduğu bu eserde, karşıdan karşıya geçen insanlar, bekleyen insanlar, at arabaları,
dükkanlar bütünüyle bizlere kentin kalabalık görüntüsünü yansıtmaktadır.
Modern kenti çalışmalarına konu eden bir diğer sanatçı da Gustav Caillebotte’dir.
Caillebotte yaşamı boyunca birçok kent konulu resim yapmıştır. Bunların arasında en
önemlilerinden birisi “Yağmurlu Bir Gün” (Görsel 2) adlı eseridir. Bu eserinde
Caillebotte, Paris’in bir caddesinde yağmurlu bir günü konu almıştır. Resimdeki figürler
oldukça hüzünlü görünmektedir.
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Görsel 2. Gustave Caillebotte, 1887, Yağmurlu Bir Gün / La Place de l’Europe, Temps de Pluie, Tuval Üzerine Yağlı
Boya, 212.2x276 cm
Tate. Erişim: 10.10.2018. goo.gl/UA1tVv

Caillebotte, yağmur sonrası zayıf ışıktaki kentin karmaşık görüntüsünü bizlere veriyor.
Kent mekanında üç boyutlu şekilde karşımıza çıkan şekiller, bir çizgi, kontur hissi
veriyor. Daha henüz inşa edilmiş geniş bulvarlar ve bu bulvarların hemen yanında
dizilmiş modern apartmanlar görüyoruz. Aynı zamanda bizlere, bu kentin nüfusunu
oluşturan orta tabakayı da gösteriyor. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, bunlar bizlere
yeni modern kenti tanımlayan ögelerdir. Caillebotte, ayrı sınıflardan insanların
hayatlarının, kent ortamında nasıl ve ne şekilde kesiştiğini, sanki o zamandan bir an alır
gibi ustaca bizlere yansıtmıştır. Modern dünyanın karmakarışık bir yer olduğunu,
‘şey’lerin hiç beklenmeyen ilişkilerle bir araya geldiğinin muazzam bir karşılığıdır bu
resim.
Kentte

yaşanan

değişimlerin,

hızın,

sanayileşmenin,

teknolojik

ilerlemenin,

makineleşmenin getirdiği ruhsuzluk, kentte iyi görünme kaygısıyla bireylerin kendilerine
taktıkları maskeler, yabancılaşmalar ve giderek yalnızlaşma hissi sanatçıları derin bir
huzursuzluğa itmiştir. Ekspresyonizm sanat anlayışı da tam olarak böyle bir ortamda
doğmuştur. Akılcılık, bilim ve teknolojinin oluşturduğu modernizm, dünyayı bir kasos
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ortamına çevirmişti. Girdap gibi bir kalabalığın içerisinde, bireyler kendilerini oldukça
yalnız, kaybolmuş ve kızgın hissediyordu. Hızlı değişimler, aynı zamanda kent ortamında
yarına karşı bir belirsizlik ve güvensizlik hissi bırakıyordu. Alman sanatçı Ernst Ludwig
Kirchner, bu değişimlere sert tepki veren sanatçılardan birisidir.

Görsel 3. Ernts Ludwig Kirchner, 1912, Nollendorfplatz / Nollendorfplatz,Tuval Üzerine Yağlı Boya, 69x60 cm
Tate. Erişim: 10/10/2018. goo.gl/sVJnqg

Ernst L. Kirchner için insan figürü oldukça önemliydi. Figürlerin hareket içinde olması,
insan bedeninin canlılığını ve dolgunluğunu temsil ediyordu. Resimlerinde konu edindiği
kadın ve erkek figürlerinin yanı sıra, kentin bohem yaşamını, kent insanının içinde
bulunduğu gerilimi ve yalnızlık hissini, kızgın ve keskin çizgilerinin hızlı kullanımıyla,
bütünü yakalayan parça içinde anlık ve hız duygusu yaratarak anlatıyordu bizlere.
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Türk sanatçılardan biri olan Cihat Burak da kent yaşamını resimlerine konu alan
ressamlardan birisidir. Sanatçının fırçası güçlü olduğu kadar güçlü kaleme sahip bir
yazardır. “Paris Masalı”, “Comte de Lautremont” gibi resimlerinde de görebileceğimiz
üzere, gündelik yaşamdan kent manzaralarını hayali ortamlar içerisinde, kendine özgü bir
üslupla resimlerinde yorumlamıştır (Erden, 2012, s. 130). Sanatçının Paris’te geçirdiği
yıllar, resimlerine kent manzaraları, iç mekândan açılan pencerede görülen kent kesitleri
olarak yansımıştır. Onun resimlerinde çizgi çok önemlidir. Resimdeki konuyu parçalar
ve tüm yüzeye dağıtarak bir çözümleme bizlere sunar. Sanatçı resimlerinin bütünlüğü
karşısında izleyiciyi görsel bir hazza boğarken, bir yandan konu edindiği hayali kent
görüntüleri izleyicide derin sorgulamalar oluşturmaktadır.

Görsel 4. Cihat Burak, 1962, Fantastik Şehir, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 180x110 cm
Erden, Osman. (2012), 19. Yüzyıldan 1960’a kadar Türk Resim Sanatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey, İstanbul:
Copyright Doğan Burda Dergi Yayıncılık. S. 130.

Toplumsal yapıyı belirlemek ve modern kent yaşamının ihtiyaç duyduğu ortamları kente
sağlamak için oluşan kentsel planlama ve mimari giderek tek tip konutların çoğalmasına,
gökdelen mimarinin yaygınlaşmasına, alış veriş merkezlerinin artmasına, çok katmanlı
kent yapılarının karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Kentlerin kendilerine özgü yapıları
yok olmaya başlamış ve birbirine benzeyen kent dokuları meydana gelmiştir.
Modernizmin bu yeni kent dokusunu oluşturması için mevcut olanı yıkması gerektiği
öngörülüyordu. “Yaratıcı Yıkma” olarak bilinen bu durum, modernizmin eski gelenekleri
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yıkması anlamına geliyordu. Yaratıcı Yıkma, moderniteyi anlamak açısından büyük bir
önem taşıyordu. Daha önce yapılmış olanı yıkmaksızın yeni bir şey nasıl inşa edilebilirdi?
Eski dünyanın küllerinden yeni bir dünya yaratmak için dini efsaneleri, geleneksel
değerleri ve göreneklere dayalı yaşam tarzları köklü bir yıkıma uğraması gerekiyordu. Bu
bağlamda Faust, bu düşüncenin en büyük savunucusuydu (Harvey, 1996, s. 29). Tarihi
süreç boyunca her yeni oluşan dönemde eski döneme ait olan yıkılıp yerine yenisi
yapılıyordu.

Fakat

bu

yıkımlar,

bulunduğu

dönemin

getirdiği

ihtiyaçlar

doğrultusundayken, modern dönemde daha çok eskisinden daha iyi, daha modern olma
düşüncesiyle yapılıyordu.
Gerhard Richter, modern mimarinin giderek birbirine benzeyen yapısını, tek dizeliği,
kentin durağan ve ruhsuz hissini, bir taraftan da onun karmaşık görüntüsünü
“StandtBiler” adlı serisinde çalışmalarında yansıtmıştır. Kuşbakışı açısını kullandığı
seride binalar bir yığın halinde görülmektedir. Gri tonların, ışığın-gölgenin ve
kontrastlığın yoğun olduğu bu serimler kent görüntülerinin karmaşıklığını oldukça yoğun
bir şekilde göstermektedir.

Görsel 5-6. Gerhard Richter, 1969, Stand Biller Serisi (Gri Resimler), StadtBild, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 170x170
cm
Tate. Erişim: 10/10/18. goo.gl/4J34cN

15

Görsel 7. Viladimir Tatlin, 1919, 3. Enternasyonel Anıtı’nın modeli /Model For The Monument To The Third
İnternational.
Yılmaz, Mehmet. (2006), Modernimden Postmodernizme Sanat, Ankara: Ütopya Yayınevi, s. 90.

Viladimir Tatlin’in Rus devrimine olan inancının bir sembolü olan 3. Enternasyonel
Anıtı, sosyalizmin bir sembolü niteliğindedir (Görsel 7). Dönemin maddi koşullarından
dolayı gerçeğinin yapılamadığı bu anıt, Tatlin’e göre zamanın simgesiydi. Modernizme
adanan Eyfel Kulesi’ne karşılık bu anıt, sosyalizme adanacaktı. Tatlin bu anıtı, zamanın
bir sembolü olarak gördüğü vidadan yola çıkarak tasarlamıştır (Artun, 2015, s. 47). 60
derece yatay bir kiriş tarafından taşınacak olan sarmal biçimli anıt, gökyüzüne doğru bir
matkap gibi yükselecekti. Yapının içerisinde kullandığı alanlar durağan değildi. Böylece
Tatlin, kinetik heykelin de öncüsü konumuna geliyordu. Yapının içerisindeki hücreler
belli aralıklarla hareket edecekti: toplantı salonu yılda bir kez, sekreterlik bürosu yirmi
sekiz günde bir, danışma merkezi de günde bir kez olacak şekilde dönecekti. Bu anıt,
insanlığa yol gösteren bir modern simge olacaktı (Yılmaz, 2006, s. 90).
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Vladimir Tatlin’in bu anıtı özgürleşmenin bir ifadesidir denilebilir. Dönemin bir simgesi
niteliğinde olan anıtın yeryüzüyle olan bağı neredeyse yok edilmiştir ve sarmal bir
biçimde gökyüzüne uzanmaktadır. Bu yapıt devrimci bir nitelik taşımaktadır. Zaman ve
mekân birlikteliğinin paradigmasını yansıtır.

Görsel 8. Richard Hamilton, 1956, Bugünün Evlerini Bu Denli Farklı, Bu Denli Cazip Kılan Nedir? , Just What Is It
That Makes Today’s Home So Defferent, So Appealing? Kolaj, 41.9x29.8 cm
Antmen, Ahu, (2014), Sanatçılardan Yazılar Ve Açıklamarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, s. 158.

Richard Hamilton’ın 1956 yılında yapmış olduğu kolaj (Görsel 8), Londra’daki
Whitechapel Galerisi’nde açılan “İşte Yarın” sergisinde yer alan bu eseri, Pop akımının
önemli bir yapıtı olarak nitelendirilmiştir (Antmen, 2017, s. 158). Dönemin popüler kültür
imgelerini yansıtan Hamilton, kağıt üzerine yapmış olduğu bu kolajın içerisine
yerleştirdiği kaslı görünümdeki erkek figürle popüler dönemin erkek bedeninin nasıl
olması gerektiğine dair yapılan reklam algılarını göstermektedir. Daha önceki
dönemlerde genellikle kadın bedeninin ideal güzelliği, estetiği, nasıl olması gerektiğiyle
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ilgili anlayışların temsilleriyle karşılaşırken, popüler kültürün getirdikleriyle beraber artık
erkek bedeninin de ideal görünümüyle karşı karşıyayız. Sanatçı, kolajın içerisine
yerleştirmiş olduğu ucuz reklam imgelerine göndermeler yapmıştır. Aslında Hamilton,
fetiş imgelerle dolu bu eserinde bir eleştiriden çok, kentlerde yaşayan bireylerin içerisinde
bulundukları gerçeği yansıtmıştır. Tüketim dünyasının görsel imgelerinin yansıtıldığı bu
yapıtı Yılmaz şu sözlerle yorumlamıştır:
Öncelikle gençlik, cinsellik ve yeni olan her şeyin kutsandığı bir iç mekan resmi bu. Odanın ortasında
ayakta duran çıplak vücutlu, kaslı ve sportmen bir erkek, elinde pop yazılı bir nesneyi tutarak bize
bakıyor. Diğer nesnelerse günlük yaşamı kolaylaştıran ve renklendiren şeyler: adamın ayağının önünde
bir kasetçalar, kadının arkasında (muhtemelen sevgilisiyle telefon görüşmesi yapan güzel bir kadının
oynadığı bir filmi gösteren) açık bir televizyon; duvarda, bir aile büyüğünün resminden çok daha büyük
boyutta bir fotoroman kapağı; erkek mankenin arkasında son model bir elektrik süpürgeyle
merdivenleri baştan aşağı temizleyen bir hizmetçi; daha arkada penceremsi açıklıktaysa bir tiyatro ve
sinema binası vs… Nesneleri her ayrıntısına kadar gösteren sanki bir Dürer ya da Vermeer resmi gibi,
her şey çok açık. Şöyle okuyabilirsiniz kompozisyonu: “Satın alın, kullanın, vücudunuza iyi bakın,
sevişin ve sonra da dışarıya eğlenmeye gidin; göz önünde olun, çünkü varolmak artık görünmek
demektir”. Özetle, ruhsal yeraltından maddi yerüstüne çıkış anlamına geliyordu bunlar.” (Yılmaz,
2006, s. 183).

Tüketim öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık bireylerin kendilerini yansıtabilme biçimi
olmuştur adata. Bireyler etrafını saran reklam imajlarıyla sıkışarak, bunun farkına dahi
varamayacak halde tüketime odaklı bir hayat yaşamaktadırlar.
Tüketim olgusunun tüm yaşamı kuşattığı ve zamanımızın önüne geçilemez ideolojisi haline geldiği bir
noktadayız. Bireyler mutluluğu tükettiklerinin niceliğinde arıyor, başarılarını ne kadar çok
tüketebildiğine göre değerlendiriyor. Modern yaşamın temel bir dokusu haline gelen tüketim ve bu
olgunun nesne ve yansımaları olarak tanımlanan tüketim malları, günümüzde insanların yaşamlarında
her zamankinden daha ayrıcalıklı ve büyülü bir konuma sahip görünüyor (Yanıklar, 2006, s. 11).

Popüler kültürün imgelerini çalışmalarında kullanan, Pop sanatçılarından biri olan Andy
Warhol’dur. Warhol, Pop Sanat akımının öncüleri arasındadır. Sanatçı reklam ve tüketim
imgelerini çağrıştıran resimleriyle dikkat çekmiştir (Görsel 9). Resimlerini genellikle
serigrafi tekniğini kullanarak yapan Warhol, yaptığı resimlerde seri üretilen tüketim
imgelerini kullanmaktadır.

Çoğunlukla tek bir konuyu tuvali üzerinde yineleyerek

çalışan sanatçı, hem yaptığı resimlerin tuval üzerinde tekrarlarıyla hem de bu tekrarların
fotoğraflarını çekerek tekrarın tekrarını oluşturmasıyla modernizmin atfettiği “biriciklik”
kavramını sorgulamamıza neden olmaktadır.
Nesneler maddi nitelikleriyle işe yaramaktan çok, anlam, sembol, kod, statü, ‘imaj’, arzu ve bir ‘ilişki
beklentisi’ üretir. Tüketim bu sayede kültürel bir hadise olur. Kültürün de karşılığında, tüketim
toplumunun doğasını belirler. Bütün tarihi boyunca başat bir dil olan sanatın da, kültürü ve tüketimi
kaynaştıran bu dönüşüme ayak uydurması kaçınılmazdır (Artun, 2012, s. 51).
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Görsel 9. Andy Warhol, 1963, Altı Adet Marilyn, Marilyn Monroe, Tuval Üzerine İpek Baskı ve Akrilik
Yılmaz, Mehmet, (2006), Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara: Ütopya Yayınevi, s. 190.

“Andy Warhol’u tanımak istiyorsanız, yüzeyde gördüğünüze bakmanız yeterli;
resimlerimdeki, filmlerimdeki yüzeylere bakın, işte ben oradayım. Yüzeyin gerisinde
boşuna bir şey aramayın.” (Aktaran Antmen, 2017, s. 165). Warhol’un resimleri, tüketim
toplumunun bir eleştirisi olarak görülse de aslında kendisi eleştiri yapmak gibi bir niyeti
olmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Sanatçı yalnızca yüzeysel şeyler yaptığını ve
yüzeyde kalınması gerektiğini, resimlerini sadece bir makine gibi hissederek yaptığını ve
bununda makine olmak istemesinden kaynaklandığını söyler (Yılmaz, 2006, s. 191).
Fakat yine de sanatçının çalışmalarında dikkat çeken nokta, seri üretim nesnelerinin
tekrarlarını, bunların kullanılmışlıklarını ön plana çıkarmasıdır.
Görüldüğü üzere sanayileşmeyi takiben değişen üretim ve tüketim kavramları kent ve
kent yaşamı üzerinde büyük dönüşümlere yol açmış ve dönemin sanatçıları bu
değişimlerden etkilenmiştir. Tüketimin küreselleşmesiyle birlikte oluşan tüketim
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toplumu, içinde bulunduğu gerçeklerin farkına varmadan, parçalı, sürekliliği olmayan ve
gelip geçici bir yaşam biçimine adeta kucak açmış ve onu özümsemiş ve tüketim
kültürünün ona dayattığı bütün öğretileri kabul etmiştir.

1.1.2. Değişim:
Modern toplum ekonomisinde, hiçbir şey kalıcı değildir. Her şey, bir üst modeli, daha
iyisi, daha fazlası üretildiği zaman diğeriyle değiştirilmeye odaklı çalışmaktadır. Bu
şekilde değişim sabitlenerek, üretim ve yoğun çalışma sistemi ayakta tutulmuştur.
Değişim önemli ölçüde büyük bir alana nüfus eden, insan doğasını algılamamız ve
anlamlandırabilmemiz için hayati bir kavram niteliğindedir. İnsanlar geçmişten bugüne
her zaman bitmeyen bir değişim sürecinin içinde yer almaktadır. Elbette ki her dönemin
bitişi ve diğer bir döneme geçilişinde değişim yaşanılması kaçınılmaz bir olgudur. Fakat
modern dönemin uğramış olduğu değişimlerin temelinde olumlu düşünceler olsa da bütün
sonuçlarının olumlu yönde olduğu söylenemez. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle artan
makineler, sürekli üretim halinde olunduğu için bireyde eski makineleri daima yenisiyle
değiştirme dürtüsü yaratılmaktadır. Bundan da öte bireyin bütün dünyayı algılama şeklini,
yeryüzüne bakış biçimini derinden değişikliklere uğratmaktadır. Kısacası akla ilişkin tüm
çevresini değiştirmektedir (Toffler, 1974, s. 35).
Değişimin hızlandığını, nereden biliyoruz? Her şeyden önce elimizde değişimi ölçecek bir gereç yok.
Evrenin korku veren karmaşıklığı içinde, belirli bir toplumda bile, sonsuz sayıda değişim akımı aynı
anda oluşur. Tüm ‘varlıklar’ –en küçük virüsten en büyük samanyoluna değin- gerçekte varlık değil,
birer süreçtirler. Değişimi kendisiyle karşılaştırıp ölçebileceğimiz durağan (sabit) bir nokta, cennet
benzeri bir değişmezlik yoktur. Değişim göreli (izafi) bir oğludur (Toffler, 1974, s. 26).

Kentte yaşanan bütün değişimler, kentlinin algısını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu
konuda Christopher Wright şu cümleyi dile getirmiştir: “Dışarıda değişimler başlayınca,
içimizdekinde de dışımızdakine paralel değişimler yer alır.” (Toffler, 1974, s. 40). Kent
hayatındaki değişimlerin insanın ruhunda çok derinlere nüfuz etmesi, tüketimin hızlı
artışıyla bir yarış halinde yaşama çabasına itmektedir. Değişen ve dönüşen kent ortamları,
kentlinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, kentlinin beynini “daha iyi bir yaşam”
vaatleriyle oyalayarak sürekli çalışmaya, sürekli tüketmeye itmiştir. Bu durumlar kent
insanını bir bunalıma sürüklemiş ve bireylerin bu kent ortamlarında var olabilmek adına
olmadıkları biriymiş gibi davranarak yabancılaşmasına neden olmuştur. Yabancılaşma,
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bireylerin tüketim sayesinde kendilerinin var olabildiklerine inandıkları bir yanılsamadan
başka bir şey değildir. Bireyler kendilerini dönüştürdükleri, hatta üzerlerinde eğreti duran
yeni yaşam anlayışlarında, kendi benliklerinden uzaktadırlar. Warhol’un sanat
çalışmaları, bahsedilen yaşam gerçekliklerini sorgulamada verilebilecek en açıklayıcı
örneklerdir aslında. Çünkü onun çalışmalarında gerçekliğin yok oluşunu apaçık
görebiliyoruz. Gerçeklik artık yüzeysel, kullanılmış, ikinci el bir gerçeklikten öte değildir.
Bu bağlamda sanatın ve sanatçının çabası, hastalıklı hale gelen bireylerde, tüketim
kültürünün dayatmaya çalıştığı yaşam biçimine karşı bir farkındalık oluşmasını
sağlamaktır.
Yaşamını sürdürebilmek ve gelecek korkusuna yakalanmamak için birey, eskisine göre daha kolay
uyum yapabilmeli, daha yetenekli olmalıdır. Hız dürtmesi nedeniyle şimdi sallanan eskimiş temellerin
–din, ulus, topluluk, aile veya meslek- yerine üstüne basabileceği, tümüyle yeni kavramlar bulmalıdır.
Bunu gerçekleştirmeden önce hızın, kendi kişisel yaşamı üzerindeki etkisini iyi anlamalıdır. Başka bir
değişle geçiciliği anlamak zorundadır. (Toffler, 1974, s. 40).

Değişim her zaman kaçınılmazdır. Fakat değişen dünya içerisinde farkındalık sahibi
bireyler olarak yaşamak oldukça önemli ve hayati bir meseledir.

1.2.

POSTMODERN DÖNEMDE KENT ALGISI:

Modernizmin kurmaya çalıştığı özgür toplum, geleneklerden sıyrılmış yeni mimari ve
kent tasarımı, kısacası modern düşüncenin altında yatan bütün iyi niyetler adeta bir
felaketle sonuçlanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası yaşanılan bunalımlar da, modernizme
karşı eleştirilerin çoğalmasına ve karşı düşüncelerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu karşı
düşünceler, modernizmin getirdiklerine karşın yeni kimlikler yaratmak, gelenekleri tekrar
gün yüzüne çıkartarak hem eskiden hem de yeniden fayda sağlayıp çeşitlilik oluşturmak;
kentlerin ruhsuz, tekdüze mekânlarına karşılık o mekânları yeniden düzenleme
bağlamında postmodern düşüncenin genel yapısını oluşturuyordu. Halkın daha iyi bir
dünya hayali için gelecek uğruna vermiş olduğu savaş sonrasında, beklentileri
karşılayabilecek bir sistem inşa edilmek zorundaydı. Dolayısıyla savaş sonrası izlenilmek
istenilen politika, insanların rahat edebileceği güveli konutlar, huzurlu bir yaşam, refah
seviyesini yeniden canlandırma, tam donanımlı toplumsal hizmetler gibi problemleri
konu almaktadır. Ekonomiyi yeniden eski istikrarına kavuşturmak için hızlı ve ucuz
inşaatlar başlamış ve yapılan konutlara kolaylıkla sahip olunabilmesi adına sağlanan kredi
kolaylıkları (fordizm ilkelerine uygun şekilde) bireyleri borçlarını ödeyebilmeleri için
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daima çalışma zorunluluğu içinde bir toplum yapısı karşımıza çıkarmaktadır. Postmoden
yaklaşımlar, modernitenin akılcılığına karşın, aklın bireyleri daha iyiye, ileriye, huzurlu
bir kent yaşamına götürmeyeceğini, modernizm döneminde yaşanan bütün gelişmelerin
(savaşlar, teknolojik olumsuzluklar…) kentliler için sağlıksız bir kent ortamı yarattığını
ileri sürmektedir. Postmernizim, modernizme bir başkaldırı niteliği taşıyor olsa da,
moderniteye tamamıyla karşı bir duruş değildir. Jean – François Lyotard “Postmodernizm
Nedir” adlı eleştirisinde, modern ve postmodernin sürekli bir diyalektik ilişki içerisinde
olduğunu tartışıyor ve postmodernin, moderni kendisinin modern olabilmesi adına
ortadan kaldırdığını savunuyor (Harrison – Wood, 2011, s. 1185). Lyotard, postmoderni
kısaca şu sözleriyle tanımlıyor:
Postmodern nedir? Kuşkusuz modernin bir parçasıdır. Alınan her şeyden daha dün bile olsa kuşku
duymak gerekir. Cezanne hangi uzama meydan okur? Empresyonistlerin uzamına. Picasso ve Braque
hangi nesneye saldırır? Cezanne’ın nesnesine. Duchamp 1912 yılında hangi varsayımı yıkar? Resim
yapmak için kübist olmak gerektiği varsayımını. Ve Buren Dushamp’ın yapıtının dokunmadığına
inandığı diğer varsayımı sorgular: yapıtta temsilin yeri. Hayranlık verici bir hızla, kuşaklar kendilerini
tortulaştırır. … böyle anlaşılan postmodernizm sona varmış olan değil doğum halindeki modernizmdir
ve bu hal süreklidir (Harrison – Wood, 2011, s. 1190).

Bu bağlamda birçok akademist, kavram bilimci farklı görüşlere sahip olsa da,
postmodernizm, modernitenin getirdiği parçalanma, gelip geçicilik, süreksizlik ve
yaratmış olduğu bütün kargaşayı benimser ve özümser. Harvey’e göre ise:
“Postmodernizm, sanki dünyada başka hiçbir şey yokmuşçasına, değişimin parçalanmış
ve kaotik akıntıları içinde yüzer, hayır, daha da ötede, çamur içinde debelenir.” (1996, s.
60).
Postmodernizmin karşı çıktığı görüşlerden biri, modernitenin insanları özgürlük, evrensel
birey anlayışı gibi yaklaşımları doğrultusunda daha çok baskı altına almasıdır.
Postmodernizmde kent alanları, farklılıkların bir arada olduğu mekânlardır. Bu bağlamda
Postmodernizm, modernizmin, bireyleri kalıplara soktuğu eşitlik, özgürlük, laikleşme,
metalaşma, evrensellik gibi düşüncelerine karşı eleştiri getirmektedir. Modernizmin
evrensel birey düşüncesinin aksine herkesin tek olduğunu düşünür. Her birey birbirinden
farklı özelliklere sahiptir ve birbirlerine benzemezler. İçinde bulundukları mekânlardan
etkilenen bireylerin onu adlandırırken farklı ortamlarda farklı anlamlar çıkarabilmesi
beklenebilir. Yani birey dış dünyayı göreceli olarak ifade edebilir. Postmodernizm,
kentleri farklılıkların bir arada olduğu bir bütün olarak görür. Yani bu dönemde kent, bir
bakıma farklılıkları oluştururken diğer bakımdan farklılıkları gidermektedir.
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Her şeyin ötesinde, postmodernistler mekâna nasıl bakacağı konusunda modernist anlayıştan köklü
biçimde koparlar. Modernistler mekânı toplumsal amaçlara göre biçimlendirecek bir şey olarak
görürken postmodernistler için mekân, belki zaman dışı ve “hiçbir çıkar gözetmeyen” bir güzelliğin
kendi içinde bir amaç olarak elde edilmesi amacı hariç, her şeyin üzerinde yükselen bir toplumsal
amaçla zorunlu hiçbir bağı olmayan estetik hedef ve ilkelere göre biçimlendirecek bağımsız ve özerk
bir şeydir (Harvey, 1996, s. 84-85).

II. Dünya Savaşı sonrası, kentler için oldukça zor, sancılı bir kentleşme sürecinin
başlangıcı olmuştur. Kent merkezlerinin çöküşüyle birlikte merkezden çevreye doğru
taşınmalar başlamış ve böylece konut-kent etkileşiminde yükselmeler meydana gelmiştir.
Yani kentler değişmektedir. Modern dünyanın getirdiği en iyi, en çekici, en önde olma
yarışı, postmodernizmle farklılaşan şekli ile kent mekânlarını yeniden şekillendirmeye
başlamıştır. Hızlı büyüyen kent mekânları kendi mahallerini oluşturmaya başlamış,
nüfusun artışı kontrol altında tutulamayacağı için, kentin her mekânının kendine özgü
ayrı ayrı özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden planlanması düşüncesi yani kent
mekânlarını pazarlama doğrultusunda kentsel dönüşüm projeleri meydana gelmiştir.
“Savaşın yıkımına uğramış kentler yeniden inşa ediliyordu; halk iki savaş arası dönemde
olduğundan çok daha iyi konutlara kavuşuyordu.” (Harvey, 1996, s. 88). Dolayısıyla inşa
süreci postmodern kentlerde her zaman varlığını göstermektedir. “Öyle görünüyor ki,
kentler, mahalleler, günümüzde olumlu ve yüksek kaliteli bir yer imgesi yaratmaya çok
daha fazla özen göstermektedirler ve bu ihtiyacı karşılayabilecek bir mimari ve kentsel
tasarım biçimlerini hedeflemişlerdir.” (Harvey, 1996, s. 115-116). Postmodern
yaklaşımlar temelinde bir zamana ya da bir mekâna bağlı olmadığı için bir parçalanma
kaçınılmazdır. Bu parçalanma, bütünden kolaja geçme süreci olarak adlandırılabilir.
Parçalanmanın mekândaki karşılığıyla “çeşitliliğin” sağlanarak, farklılıkların yan yana ve
bir arada durması, alt kültürler oluşturması, yani kentsel manada kent içerisinde kentlerin
oluşması durumu doğmaktadır. “Krier, “tamamlanmış ve sonlu kentsel topluluklardan
oluşan bir kent biçimini özler: her bir topluluk, geniş bir kentsel mahalleler ailesinin
içinde bağımsız bir kentsel mahalle oluşturacak, bu aileler de “kent içinde kentler”
olacaktır.” (Harvey, 1996, s. 86). Krier’a göre: “kentsel işlevlerin tamamı, uygun ve hoş
yürüme mesafelerinde” sağlanır. Krier, kentsel biçimin “enlemesine ve boylamasına
yayılma yoluyla büyümeyeceğini” bir tek “çoğalma” yoluyla büyüyebileceğini söyler.
(Harvey, 1996, s. 85-86). Postmodern yaklaşım “çoğulculuk” kavramını benimser. Bu
kavramın içerisinde tek bir doğruyu değil, birçok doğruyu barındırabilir. Çünkü
çoğulluğun olduğu yerde tek bir doğru olamaz. Ancak “uzlaşma” bu durumda uygun bir
yöntem olabilir. Dolayısıyla çoğulculuk kavramı demokrasi kavramını da beraberinde
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getirmiştir. Her bireyin kendine özgü fikirleri ve yaşam görüşleri vardır. Her birey
birbirinden farklı bir fikir yaratır. Fakat bu fikirler bir çatıda, ortak bir noktada
buluşabilmelidirler. Bu bağlamda demokrasi kavramı postmodernizmin öne çıkardığı en
önemli kavramlardan biridir.
Postmodernizmin en çok tartışıldığı alan mimarlık alanı olmuştur. “Bunun başlıca nedeni,
Rob Krier, Robert Venturi, Michael Graves ve Frank Gehry gibi mimarların, hem Le
Corboiser, Gropius ve Van der Rohe’nin yarattıkları uluslararası modernist mimari
biçeme bir eleştiri başlatmaları, hem de bizzat “postmodern” diye adlandırdıkları binalar
yapmalarıdır” (Yılmaz, 2006, s. 340).
Gropius’a göre modern mimarlık, geleneksel anlayıştan, tarihi göndermelerden uzak
olmalıydı. Geçmişle olan tüm bağını koparması gerektiğini savunuyordu. Gropius insan
aklının, mükemmel konutlar, çalışma alanları, koltuklar ve bunun gibi birçok şeyi
yaratabileceğini savunuyordu. Ona göre insan mükemmel bir kent yaratabilirdi. Fakat
postmodern döneme gelindiğinde, modern dönemde yapılmış mimariye karşı çirkin,
soğuk, bireyleri yabancılaştıran beton bloklar gibi eleştirilerin sesleri yükselmeye başladı.
(Yılmaz, 2006, s. 340). Harvey ise postmodern mimariyi şu sözleriyle ifade etmiştir:
Paris’ten Tokyo’ya, Rio’dan Montreal’e her kentsel çevrenin üzerinden bir silindir gibi geçmesi kader
gibi görünen cam gökdelenleri beton bloklar, çelik kalaslar ve en başta her türlü süsü suç, her tür
bireyciliği aşırı duygusallık, her tür romantizmi kitsch gibi gören anlayış, yerini süslenmiş yüksek
bloklara, imitasyon ortaçağ meydanlarına ve balıkçı kasabalarına, sipariş üzerine yapılmış ya da
geleneksel konut yapımına, yenilenmiş fabrika ve ambarlara ve yeniden kullanıma kazandırılmış her
türlü çevreye bırakıyordu. Her şey, daha “tatminkâr” bir kentsel çevre yaratma adına yapılıyordu.
(Harvey, 1996, s. 55).
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Görsel 10. Rockefeller Center’ın Modernist Anıtsallığı, The Modernist Monumentalism Of The Rockefeller Center
Harvey, David. (1996), Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis Yayınları, s. 90.

Rockefeller ailesi tarafından kurulan bu binalar toplamda 19 tanedir (Görsel 10).
Dönemin ekonomik sıkıntıları açısından büyük ölçüde çalışma imkânları yaratmıştır. Bu
anıtsallık büyük şirketlerin gücünü sembol eden ve gökyüzüne doğru giderek uzanan
yapıların inşa uygulamalarının sürdüğüne dair bir örnek teşkil etmektedir (Harvey, 1996,
s. 89).
Postmodern dönemin kent olgusu, modern kentlerin monotonluğundan uzak, parçalı,
kolaj, öbekleme gibi ögeleri bünyesinde barındıran, bireye dayatılan sınırları, basma kalıp
yaşamları, beton yığınların melankolisine karşı, işlevsellik mantığını reddeden bir
ilerleme istediği olarak tanımlanabilir. Postmodern düşüncede evrensel akla yer yoktur.
Postmodernizm, gündelik kent yaşamının estetik algısını yansıtan üretim ve tüketim
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kültürüne göndermeler yapan, kent imajlarıyla bir gösteri dünyası halini alan, bireyin
mekân algısında belirleyici durumdadır.
Modernizme

getirdiği

sert

eleştirilerin

ardından

modern

dönemde

yaşanan

olumsuzlukların dönemin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik problemlerden ve olumsuz
yaşam şartlarından kaynaklandığı gerçeğini adeta görmezden gelen postmodernist
yaklaşım, sebep ve sürecin işleyişine değil sadece sonuca bakarak yorumlamalar
yapmaktadır. Modern dönemin getirmiş olduğu evrensellik, tek bir kalıba yöneliş ve tek
doğruya karşı bir başkaldırı niteliği taşıyan postmodernizm de, vurguladığı bireysellik,
altkültürün ezilmemesi arzusu gibi söylemlerinde çıkmazlar meydana gelmiştir. Çünkü
postmodernizmin amaçladığı bireysellik çok daha büyük parçalanmalar yaratma riski
taşımaktadır.

Yaratmış

olduğu

bu

“öznellik”,

parçalanmış

bir

öznelliktir.

Postmodernizmin oluşturmak istediği bireylerin yeni kimlik yaratması yönünde
gerçekleşen eylemleri, bireye fayda sağlamaktan ziyade bireyin kimliklerini daha fazla
parçalayıcı bir etki yaratmıştır. Modern dünyanın getirileriyle birlikte kendisine ve
mekâna karşı yabancılaşmaya başlayan bireyde, postmodern dünyanın kent yaşamı
yabancılaşmanın yerini parçalanmaya bırakmıştır.
Eğer kişisel kimlik, “şimdiki an önemdeyken geçmiş ve gelecek arasında belli bir zamansal bütünsellik
aracılıyla kuruluyorsa ve eğer cümlelerde aynı güzergâhta devam ediyorsa, o zaman geçmiş, şimdiki
an ve geleceği cümle içinde bütünleştirememek, “kendi yaşam deneyimimizin ya da ruhsal hayatımızın
geçmişini, şimdiki anını ve geleceğini bütünleştirme” konusunda benzer bir yetersizliğe işaret eder. …
Gösterici zincirde böyle bir kopuşun sonucu, insan yaşantısını “zaman içinde bir dizi arı ve bağıntısız
şimdiki an”a indirgemektedir (Harvey, 1996, s. 70).

Bireyselliğin toplumda anlam kazanmasıyla, bireyler kendilerini ayrıştırma yollarına
başvurmuşlardır ve bu yolda en geçerli metot tüketim metodudur. Bireyin satın aldıkları
kadar, yani tükettiği kadar kendisinin var olabileceği düşüncesi, postmodernin bireylere
büyük hazlar vadeden tüketme kültürünü çok daha cazip kılmıştır. Tüketim kültürünün
en önemli özelliklerinden birisi “hazzın peşinden koşma” yani “hedonizm”dir.
Vitrinlerde, reklamlarda ve benzeri mecralarda gösterilen ürünler, bireylerin kent
yaşamlarını daha estetik kılmak vaatleriyle tüketiciyi her zaman güdülemektedir.
İktisadın yaşam üzerindeki tahakkümünün ilk aşaması, bütün insan gerçekleştirimlerinin
tanımlanmasında var olmaktan sahip olmaya geçen bariz bir bayağılaşmaya yol açmıştır. Toplumsal
yaşamın, iktisadın birikmiş sonuçları tarafından bütünüyle işgal edildiği bugün ki aşama ise sahip
olmaktan, gibi görünmeye doğru genel bir kaymaya neden olmuştur; öyle ki bütün fiili “sahip
olmak”lar, dolaysız itibarlarını ve nihai işlevlerini bu “gibi görünmek”ten almak zorundadır. Aynı
zamanda tüm bireysel gerçeklikler, doğrudan doğruya toplumsal güce bağımlı ve onun tarafından
biçimlenen toplumsal gerçeklikler haline gelmiştir. Bu durumda, bireysel gerçeğin ortaya çıkmasına,
ancak kendisi değilse izin verir (Debord, 2014, s. 38-39).
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Debord, “Gösteri Toplumu” adlı kitabında günümüz toplumunun bir gösteri toplumu
olduğuna ve gündelik hayatın gerçeklerinin dönüştürülerek ve abartılarak çoğu zaman
bireylere yansıtıldığını belirtir (2014, s. 29). Debord’a göre gösteri, kent bütünlüğü
içerisinde ele alındığında, üretim şekillerinin hem sonucu hem de tasarısıdır. Gerçek
dünyaya eklenen bir süs değildir. Gerek reklamlar gerekse eğlence tüketimi ya da
enformasyon şeklinde bütün biçimleriyle gösteri, kent yaşamının mevcut modelini
oluşturmaktadır (2014, s. 35).
Postmodern yaklaşımın hâkim olduğu dönemde küreselleşmeyle beraber kapitalizm de
dönüşüme uğramıştır. Postmodernizmin katılıktan ve sınırlardan uzak, farklılıkların bir
arada bulunması gibi yaklaşımları, değişen yeni kapitalist anlayışın ilkeleriyle
bütünleşmektedir. Bu bağlamda postmodernist yaklaşımlarla kapitalizmin aynı çatı
altında buluşması, küreselleşen yenidünyanın istekleri doğrultusunda postmodern kenti
oluşturmuş ve şekillendirmiştir.
Jane Jacobs’un ise 1945’ten sonra tekrar yapılanan kentsel manzarayı taradığında gözüne
çarpanlar şunlardır (Harvey, 1996, s. 93):
Sözde yerini alacakları yoksul mahallelerinden daha kötü birer suç, vandalizim ve genel toplumsal
umutsuzluk odağı haline gelen sosyal konut projeleri. Gerçek bir sıkıcılık ve toplumsal kontrol haritası
olan, kent yaşamının her türlü canlılığına ve hayatiyetine karşı titizlikle korunmuş orta gelirliler için
konut projeleri. Ahmaklıklarını yavan bir vülgerlikle hafifleten ya da hafifletmeye çalışan lüks konut
projeleri. İyi bir kitabevine tahammül edemeyen kültür merkezleri. Gezinecek başka yer bulamayan
serseriler dışında herkesin dışında herkesin gitmekten kaçındığı kamusal merkezler. Altkentlerin
standartlaşmış mağaza zinciri alışverişinin donuk taklitleri olan alışveriş merkezleri. Hiçbir yerden
başlayıp herhangi bir yere gitmeyen ve kimsenin gezmeye çıkmadığı gezinti yerleri. Kentlerin
bağırsaklarını deşen çevre yolları. Bu, kentleri yeniden inşa etmek olamaz. Bu, kentlerin
yağmalanmasıdır (Harvey, 1996, 93).

Bu fikre dayalı olarak kent mekânları yeniden inşanın ötesinde sürekli olarak bir yıkım
içerisindedir. Parçalanmıştır. Korkunç bir karmaşa içerisindedir. Kaos, kentin güzel
görünen yüzünün arkasında duran bir gerçeklik olarak kendisini göstermektedir.

1.2.1. Postmodern Yaklaşımla Sanatta Kent:

Sanayi Devrimiyle birlikte başlayan kentleşmelerin doğrultusunda kent, sanatta önemli
bir konu haline gelmiştir. Sanatçıların üretim şekillerini değiştiren mekânların dönüşüm
süreçlerinin ve sonucunun temsillerini farklı dışavurum yöntemleriyle deneyimlediklerini
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söyleyebiliriz. Değişimlerin ardından kent yaşamına hızın girmesiyle yirminci yüzyıl bu
değişim ve hızların çağı olmuş ve sanat anlayışına devrimci nitelikte yenilikler
getirmiştir. Genel olarak postmodernizmin başladığı yıllar olarak görülen bu dönemde
süslemeler, popüler imgeler ve kitle kültürü ürünleri, geleneksel öğeler yeni sanat
anlayışında korkusuzca kullanılmaya başlamıştır. Postmodern sanat anlayışında birçok
farklı mekân, farklı gelenekler, farklı tarihler yan yana gelebilmektedir. Bu da
postmodernizmin gelenekle yakın tarihin eklektik bir yaklaşıma sahip oluşundan
kaynaklanmaktadır. Sanat çalışmaları günlük kent yaşamı ile yakın bir benzerlik
göstermektedir. Kent kültürünün bünyesindeki günlük tüketim nesneleri, reklam imajları,
afişler, dergiler, kitaplar, televizyon programlarında gösterilen filmler, film yıldızları,
kitle iletişim teknolojileri postmodernist sanat anlayışına sahip olan bütün sanatçılar
tarafından korkusuzca, kaçınılmadan kullanılmıştır. Dolayısıyla gündelik kent yaşamının
sanata dönüştürüldüğünü ifade edebiliriz. Sanat kent bünyelerinde kendisine mekânlar
ararken sanatçılar çalışmalarının konularında toplumsal konuları da ele almaya başladılar.
Debord’un söylediği gibi: “hayatta rehberimiz (…) “modern kültür”ün dikte ettiği gibi
‘bilgi’ değil, sanattır. Hayat ancak sanat için yaşamaya değer. Başka deyişle, hayatın
sanattan başka amacı yoktur. Veya hayat sanattır.” (2015, s. 26). Sanatın yaşamdan
beslendiği düşünülürse eğer, yaşamın değişmesiyle doğru orantılı olarak sanatın da ona
göre şekil aldığını söyleyebiliriz.
Modernizmin içerisinde varolan ‘bütünsellik’ duygusundan uzak olan postmodernizm
öznenin parçalanmasına önem vermiştir. Tek bir çizgiye, tek bir ölçüye, biçime ya da
görüntüye bağlı kalmayan postmodern sanat anlayışında ‘çoğulcu’ referanslar dikkat
çekmektedir. Postmodern dönemin Klasik Sanat anlayışından faydalanarak temel aldığı
geleneksel eğilimler olmuştur. Geçmişte olanı eklektik bir biçimde alarak kendisine mal
eder ve yineler. Birbiriyle bağlantısız, anların, parçaların, bir araya getirilmesiyle
oluşturulan resimlerde, o parçaların arasında bir bütünlük aranmamaktadır. Örneğin
Robert Rauschenberg’in “Persimmon” adlı resminde de görüldüğü gibi farklı
zamanlardan, tarihten, imgeler bir araya getirilerek çarpışmakta ve yinelenmektedir. “Bir
üretici olarak sanatçıya atfedilen “ruh” burada gözden çıkarılmaktadır. ‘Yaratan özne
ifadesi, burada yerini daha önceden varolan imgelerin açık yüreklilikle mülkedilmesine,
alıntılanmasına, parçalar halinde aktarılmasına, biriktirilmesine ve tekrarlanmasına
bırakır.’” (Harvey, 1996, s. 72).
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Görsel 11. Robert Rauschenberg, 1964, Persimmon, Tuval Üzerine Yağlı Boya ve Serigrafi, 167.4z127 cm
Harvey, David. (1996), Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis Yayınları, s. 75.

“Rauschenberg’in öncü postmodernist yapıtı Persimmon (1964) (Görsel 11), Rubens’in
Süslenen Venüs’ü dâhil olmak üzere, birçok temanın bir kolajıdır.” (Harvey, 1996, s. 75).
Kentler sosyo-ekonomik durumların merkezi olduğu kadar sanatın da merkezleridir.
Modern dönemle birlikte başlayan kentin bir sanat konusu olarak ele alınması,
postmodern dönemle birlikte aşırılık kazanmış ve sanatla kent hayatı iç içe bir hal
almıştır. Bu yüzyıl, kent yüzyılı olarak da adlandırılmaktadır. Dolayısıyla değişen
yaklaşımlarla birlikte, kent kültürü de değişime uğramış ve sanatçılar kenti gözlemleriyle
birçok farklı açıdan değerlendirmişleridir. Bir kentin nasıl planlanması, nasıl görünmesi,
yaşamın nasıl çerçevelerle örülmesi gerektiği kent planlamacıları tarafından
tasarlanmakta ve bu tasarımlar yeni yapılara, caddelere, bulvarlara, sokaklara, yollara
dönüşmektedir. Kentler sanatçılar için uçsuz bucaksız donelerle doludur. Sanatçı bu
doneleri alır, içselleştirir ya da olduğu gibi kendi gerçekliğiyle çalışmalarına yansıtır.
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Dolayısıyla kent yaşamları, görsel imgeler, kitle kültür ögeleri, sanatçılar için çok çeşitli
malzeme içermektedir. Sosyolojik açıdan, bireyin kendisine ve çevresine yansıttığı
kalabalık içerisindeki yalnızlık hissi, toplumda kendisini ayrıştırabilmek adına göstermiş
olduğu inandırıcılık, hızlı üretim ve tüketim gibi sınırsız argümanlar sanatçının
malzemesini daha da artırmaktadır.
Sanat, kenti oluşturan bütün dinamiklerle bir ilişki içerisindedir. Mekân, renk, ışık, form,
yollar, caddeler, bulvarlar, binalar, alışveriş merkezleri ve kentin merkezinde olan insan
ögesi kentin bu dinamiklerini oluşturan ögelerdir. Kentlerde mutsuzluk, hüzün, yalnızlık
alanlarıyla, zevk, hoşnutluk, sevinç alanları iç içedir. Sanatçı bütün bunları gözlemler, bir
süzgeçten geçirir ve kente yansıtır. Kentin konu alındığı sanat çalışmaları aynı zamanda
kültürün de bir göstergesi niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla kentsel mekânların bir sanat
konusu olarak ele alınabilmesi sağlanmaktadır. Sanatçılar kentin değişimlerini
çalışmalarında yansıtırken aynı zamanda bir karşılaşma mekânı olan sokakları, gündelik
yaşamı ve yarının belirsizlikleriyle kent deneyimlerini de yansıtmaya çalıştılar. Bu
bağlamda postmodern sanat yaklaşımında, sanatçıların çalışmalarını gerçekleştirirken
yeni kent biçimlerini ifadelerinde kullandığı, artık durağan ve sınırlayıcı bir anlayıştan
uzak, yeniden şekillenen kent mekânlarına farklı yorumlar getirdiğini söyleyebiliriz.
Dolayısıyla sanatsal nesnelerden çok, toplumsal amaca odaklanan sanat çalışmalarını
postmodern dönemde çoklukla görebiliriz. Kent mekânlarında toplumla etkileşime
geçmeyi amaç edinen sanat projeleri sayesinde toplumun her tabakasından insan sanatla
buluşacaktır. Kamusal sanat denilen bu olgu, insanların kent yaşamlarına farklı
deneyimler katarak şekillendirmektedir. Hedeflenen kamusal alanın estetik kaygısı, çok
beğenilmesi yahut beğenilmemesi değil, kentliye katkıda bulunup bulunmaması
üzerinedir. Postmodern dünyanın büyük kentlerinde kurulmaya başlayan kamusal sanat
alanları, kente sağlanan büyük ölçüde önem taşıyan alanlardır. Kentlilerin bazı kesimleri
sanatla karşılaşabilmek adına müzelere, galerilere, sergi salonlarına gider. Fakat sanat
aslında her yerde, her alanda gerçekleştirilebilir. Bu durumda sanatçının iletişime geçtiği,
hitap ettiği kesim yalnızca özel bir kesimden ibaret değil, artık herkestir.
Sanatçılar içinde bulundukları dönemin koşullarının onlara hissettirdiklerini olumlu veya
olumsuz açıdan değerlendirmekte, kent yaşamına dair çeşitli anlatım biçimlerini,
bulunduğu dönemden sonraki dönemlere de kentlerin hafızasını aktarabilmek adına
yorumlamışlardır. Örneğin yeni dışavurumculuk içinde önemli isimlerden biri olan
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Anselm Kiefer, yaşadığı ülkenin yakın tarihini görmezden gelmemiş ve çalışmalarında
konu edinmiştir. Kiefer savaş yıkıntılarının insan psikolojisi üzerinde açtığı bozuklukları,
kullandığı malzemelerle (toprak, saç, saman, beton, metal vb.) bir çeşit metafora
dönüştürerek eserlerine yansıtır.

Görsel 12. Anselm Kiefer, 1983, Sulamith, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Emülsiyon, Gravür ve Saman, 290x370 cm
Yılmaz, Mehmet, (2006), Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara: Ütopya Yayınevi, s. 358

Kiefer’in Sulamith adlı eserini (Görsel 12) Yılmaz şu sözlerle değerlendirmektedir:
Hiçbir ışığın sızmadığı bu mekânı yanmakta olan ateş de aydınlatamamış; tam tersine, yayılan sis
ortalığı daha da karartmıştır. Mekânın ağırbaşlılığı gittikçe dayanılmaz bir hal almaktadır. … Kiefer’in
yapıtında derin bir sessizlik ve kasvet hâkimdir. Bu tarz resimler çaresizliği bir kez daha anımsatır
insana (Yılmaz, 2006, s. 358).

Postmodern dönemde kent unsurları seyirlik bir nesne konumundadır. Bu yaklaşım gerek
mimaride olsun gerekse kültür eğlence mekânlarında bu ögelerin asıl anlamlarını ikinci
sıraya almaktadır. Onları seyirlik nesne olarak değerlendiren postmodern yaklaşım
‘gerçeğin’ kaybolması ya da anlam değiştirmesi durumlarına yol açmak bağlamında
olumsuz bir etki yaratmaktadır. Etkilerinin bireyler üzerinde çok yönlü olduğu kent
ortamında yaşanan büyük değişimlere sanatçılar, birçok farklı teknik ve yöntemle
yaklaşmışlar ve birçok açıdan kent konularını çalışmalarına yansıtmışlardır. Bu konuda
belki de verilebilecek en ilginç sanat yaklaşımlarından birisi Yeryüzü Sanatı (Land Art)
olarak bilinen sanat anlayışıdır. Bu anlayışta sanatçılar yeryüzünü büyük yüzeyler olarak
değerlendirir ve direk yeryüzü üzerine yapılan çalışmalardır. Kente bir tepki biçimi olarak
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nitelendirilen Yeryüzü Sanatı insanı tamamen doğaya yöneltir. “Sözcüğü yalnızca sanat
alanlarında vardır ve doğa sözcüğü malzemenin en basit durumu veya şeklidir; aynı
zamanda en doğal halidir.” (Karavit, 2008, s. 7).
Land Art, Soyut Sanat, Kavramsal Sanat, Minimalizim gibi sanat anlayışlarının oluştuğu
yıllarda Fotogerçekçilik adı verilen bir sanat anlayışı da ortaya çıkmıştır. Modern sanat
anlayışına karşı görüşler taşıyan bu yaklaşımda modern sanatın dışarıda bıraktığı figür
yeniden hayat bulmuştur. Bu sanat anlayışında sanatçılar, fotoğraf makinesi kullanarak
çektikleri fotoğrafları karelere bölüp, bölmüş oldukları her kareyi çalışmalarında
tamamıyla gerçekçi bir üslupla resmetmişlerdir. Fotogerçekçi sanatçılar iki boyutlu
düzlem üzerinde üç boyut yanılsamasını oluşturarak gerçeğin sorgulanmasını
sağlamışlardır. Yani çektikleri temsili görüntüleri resmederek gerçeğin temsilinin
temsilini seyirciye vermektedirler.
Fotogerçekçi sanatçıların resimleriyle ilk kez karşılaşan biri, onların boya değil fotoğraf olduğunu sanır;
hatta bu görüntüleri tanıyanlar bile fotoğrafı düşünmeden edemez. Bu resimler aslıda gösterdikleri
figürlerin değil, fotoğrafların ya da ofset baskı tekniğinin kopyalarıdır. Dolayısıyla, izleyici farkında
olmadan aynı anda iki kez yanılmaktadır (Yılmaz, 2006, s. 193).

Fotogerçekçilik, postmodern bir tavır açısından ele alındığı vakit; reklamlar, afişler,
televizyon gibi kitle kültürü imajlarının gerçekliği nasıl değiştirdiği doğrultusundadır. Bu
çelişki içerisinde kent alanı, fotogerçekçi sanat anlayışı için oldukça önemli bir alandır.
Kenti konu alan fotogerçekçi sanatçılardan bazıları şunlardır; Ralph Goings, Robert
Cottigham, John Beader ve Richerd Estes.

Görsel 13. Richard Estes, 1980, Otel Hollanda/ Holland Hotel, Masobit Üzerine Akrilik Boya, 119x190 cm
Tate. Erişim: 16/10/2018, goo.gl/eA9U8g
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Richard Estes, resimlerinde genellikle 1960’lı yılların kent görünümlerini konu almıştır
(Görsel 13 – 14). Sanatçı kentteki vitrinleri, pencereleri ağırlıklı olarak kullanmış ve
onların gün ışığındaki yansımalarını vurgulayarak resmetmiştir.

Görsel 14. Richard Estes, 1967, Telefon Kabinleri/ Telephone Booths, Masonit Üzerine Akrilik Boya, 122z175.3 cm
Tate, Erişim: 16/10/2018. goo.gl/agiFuW

Estes, çalışmalarında yansıtıcı görüntüler kullanmaktadır. Kent manzarasının karmaşık
biçimini, resimlerinde kullandığı cam ve pencereler sayesinde görüntüye yansıtmaktadır.
Genellikle gündüz vakitlerinden aldığı kesitlerle farklı kent manzaralarını fotoğraflayarak
bir araya getirir. Resimlerinde figürleri de kullandığı bu cam tabakalardan yansıtmaktadır.
Estes’in fotogerçekçi yaklaşımlarıyla oluşturduğu bu çalışmalar, seyirciye gerçek ve
yapay arasında sorgulamalar yaptırtmaktadır.
Günlük kent yaşamında karşımıza çıkan birçok imge, bireylerin bazen farkında bile
olmadan bilinçaltlarına işlemektedir. Kent alanlarında kullanılan reklam imgeleri buna
sebep olan en belirgin örneklerdir. 1960’lardan sonra kentleşmenin de artmasıyla daha
fazla ivme kazanan reklam bombardımanı, bireyin günlük yaşamında dahi başa
çıkabileceğinden çok daha fazla değişiklikler ve çeşit sunmaktadır. Fakat bireyin bu
alanlarda sanat mekânlarıyla iç içe olması, ruhunu yatıştırması ve kültür değişimlerine
uyum sağlayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Fakat müzeler, tiyatrolar, sanat
galerileri gibi kültür sanat alanları bu karmaşık kent yaşamının hızına ayak uydurmaya
çalışan bireylerin sanat ihtiyaçlarını karşılayabilme adına yetersiz kalmaktadır.

33

Dolayısıyla postmodern kentlerde sanatın galerilerden, müzelerden çıkartılarak caddelere
sokaklara kentin her alanına yayılması bireyin bundan faydalanabilmesi adına
gerçekleştirilebilecek en etkili yöntemlerden biri olmuştur.
Kamusal sanat, yaratılan çevrelere karşı duyulan hoşnutsuzluğa karşılık, kent bireylerinin
yaşadıkları çevreye karşı hoşnutluk seviyesini yükseltmeyi ve kentin estetik kalitesini
arttırmayı hedefler. Kamusal sanatın bireyin algısında ve deneyiminde, sanat eserlerine
anlam yüklemesi açısından etkisi sonsuzdur. Kent sanatı, kente dair sanat gibi söylemlerle
de nitelendirebileceğimiz kamusal sanat bu sonsuzluğu bütünüyle içine alır ve onu
gösterir.
Modernizmle yüceliğe ve akla dayanan bütün düşünceler yerini her şeyle dalga geçen,
bireylerin birbirini ciddiye almadığı bir toplum yapısına bırakmıştır. Bu durumun
kaynağını ise postmodern kapitalizmin tüketim mantığı oluşturmaktadır. Kapitalizmin bu
oluşumunun yaratmış olduğu, hiçbir değerin önemine aldırmayan postmodern
yaklaşımda ironiyi, eklektizmi ve çoğulculuğu bu kültürün ana dili haline getirmiştir.
Postmodern resimlerinde eklektizm olgusunu kullanan sanatçılardan bir tanesi de David
Salle’dir. Resimlerinde birbiriyle bağlantısı olmayan farklı nesneleri bir araya getirerek
modern kent kültürüne göndermeler yapmaktadır. Çalışmalarında tüketim olgusunu
izleyiciye hissettiren Salle, yarının belirsizliğinden, bireylerinin kendi iç çelişkilerinden
arınan kent insanını tüketim olgusunun tam ortasına almaktadır. Genellikle pastiş çizgi
romanlardan, reklam ya da dergilerden aldığı alıntılardan yararlanmaktadır. Sanatçı
kullandığı çeşitli içerik ve yöntemlerle oluşturduğu toplumsal içerikle tüketim kültürünün
bir yansımasını oluşturmaktadır. Bireyin kendisiyle ve çevresiyle kurmuş olduğu ilişki,
yaşam biçimi, bulunduğu kent ortamına ve zamanına göre değişkenlik göstermektedir.
Dolayısıyla Salle, bu süreci gözlemleyerek belleğine alır ve eklektik bir biçimde
çalışmalarına yansıtır (Görsel 15-16).
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Görsel 15. David Salle, 1991, Torn Poster, Emülsiyon ve Tuval Üzerine Yağlı boya, 127x228.60 cm
Tate, Erişim: 20/10/2018. goo.gl/8oADT9

Görsel 16. David Salle, 1985, Gericault’s Arm / Gericault’un Kolu, Tuval Üzerine Yağlı ve Sentetik Polimer Boya,
197.8 x 244.5 cm
Tate, Erişim: 12/12/2018. https://goo.gl/GwKJ5M
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Postmodern dönem kentin bütün imgelerini, bilgiyi, doğayı, tarihi, gelenekleri, eşyaları,
insanı, duyguları, sanatı… gibi birçok ögeyi bir metaya dönüştürmektedir. Tüketim
postmodern kent döneminin kültürel bir formu haline gelmiş tüketim toplumu, tüketim
kültürü, popüler kültür gibi ifadeler postmodern dönemin kent yaşamını niteleyen
kavramlar haline gelmiştir. Çağın tüketim gerçekliği hakkında Baudrillard şu sözleri dile
getirmiştir:
Bugün tüm çevremizde nesnelerin, hizmetlerin, maddi malların çoğalmasıyla oluşturulmuş ve insan
türünün ekolojisinde bir tür temel dönüşüm oluşturan akıl almaz bir tüketim ve bolluk gerçeği var. Daha
doğrusu, bolluk içerisindeki insanlar artık, tüm zamanlarda olduğu gibi başka insanlar tarafından değil,
daha çok NESNELER tarafından kuşatılmış durumda. … Nesneler çağında yaşıyoruz. Söylemek
istediğim nesnelerin ritmine ve onların hiç kesintisiz ard arda gelişlerine göre yaşadığımız, geçmiş
uygarlıkların tümünde dayanıklı nesneler, araçlar veya binalar kuşaklarca insandan daha uzun
yaşamışken, bugün onların doğmasını, gelişmesini ve ölmesini izleyen bizleriz (Baudrillard, 2008, s.
15-16)

Genel olarak değerlendirildiğinde, modern kent kültüründe kentler sanatın ve tarihin
mirasını yansıtan kültürün kaynak noktası olarak görülürken postmodern dönem kent
kültürü, tüketimin ve hazzın hayatın biçimlenmesinde oynadığı rollere atıfta bulunur.
Postmodern kent, kültürün, geleneklerin, değerlerin ve bu bağlamdaki bütün duyguların
kendi bağlamından çıkarıldığı, gölgede bırakıldığı, yerine yenilerinin getirildiği ve
sürekli olarak değişimlerin yaşandığı bir mekândır.
Dolayısıyla postmodern dönemde kent, tüketim çeşitlerinin ve hayatı çepeçevre saran
imajların merkezi olmuştur. Modern dönem kentinin keskin sınırlarına karşı, postmodern
kent dönemi, belli sınırları olmayan, sanatın, kültürün, renklerin, geçmişin, şimdinin
birbirine karıştığı birbirine göndermelerde bulunduğu ve tüketim kültürünü bünyesinde
barındıran, sembollüğün ön planda olduğu karmaşık bir yapıya sahiptir. Postmodern
dönemde yapay olan her şey gerçeğin kendisinden daha gerçek olarak bireylere sunulur.
Sanatçılar da bu gerçekleri kendi çalışmalarına yansıtarak bir farkındalık yaratmak
isterler.
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Görsel 17. Nur Koçak, 1979, Nesne Kadınlar IV ya da Siyah File, Kâğıt Üzeri Kurşun Kalem, 67x74 cm
Tate, Erişim: 12/12/2018. https://goo.gl/in7C5B

Kentteki imajlardan etkilenerek sanatına yön veren sanatçılardan birisi de Nur Koçak’tır.
Foto-gerçekçi

ya

da

hiper-realist

denilen

sanat

anlayışında

resimlerini

gerçekleştirmektedir. Sanatçı kent içerisindeki panolarda, reklam afişlerinde, metro
duraklarında karşılaştığı kadın imgelerinden etkilenerek bunları çalışmalarına
yansıtmıştır. Çalışmalarında genellikle iç çamaşırı kullanan sanatçı, kadın bedeninin bir
nesne olarak kullanımını vurgulamaktadır. Kapitalizmin ve reklam kültürünün kadın
bedenini sıkça kullanması ve bir metaya dönüştürmesine tepki olarak yaptığı çalışmalarda
hazzı ve isteği izleyicinin gözünün içine sokmaktadır.
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2. BÖLÜM
ZAMAN – MEKÂN VE SANAT

Tarihsel süreç içerisinde birçok farklı anlam kazanan zaman kavramı mekân ile birlikte
maddenin genel varlık biçimini oluşturmaktadır. Mekân ve zaman insanın var oluşunun
temelinde duran en önemli iki kavramdır. Felsefe tarihinde kimi düşünür zamanı önce
kılarken kimisi de mekânı öncelikli olarak ele almıştır. Zaman ve mekânın birbirlerini
etkiler biçimde ele alınması ise 18. yüzyıla dayanmaktadır. Zaman ve mekân birlikte
uzamı oluştururlar. Bireyler her türlü ilişkiyi mekân içerisinde gerçekleştirirler.
Dolayısıyla mekân bireylerin ilişkisinden bağımsız değildir. Bir mekân farklı düzenler
içerisinde, farklı boyutlarda incelenebilir (Öztürk, 2012, s. 19).
Heidegger’ göre:
Mekân, kendi başına hiçbir şey değildir; mutlak mekân diye bir şey yok. Aristoteles’in bilinen bir
önermesinde söylendiği gibi, mekân ancak içerdiği cisimler ve enerjilerle var olur. Zaman da [kendi başına]
hiçbir şey değildir o da yalnızca içinde yer alan olaylar sonucu kendini sürdürür. Ne mutlak zaman vardır ne
de mutlak eşzamanlılık (Öztürk, 2012, s. 10).

Heidegger’e göre mekân kendi başına var olmayan, kendilik olgusu taşımayan, içerisinde
bulundurduğu nesnelerle varlığından söz edilebilen bir niteliğe sahiptir. Mekânı
tanımlarken içerisindeki nesnelerin varlığına yahut boşluğuna dair düşünceler o nesnenin
yapılış amacına, işlevine göre değişkenlik göstermektedir. Mekânın içinde bulunan
insanın eşyalarla aynı etkiyi bırakıp bırakmadığı konusu ise son derece karmaşık ve
anlaşılması zor bir olgudur. Kuantum’a göre mekânda bulunan her şey; nesneler, eşyalar,
insanlar, bakteriler, canlı cansız bütün varlıklar birbirlerini iter ve çekerler. Yani sürekli
bir etkileşim halindeler ve dolayısıyla her bir nesnenin, canlının bir diğeri üzerinde etkisi
vardır. Çünkü kuantum havanın bir boşluk olmadığını savunur ve bu bağlamda mekânın
içerisinde yer alan insan yahut herhangi bir nesnenin o mekânın içerisindeki eylemi,
mekâna girmesi veya mekândan çıkıp yer değiştirmesi gibi eylemleri bu havada bir
etkileşime yol açar. İnsanların mekân üzerindeki etkisi ise, içgüdüleri, yaşamları,
enerjileri gibi ögelerden dolayı büyük bir güce sahiptir. Burada Öztürk’ün Mekân ve
İktidar adlı kitabında yer verdiği şu sözlere değinebiliriz:

38

Dünya merkezli bir genellik düzeyinden bakıldığında; ister alan, ister yer isterse mekân denilsin,
gerçekte boş olan hiçbir alan, yer ve mekân yoktur; her yer çıplak gözlerle görebildiğimiz veya
göremediğimiz, anlam yüklediğimiz ya da yüklemediğimiz cisimlerle, varlıklarla ve enerjilerle doludur.
Boşluk ve doluluk kavramlarına hangi düzeyden baktığımızla bir parça ilintilidir bu durum (Öztürk,
2012, s. 12).

Kant’a göre ise zaman ve mekân bir insan yapıntısı değil, bizden önce evrensel ve zorunlu
olarak bizlere hazır verilen, doğanın değişmez bir parçasıdır. Fakat mekânı
anlayabilmemiz ve onun iletişimsel boyutlarını kavrayabilmemiz için doğadaki
varlıkların dilini yansıtan yaklaşımdan uzaklaşmak ve antropolojik bir yaklaşımla mekân
anlayışına geçmek gerekir. Antropolojik boyutta yer ve mekân birbirlerinden
ayrılmaktadır. Mekân yalnızca insanın en temel ve en insana özgü deneyimi olan
iletişimle ilişkisi sayesinde mekâna dönüşür; bunun tersi halinde sadece bir yer olarak
kalır. Potansiyel açıdan dünya üzerindeki her yer bir iletişim mekânı olabilir. İnsanın
iletişim gücü, yazma, okuma, düşünme, hayal etme, gibi özellikleri kapsayacağı gibi,
insanın kendi yapıntısı olan teknik ve teknolojileri yardımıyla da yayılıp büyümesine
gönderme yapan bir terimdir. İnsan bu iletişim güçlerini bir yere taşıdığı zaman o yer fiili
anlamda bir iletişim mekânına dönüşür (Öztürk, 2012, s. 13-14-15). Harvey ise şu şekilde
değerlendirmiştir: “Maddeden önce ne zaman ne de mekân, anlamı olmak bir yana,
mevcut değildi; dolayısıyla, fiziksel zaman-mekânın nesnel özelliklerini, maddi
süreçlerin özelliklerinden bağımsız olarak kavramak mümkün değildir.” (1996, s. 230).
Kentte yaşanan bütün gelişmelerin insan hayatına direk olarak etkisi vardır. Kentin içinde
yaşanan değişimler dolayısıyla insanların bulundukları mekânları algılayış biçimleri
büyük değişimler yaşamıştır. İnsan kent içinde tüketen olarak algılansa da aslında kentin
öznesi onlardır. Bireyin çevresiyle olan iletişimi kentin yarınlarının temellerini
atmaktadır. Kentte yaşama biçimlerini belirleyen bireyin kendisidir. Dolayısıyla
mekânların varlığını olanaklı kılan da bireydir. Birey dış çevreyle anlık deneyimsel
temaslar içerisinde olur ve bu durum üretilen ve tüketilebilen mekânları oluşturur.
zamansallık ekseninde öznenin zihinsel deneyimi sayesinde şimdi ve öncesi kesişir ve
böylece birey fiziksel çevreyle diyalog içerisinde olabilmektedir.
Bireyin kent içindeki yaşamı; bedenine yönelik, kendi gözlemleri ve hisleriyle
deneyimleyebildiği mekânı, anlamlandırma ve tanıma süreçlerini kapsar. Mekânın
algısını kavramak ancak zihinsel yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Mekânın yalnızca
öznenin varlığıyla anlam kazanabilmesi, özne orada olmadığı zaman mekânı anlamsız ve
hakkında konuşulmaz kılar. Bireyin zihin yoluyla etkileşim içinde olduğu ve onun
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mekânla kurduğu ilişkiyi gösteren deneyimler, mekânsal kavrayışı sağlamak açısından
önemlidir. Mekân algısı bireyin zihinsel deneyimleri doğrultusunda değişiklik
göstermektedir. Harvey’e göre, zaman ve mekânın değişikliğe uğraması modernizmin
doğuşuyla ve mekân-zaman ilişkisinin karmaşık ve savrulan bir yapıya kaymasıyla
doğrudan ilintilidir (1996, s. 316).
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak insanların hayatlarına giren hız ve değişen kent
yapısıyla birlikte yeni bir zaman mekân olgusu doğmuştur. Lefebvre’ye göre:
Kentsel mekân-zaman, endüstriyel rasyonaliteyle –onun homojenlik projesiyle- tanımlanabilir
olmaktan çıktığı andan itibaren bir diferansiyel görünümü alır; her mekân ve her an yalnızca bütünün
içinde onları başka mekânlara ve momentlere ayrıştırarak bağlayan karşıtlıklar ve zıtlıklar üzerinden
varlık bulabilir (2015, s. 39).

Kent olgusu, bugünkü haliyle mekânlara göre değil değişimlerin, belirsizliklerin
potansiyelleriyle ilişkilerine göre tanımlanabilir. Günümüz mekânlarını bireyler
arasındaki iletişimle kurulan uzamlar doğrultusunda anlayabiliriz. Çünkü mekân
iletişimin olduğu yerler üzerinden ilişkilendirilebilir ve bağlantılar, kopuşlar arasından
meydana gelen eşiktelikten kurulur. Bu durum kent mekânları için de söz konusudur.
Kentin zaman-mekân özelliklerini anlayabilmek için Foucault’nun yaratmış olduğu
“heterotopya” kavramından yararlanılması gerekir. Bir tek mekânın içinde birçok mekân
birden barınır. Örneğin; kütüphanelerin, hastanelerin, müzelerin, mezarlıkların vb. kent
mekânının içlerinde barınması gibi. “Bu mekânlar kent bütünü içinde birbirine karşı
görelidir.” (Lefebvre, 2015, s. 40).
Modern dönemle birlikte parçalanmaya başlayan mekân, sanatçılar tarafından yeniden
inşa edilmiştir. Örneğin, Soyut Sanat yaklaşımında mekân – zamanla kurulan ilişki iki
boyutlu yüzeylerde üç boyutlu bir nesne olarak görülmüştür. Dada sanat hareketi
içerisinde ise mekân, kendiliğindenliğini koruyarak rastgele kolajlar ve mekâna uyarlanan
yerleştirmelerle akışkan bir yapıya dönüşmüştür. Yani öyle ki, mekân betimlenmez fakat
bir nesne, bir simge aracılığıyla çağrışım yaptırılabilir. Bir kent mekânını betimleyen
sanatçı konu olarak aldığı kenti sadece kullandığı ögelerle, anlatım tekniği ve
yöntemleriyle simgeleştirebilir. Oluşturduğu mekân artık yeni bir mekândır yahut asıl
mekânın bir sembolüdür. Bu bağlamda en ilginç çağdaş yapıtları Çevresel Sanat ortaya
koymuştur. Birçok Çevresel Sanat yapıtlarında mekân oluşturma kaygısı kent ve hatta
coğrafya ölçeğine değin uzanmaktadır. Örnek vermek gerekirse eğer, Yeryüzü Sanatı
olarak nitelendirilen sanat yaklaşımında geniş doğa parçalarının üzerinde köklü
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değişimlere, müdahalelere girişilmekte, doğanın kendine ait olan mekânına yeniden bir
anlam yüklenmeye çalışılmaktadır. Doğanın kendi hali değiştirilirken kimi zaman bu
değişim için doğanın kendisi tarafından da dönüştürülmesine bırakılmaktadır. Doğal
mekânı tanıma çabasına bir örnek olarak De Maria’nın California’daki Mojave Çölü’nün
uzunluğundaki iki paralel çizgi bu çabanın bir ürünüdür. Sanatçı burada çölün sınırsız
boşluğunu bir mekâna dönüştürmektedir. Kentsel mekânı yeniden tanımlamayı deneyen
başka Çevresel Sanat yaklaşım örnekleri de karşımıza çıkmaktadır. Sky Art ya da Air Art
adı verilen sanat anlayışıyla çalışmalarını gerçekleştiren Piene, kent mekânı üzerinde
uçurduğu balonlarla kent mekânının geleneksel anlayışına ve onun çok ötesine geçen bir
boyutta katkıda bulunmaya çabalamıştır. Bu tür Çevresel Sanat çalışmalarının bütününde
ortak olan özellik, doğal yahut doğal olmayan mekânları, kendisinde hiçbir değişiklik
yapmadan üzerine başka envanterler getirerek yeni ve estetik bir olguya dönüştürmesidir.
Geleneksel ya da çağdaş olan sanat (heykel vb.) mevcut mekâna eklenirken Çevresel
Sanat’ta mekâna karşı süperpoze olarak varlığını gösterir (Eczacıbaşı, 1997, s. 11931194).
İtalyan sanatçı Lucio Fontana’nın önderliğinde gelişen “mekansallık” sanat yaklaşımında
tuval resminin bir kenara bırakılıp, ses, renk, zaman, mekan ögelerinin bir araya geldiği
bir tutum savunulmaktadır. Bu yaklaşımda sanatın türlerinin (resim, heykel vb.)
mimarinin bir parçası olabileceği ileri sürülmüştür. Fontana’nın savunmuş olduğu bu
düşünceleri, 1947’de gerçekleştirdiği Siyah Mekânsal Çevre’yle somutluk kazanmıştır.
Tamamen siyaha boyanmış olan bu oda, 1960’larda gelişen Çevresel Sanat’ın öncü
örnekleri arasındadır. Sanatçı Siyah Mekânsal Çevre adlı yapıtının ardından 1950
yılından sonra Mekân Tasarımları adlı yapıtlarını gerçekleştirmiştir.
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Görsel 18. Lucio Fontana, 1962, Mekansal Kavram, Tuval Üzerine Tempera, 52x52 cm
Anonim, (1997), Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 1. Cilt, İstanbul: Yem Yayınevi s. 598.

Lucio Fontana, başlangıçtaki tek renk kullanarak oluşturduğu delikli tuvalleri, 1958’den
sonra yarılmış tuvallere dönüştürmüştür. Sanatçı bu çalışmalarında tuvalin gerisindeki
sonsuz mekân algısını izleyiciye vermeye çalışmaktadır. Tuvaldeki delikler iki boyutlu
zaman algısını kırarak tuvalin gerisindeki sonsuz boşluğun tuval yüzeyine taşınmasını
sağlamaktadır (Görsel18). Bu yarıklar ve yarıkların oluşturmuş olduğu gölgesi tuval
yüzeyinde çok daha büyük bir mekânmışçasına algılanmasına sebep olan kabartılar
yaratmaktadır (Eczacıbaşı, 1997, s. 598).
Mekân – zaman kavramı bireyin zihinsel ve bedensel pratikleriyle somutlaşır ve uzamda
yer kaplar. Bireyin bedensel ve zihinsel süreçleri doğrultusunda oluşturulan mekân, sınırı
olmayan deneyimsel mekânları oluşturmaktadır. Bu mekân anlayışı somut çizgilerden
sıyrılmış fakat zihinsel süreçte algılanabilen, davranış, durum ve duyumsama
deneyimleriyle yaratılmaktadır. Sınırlar keskin çizgilerle belirli olmadığı için değişime
ve farklı eylemlerle tabakalı bir yapıya dönüşmeye zemin hazırlar. Beden kendi var
oluşuyla mekânı yönlendirir, değiştirir ve yeni mekânlar yaratabilir. Örneğin,
Dışavurumcu Sanat anlayışının öncü isimlerinden olan Jackson Pollock’un çalışmalarını
gerçekleştirirken tuval yüzeyinde oluşturduğu mekân, sonrasında çalışma tamamlanıp
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sergilendikten sonra izleyiciye sunulan izleme mekânı, bu katmanlı deneyimsel mekânın
anlaşılmasını sağlamaktadır. Pollock, zihninde kurguladığı ve bedensel deneyimleriyle
oluşturduğu tuval yüzeyindeki mekana kendisini de dahil eder ve bu şekilde süreç eyleme
dönüşür.

Görsel 19. Jackson Pollock, 1951, Çalışırken
Yılmaz, Mehmet, (2006), Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara: Ütopya Yayınevi, s. 163.

Pollock, resimlerini yaparken zihninde kurduğu ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır:
Gerilmemiş tuvali duvara ya da yere çivilemeyi tercih ederim. Sert bir yüzeyin direncine ihtiyacım var.
Yerde daha rahat ederim. Kendimi daha yakın, daha bir resmin parçası hissederim, zira bu şekilde
resmin etrafında yürüyebiliyor, dört köşeden çalışabiliyor ve gerçek anlamda resmin içinde
olabiliyorum. Bu Batı’daki Kızılderili kum ressamlarının metodunun benzeri. (…) Resmin içinde
olduğumda ne yaptığımın farkında olmam. Ancak bir alışma devresinden sonra, ne yaptığımı görürüm.
Değişiklik yapma, görüntüyü bozma vs. gibi kaygılarım yok, zira resmin kendi yaşantısı vardır. (…)
Çizimlerden veya renkli eskizlerden çalışmam. Boyanın akışını kontrol edebilirim: Bir kaza olmaz, bir
başlangıç ve sonun olmadığı gibi (Aktaran, Yılmaz, 2006, s. 165).

Bireyin mekânla kurduğu ilişkinin değişken bir yapıya sahip olmasından kaynaklanarak,
farklı durumsal ve öznel anlayışlara neden olan mekânsal tabakalar oluşmaktadır (Görsel
19). Pollock’un resimleri zihinsel yaratıların kaynağı olan bedensel ve mekânsal eylemin
somut biçimde bir temsilidir. Sanatçının kendi bedeniyle yarattığı yüzeydeki mekân,

43

izleyicilerin zihinsel süreçteki pratikleriyle, deneyimin ve algının dönüşebildiği yeni
katman mekânlar ortaya çıkar. Yani resmin karşısındaki her bir izleyici kendi algısıyla
oluşturduğu ve geliştirdiği kendi deneyimsel mekânlarını gerçekleştirirler.
Mekân ve zamanın sembolik düzenlemeleri deneyim için bir çerçeve sağlar: toplumda kim ya da ne
olduğumuzu bu çerçeve aracılığıyla öğreniriz. “Kolektif ritimlere tabi olmanın bu kadar güçlü bir
biçimde talep edilmesinin nedeni,” (…) “zamansal biçimlerin ya da mekânsal yapıların yalnızca grubun
dünyayı temsil biçimini değil, kendisini bu temsile göre düzenleyen grubun kendisini de yapılandırır.”
“Her şeyin bir zamanı ve mekânı olduğu” yolundaki sağduyuya dayalı anlayış, mekânlara zamanlara
toplumsal anlamlar vererek toplumsal düzeni taklit eden bir dizi reçeteye dönüşür. (…) “grubun bütün
bölünmelerinin nasıl her an, her bir kategoriye yerini ve zamanını bildiren mekânsal – zamansal
organizasyonuna yansıdığını” gösterir: “pratiğin arapsaçı gibi mantığı işte burada, grubun cinsler, yaş
kümeleri ve ‘meslekler’ (…) arasında işbölümünün ortaya çıkardığı çeşitlilikle bağdaşabilecek kadar
yüksek bir toplumsal ve mantıksal bütünleşme sağlanmasını mümkün kılmada harikalar yaratır.”
Bourdieu’ye göre, “ortak pratikler ve gösterimler, beden ile mekân ve zamanın yapılanmış
organizasyonu arasındaki diyalektik ilişki aracılığıyla belirlenir.” Ve tam da bu tür deneyimlerdendir
ki (…) algılama, düşünce ve eylem konularında kalıcı şemalar yaratılır (Harvey, 1996, s. 242).

Varlık olarak her şey onun gerçekliğinin ne olduğuna dair izleri işaret edecektir. Örneğin
organik bir maddenin üzerindeki küf, kapının kilidinde sallanan bir anahtarlık, ya da
çamurlu bir yolda lastik izi, toz, akan bir nehir, bir fosil, bir taş parçası; her şey zamanı
kavramak için birer ipucu olduğunu gösterecektir.

2.1.

KİŞİSEL VE NESNEL MEKÂN:

Kişisel alan, bireyin zaman ve mekânla zihniyle birebir ilişki kurduğu alandır. Birey kendi
algıladığı biçimde zaman ve mekâna anlamlar yükler ve bu anlamlarla var oluşunu
gerçekleştirir. Birey zaman ve mekânı kendi algıladığı düzeyde bir tanıma oturtabilir.
Tanımlayabildiği kişisel alanda zaman ve mekân kavramı birey için sınırsız bir ölçüye
sahiptir. Zaman-mekân kavramını zihninde kurabilen birey onu tam olarak kavrayıp
deneyimleyebilmek için zihninde kurduğu halini dış dünyaya aktarmak zorundadır. Bu
dışa aktarış ise nesnel alanları oluşturur.
Nesnel alanda bireyin kişisel alanda kurduğu ilişkideki sınırsızlığın tersine sınırlamalar
mevcuttur. Nesnel alan yani toplumsal alanlar bireyin sınırsız olma istediğini baskılar ve
zihinsel pratiklerinin toplum pratiklerine göre şekil almasını sağlar. Birey nesnel mekânla
bu şekilde ilişki kurmuş olur ve bu da bireyle toplum arasındaki iletişimi oluşturur.
Bireyin nesnel alandan edindiği deneyimler sayesinde nesnel alana bakışı şekil alır. Bu
şekilde birey kendi kimliğini oluştururken içinde bulunduğu mekânı da zihninde
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biçimlendirebilir. Bireyin kişisel alanda yarattığı düşünceler izlerini nesnel alana
yansıtırken burada başka bir gerçeklik meydana gelir. Nesnel alanla kurulan deneyimlerin
kişisel alana yansıması, bireyin bir sonraki nesnel alana ilişkin deneyimlerini kendi
zihnine göre algılayabilmesini sağlar. Bu durum bireyin kişisel alanı ve sınırları daha
önceden belirli olan nesnel dünya arasında bir çatışma yaratır. Bu noktada önemli olan
çatışma durumunda bir uzlaşma yaratmaktır. Kişisel alan ve nesnel alan arasında ortak
olan bir noktada uzlaşılır ve bu şekilde mekânsal pratikler meydana gelir. Harvey,
mekânsal pratikleri şu dört açıdan değerlendirmiştir.
1. “Ulaşılabilirlik ve mesafelendirme”, insan ilişkilerinde mesafe yüzünden doğan
problemlere işaret etmektedir. Mesafe insan etkileşimine bir tür engel olduğu
kadar onun karşısında bir savunmadır da. Mesafelendirme, toplum arasında
etkileşimi doğuracak şekilde mekânsal sürtünmenin nasıl aşılabildiğinin ölçüsünü
gösterir.
2. “Mekânın mülk edinilmesi”, mekânın içerisindeki farklı nesnelerle, durumlarla
işgal edilmesi. Örneğin, okullar, fabrikalar, binalar, alışveriş merkezleri gibi bir
mekânın sürekli mülk edinilmesi, o mekânı fiili açıdan da hakimiyet altına alması
anlamına gelir. Mesafelendirmenin sonucunda oluşan sürtünme düştükçe, mekân
üretimi, mülk edinme ile hakimiyetin şartlarını değişikliğe uğratır.
3. “Mekân üzerinde hakimiyet”, bireylerin yahut bir takım güçlü toplulukların,
mesafeden dolayı ortaya çıkan sürtünmeyi, mekanların mülk edinilme şekillerini
kontrol edebilmek ve denetimini sağlayabilmek için mekanın üretimini nasıl ve
ne şekilde hakimiyet altında tuttuklarını yansıtır.
4. “Mekânın üretimi”, arazi kullanımını, ulaşım ve iletişim, bölgesel örgütlenmeler
vb. alanlarda üretilen yeni teknolojilerin nasıl oluştuğunu araştırır (Harvey, 1996,
s. 250-251).
Harvey’e göre mekânsal pratiklerin bu dört boyutu da birbirinden ayrı değil, birbirleriyle
bağlantı içindedir. Bu pratikler nesnel alanda yani toplumsal yaşamda içerisinde yer
alınan toplumsal ilişkilere göre etkililik gösterir (Harvey, 1996, s. 251). Berman (1982)
şöyle der: “Öyle görünüyor ki, kentsel gelişme sürecinin kendisi, bir yandan çorak araziyi
mamur bir fiziksel ve toplumsal mekâna dönüştürürken, bir yandan da müteahhitin kendi
içinde çorak araziyi yeniden yaratmaktadır. İşte, gelişmenin trajedisi böyle işler.”
(Harvey, 1996, s. 30).
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İnsan zihninin bütün çizgilerini zorlayan mekânsal pratikler gündelik yaşamda temelde
bazı sorunlara sebep olabilmektedir. Kent mekânlarının karmaşası, kalabalıkları, bireyin
zihninde de bir karmaşaya yol açmakta, kimileri bu karmaşanın sadece bir kısmından
etkilenirken birçoğuna tamamını maruz bırakmaktadır. Bireyler teknolojideki yenilik
halkasının tam olarak bilincinde olmasa da yaşamlarındaki hızın değişimlerinin
farkındadırlar. “(…) toplum bir teknolojiyi ve bir dili egemenliği altına almış olsa da
sadece süreğen bir şimdiki zamanın bilincindedir.” (Debord, 2004, s. 105). Fakat yaşamın
koşuşturmacasının içinde, bir yandan içinde bulundukları nesnel alanları algılama ve bir
yandan da bu alanlara uyum sağlayabilme çabası bireyde farklı izler bırakmaktadır.
“Çünkü yaşam hızı değişik kişilerde çeşitli etkilere sebep olmaktadır.” (Toffler, 1974, s.
42).
Bütün bunların doğrultusunda, bireyin yaşamın hızından, şehrin karmaşık görüntüsünün
getirdiği uğultulardan uzaklaşabileceği belki de tek mekân, bireyin özel alanları olan
kişisel mekânları yani evleridir.
“Aslında bütün bildiğimiz, varlığın istikrarının mekanlarında bir dizi sabitlenmedir.” Anılar
“hareketsizdir, mekân içinde ne kadar sabitlenmiş iseler o kadar sağlamdırlar.” … “Mekân sıkıştırılmış
zaman içerir. Mekân bu işe yarar.” Ve de bellek için her şeyden daha önemli olan mekân, evdir:
“insanlığın düşüncelerinin, anılarının ve düşlerinin en büyük bütünleştirme güçlerinden biri” olan ev.
Çünkü düş görmeyi ve hayal etmeyi orada öğrenmişizdir (Harvey, 1996, s. 245-246).

Fakat bu noktada dahi kendi yaratmış olduğumuz kişisel mekânlarımız televizyon gibi
faktörlerden dolayı saldırıya uğramaktadır. Tabi ki, bireyin kullanım tercihine göre
değişen bu durum öyle veya böyle hemen hemen her bireyin hayatına girmiş ve kendi
gündelik yaşam pratiklerinden, karşılaştığı maddi manevi sıkıntılardan, problemlerden,
gün içerisinde sıkça maruz kaldığı ve beynine kodlanan görüntülerden kurtulabilmesi,
kişisel alana olan bu tür saldırılarla neredeyse mümkünsüz bir hale gelmiştir. Yani
kişilerin özel yaşam alanlarında bile bir takım faktörler (televizyon, internet vb.) nesnel
alan etkilerini hissettirmeye devam ettirmektedir. Mekânların etkisi birey için son derece
önemlidir. Çünkü iç ve dış mekân arasındaki bu gerilimler bireyin zihinsel yaşamında
birçok farklı etkiye sebebiyet vermektedir. Fakat kentin gürültüsü, kalabalıkları öyle
çoktur ki bireyin bundan kolayca sıyrılması oldukça zor görülmektedir. Öyledir ki, iç ve
dış mekânların gerilimleri bireyin zihninde bir ayna etkisi yaratarak karşılığını bulur. Bu
gerilimlerden ayrılabilmek için yalnızca teknolojik ögeleri kişisel alandan çıkarmak
yeterli olmayacaktır. Bireyin içerisinde yaşadığı dünyanın ona dayattığı bütün gösterilere,
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görsel kalabalıklara, sahte yaşam görüntülerine karşı farkındalık kazanması, bu
karmaşadan kurtulabilmesi için etkili bir yöntem olabilmektedir.
Başka bir perspektiften bakıldığında ise kişisel mekânların bireyler için belki de en
önemli özelliği, o mekânda bireyin kendisine ait nesnelerin, objelerin yer almasıdır.
Bireyler bu nesnelere kendi yaşanmışlıkları doğrultusunda anlamlar yükler, anılar
biriktirir ve bir tür bağ kurabilirler. Anıların, içerisinde bulunan nesnelerle de anlam
kazanması, gelip geçen zaman dilimini anlamamız ve değer yükleyebilmemiz açısından
birer göstergelere dönüşürler. Örneğin, bir parşömen kâğıt parçasını ele alalım ya da
vazoda duran bir demet çiçeği. Bunlar zaman geçtikçe değişime uğrayacak, kâğıt daha
çok sararacak ve belki de kırışacak, çiçekler kuruyup solacaktır. Zamanın akıp gittiğini
ve zaman içerisinde yer alan birçok şeyin (canlı veya cansız) zamanla beraber değiştiğini,
anlamlarıyla birikebildiğini ya da eksilebildiğini gözlemleyebiliriz. Kişisel nesnelerin
bireyler üzerindeki etkisi bu açıdan önem kazanır ve hayatlarını daha yaşanılabilir kılar.
(…) evde gerçekten değer verilen nesnelerin, materyalist bir kültürün “insanın sosyo-ekonomik
sınıfının, yaşının, cinsiyetinin ve benzeri şeylerin güvenilir göstergeleri” olabilecek “parasal
ganimetler” olmayıp, “yakınlarla ve akrabalarla bağları, değer verilen deneyimleri ve faaliyetleri,
yaşanmış önemli olayların ve insanların anılarını” cisimleştiren nesneler olduğunu ortaya çıkarır.
Fotoğraflar, belirli nesneler (örneğin piyano, bir duvar saati, bir iskemle) ya da olaylar (bir plağın
çalınması, bir şarkının söylenmesi) derinlemesine bir belleğin odağı ve dolayısıyla tüketimci bir kültür
modanın duyusal aşırı-yüklenmesinin dışında yer alan bir benlik duygusunun yaratıcısı haline gelir. Ev
böylece zaman-mekân sıkışmasının yarattığı tahribata karşı korunmaya yarayan bir özel müze niteliğini
kazanır (Harvey, 1996, s. 326).

Bireyin yaşama dair olup bitenleri anlamlandırabilmesi ve bunlar doğrultusunda bir bakış
açısı geliştirerek kent yaşamına entegre edebilmesi ve kentin yaşamındaki bütün süreçleri
kendi lehine çevirebilmesi gerekmektedir. Bireyler zihinsel algılarının üzerindeki
müdahalelerin farkında olarak bu müdahalelerin zihinlerinde bıraktığı tahribatı
hafifletmek adına nesnel dünyaya yeniden bakmalı ve çözümlemelidir. Çünkü gerçek
dünyayı deneyimleyip yaşayabilmek için nesnel mekânı kavramak ve onu yaşamak
gerekir. Fakat şu da bir gerçektir ki, kent yaşamı bireyin algılama yetisini zorlar ve dış
dünyayla kurulacak gerçek iletişime engeller koyar. Bu durum bireyin kendi kimliğini
oluşturma ve tanımlama çabasını dahi baskılamaktadır. Burada ortaya çıkan sorun, kentli
bireylerin kendilerine ve nesnel dünyaya yabancılaşmalarıdır. Şayet söz konusu olan
mekânı anlayabilmek ve ona uyum sağlayabilmekse o zaman çevre iyi gözlemlenebilmeli
ve kent yaşamının bütün dikkat dağıtıcı ögeleri ayırt edilebilmelidir.
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Her şeyden önce, mimari çevre, yeni kültürel duyarlılıkların biçimlenmesi açısından hayati bir pota
olan karmaşık kent yaşamının unsurlarından biridir. Bir kentin neye benzediğine, mekânlarının nasıl
örgütlendiğine bağlı olarak kent bize bir dizi mümkün duyguya ve toplumsal pratiğe ilişkin düşünmek,
değerlendirme yapmak ve bunlara erişmek açısından maddi bir zemin sağlar. (…) Tersinden bakılırsa,
mimarlık ve kent tasarımı, estetik yargıların mekânda sabitlenmiş biçimlerde cisimleşip
cisimleşemeyeceği, cisimleşmesinin doğru olup olmadığı, bunun günlük hayatta ne etkiler yaratacağı
gibi konular açısından hatırı sayılır bir polemiğin konusu olmuştur. Eğer mimariyi bir dil olarak
algılıyorsak, eğer Barthes’in vurguladığı gibi (1975: 92) “kent bir söylem, bu söylemde gerçek bir dil”
ise, o zaman söylenmekte olana çok dikkat etmeliyiz, hele bu mesajları genellikle kent hayatımızın
dikkatimizi dağıtan bütün öteki çeşitli unsurlarının arasında aldığımız düşünülürse (Harvey, 1996, s.
85).

Birey kendi iletişim potansiyelini başka bir yere taşıdığı vakit o yer bir iletişim mekânı
olmaktadır. Fakat bireyin mekânda iletişim kurma ihtiyacının zafiyet göstermesi mekânın
daralmasına ve mekânsal ilişkilerin bu doğrultuda farklı bir boyut kazanmasına neden
olmaktadır.

2.2. ZAMAN VE MEKÂNIN SIKIŞMASI:

Zaman tam olarak anlaşılabilmek için mekâna ihtiyaç duyar ve zamanın izafiliği
mekânların boyutuna göre değişiklik gösterir. Zaman ve mekânın en önemli ögesi
öznedir. Özne eğer mekânda değil ise zamansallıktan söz edilemez. Burada özneden
kastedilen birey, mekânda olmalıdır. Aksi takdirde mekân daralmaya başlar. Burada
kastedilen üst-alt mekânların ilişkisinden ziyade bireyin orada oluşuyla ilgilidir.
Mekân, eylemlerini gerçekleştiren birey tarafından genişlemiş olur. Zaman dilimindeki
eylemlerin bütünselliği bu kavramı tanımlar. Zamanın sıkışması ise bireyin mekân
içerisinde eyleme geçmeme veya geçememe halidir. Bireyin kendisini tanımlayabilmesi
belirli bir mekânın içerisindeki var oluşuyla ilintilidir. Harvey zaman-mekân sıkışmasıyla
ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir:
Mekân ve zamanın nesnel niteliklerinde öylesine devrimci değişimler olur ki, dünyayı görüş tarzımızı,
bazen çok köklü biçimlerde, değiştirmek zorunda kalırız. “Sıkışma” terimini kullanıyorum, çünkü bir
yandan kapitalizmin tarihine hayatın hızının artışı damgasını vururken, bir yandan da mekânsal
engellerin dünya sanki üzerimize çökecekmişçesine aşıldığını sağlam biçimde iddia etmenin mümkün
olduğunu düşünüyorum (Harvey, 1996, s. 270).

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte zaman ve mekân algısında kaymalar
meydana gelmiştir. Kilometrelerce uzaktaki bir ülkeye ulaşım günler sürerken ulaşım
teknolojileri sayesinde saatlere inen bu durum mekânı zaman aracılığı ile yok ederek
haritaların da küçülmesini sağlamaktadır. Bireyin bu teknolojiler sayesinde hareket
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alanları büyük ölçüde genişlemiş gibi görünse de buradaki asıl gerçeklik zaman ve
mekanın daralmış olmasıdır. İnsanlar gelişen teknoloji sayesinde bir yere gitme ihtiyacı
duymadan oradaki bir ötekiyle iletişim kurabilir haldedirler. Sesten bile daha hızlı bir
şekilde aşılabilen uzun mesafelerin, bulundukları yerden insanların birbirlerini aynı anda
görebiliyor ve izleyebiliyor olması artık orada olmak zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır
ve insanlar mekâna ihtiyaç duymayarak onun öneminin yitirildiği izlenimini vermektedir.
Zaman-mekân sıkışması sadece teknolojik gelişmelere bağlı olarak zamanın ve mekânın
önemsizleşmiş haline gelmesi değildir, bu tek başına ancak zaman-mekân daralması
olabilir. Fakat bu eylem esnasında, zaman ve mekânın etkisinin olduğu alanların
bozukluklara uğraması, sıkışıp kalması söz konusu olandır. Bu kapitalizmin meydana
getirdiği bir bozulmadır. İster teknolojik gelişmeler ister küresel dengelerin dönüşümü
olsun zamanın ve mekânın üzerinde bıraktığı önemsizleştirme sonucu kırılmalar ve
çatlamalar meydana gelmiştir. “Zaman-mekân sıkışması her zaman etrafımızda
gelişmekte olan gerçeklikle başa çıkma yetimize zarar verir.” (Harvey, 1996, s. 340).
Bireylerin sıkışıp kaldıkları mekânlar içerisinde, zamana yönelik olan hız yarışı, var olma
mücadelesinin kendisine dönüşmüştür. “Zaman-mekân sıkışması deneyimi, insanı
kışkırtır, heyecanlandırır, strese düşürür, bazen ağır bir tedirginliğe sürükler; dolayısıyla
da çok çeşitli toplumsal, kültürel ve politik tepkileri harekete geçirir.” (Harvey, 1996, s.
270).
Ulaşım ve iletişimin kolaylaşması, mekânların daralması ve zamanın genişlemesine
rağmen bireylerin içinde bulunduğu hız dünyasında zaman yine de daralan ve yetersiz
kalan bir kavramdır.

2.3. ZAMANIN TÜKETİMİ VE MEKÂNSIZLAŞMA:

Zamanın anlamı üzerine çok uzun yıllar boyunca zihin pratikleri yapılmış, ünlü
düşünürler, hakkında önemli teoriler ve kavramlar oluşturmuştur. Zaman doğanın bir
parçası olarak doğal bir öge gibi algılanabilirken, öznel bir kavram olarak da
algılanabilmektedir. Zaman kavramının değişimini anlamak için insanın zamansal
değişimlerini irdelemek gerekir. İnsan zamansal bir varlıktır. Dolayısıyla, sosyoekonomik, teknolojik gelişmelerin insan hayatı üzerindeki değişimlerinin, zaman ve
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mekâna olan etkilerini gözlemleyebiliriz. İnsanlık tarihinde gelişen önemli olaylar
(Sanayi Devrimi, Aydınlanma hareketleri, savaşlar vs.) zaman üzerindeki algıyı da
değiştirmiştir. Değişen zaman algısı insanın mekânla olan iletişimini de etkilemektedir.
Modern öncesi döneme kadar insan doğayla iç içedir ve insanın yaşam standartlarını
bizzat doğanın kendi döngüsü belirler. Sabah gün doğumuyla birlikte insanlar gündelik
yaşamlarına başlarlar ve akşam gün batımına kadar devam ederler. İnsanın hayatında hız
yoktur ve zamanın mesafesi daha uzundur. Zaman kavramı saatlere göre değil, günün
doğal akışına göre açıklık kazanır. Dolayısıyla, modern dönem öncesine kadar, zamanın
bir ölçümünden bahsetmek yerine zamanın değerinden bahsedilir. Modern dönemle
birlikte gerçekleşen devrimler, teknoloji araçlarının gelişmesi, çoğalması, sosyo-kültürel
değişimler vb. durumlarla birlikte insanın hayatına “hız”ın girmesiyle saat kavramı
oluşmuş ve zaman bir değer olmaktan çıkıp ölçülebilen bir kavrama dönüşmüştür. Saatin
icadıyla birlikte zamanın doğayla kurulan ilişkisi giderek azalmış ve nicel bir değere
bürünmüştür. Sanayileşmeyle birlikte artan işbölümü sayesinde çalışma saatleri ve ondan
arta kalan boş zamanlar kavramları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kapitalist sistem zamanı
parçalamış ve bölümlere ayırmıştır. Boş zaman kavramı kendi başına bir anlam
taşımamakta çalışma saatine bağlı bir zaman dilimini göstermektedir. Bu bağlamda,
parçalanan zamanın bütün parçaları birbiriyle ilişki içindedir ve birbirlerini
etkilemektedir. Zamanın değişimindeki temel nedenlerden biri de üretim ve tüketimin
gelişmesidir. Küreselleşen üretimin bütün süreci saatin kullanılmasıyla birlikte değer
kazanmış ve üretimin iş gücünü arttırması sonucu zamanın meta değeri de artmıştır. İş
saatleri, modern dönemde parçalanmaya başlayan zamanın yalnızca bir dilimini
göstermektedir. Çalışma saatleri öncesi zaman dilimi, çalışma saatleri ve çalışma sonrası
zaman dilimleri gibi kavramlar üretimin ve dolayısıyla iş bölümünün artması sonucunda
meydana gelmiştir. Zaman dilimlerinden söz ederken, öncesi, şimdi ve sonrası kavramları
yer almaktadır ve burada zamanın bir tarihe dönüşmesi durumu da söz konusudur. Fakat
birey parçalanan zaman dilimlerinde kendi zamanına bir yabancılaşmaya doğru
sürüklenmektedir. Başka bir değişle de zaman/zamanlar içinde kayboluştur bu.
Zaman, Hegel’in de belirttiği gibi, zorunlu yabancılaşmadır; yani öznenin kendisini kaybederek kendini
gerçekleştirdiği, kendi hakikati olabilmek için başkası haline geldiği ortamlardır. Ama bunun tersi,
tamamen yabancı bir şimdiki zaman üreticisinin uyguladığı egemen yabancılaşmadır. Bu uzamsal
yabancılaşmada, özne ile öznenin elinden aldığı etkinliği birbirinden kökten ayıran toplum, öncelikle
özneyi kendi zamanından ayırır. Aşılabilir toplumsal yabancılaşma, tam anlamıyla zamandaki canlı
yabancılaşmanın olanaklarını ve taşıdığı riskleri yasaklamış ve dondurmuş olan toplumsal
yabancılaşmadır (Debord, 2014, s. 125-126).
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Kapitalist sistem tüketimi arttırmak için boş zaman kavramına gözlerini çevirmiş ve bu
alanda boş zamanlara yönelik yeni eylemler, hizmetler ve sürekli değişen, yenilenen
ürünler ortaya koymuş ve insanların iştahını bu şekilde sürekli açık tutmayı hedeflemiştir.
Bu sayede kar eden kapitalizm olgusu müzik, teknoloji, giyim, alış-veriş gibi birçok
alanda da hızlı değişimlere sebep olmuştur. Bu şekilde iştahı sürekli açık tutulan kent
insanları boş zamanlarını kendisine sunulan bu aldatıcı yeniliklerle tüketmeye
odaklanmışlardır ve dolayısıyla zaman da tüketilebilir bir hale gelmiştir. Örneğin, bireyler
evlerinde oldukları süreçte uzun saatlerini televizyon izlemeye ayırıyor yahut her yerde,
reklamlarla da insana dayatılan tatil yerlerine giderek boş zamanlarını tüketiyorlar.
Kentler, adata tüketime odaklanmış bir tüketim toplumu, popüler kültür imajlarını
içerisinde barındıran kapitalizmin gösteri alanlarına dönüşmüştür.
Tüketilebilir sahte-döngüsel zaman, gösteri zamanıdır. Hem dar anlamıyla tüketim zamanı olarak hem
geniş anlamıyla zamanın tüketiminin imajı olarak. Bütün metaların aracısı olan imajların tüketim
zamanı, ayrılmaz bir şekilde, gösteri araçlarının tam kapasiteyle çalıştığı bir alandır ve bu araçların
kendilerini global olarak her türlü özel tüketimin yeri ve asıl biçimi olarak sundukları amaçtır: Modern
toplumun –ister ulaşımın hızlanması ister hazır çorba şeklinde olsun- sürekli elde etmeye çalıştığı
zaman tasarrufunun (…) sadece televizyon seyretmenin günde ortalama üç ila altı saati işgal etmesi
anlamına geldiği bilinir. Diğer yandan zaman tüketiminin toplumsal imajı ise tamamen eğlence ve tatil
anlarının hâkimiyeti altındadır ve bu anlar her gösteri malı gibi uzaktan tanıtılır ve tanımları gereği
caziptirler. Bu meta burada açıkça gerçek yaşam anı olarak sunulmuştur ve mesele onun döngüsel geri
dönüşünü belirlemektir. Fakat yaşama adanmış olan bu anlarda bile daha yoğun bir hale gelerek görülen
ve yeniden üretilen şey yine gösteridir. Gerçek yaşam olarak temsil edilen şey, aslında sadece daha
gerçekçi bir hale gelmiş gösteri yaşamı olarak ortaya çıkar (Debord, 2014, s. 122).

İletişim teknolojileri toplumsal ilişkilerin azalmasına, aile, akraba, arkadaş kavramlarının
öneminin yitmesine, toplum yapısının zedelenmesine sebep olduğu kadar mekân algısına
da zarar vermektedir. Küreselleşen dünyada sınırların ortadan kalkması, zaman-mekân
kavramını bilgisayar, internet gibi teknolojilerin sağlamış olduğu olanaklarla yapay
mekânlara dönüştürmüştür. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna iletişimin anlık
görüntülerle sağlanabilmesi zaman algısını da kökten değiştirmiş, zamanın mekânın
önüne geçmesine, mekânın öneminin yitmesine ve bilhassa zamanın ortadan
kaybolmasına sebep olmuştur. Harvey bu durumu: “Mekânın zaman aracılığıyla yok
edilmesi” şeklinde dile getirmektedir (1996, s. 289):
Mekânın zaman tarafından yok edilmesi, günlük yeniden üretime giren meta bileşimini köklü biçimde
değiştirmiştir. Günümüzde aynen dünyanın coğrafi karmaşıklığının her gece statik bir televizyon
ekranında biz dizi imgeye indirgemesi gibi (…) “Eski Dünya’yı oraya hiç gitmeden bir gün boyu
yaşamak” artık mümkündür. (…) Benzeşlerin kendisi de gerçeğe dönüşür. (…) Çok farklı dünyaların
mekânları, neredeyse metaların süpermarkette bir araya gelişi ve her tür alt-kültürün çağdaş kentte yan
yana gelişi gibi birbirinin üzerine yığılır (Harvey, 1996, s. 334-336).

Mekânı deneyimleyebilme, teknolojilerin gelişip çeşitlilik göstermesiyle onu algılayış
biçimimizi de değiştirmektedir. Dünya haritasının küçülmesi, insanların yaşanan
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olaylardan hemen haberdar olabilmesi, ülkeler arası etkileşimin yoğunluğunu
çoğaltmıştır. Artık mekânda olmanın, orada bulunmanın bir önemi kalmamış, insanlar
mekânlara ihtiyaç duymadan bulundukları yerlerden uzaktaki mesafelerde yaşayabilir
hale gelmişlerdir. Bu durum mekânın kendi içerisindeki özelliklerin de yitmesine sebep
olmuş ve mekânlar aynılaşmaya başlamıştır. Küresel dünyanın aynılaşan mekânları artık
soyut bir mekân niteliği taşımakta ve yer ile ilişkisinden de ayrılmaktadır. Mekansızlaşma
olarak da tanımlanan bu kavramda artık mekanın içeriği tamamen boşalmış durumdadır.
İnsanlar nereye gittiklerinin özellikleriyle ilgilenmekten ziyade sadece hareket amacıyla
mekânlardan geçmektedirler. Bu durum insanların yalnızlaşmasına ve ruh sağlıklarının
giderek zayıflamasına zemin hazırlamaktadır.
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3. BÖLÜM
KENTTE BEDEN-ZİHİN/RUH VE SANAT İLİŞKİSİ

Kent mekânının öznesi olan beden, kentin ona sunduğu bütün gerçekliklerden doğrudan
etkilenmektedir. Kent mekânları yalnızca fiziki mekânlar değil, içerisinde tarihi,
gelenekleri, kültürü ve bunun gibi bedene dair olan birçok imgesel özellikleri bünyesinde
tutan karmaşık yerlerdir. Bedenler bu yerlerin içinden kendilerine bir ev, bir yaşam
kurmak ve varoluşlarını anlamlandırmak ister.
Müzeler, sanat galerileri, alış-veriş merkezleri, tiyatro ve sinema mekânları, okullar,
kütüphaneler vb. mekânlar kentin nabzını oluşturan ve gündelik hayatın akışında
bedenleri birbirleriyle buluşturan mekânlardır. Bunlar bütünüyle kenti oluşturan temel
yapı taşlarıdır. İnsanların yaşanmışlıklarına, anılarına ve kendilerine dair özel bir tarihin
oluşmasına ortaklık ederler. İnsanlar arsındaki sosyal ilişkiler de kent mekânlarının bu
akışı doğrultusunda genişler ve kültüre, kimliğe yönelik bir zemin oluşturur.
Kent hafızasının, insan ilişkilerinin zamana ve mekâna göre yeniden kurulabilmesi
açısından önemli bir rolü vardır. Geleneklerin ve sosyal kültürün zaman içerisinde
yeniden biçimlendiği ve her türlü toplumsal, kültürel izlerin, bireyler üzerinde etki
sağladığı görülmektedir. Kentin hafızası, anıların ve kimliğin yeniden üretimini de sağlar.
Kentin her alanı, her mekânı bireye farklı hikayeler sunar ve bu mekanlarda süregelen
ilişkilerin rengi, kent ve beden ilişkisinin hayatın akışına ne ölçüde etki ettiğini gösterir.
Bu bağlamda kent mekânı yalnızca gündelik hayat akışının deneyimlendiği bir yer değil,
geleneklerin, kültürün, kimliğin, anıların, sosyal ilişkilerin ve bunun gibi birçok kavramın
doğduğu mekândır.
Kent mekânları, gerek kültürel açıdan gerekse sosyal ilişkiler açısından olsun, insanlar
gibi onlar da bir ruha sahiptir. Bu bağlamda kent ve beden ilişkisinde dış dünyayla güçlü
bir ilişkiselliğin kendisini gösterdiği bir gerçektir. Bu pencereden bakıldığı vakit kentler,
tıpkı beden gibi yaşayan, nefes alan bir anatomiye sahiptir. Kentin her organı, içine aldığı
bedenlerin zihinsel dünyalarına etki eder ve insan zihninin şekillenmesinde,
dönüşmesinde, algılarının genişlemesinde ya da daralmasında etkin bir rol oynar.
Dolayısıyla kent mekânları toplumsal ilişkilerin çerçevesini belirlemenin de ötesinde,
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ahlaki değerlerini, sosyal-kültürel, cinsiyet vb. bağlamlarda yeniden inşa eder ve bireylere
farklı görme şekilleri, farklı perspektifler sunar. İnsan doğasına dair duygular (yargı,
önyargı, aidiyet, politik görüşler, arzular, özlemler, kavuşmalar, ayrılıklar vb.) hayatı
sarıp sarmalayan yahut boşlayan, karşılaşmalar yaratan ya da karşılaşmaların
kaçırılmasına sebep olan vs. bütün tavırlar kent mekânının içerisinde oluşur.
Bunlardan yola çıkarak, kentsel imgeler beden üzerinde belirli bir ölçüde kültürel bir yapı
ve kimlik oluşmasına zemin oluşturmaktadır. Bu çerçevede kent yalnızca bir yer değil,
eşit ölçüde, kimlik bulma, ait olma, farkındalık kazanma gibi hayati ögelerinde
taşıyıcısıdır.
Bu yönüyle kent mekânları, insanı ve toplumsal yapıyı okuyabilmek için bir kaynak
noktasıdır. İnsanların gündelik yaşam deneyimlerinin, fiziksel mekân pratiklerinin,
yaşama dair bütün akışlarının kent mekânlarının içerisinde gerçekleşmesi ve o noktada
hayat buluyor olması bedene dair zengin göndermeler içermektedir. Kentin var oluşsallığı
bedene ve hayata yönelik güçlü işaretlerle doludur. Bu bağlamda kent, toplumsal hayatın
inşasına olanak sağlar; farklı etnik grupları bir araya toplar, sosyal karşılaşmalar yaratır,
analiz eder. Dolayısıyla kent her türden paylaşım ve iletişim alanıdır.
Esasında, kentli bireyin kimliğinin oluşma süreci kentsel bir süreçtir. Çünkü kimliğin
oluşmasında,

kentsel

mekânlarda

bir

aidiyet

oluşturmak

etkili

bir

faktör

sayılabilmektedir. Bu noktada önem taşıyan durum aidiyet duygusuyla, ait hissedilen
mekâna yönelik özelliklerin, yaşanmışlıkların, zihinde karşılık bulan bütün imajların
içselleştirilmesi ve bu doğrultuda bir irade göstermesidir. Kentin toplumsal yapısı
doğrultusunda konumlanan mekânlar ya da toplumsal yapıyı şekillendiren mekânlar
bireyin zihninde ve kimlik oluşmasında karşılık bulan birer gösterenlerdir. Bedene dair
hatıralar, hatırlayışlar, unutuşlar, yaşanmışlıklar, barınma, yer değiştirme, bağlanma gibi
bireysel veya toplumsal bütün ögeler kent mekânı üzerinden inşa edilir, deneyimlenir.
Dolayısıyla bireysel mekânların kuruluşu, bedene dair farkındalık göstergeleri, nesnel
mekân üzerinden söylenen ait olma ya da zıttı söylemler, zihnimizin şekillenmesinde ve
bu geometride bütüncü bir kimlik oluşturabilme çabasında temel yapıtaşını
oluşturmaktadır.
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Modern dönemin zaman kavramı üzerinden bireye yüklediği duyumsal, durumsal bütün
ulamlar postmodern dönemin etkisini göstermeye başlamasıyla mekânlar üzerinden
gerçekleşmiştir. Bu durum ise, yukarıda bahsi geçtiği üzere zaman-mekân söylemlerinin
farklılaşmasına ve kapitalizmin yeniden üretme, onun aracılığıyla yönetme, yönlendirme
gibi amaçlarla kullandığı mekânın ve ona dayalı pratiklerin değişmesine yol açmıştır.
Öyledir ki kent yaşamına dair bütün pratikler, ayrışmaya yönelik parçaların bir araya
gelişinde de etkin rol oynar. Bu ayrışmalar beden-zihin arasındaki ilişkide de kent
mekânları üzerinden ayırıcı özelliğine göndermede bulunur.
Toplumsal gerçekliği temel aldığımızda kent, bireyin istedikleri gibi davranabilme ve
istedikleri gibi olabilme konusunda göreli olarak özgür sayılabildikleri, belli sınırları olan
bir alandır. Kent yaşamının gündelik yaşamının akşına dahil olunduğunda ve anlamaya
çalışıldığında kent bireylere farklı kapılar açmakta ve bilinmeyen yüzüyle de bedenlerin
yüzleşmesini sağlamaktadır. Bedenlerin nesnel dünyada etkin olarak var olabilmeleri, bu
deneyimlerin gerçekliğini yakından yaşayabilmekle doğru orantılıdır.
Günümüz

kentlerinin

hıza

odaklı

yaşam

biçimleri

bireyin

dış

dünyayı

deneyimleyebilmesi ve kimliğini oluşturabilmesi açısından insan zihnine engeller
koymaktadır. Zihin, dış dünyadan algılandıklarını iç dünyasıyla sentezleyerek bir imgeye
dönüştürür ve bu da bireyin davranışlarını, bakış açısını, var olma biçimini belirler. Hızlı
kent yaşamının insan algısını zedelemesi, tek düze bir yaşam stiline iten tüketim
politikasının temelde var olan değerlerin içini boşaltıyor ve önemsizleştiriyor olması gibi
sorunlar bireyin kendisini fiziksel mekândan soyutlamasına, onu algılayabilme
durumunun zorlaşmasına ve bireyin adaptasyon sorunu yaşayarak bunların getirdiği
psikolojik bunalımlara sürüklenmesine sebep olmaktadır.
Kent içerisinde, kent mekânında yaşanan her olay, olgu ve durumun insan zihni
üzerindeki etkisi doğrudan ve kaçınılmazdır. Bu etkiler doğrultusunda zihin kendisini
dönüştürdüğü imgelerle olumlu veya olumsuz davranışlara dökebilir ya da kendisini
tamamen kapatabilir soyutlayabilir. Kendisini soyutlayan bedenler yaşamın fonksiyonel
ağında yetersiz kalacağı için sadece zihinsel bir takım çıkmazlar yaşamakla kalmaz,
ruhsal açıdan da zedelenmelere ve hatta dönüşü olmayan bozulmalara kaçınılmaz bir
sonla maruz kalırlar.
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Günümüz kentlerinin gösterişli alanları, bedenlerin algısında yanılsamalar yaratmaktadır.
Alış-veriş merkezli, kalabalık kent merkezleri, insanları tüketim odaklı bir hayata çeken
her türlü kurul, kuruluş insanlara sahte mutluluklar, anlık zevkler vermektedir. Fakat
birey bu sahte deneyimlerle, yanılgılarla değil, hayata dair gerçek yaşam deneyimlerini
doğru anlamda yaşayabildiği vakit hem zihinsel hem de ruhsal açıdan bütünüyle varlığını
oluşturabilir.
Çok çabuk değişen dünya görüntüsü içerisinde beden çeşitli var olma biçimleri arayarak
farklılaşma çabasına bürünür. Sadece bir yer olmasının ötesinde taşımış olduğu anlamlar
arasında aidiyet duygusunu da barındıran kentin, hıza kapılmış bir dünyaya
dönüşmesiyle, ait olma kavramı da yerini yersizlik hissine bırakmıştır. Bedenler her şeyin
gelip geçici olduğu, çok çabuk eskidiği, çok çabuk değiştiği kent yaşamında kendilerini
bir yere ait hissetmek yerine kendilerine geçici mekânlar yaratmaya başlamış ve bu da
bireylerin yaşam standartlarının kaygan bir zemin üzerine kurulmasına sebep olmuştur.
İnternetin zaman-mekân gözetmeksizin insanların hayatının her zerresine nüfuz etmiş
olması ve hatta insan hayatını ele geçirmiş durumuna gelmiş olması insanlık tarihinde hiç
rastlanmadığı ölçüde bedenleri teknolojiye mahkûm bırakmıştır.
Günümüz bilgi çağında kimlikler, çok kaynaklı olabildiği için ve tarihsel kökenlerinden kolayca
kopabildikleri için dışsal etkenler karşısında daha az direnç gösterir ve olağandan çok daha hızlı
biçimde değişirler. Kimliği oluşturan değerler, medya araçları ve sanal ortam yüzünden “özgürce”
seçilebilmekte, kolayca kullanılıp atılabilmektedir; sınırlar ve sınırlamalar kalkmış durumdadır. Artık
kimse kendini sadece bir yere ya da kültüre ait hissetmemektedir. Bireyin içinde bulunduğu bu durum,
bu istikrarsızlık, çoklu yapı, çabuk değişim, toplumsal kayganlık kişiyi her alanda erozyona uğratırken
onu aynı anda hem melezleştirir hem de aynı zamanda onu küresel sistemin talepleriyle de uyumlu hale
getirir (Türkdoğan, 2014, s. 142).

Bu şekilde özgür olmak arzusu içeren “ruh” da adeta kapana kısılmış bir halde bedenlerin
içinde hapsolmaya başlamıştır. Ruhun hapsolması demek, bedenin farkındalığının büyük
ölçüde körleşmesi demektir. Çünkü ruh fark edendir, beden ise bu farkındalığı davranışa
dönüştüren. Ruh hisseder, içgüdüleri, istekleri, arzuları, ihtirasları vardır. Bütün bu
duygular bedende dışavurum yoluyla anlam kazanır. İçeride hapsolan bütün duygular
körelmeye mahkûmdur ve zihnin de yaratım gücünü, tanımlama yetisini, üretebilme ve
dönüştürebilme gibi birçok özelliğini geri planda bırakmaktadır. Bedene dayatılan sahte
zevkler, altı boş bir zeminde kurulan gelip geçici ilişkiler, toplumsal ilişkilerin yalnızca
bir ihtiyaçtan öteye gitmez bir hal alması, kent içerisinde kendini var etmeye çalışan
bedenlerin tam tersi yönde kent içerisinde yok oluşlarına zemin oluşturmaktadır.
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Zihinde gerçekleşen bütün süreç yalnızca nesnel dünyanın bir yansımasını alma süreci
değildir. Bunun ötesinde, farkında olmanın farkına vararak algılanan her şeyi süzgeçten
geçirebilme, soyutlama yapabilme sürecidir. Dolayısıyla sanat, bireylerin bilinçlerini
güçlendirecek ve yeni ufuklar açabilecek en etkili olgulardan birisidir. Bireyler sanatla
bir farkındalık kazanabilir ve ilerleyebilirler.
Sanatın tarihsel sürecine bakıldığında zihinsel sürecin yeterince önem taşımamış
oluşunda din baskısı gibi birçok faktör söz konusudur. Fakat 1960’ların başlarında ise
zihinsel sürecin daha çok önem kazandığı söylenebilir. Zihin, bilişsel ve duyuşsal olmak
üzere iki farklı kategoriye ayrılır. Sanat, duyuşsal olan kategoride yer almış olsa da
şimdiki zamanda duyuşsal bir bilişseldir. Bilişsel olma süreci üretici aktiviteyi temsil
etmektedir. Yani sanat, duyusal anlamda bir bilişsel, yaratıcı ve sezgisel bir kategoride
yer almaktadır. Bu anlamda sanat, insana farklı pencerelerden bakabilmek, farkındalık
yaratabilmek için yeni ufuklar sunarak bütün alanlara nüfuz eder.
Bedenin ve zihnin sınırlarını zorlayan çalışmalar yapan sanatçılardan birisi Marina
Abramoviç’tir. Performans sanatının önemli isimlerinden biri olan Abramoviç,
gösterilerinde kendini yaralayarak bedensel acıyı bizzat deneyimleyen ve hatta bir
performansı gereği içtiği ilaçlarla ölüme çok yaklaşan bir sanatçıdır. Onun yaptığı
performanslar bedeni bilinçli olma halinden bilinçsiz bir duruma taşımaktadır. Yılmaz’a
göre Abramoviç, “yaptığı gösterilerde beden üzerine, ne düşünür ne de yazar. Abramoviç
bedeniyle imge üreten, kendi bedenine sahip olmaya ve bedenini yapmaya karar veren bir
kadındır.” (Yılmaz, 2006, s. 299).
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Görsel 20. Marina Abromoviç, 1975, Ritim 0 / Ryhthm 0, Performans
Tate, Erişim: 14/12/2018. https://goo.gl/3dSXnZ

Abromoviç bu performansında (Görsel 20) galeride yaklaşık olarak 6 saat boyunca
hareketsiz durmuştur. Galerinin içinde bir masa, masanın üzerinde birçok nesne ve bu
nesneleri izleyicinin Abromoviç’in üzerinde kullanmalarına yönelik bir talimat
bulunmaktadır. Performansın başlarında izleyiciler oldukça çekimser davransa da
ilerleyen zaman diliminde açılmaya başladılar. İzleyiciler arasında kimisi Abromoviç’in
kıyafetlerini bir makasla keserek onu soyarken, kimi onu bir bıçakla kesti ve akan kanını
emdi, kimi ona iğne batırdı, kimisi ise ona silah doğrulttu. Bunlar gibi birçok şiddete
maruz kalan sanatçı performans boyunca yine de hareketsiz kaldı. Aromoviç, bedenini
bir nesne gibi izleyiciye sundu ve ona nasıl muamele yapılacağını izleyicinin kendi
algısına bıraktı. Performanslarında hem kendisinin hem de başkalarının yaptığı eziyetler
Batı kültüründeki en temel korkulardan biri olan acı korkusunu zihninden atma,
dolayısıyla kendi bedenindeki varoluşu yakalama isteğinin bir yansımasıdır.
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Sanatta kendi bedenini kullanarak çalışmalar yapan bir diğer önemli sanatçı ise
Stelarc’tır. Stelarc, bedeni üzerinde karmaşık ameliyatlar, robotik modifiyeler yapan
Avusturya’lı bir performans sanatçısıdır. O insan bedeninin ve zihninin sınırlarını aşarak,
teknolojinin insanın hayata bakışında değişikliklere yol açtığı bu çağda, bedenin ne
anlama geldiği üzerine düşünür ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirir. Stelarc’a
göre teknoloji; “dünyanın yeni paradigmalarında gerekli olan beklenmedik görüntü ve
bilgileri yeniden üretir.” (http://www.digilogue.com/2017/03/stelarc-fractal-phantomflesh/).

Görsel 21. Stelarc, Dış İskelet / Exoskeletons
Tate, Erişim: 16/12/2018. https://goo.gl/ou41Px

Stelarc, beden olmayı ve insan olmayı sürekli değişen, yeniden şekillenen olarak
tanımlandırır. Bedenin sınırlarını teknolojiyi kullanarak genişletir ve bedenin yaşam
içindeki faaliyetini zombi gibi, alışkanlıklara bağlı ve kültürel şartlara dayalı olarak
nitelendirir. Çalışmalarında vurguladığı bir diğer durum ise beden ile ruhun birbirinden
uzaklaştığıdır. Stelarc’ın performanslarındaki robotik beden, arzunun bedeni olarak
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görülmekten ziyade yeniden şekillendirmeyi gerekli hale getiren bir beden olarak görülür
(http://www.digilogue.com/2017/03/stelarc-fractal-phantom-flesh/).
Buradan yola çıkarak Stelarc, insan olmanın ne anlama geldiğini bedenin dışındaki başka
gerçekliklerde, başka yerlerde arandığı gerçeğini göstermektedir.

3.1. BEDEN-ZİHİN İLİŞKİSİ:

Beden geçmişten bu yana birçok sebeple savaşın, politikanın, cinselliğin, kapitalizmin,
bilimin, dinin ve bunun gibi birçok alanın malzemesi olmuştur. Kimi zaman apaçık kimi
zaman ise örtülü bir şekilde odak noktası yapılarak dikkatleri üzerine çekmiştir. “Beden,
dışarıdan kuşatılabilecek, karma ve hiyerarşiye sokulmuş bir mekândır.” (Auge, 2016, s.
64).
Sosyo-kültürel değeler yüklenen misyonlardan yola çıkarak beden ve zihin sorunsalının
kökeni Descartes, Aristo gibi filozoflara deyin uzanmaktadır. Batı felsefesinin tarihinin
Aydınlanmaya bırakmış olduğu beden yönelik hakim olan anlayış, dini inançlarda
manipülasyona maruz kalmış, hakir görülmüş, eziyete maruz bırakılmış ve farklı inanç
sistemleri içinde çeşitli ritüellerin malzemesi olmuştur. Beden, tasavvufi anlamda
yükselmeye karşı bir engel olarak görülmüş ve bir günah çukuru olarak adlandırılmıştır.
Beden fanidir. Yıpranmaya ve yitip gitmeye mahkûm olan beden ruha karşı önemsiz
görülmüştür. Çünkü beden geçicidir; ruh için geçici bir konaklama mekânıdır. Ruhta
kendisini gösteren zihin beden aracılığıyla dışarı çıkmak ister. Zihin:
(…) dikkatin ve iradenin kaynağıdır. Zamanın dışındadır. Uzamsızdır. Boyutsuzdur. Kütlesi yoktur.
Manyetik alanı yoktur. Kısaca hayal edilemez. O değildir, bu değildir, şu değildir. Bir şeyin var olup
olmadığını belirlediğimiz parametrelerin ötesindedir. Bilinç ve evren aynı boyuttan yükselir. İrade bu
kaynağın niteliğidir. İrade her şeye hükmeder. Kişi ile dünya arasındaki çekişme bu ilkeye aldırış
etmemekten kaynaklanır. Fiziksel ve zihinsel arasındaki iradedir (Kemaloğlu, 2017, s. 46).

Beden doğanın bir parçasıdır ve doğanın içerisinde yer alan diğer her şey gibi onunla bir
bütündür. İnsanlar dünyayla bedenleri sayesinde bir bağ kurabilirler. Fakat günümüz
bedenleri doğanın bir parçası olarak görülmektense ondan ayrı bir parça olarak
değerlendirilir. Beden doğaya ve doğasına yabancılaşmış, kendi varlığını başka
gerçeklikler üzerinden temellemeye çalışan bir karaktere dönüşmüştür. Beden dış
dünyayı algılayan, deneyimleyen bir öznedir. Bedenin yaşadığı nesnel bütün deneyimler
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zihinsel dünyasında farkındalıklar yaratır. Dolayısıyla gündelik yaşamda deneyimlenen
bütün gerçeklikler bedenin zaman-mekândaki konumundan ayrı değildir. Bu bağlamda
yaşanan bütün zihinsel durumlar bedene yöneliktir, bedene dairdir, yani bedenseldir.
Descartes zihin ve bedenin iki ayrı şey olduğunu savunur. Düalist bir bakış açısıyla
beden-zihin ilişkisini değerlendiren Descartes, bedende yaşanan her olayın bedende
kalacağını, zihnin kendi içerisinde gerçekleşen bütün olayların da zihinde kalacağını
söyler. Beden ve zihnin iki ayrı şey olduğunun altını çizen Descartes’e göre gerçek
bilginin kaynağının zihnin algısıyla oluşacağını ve bu bilgilerin bedende eyleme
dönüşeceğini söyler. Bu bağlamda Descartes, bedeni bir makine olarak görmektedir.
Temel işlevi düşünmek olan zihin, mekândan bağımsızdır. Öyle ki, beden ve zihin
kavramı karşılıklı olarak bir etki bağına sahiplerdir. Ruhun/Zihnin bütün arzuları bedende
karşılık bulduğu noktada harekete dönüşür ve kendisini dışa vurur. Descartes: “Hiçbir
etken ruhumuzun üzerine kendisiyle birleşmiş olan beden kadar tesir edemez. Bunun
farkında olmadığımızı görüyorum. Dolayısıyla düşünmeye mecburuz ki, ruhumuzda olan
tutku, bedende bir aksiyon olsun.” (Aktaran Tonbul, 2017, s. 104) bu bağlamda ulaşılan
kanı, duygularımızın ve bizi biz yapan bütün yaratımların bilgisine beden ve zihin
arasındaki ayrılığı inceleyerek ulaşabiliriz (Tonbul, 2017, s. 104).
Derrida ise, beden ve zihin sorgulamalarında bedeni dışlamayan bir yaklaşımda
bulunmaya çalışır. “Norm dışı olanı, normun içinden anlatmaya çalışmak, bizatihi bedeni
kavramsallaştıran aklın içinden konuşuyor olma sorununu içerir.” (Akgün, 2017, s. 19).
Bu anlamda beden ve zihin ayrı olmayan ve birlikte hareket eden bir bütündür. Bedensel
ya da zihinsel her türlü eylem ikisini de etkiler ve dönüştürür.
Bireyin kurduğu bütün ilişkiler (sosyal/toplumsal) beden aracılığı ile kurulur. Beden bir
var olma formudur. Fakat zihin ölürse, beden de işlevini yitirir. Beden eylem yetisiyle
insanı özgürleştirebilen bir aracı olurken bir açıdan da insanı zamansal ve mekânsal
olarak sınırlayandır da. Zihnin sınırsız dünyası bedende eyleme dönüşürken belli
normların etkisiyle sınırlanır. Bunlar çoğunlukla toplum tarafından belirlenen, somut ve
soyut toplumsal normlardır. Zihnin özgür olma isteğiyle bedenin yaşam içerisinde
uyumlu olabilme çabaları arasında çatışmalar meydana gelebilmektedir. Bu çatışmalar
sayesinde zihin de kendisine edinimler sağlayarak bedene göre şekil alır. Zihnin beden
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aracılığıyla farkındalık kazanma yetisi bedenin de bir sonraki edinimlerini etkiler ve bu
ilişki karşılıklı bir döngü içerisindedir.
Materyalist bir bakış açısıyla insan fiziksel bir varlıktır. Dolayısıyla zihin bedenin bir
eseridir. Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan beynine yönelik araştırmalar
ilerleme kaydetmiş ve bu araştırmalara göre bütün işlevlerin beyin tarafından
gerçekleştirildiği kanısına varılmıştır. Materyalistler için bilimin ilerleme kaydettiği
dönem 19. yüzyılı göstermektedir. Bu yüzyılla birlikte gelişen bütün olaylar ışığında yeni
bulgular zihnin bütün oluşumlarının beyin sayesinde meydana geldiğini, beyin sayesinde
zihnin var olabildiğini yani dolayısıyla zihne düşünce gücünü veren şeyin bedenden ayrı
bir olgu olmadığını söylemektedir. Beynin her bir bölgesinin beden üzerinde farklı
işlevleri vardır. Beyin sayesinde davranışlarımız, bakış açımız, duygularımız bir dizilim
içerisinde hayata yansımaktadır (Ş. Acar ve A. Acar, 2017, s. 45).
Bu bağlamda beynin beden üzerindeki etkisi açısından verilebilecek en temel örnek
vakalardan bir tanesi Phineas Gage vakasıdır. 1845’te yaşanan bir kaza sonucunda
Gage’in beynine büyük bir metal parçası saplanır ve ölümcül bir yara alır. Metal parça
kafatasını delip geçmesine rağmen Gage hayatta kalmayı başarır. Bir süre tedavi
gördükten sonra iyileşme sürecini tamamlayan Gage normal hayatına tekrar geri döner.
Fakat zaman geçtikçe Gage’in davranış biçimlerinde büyük ölçüde değişimler
görülmüştür. Kazadan önceki hayatında Gage, çevreye karşı duyarlı, insan ilişkileri ve
çalışma ahlakı olabildiğince düzgün iken, kazadan sonra bu davranışları bozulmaya
başlamış ve çevreye karşı kaba, şiddet dolu, umursamaz davranışlar ortaya çıkarmaya
başlamıştır. Gage’in sağlığı yerindedir fakat artık onu hareket ettiren yeni bir zihne
sahiptir. Gage’in kazadan zarar gören beyni, onun daha sonraki hayatında birçok
davranışını etkilemiş ve hayatının akışının değişmesine sebep olmuştur. İnsanlarla
ilişkileri bozulmuş, çalıştığı yerden çıkarılmış ve disiplinsiz, umursamaz davranış
biçimleri yüzünden toplum tarafından da dışlanmayla karşı karşıya gelmiştir. Gage’in
yaşamış olduğu bu vaka bilim dünyasında yeni sorgulamalara yol açarak Descartes’ın
zihin ve beden ayrılığına dikkat çektiği düalist yaklaşımına karşı da soru işaretleri
bırakmıştır. Beynin içerisinde yer alan bütün oluşumların bedeni etkilediği ve birçok
duyguyu (sevinç, keder, öfke, ihtiras vb.) beyindeki sinir hücreleri tarafından sağlandığı
düşüncesinin bir kanıtı niteliğindedir Gage vakası (Güleken, 2017, s. 54).
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Panpsişiztlerin bakış açısına göre ise, materyalistlerin aksine her türlü bilgiye duyum
yoluyla ulaşılır. Duyum zihnin temel ögesidir. Var olan her canlının beynin ötesinde
ruhsal bir öze sahip olduklarını savunmaktadırlar. Buradan da anlaşılacağı üzere bedenzihin ilişkisine yönelik pek çok farklı yaklaşım söz konusudur. Beden ve zihin ilişkisinde
zihinsel bütün pratikler bedenin yan ürünü olarak algılanan, ikili ilişki içerisinde düalist
bir yaklaşımla varlığın çift yönlü olduğu kabul edilen yahut beden ve zihin kavramını
birbirinden bağımsız hareket eden iki ayrı töz olarak, birbirlerine temasta bulunmayan
oluşumlar şeklinde yaklaşımlar getirilmektedir (Ş. Acar ve A. Acar, 2017, s. 45).
Bütün bu yaklaşımlar değerlendirildiğinde zihin ve beden ister iki ayrı töz olsun, isterse
birbirine bağlı ve ayrılmaz bir gerçeklik olsun, öyledir ki beden, zihinde varlık bulur,
zihin de bedende varlık bulur. Bu gerçekliğin farkında olmayan bireyler yaşam içerisinde
kendilerini bulamazlar. Çünkü kendilerini var etmeye çalışırken bedenin mi ihtiyaçlarına
yoksa zihnin mi ihtiyaçlarına kulak vereceklerinin ayırdını yapamazlar. Bu ikili çelişkiyi
ayrı olduğu kadar bütün olarak da görebilmek, ancak ve ancak insan bedeninin yaşamın
merkezinde sağlıklı hareket edebilmelerini sağlar.
Günümüz

dünyasının

tüketim

kültürü,

insan

bedeninin

dış

görünümünü

mükemmelleştirme amacıyla insanların yalnızca görüntüye odaklanarak zihinsel/ruhsal
dünyasını arka planda bırakmasına sebep olmaktadır. İnsan toplumsal bir canlıdır ve
insanın var olabilesi beden-zihin, beden-ruh ilişkilerinin bir arada, kendi doğasına özgü
bir sistem içerisinde, bir bağlantılar kümesinde devamlılığıyla can bulur. Fakat tüketim
kültürü bu varoluşun önüne geçerek, varlığı bedenle sınırlamaktadır ve bu bağlamda
bedeni bir metaya, bir nesneye dönüştürmektedir. Temel ihtiyaçların gerçekliği hazla
ölçülebilen bir gerçeklik yanılsamasına evirilmiştir. Bedenlerin ön plana atıldığı ve bir
tüketim malzemesi olarak algılandığı toplumda, insanın kendisiyle ve çevresiyle olan
ilişkisinde kopukluklar yaşanmaktadır.
Tüketim kültürü insanın varoluş gerçekliklerine dayalı bütün kaynakları da
tüketmektedir. İnsanın zihin ve beden olarak bir bütün halinde yaşamasına engeller
koyarak kendi dayattığı sistem içerisinde yaşama dair bir karmaşa yaratmış ve bu
karmaşada insanların ruhlarını da tüketimin umarsız dünyasına hapsetmiştir.
Ruh ve bedeniz… İki parça, bunlarla biriz. Bazen birinin ihtiyacı ötekinin ihtiyacının önüne geçebilir
elbet. Bir dengede bir harmoni içinde yan yana gidebilen, kendi ihtiyaçlarını birbiri üzerinden değil de,
doğrudan kendi üzerinden yaşayabilen bir yapımız varsa bütünlüğümüz ve dengemizi koruruz.
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İhtiyaçlarımızın fark edilmemesi, göz ardı edilmesi, bastırılması, abartılması, zorlanması da ruh ve
bedenimizin işbirliği ve bütünlüğünü bozarak yoğun bir stres yaşatır bize. Bu da birçok psikolojik
hastalığın vücut bulmasına sebep olur (Karaca, 2017, s.42).

Bedenlerin üzerindeki her değişim kimliğin de değişmesine etki eder. Tüketim
kültürünün kendi kurallarını dayatmış olduğu beden, kimliğin de bu kültür içerisinde
deformasyonlar yaşamasına ve faaliyetlerinin yalnızca içi boş bir gösteriden ibaret
olmasına neden olmaktadır. Yeni kapitalizmin gelişmesiyle beraber, bedenin bir
yağmalama alanına dönüştüğü söylenebilir. Dünyada bedene dair, yaşama, inançlara,
doğaya dair her şeyin bir metaya dönüştürüldüğü bu sistem, beden ve zihin ilişkisi
çerçevesinde sayısız çekişmelere ve çatırdamalara sebep olurken bedenleri çok daha
karmaşık bir ortamda yaşamaya itmiştir. Teknolojinin insanların hayatlarını tamamen ele
geçirmesi, insanın nasıl bir hayat yaşaması gerektiğine dahi müdahale ederek zihnin
düşünebilme ve yaratabilme alanlarını olabildiğince daraltmakta ve bu şekilde hasta
bedenlerin oluşmasına sebep olmaktadır.
Zihnin nitelikleri insanın hayatını şekillendirdiği gibi sanatın insan hayatındaki işlevini
de şekillendirir. Sanat insan zihninin bir ürünüdür. Sanatçılar kendi zihinlerindeki
kapasiteyi kullanarak sanatın sınırlarını zorlamışlar ve problemlere çözüm getirmeye
çalışmışlardır.

Sanatçının

yaşadığı

çağın

ekonomik,

kültürel,

toplumsal

vb.

durumlarından etkilenmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla birçok sanatçı yaşadığı çağın kendi
zihnindeki yansımalarını çalışmalarında göstermiş yahut üretim sürecine aktarmıştır.
Çoğu zaman doğrudan gördükleri problemleri çözümlemeye çalışmakla kalmamış yeni
problemler de edinmişlerdir. Sanatçının neyi, nasıl problem olarak nitelendirdiği, onun
nasıl yaşamak istediği ve yaşadığı kent ortamına nasıl baktığıyla ilgilidir. Günlük yaşam
deneyimleri, bilimsel ve psikolojik veriler, sosyo-kültürel / sosyo-ekonomik gözlemler,
teknolojik ürünler, sanatsal çözümlemeler, bireylere dair psikolojik vb. bütün olgular
olumlu veya olumsuz sanatçının zihninin bir imkânlar alanı olduğunu yansıtmaktadır.
Bütün bunlar kentin karmaşıklıkları içerisinde oluşuyor yahut oluşturuluyor. Soyut bir
zemin üzerinde gerçekleşen bütün zihinsel pratikler doğrultusunda üretilen çalışmalar
sanatçıların ayırt edici özelliklerini belirleyen temel kapasitenin göstergesidir. Bu
bağlamda sanatçı, çevrenin ne kadar bilincinde ve farkında olabilirse yaşadığı çağın
etkilerini de o ölçüde yansıtabilir. Bu anlamda zihnin sınırlarını aşan bir özellik kendisini
ortaya doğurmaktadır. Sanatçı, yalnızca algılayıp, algıladığını bir tepkiye dönüştürmekle
kalmıyor, algıladığının ve tepkiye dönüştürdüğünün de bilincinde oluyor.
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İnsan zihni üzerine yapılmış olan bütün araştırmalar bir mantık çerçevesi içerisindedir.
Fakat mantık yöntemiyle yapılan açıklamalar gerçeği tam anlamıyla yansıtmaya yeterli
değildir. Bu bağlamda sanatın psikolojik özelliğini ortaya çıkarmak ve bu yolla insanın
zihnini daha derinlemesine tanıyabilmek için sanatın insan hayatındaki işlevine
yüzümüzü dönmeliyiz. Yaşam en nihayetinde deneyimlerden ibarettir. Sanatçı, kent
yaşamının

belirsizlikleri,

derbederliği,

karamsarlığı

vb.

durumlar

içerisinde

parçalanmaktan sıyrılabilir ve yaşamına hükmedebilir. Sanatçı, kentin zihinde bıraktığı
birçok olumsuz durumlardan kurtularak yaşayabilmeyi başarır yahut bunu başarmaya
çalışırken eserlerini üretir.

Görsel 22. Bob Flanagan, 1997, Hasta: Bob Flanagan’ın Yaşamı Ve Ölümü / Sick: The Life and Death Of Bob
Flanagan, Filmdeki performansından bir kare
Tate, Erişim: 20/12/2018. https://goo.gl/jXsrfQ

Örneğin; performans sanatçısı olan Bob Flanagan, hastalığı nedeniyle (Kistik Fibrozis)
çektiği zorlayıcı acılardan, yaptığı performanslarında kendi bedenine acı çektirerek
kurtulmaya çalışır. O, sanatını kendi zihninin algısını değiştirip acıyı silmek ve hatta
acıyla uzlaşmak için bir yöntem olarak kullanır. Flanagan’ın gösterileri ağırlıklı olarak
sarsıcı ve rahatsız ediciydi. En kötü şöhrete sahip olan performanslarından biri; kendi
penisini bir tahtaya çivi ile çakmasıydı (Görsel 22). Burada kötü şöhretten kastedilen,
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performansın izleyicide bıraktığı vurucu etkiden, rahatsızlık hissinden ortaya çıkan
durumdur. Şüphesiz ki zihnin bütün sınırlarını zorlayan ve onu büyük bir ustalıkla
yönetmesini sağlayan Flagan’ın performansları; yaratıcılığın ve kendini ifade etmenin,
travmadan kurtulmak için yardımcı olması gereken gücün özellikle güçlü bir örneğidir.
Flanagan, hayatını, hastalığını ve hastalıkla uğraşma şeklini bir sanat biçimine
dönüştürmüştür.
Bedeni bir sanat malzemesi olarak kullanan birçok sanatçı olmuştur. Kimi sanatçılar
çalışmalarında bizzat kendi bedenini malzeme olarak kullanırken kimi sanatçılar da kendi
ürettikleri beden imgelerini çalışmalarına yansıtmıştır. Şükran Moral, Marina
Abromoviç, Orland, Cindy Sherman, Stelarc, Piero Manzoni, Bob Flanagan, Chris
Burden, Franko B, Francis Bacon gibi önemli sanatçılar beden üzerine çalışmalarda
bulunmuş; sanatın bir konusu, bir malzemesi olarak bedeni kullanmışlardır.

3.2. TÜKETİM KÜLTÜRÜ, REKLAM VE BEDEN:
Bireyin temel ihtiyaçlarının ötesinde, lüks olarak da nitelendirilen malların toplumun her
alanına ulaşabilir bir durum alması kitlesel tüketimin güdülenmesini sağlamaktadır. Bu
durum üretimin dışında talep olgusunun kişisel hazlara bağlı olarak artışına sebep
olmakta ve sosyal/ekonomik ilişkilere de etki etmektedir. Sınıflar arasında oluşan rekabet,
bireyin kendisini var etme biçimi olarak gördüğü parasal harcamalar tüketici talebini
geliştirmekte ve bu durum tüketim toplumunu oluşturmaktadır.
Çağdaş kent bireyleri bir tür taklit etme güdüsüyle daha fazla ürüne sahip olma arzusu
içerisindedir. Kentleşmenin yaratmış olduğu farklı sosyal sınıftan insanların birbirlerine
yakın durumda yaşıyor olmaları sınıflar arası rekabeti doğurmuş ve toplumdaki üst
sınıfları taklit etme çabası alt tabakadaki sınıfın çok daha fazla harcama yapmasına sebep
olmuştur. Kent yaşamının hızlı değişen moda anlayışında her ortamda bireylerin karşısına
çıkan reklamlarla da tüketimin her zaman canlı ve sabit kalması sağlanmıştır. Bireyler var
olabilmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüketmek zorundadırlar. Fakat
tüketimin boyutu günümüz kent yaşamında aşırılaşmış, gencinden yaşlısına her yaştan
her sınıftan insanın var olabilme biçimi olarak insanların bilinçlerine kazınmış
durumdadır.
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Tüketim arzusu bugün bütün toplumu sarmış ve kapitalist sistemin kendi çıkarları
doğrultusunda bedenleri tüketimin bir malzemesi haline getirmiştir. Sahip olma
duygusunun vermiş olduğu geçici hazlarla insanların gözleri kör olmuş ve bu durum
bireylerin yaşantılarına önemli ölçüde yön vererek içselleşmiştir.
Tüketim yaşanılan çağın en büyük sorunu haline gelmiştir. Öyle ki, insanlar sadece alışveriş yaparak değil, çalışma saatleri dışındaki boş vakitlerini de tüketim mekânları
içerisinde gerçekleştirmeye başlamışlardır. Tüketim kültürü kentin bireylerine sadece
kendi belirlediği sınırlar içerisinde bir özgürlük tanıyarak bireylerin ruhsal/zihinsel
çıkmazlara girmesine sebep olmuş ve bu durum bireyleri bunalımlara sürüklemiştir.
İhtiyaç olmamasına rağmen bir ihtiyaçmış gibi algılanması sağlanan ve sahip
olunmadığı/olunamadığı taktirde insanları rahatsız eden tüm nedenler tüketim kültürünün
ortaya çıkardığı ürünlerdir. Tüketim kavramı artık yalnızca para karşılığında elde edilen
mallar olarak değil aynı zamanda kültürün, ilişkilerin, manevi değerlerin de
somutlaştırılarak tüketildiği anlamını taşıyan bir kavram niteliği taşımaktadır. Bu
anlamda tüketim kültürü, insanların hayatlarında büyük ölçüde bir problem olarak kök
salmış ve insanlar için vazgeçilmez bir yaşam stili, insan bedenine yapışmış ayrılmaz bir
organ haline gelmiştir.
Tüketim toplumu, düşünme, değer verme ve bunun gibi hayati unsurları artık görmezden
gelerek, bunların yerine iyi görünmeye, cinselliğe, gösterişe, özentilikle yapılan spora ve
reklam imgeleriyle şekillenen bir yaşam biçimine kendilerini kaptırmışlardır. Tüketim
toplumunda her unsur; aile, arkadaşlık, sevgi, tutku, yemek, içmek, tanımak ve bunun
gibi kavramlar yalnızca bir tüketim malzemesi olmuştur. Üretimin taşımış olduğu
tüketilme kaygısı ise reklam kültürünün gelişmesini ve televizyon, radyo, internet gibi
araçlarla toplumun her köşesine yayılmasını sağlamıştır. “Kısaca imge, ses ve yayın
dünyasına ait ürünlerin kitlesel üretimi, onlara sahip olma konusunda insanlara belli bir
eşitlik sağlıyordu.” (Yılmaz, 2006, s. 180).
Tüketimi sağlayan belki de en önemli araçlardan biri de reklamlardır. Reklamlar üretilen,
kolaylıkla değişebilen ve çeşitlilik arz eden imajların bütününü kullanır. Televizyonlarda,
sokaklarda, kentin her alanında bireyler onlara dayatılan reklamlara maruz kalırlar.
Popüler kültürün bir metası haline gelen beden de bu alandan fazlasıyla nasibini alır ve
reklamların da bir malzemesi olarak sürekli karşımıza çıkarılır. Reklam sektörü, tüketimi
sağlayabilmek için manipülasyonu sıkça kullanmıştır. İnsan bedeni üzerine genellikle
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cinsellik vurgusunu yaparak dikkat çekmiştir. Cinselliğin bireyde oluşturduğu haz
duygusu tüketim toplumunda üretilen malların pazarlanması açısından kapitalizmin
değişmez malzemesi olmuştur.

Reklamlar aracılığıyla insanlara özendirici hayatlar

sunulmaktadır. Yani bir bakıma insanlara hayal satılmaktadır. Dolayısıyla günümüz kent
yaşamında bireylerin üzerindeki en önemli etkilerden birisi reklamlardır. İdeal bir yaşam
nasıl olmalı? Nasıl yiyecekler tüketilmeli? Hangi marka kıyafetler giyilmeli? Bunun gibi
birçok soruya reklamlar aracılığıyla insanlara verilen öğretiler, onların kimliklerinin
sistemin onlara dayattıklarıyla şekillenmesine ve izin verdiği ölçüde bir yaşama biçimi
oluşturmalarına neden olmaktadır. İnsanların hayatlarına müdahale eden bu sistem,
bedenin nasıl görünmesi gerekti konusunda da farklı göndermelerde bulunmuştur.
Örneğin, kadın bedeni bronz ve parlak görünmeli, incecik bele sahip ve zayıf olmalı.
Erkek bedeni ise spor yaptığı belli olacak bir şekilde vücudu kaslarla dolu sıkı olmalı.
Çağdaş kent yaşamında reklamlar aracılığıyla insanlara bunlar ve benzeri şekilde birçok
şey dayatılır. Bedenlerse bu dayatılmanın farkına varmadan onlara sunulan her şeyi
içlerine çeker ve özümser. Ki kapitalist sistemin amacı da tam olarak budur zaten.
Sorgulamadan tüketen bireyler. Reklamlar sayesinde yeni üretilen bir ürünün anında
öğrenilebilen ve yayılan bir halde olması, reklamların cazip gösterme politikasıyla
bireylerde sahip olma isteği doğurur. Kendilerine pazarlanan ürünleri alamayan,
reklamlarda onlara gösterilen bedenler gibi görünmeyen ve dolayısıyla kendilerini
yetersiz gören kentli bireylerin yaşadıkları yabancılaşmanın da ötesinde ruhani
parçalanmalar yaşamaları söz konusudur. Hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak
kentin ve reklamların bireylere maruz bıraktığı imaj bombardımanından yorulan
bedenlerin sürüklendikleri girdap onları ruhsuzlaştırır ve kendi bedenleri içerisinde
kaybolmalarına sebep olur. Sahip olunamadığında bireylerde bir boşluk yaratan bütün
mallar sahip olunduğundaysa sadece geçici bir mutluluk verir. Bu ikili çelişki arasında
kendisini kaybeden bedenler zaten karmaşık olan kent hayatında giderek soyutlanmaya
başlar ve kendi gerçekliklerini yitirirler.
Reklamlar sayesinde tüketim kültürü toplumun her alanını kuşatarak küresel bir boyut
kazanmıştır. Onun tüketicisi çoktan hali hazırdadır. Fakat bu şekilde tüketerek yaşayan
bedenlerin kendisi de tükenmeye mahkûmdur. Bu noktada insanların bu çıkmazdan
kurtulabilmeleri için kendi içsel dünyalarından yola çıkarak nesnel dünyayı onun kendi
gerçek doğasıyla değerlendirmeli ve bu doğrultuda yaşamalıdırlar.
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Reklamcılık yirminci yüzyıl boyunca tüketimi sağlamaya, onu canlı tutmaya çalıştı.
Sanatında alanına nüfuz etmeyi başaran reklam kültürü, sanatçılar tarafından konu
edilerek oldukça sık kullanılan bir öge haline geldi. Çünkü reklamlar imaj üretiminin en
önemli kaynaklarından biri olarak görüldü. Birçok sanatçı tarafından eleştirel olarak
değerlendirilerek sanatçıların çalışmalarına bu yönde yansımıştır. Genellikle tüketim
kültürü, reklamların bireyler üzerinde yarattığı imgeler, bireylere empoz edilen değerler
vb. durumlar eleştirilmiştir. Barbara Kuruager, Henri de Toulouse-Lautrec, Tom
Wesselmann gibi sanatçılar reklamcılığı kullanarak çalışmalar üretmişlerdir. Marshall
MusLuhan, reklamcılık için şu sözü dile getirmiştir: “reklamcılık 20. yüzyılın en önemli
sanat türüdür.” (Aktaran: Yılmaz, 2006, s. 380).

Görsel 23. Tom Wesselmann, 1963, Banyo Küveti 3 / Bathtub 3, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Plastikler, Nesneler
(Banyo Kapısı, Havlu, Çamaşır Sepeti), 213,36x269, 875-1/4z50,80 cm
Tate, Erişim: 20/12/18. https://goo.gl/b8d2z5

Wesselman bu çalışmasında (Görsel 23), gerçek bir banyoyu kapısı, banyo perdesi, havlu
asacağı gibi bütün detaylarıyla gösterirken, banyo küvetinin içerisinde kendisini
kurulamakta olan bir kadın figürün resmi de banyonun içinde yer almaktadır. Kadın
bedeninin reklamlarda oldukça fazla yer verilen cinsel uzuvları ön planda resmedilirken
figürün portresi silik bir şekilde bırakılmıştır. Burada anlaşılan, hayatın içinden bir kesit
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gibi sergilenen bu kolajın aslında insana özgü özelliklerden uzak bir görüntüsü olduğudur.
Wesslemann bu çalışmasında reklam kültürünün genel halinin ne derece yapay olduğunu
izleyicinin gözleri önüne sermiştir.

3.3. KENTLİ BEDENİN BOZULMALARI:

Tüketici toplumda, değişim amacıyla üretilen bir nesne haline gelen beden…
Dönüşüme duyulan istek kentteki yapım sürecinin her zaman var olmasını sağlıyor.
Yollar değişiyor, binalar değişiyor, sokaklar değişiyor, yaşamlar değişiyor, dolayısıyla
insan da değişiyor. Her şeyin değiştiği, hiçbir şeyin sabit kalmadığı günümüz kent
toplumunda zorlaşan hayat tarzları, kentin öznesi olan insanı bir girdap gibi içerisine
almış ve içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklemiştir. Kapitalizmin bir metaya dönüştürdüğü
beden, mekâna olan hassasiyetini kaybetmiş ve yaşadığı coğrafya içerisinde pasif
bedenlere dönüşmüştür. Kendi kimliklerini dahi gerçek anlamda bulamaz hale gelen kent
insanlarının algısı sürekli olarak kapalı tutularak, popüler kültürün dayantılarıyla
manipüle edilmiştir. Bu manipülasyonlar altında beden, zaten karmaşık olan kent
yaşamını

anlamlandırmakta

zorluk

çekmektedir.

Bütün

bu

anlamsızlıkların,

anlamlandıramayışların yanı sıra, postmodern kent yaşamının hayata dair önemli
değerlerin içini boşaltması, bireylerin kendilerini tanımlayabilme durumunu da etkilemiş
ve hem kendilerine hem de çevreye karşı bir güvensizlik yaratmıştır. Kent insanı artık
hiçbir şeyden emin olamadıkları ve kendilerine yabancılaştıkları güvensiz bir ortamda var
olma mücadelesi içindedir. Bireyler bu gerilimlerin ortasında sağlıklı düşünemez ve
sağlıklı kararlar alamazlar. Dolayısıyla bireyin kendisiyle ve çevresiyle kurduğu
ilişkilerde çatlaklar, bozulmalar meydana gelir. Günümüz kent insanının en temel sorunu
da budur zaten. Sağlıklı iletişim kuramayan bireyler zihinsel bozulmalar yaşamaktadırlar.
Ki bu anlamda yaşanan bozulmalar yalnız zihinsel boyutta sınırlı kalmayarak insanların
davranışlarını, yaşayışlarını da etkilemektedir. Çünkü zihinde yaşanan bütün olaylar bir
noktada bedende etkisini gösterir. Tıpkı bedenin bu karmaşık kent hayatında
deneyimlediği gerilimlerin zihni etkilediği gibi.
Bu araştırmada bozulma kavramı, metaforik olarak beden üzerinden kullanılan bir
kavram olmanın ötesinde kent mekanıyla da ilişkilendirilecektir. Kente dair bütün
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imgeler, imajlar gerek dönüşüm amacıyla olsun gerekse ihtiyaç adı altında olsun bozulup
tekrar yapılmaktadır. Dolayısıyla kent mekânları, çok çabuk kırılan, değişen, bozulan
kaygan bir zemin üzerine tekrar tekrar kurulmaktadır. İnsanlar doğası gereği yaşadıkları
çevreyle bir bağ oluştururlar. Bu bağlar bazen insanla, bazense bir sokak, bir bina, bir
obje ile kurulabilir. Fakat her şeyin çok hızlı değişiyor olması, insanların bağ kurabilme
duygusunu da dönüşüme uğratmaktadır. Bir yerle, bir mekânla, bir insanla kurulan her
türlü kalıcı duyguların yerini gelip geçici değerler almış ve dolayısıyla insanların bağ
kurabilme duygusu da bir bozulma yaşamıştır.
Kentte yaşayan bedenlerin, içinde bulunduğu günümüz yaşamında bir tüketim malzemesi
haline gelmiş olması yaşanılan en önemli bozulmalardan bir tanesidir. Bedene yüklenen
anlamlar, bedene yönelik yapılan tüm manipülasyonlar ve nasıl görünmesi gerektiğini
yansıtan söylemler bireyde hem manevi hem de maddi sorunlar doğurur. Beden
üzerindeki güzellik anlayışına karşı sanat dünyasında da bazı tepkiler verilmiştir. Orlan
bu anlamda verilecek en etkili örneklerden bir tanesidir. İdeal kadın bedeni tanımlarının
bir bileşkesini kendi yüzünde uygulayan Orlan, 1990’lı yıllarda başlattığı “Aziz Orlan’ın
Reenkarnasyonu” adlı projesini gerçekleştirmek için çok sayıda estetik ameliyat geçirdi.
Orlan’ın amacı kadın bedeninde aranan ideal güzelliğe ulaşmaktı. Geçirilen bu
ameliyatlar dünyanın çeşitli yerlerindeki sanat kurumlarında da eş zamanlı bir şekilde
izlendi. (Tempo, 2012, s. 133). Orlan’ın bedeni üzerinde gerçekleştirmiş olduğu bu
projesi, kendi bedeninin doğasını bozarak sanat tarihinde ele alınan güzellik anlayışlarına
karşı bir tepki niteliği taşımaktadır.
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Görsel 24. Orlan, (1990). Aziz Orlan’ın Reankarnasyonu / The Reincarnation Of Saint-Orlan, Operasyon
Tate, Erişim: 20/12/2018. https://goo.gl/XCxd1f

Bireylerin hayatlarını etkileyen bir diğer unsur ise teknolojinin gelişip bütün hayatı
kaplamış olmasıdır. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için gelmiştir fakat gündelik
hayatı kolaylaştırmanın ötesinde insanların hayatlarının giderek dijitalleşmesine ve ona
bağımlı yaşamasına sebep olmuştur. Kent yaşamı içerisinde yabancılaşan bedenler
kendilerine sanal dünyalar yaratmış ve giderek daha da soyut bir hayat yaşamaya
başlamışlardır. Yarattıkları sanal gerçekliklerin yaşamın asıl gerçeklerinin önüne geçmesi
insan hayatının dengesini bozarak daha büyük katmanlarda bozulmalar doğurmaktadır.
Dijitalleşen bu yaşam biçimde insanlar kendilerini dünyanın gerçek yaşam deneyimlerine
odaklamaktansa sanal dünyanın sahte büyüsüne kapılmışlardır. Kent yaşamı içerisinde
her alana yayılmış olan internet, mobil iletişim araçları vb. teknolojiler insanların zaten
ince iple sarılı olan nesnel dünyayla bağlarının giderek daha fazla kopmasında önemli bir
rol oynamaktadır. Çeşitli sosyal platformlarda birçok insan farklılaşabilmek ve daha iyi
görünebilmek amacıyla kendilerini aslında olmadıkları birileri gibi göstererek ve bu
olanağın kolaylıkla sağlanabilmesinin verdiği hazla, gerçek hayatlarına olan inançlarını
geri planda bırakmışlardır. Sanal dünyada yarattıkları gerçekliklere bir süre sonra
kendilerini de inandırarak daha büyük çelişkilerin içerisine düşmektedirler. Kişiler bunu
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bilinçli ya da bilinçsiz nasıl kullanıyor olurlarsa olsunlar, onların hayatlarına giren sanal
dünya, zihinlerinde hasta beyinler yaratmaktadır. Bunlar doğrultusunda, doğanın
ayrılmaz bir parçası olan insanın, toplumsal ve fiziksel çevre koşulları ile denge durumu
bozulmaya başlamış, sağlıklı ve mutlu olabilmesi güçleşmiştir.

Görsel 25. Senem Gümüşay, 2018, Kent ve Beden / Urban and The Body, Performans, (Fotoğraf: Alper Fidaner)

Görsel 26. Senem Gümüşay, 2018, Kent ve Beden / Urban and The Body, Performans, (Fotoğraf: Alper Fidaner)
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Görsel 27. Senem Gümüşay, 2018, Kent ve Beden / Urban and The Body, Performans, (Fotoğraf: Alper Fidaner)

Görsel 28. Senem Gümüşay, 2018, Kent ve Beden / Urban and The Body, Performans, (Fotoğraf: Alper Fidaner)
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Görsel 29. Senem Gümüşay, 2018, Kent ve Beden / Urban and The Body, Performans, (Fotoğraf: Alper Fidaner)

Görsel 25-29’de tez kapsamında yaptığım performanstan görülen bu fotoğraf kareleri,
inşaat demirleri arasında sıkışmış, betonsu bir malzemeyle kaplanan bedeni
göstermektedir. Performansta kullanılan malzemeler; inşaat demiri, paslı zincir, keten ve
şamot çamurudur. Kendi bedenimi kullandığım bu performansımda, kentte sürekli var
olan inşa sürecinin, dönüşüme duyulan arzunun içinde var olmaya çalışan bedenlerin,
kentin betonlarının arasında sıkışıp kendi doğasından kopmasını konu aldım. Kendi
bedenimi inşaat demirleri arasında sıkıştırarak baştan aşağı çamurla kapladım. Kentli
bireylerin hem bedensel hem de zihinsel olarak yaşadığı bozulmaları yapmış olduğum bu
performansla da yansıttım. Beden performans boyunca hem kendiyle hem de
çevresindeki nesnelerle bir savaş içerisindedir. İnşaat demirleri arasından çıkamayan ve
çoğu zaman da çıkmaya çabalamayan beden, bilinçsiz bir şekilde bedenini çamurla
kaplamaktadır. Kullanılan çamur malzemesi kendi yapısından dolayı betonsu bir görüntü
bırakmakta olduğu için seçilmiştir.
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Görsel 30. Senem Gümüşay, Bozulmalar I, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Tez kapsamında yapılmış olan bu çalışmada (Görsel 30), kentsel mekânda karşımıza
çıkan imgeler, betonlaşmış kent manzarası tuvale aktarılırken dönüştürülüp gerçek
görüntüsünden uzaklaştırılarak kentin bireylerde bırakmış olduğu karmaşıklık,
betonlaşma hissi verilmeye çalışılmıştır. Arka planda gri renklerin hakim olması kentin
betonlaşan ve insanı bunaltan yapısına göndermede bulunmaktadır. Bu görüntü elde
edilmeye çalışılırken transfer tekniğinden yararlanılmıştır. Kent içerisinden bir kesitin
tuval yüzeyine transferi gerçekleştirildikten sonra bu yüzey kazınarak kent görüntüsü
parçalanmış ve bozulmuştur. Bu bozulmalar üzerine boyayla da müdahale edilerek
anlatımın güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu durum aynı zamanda, kentin parçalanan,
yıkılan ve sonrasında yeniden inşa edilen yapısına işaret etmektedir. Çalışmanın odak
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noktasında bir kadın figürü yer almaktadır. Burada beden üzerinde lekesel bozulmalar
sağlanmış ve kentin parçalanan görüntüsüne karışmıştır. Beden üzerindeki bu
bozulmalar, kent içerisinde yaşanan ve şu ana kadar yukarıda bahsi geçen olumsuz
gerçekliklerin beden üzerinde oluşturduğu zihinsel ve fiziksel bozulmaları metaforik bir
şekilde anlatmakta ve lekelerin dağılımının kente karışıyor olması bedenin kent içerisinde
bir fon halinde yaşıyor hale geldiği gerçekliğini yansıtmaktadır.
Çalışmada figürün gözleri izleyicinin üzerindedir. Sanat tarihinde de sıkça kullanılan bir
anlamdan yola çıkarak, bedenin izleyiciye bakıyor olması, izleyiciyi figürün içinde
bulunduğu dünyaya çekebilme amacı gütmektedir. Çünkü göz ve bakış ruhun
penceresidir. Bu pencerenin izleyiciye açılıyor olması, çalışmada anlatıldığı üzere
bedenin bozulmalarını hissettirebilmeyi ve izleyicide bir farkındalık yaratmayı
amaçlamaktadır. Beden donuk ve ruhsuz bir şekilde bakmaktadır. Bireylerin günümüz
yaşamında karşılaştığı manipülasyonlar ve bedene yönelik çeşitli dayatmalar
doğrultusunda yaşadığı psikolojik bunalımların insanı ruhsuzlaştırdığı, yalnızlaştırdığı ve
yabancılaştırdığı gerçeği bedenin duruşuyla da izleyiciye verilmeye çalışılmıştır.
Beden bu yalnızlıktan yalnızca gerçek dünyasını yeniden severek kurtulabilir. Severek;
kendi doğasını, gerçek dünyasını, tarihini, kültürünü, çevresini… Yani bireyin,
modernizmle başlayan yabancılaşma sürecinin farkına varıp, postmodern kentlerde
unuttuğu bütün gerçek duyguları, duyumları yeniden iç dünyasında bulup, onlara
sarılarak. Sevgi, sağlıklı bir beden ve ruh ile birlikte büyür. Belki de günümüz insanlarının
her şeye ulaşabilmesine rağmen yine de mutsuz olmalarının temelinde yatan neden;
bedenlerinin ve ruhlarının hasar görmüş ve bozulmuş olmasıdır. Bunu onarabilmek için
bütün bunlara farkındalık kazanmak gereklidir.
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Görsel 31. Bozulmalar II, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Bu resimde (Görsel 31) arka planda kullanılan kent görüntüsü temsilin kendisinden
tamamen uzaklaştırılıp parçalanarak soyut bir imgeye dönüşmüştür. Bu bağlamda tuval
yüzeyine yansıtılmış olan bu görüntüler gerçekte var olmayan bir mekânı işaret
etmektedir. Temsilin kendisinden uzaklaşan bu çözümlemeler bir bakıma temsil edilen
kent olgusunun parçalanan gerçekliğiyle buluşur. Bu anlamda deforme edilen kent
görüntüsünde izleyicinin kendi algısına bırakılan soyut çözümlemeler hakimdir. Resmin
odak noktasında bulunan beden ise kent görüntüsünün aksine rahatça okunabilmektedir.
Beden elleriyle göğüslerini kapatmış ve başını bir yanına doğru hafifçe çevirmiştir.
Reklam panolarında ve medya kanallarında bir nesne gibi sıkça kullanılan kadın
bedeninin metalaşmasına göndermede bulunmak istenilen bu anlatımda beden bir
çaresizlik duygusu içerisindedir. Çünkü ona dayatılan her türlü söylemlerin ağırlığı
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altında ezilmektedir kadın. Kadın bedeni güzel olmalı, kadın bedeni zayıf görünmeli gibi
dayatmaların içerisinde kadın kendi bedenine yabancılaşarak bir çaresizlik içerisine
girmektedir. Gözlerinde oluşturulan lekesel bozulmalar, onun bu çaresizliğini gizleme
isteğini göstermektedir.

Görsel 32. Senem Gümüşay, Bozulmalar III, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Bedenin zarifliği adı altında yapılan her şey ruhu köreltir. Ruhun içselliğini bozar ve onun
taşlaşmasına sebep olur. Bedenin dış görünüşüne verilen önem uğruna ruhunki terk edilir.
Onun ne istediği değil, yalnızca bedenin nasıl olması gerektiği önemsenirse eğer, ruh
acımasızlaşır. Hem kendisine karşı hem de bedenine karşı… Sonunda ise bu durum
bedenin gösterişli görüntüsünü parçalara böler. Ruhun ölümü, bedeni de ölümü
çağrıştıran bir sessizliğe bırakır.
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Görsel 33. Senem Gümüşay, Bozulmalar IV, 2018 Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Sürekli olarak büyüyen ve genişleyen kent yapısını tek bir kaçış noktasından bakarak
algılayamayan beden, kentin farklı parçalarıyla bir araya gelir. Birey kentin bu hızlı
gelişimini ve değişimlerini öğrenmek zorundadır. Bu anlamda bireyin zihni çok daha
fazla zorlanmaktadır. Bakılan yere göre değişiklik gösteren kent parçaları onun
anlaşılabilmesinde bir engel olarak bireylerin karşısına çıkmaktadır.
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Görsel 34. Senem Gümüşay, Bozulmalar V, 2018 Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Kent içerisindeki bedenlerin bozulmalarını vurgulamak amacıyla yapılan bu çalışmada
da yine yukarıdaki çalışmaların devamı olarak aynı yöntem izlenmiştir. Burada bedenin
anatomik

duruşu

alışılmış

duruşların

ötesindedir.

Beden

üzerinden

yapılan

deformasyonla da izleyicinin algısı zorlanmakta ve bedenin içinde bulunduğu gerilimin
sert bir üslupla izleyiciye aksettirilmesi amaçlanmaktadır. Beden kendi iç bunalımlarıyla
ters düz edilmiş ve kendine kapanmıştır. Bedenlerin çıplaklığı bedenin kendi özüne dikkat
çekebilmek için önem taşımaktadır. Yine kent ve bedenin lekesel bozulmaları ve bu
şekilde birbirlerine karışmaları söz konudur. Bu anlatım biçiminde resimsel kaygıların
ötesinde kent mekânının iç ve dış gerilimleri yansıtılmaya çalışılmaktadır. Mekânın
karmaşık görüntüleri, bedenin fiziki deformasyonuyla birlikte ilişkilendirilmiştir.
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Bedenin kemikleri sanki vücuttan dışarı fırlayacakmış gibi belirgin bir haldedir. İnsan
bedenini oluşturan iskelet bedenin kendi mekânının sınırlarını belirler. Bu çalışmada
bedenin kemikleri mekânla ilişkilendirilmiştir ve izleyiciyi rahatsız edebilecek ölçüde
belirgin ele alınması bu sebeptendir. Arka plandaki parçalı görüntülerle kent mekanının
gerilimi verilmeye çalışılırken bedenin kemikleri de bu bağlamda bir metafor olarak
düşünülerek belirgin bir şekilde resmedilmiş ve böylece bedenin de kendi içinde yaşadığı
gerilimleri dışa vurum olarak kullanılmıştır.
Görsel 34’te arka plandaki kent görüntüsü giderek daha da soyutlanmış ve tamamen
hayali bir imgeye dönüşmüştür. Bu çalışmada beden üzerinde lekesel bozulmalara yer
verilmemiştir. Burada beden izleyiciye sırtını dönmüş ve utanırcasına kendisini
gizlemeye çalışmaktadır. Bedenin başının tamamen yok edildiği ve izleyicinin resmi
kendisinin tamlamasının istendiği bu resimde beden duruşuyla gizemli bir atmosfer
yaratmaktadır. Kentin belirsizlikleri bireylerin hayatlarında bir güvensizlik duygusu
bırakır. Yarına güvensizlik, çevreye güvensizlik, zamana güvensizlik, bedene
güvensizlik… Bu şekilde yaşamaya zorlanan bedenler için yaşam çıkmazlarla doludur.
Başka bedenlerin varlığını bildiği noktada birey kendi bedeninden utanır ve onu örtmek,
saklamak ister. Dolayısıyla güvensizlik bireyin kendi bedeniyle yalnız olduğunda özgür
hissederken bir başka bedenle buluştuğu noktada hissettiği rahatsızlık duygusunda başlar.
Bütün toplumsal normlar da beden üzerine birçok misyon yükleyerek en temelde olan saf
gerçekliğe karşı yabancılaşmaya sebep olur. Öyle ki bu yabancılaşma bireyin ailesiyle,
dostlarıyla, çevresiyle olan ilişkisini de etkilemektedir. Önyargılarla donatılan zihinlerin
birbirleriyle çatışmaları iletişimin derinlikten uzak yüzeysel bir boyutta kalmasına yol
açar. Nasıl ki bir ağacın kökleri hayata tutabilmesi için önemli ise insan için de gerçekte
ait olduğu bütüne sarılabilmesi o derece önemlidir.
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Görsel 35. Bozulmalar VI, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 70x100 cm
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Görsel 36. Senem Gümüşay, Bozulmalar VII, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 60x110 cm

Kapitalist tüketici toplumlarda hazzın, isteğin sürekli canlı kalması için kurgulanan ve
bozulan ardından tekrar kurgulanan imge olarak kadın bedeni, temsil ettiğinin ötesinde
kendi gerçekliğini yitirmiş bir yansımadır. Burada figürün kurgulanmasında önemli olan,
arzulanan beden tamamen bastırılamaz ve bu bedenin sınırlarını tehlikeye atar.
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Görsel 37. Senem Gümüşay, Bozulmalar VIII, 2018, Branda Bezi Üzerine Karışık Teknik, 80x110 cm

Bu çalışmada (Görsel 37) arka plandaki kent imgesi üzerinde soyutlamalar yapılmış ve
kent çok daha karmaşık bir görüntüyle yansıtılmıştır. Beden ise bu karmaşanın ortasında
esir olmuşçasına bir yalnızlık içerisindedir. Bedenin her yerini saran bu karmaşada
izleyicinin de görebileceği üzere bozularak mekân içerisinde dağılan lekeler hakimdir.
Çalışmada dijital ortamda hazırlanan düzenlemeden de faydalanılmıştır. Beden üzerinde
dijital

düzenlemeden

yararlanılmış

olması

insanların

hayatlarını

sarmalayan

dijitalleşmeye bir gönderme amacı taşımaktadır. Buradan referansla, kentte yaşayan
bireylerin zihnindeki karmaşıklığı yansıtmak anlamında bir temsil işlevi görmektedir.
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Görsel 38. Senem Gümüşay, Bozulmalar IX, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Kent mekânını algılayamama sorunu yalnızca kentsel imajların her an bireyin karşısına
çıkmasından oluşmamaktadır. Özellikle günümüz kent yaşamında sanal dünyayla kurulan
bağların, insanların duygu kapasitelerine de etkisi büyük bir yer kaplamaktadır. Neyin
gerçek neyin sahte olduğunun ayırdına dahi varamayacak duruma gelen kentli, ona
sunulan haz dünyasında da yapay zevklerle donatılmıştır. Reklam politikalarında
bedenlerin cinselleştirilmesi ve toplumda haz duygusunun sürekli var edilmesi, bedenleri
aslında hiç olmadıkları dünyalara sürüklemektedir. Yapaylığın, gelip geçici hazların,
duyguların değerlerini yitirdiği bu dünyada beden üzerine yapılan her türlü güdümleme
günümüzün en güçlü silahlarından biri haline gelmiştir.
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Görsel 38’de soyutlanan kent mekânının ön planında duran bir erkek figürüdür. Sanat
tarihinde genellikle ideal kadın temsillerinden söz edilmiş ve sanatçılar da bunları
çalışmalarında sıkça kullanmışlardır. Fakat popüler kültürde artık erkek bedeni
kullanılmakta ve tüketimin bir malzemesi haline gelmektedir. İdeal güzellik anlayışı artık
sadece kadın bedeniyle sınırlı değildir. Erkek bedeni de çarpıcı bir şekilde, kaslı olmalı,
dinç ve sağlıklı görünmelidir. Hem kadın hem erkek üzerinde yapılan bu söylemler
insanların içinde bulundukları buhranları arttırmıştır.
Burada beden soyutlanmış bir şekilde ve tanımlamakta zorlandığı mekânın ön planında
zoraki bir haz içerisinde görünmektedir.

Fakat aynı zamanda da bu beden acı

içerisindedir. İzleyici ve resim arasındaki ilişki, haz ve acı arasındaki özne için bir kırılma
noktasıdır. Haz ve acıyı bir arada vererek bozulan dünyada, bozulan duyguların bedeni
nasıl bir karmaşaya sürüklediği gösterilmek istenilmiştir. Nasıl bir beden haz
içerisindeyken aynı zamanda acı çekebilir? İşte günümüz bedenlerinin yaşamış olduğu
duygu karmaşalarında gerçek dünyadan uzaklaşmanın getirdiği açmazlardan biridir bu.
Bunların da ötesinde, insan duyularının kapasitelerini alt üst eden kent mekânlarının
yanında, bu duyulara bir yanılsama olarak sunulan soyut mekânların da oluşturulması
kentlilerin kendilerini bir yerde konumlandırmasının güçleştiğine işaret etmektedir.
Gerçeklikle yapaylık arasında inişler çıkışlar yaşayan beden parçalanmaya mahkûmdur
adeta.

87

Görsel 39. Senem Gümüşay, Bozulmalar X, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Kent mekanının tuvalde soyutlanması bu çalışmalarda genel bir dil haline gelmiştir.
Bedenler ise bu soyut varlığın içerisinde sanki havada süzülüyor gibi konumlanmaya
çabalamaktadırlar. Bedenin bu normalin dışındaki duruşuyla yine izleyiciyi şaşırtarak bir
şok etkisinin yaratılması ve bedenin ruh haline odaklanılması istenmektedir. Beden bir
parça halinde izleyiciyle buluşur. Burada erkek bedeni oldukça dramatik bir şekilde
resmedilmiştir (Görsel 39). Başını izleyiciden saklayarak kendi iç dünyasına kapanan
beden, nesnel dünyadan kendisini soyutlamakta ve diğer bedenlerle (izleyicilerle) ilişki
bağı kurmamaktadır. Bu anlamda toplumsal ilişkilerin günümüz kent yaşamında uğramış
olduğu dönüşümlere göndermede bulunulmaktadır.
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Görsel 40. Senem Gümüşay, Bozulmalar XI, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 60x70 cm

Görsel 40’da çevresine sırtını çeviren beden, kendi bedenine de bir anlamda yüz çevirmiş
sayılmaktadır. Çünkü “başkasının gövdelerini, kendi gövdemizden aldığımız gövde
anlamını başkasının gövdesine aktararak kavrayabiliriz.” (Batur, 2009, s. 56). Bakan
bedenler, diğerine kendi halini bu şekilde taşıyabilirler. Fakat beden eğer bakmıyorsa,
kendinin varlığından öte başka bedenlerin de varlığını içselleştiremezler. Bu şekilde
toplumda daha fazla yabancılaşır ve izole bir yaşam sürerler.
Çalışmada bedenin ellerine dikkat çekilmektedir. Seyirciye arkasını dönen bedenin elleri
seyirciye dönüktür. Burada eller bedenin bir dili olarak kullanılmak istenmiştir. Eller
tanıyandır, dokunandır, dokunuştur, gözdür el aynı zamanda, konuşabilir de yeri
geldiğinde. Temasta bulunmak her şeyin başlangıcıdır. Eller temas ederler. İnsan elleriyle
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dokunur her şeye, elleriyle hisseder. Bir insana, başka bir deriye, doğanın bir parçasına,
kentin beton binalarına… Dokunmak çok şey ifade eder. İnsanın içinde bastırılan,
hapsolan her şeyi tek bir dokunuşla tekrar gün yüzüne çıkarabilir eller. Ellerin gücü
vardır. Görünen, bilinen gücünün ötesinde bir güç.

Görsel 41. Senem Gümüşay, Bozulmalar XII, 2018, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 80x100 cm

Günümüz kentlerinin hızlı yaşam tarzları insanlar üzerinde büyük baskılar oluştururken
insanların günlük hayatlarında daha stresli olmalarına da yol açmaktadır. Öyledir ki öfke
duygusu kent mekânları içerisinde kendisini kolaylıkla gösterebiliyor ve kentin bütün
sokaklarında dolaşıyor. Kentin bireyde yaşattığı bütün sorunlar öfkeye dönüşerek
kendisini dışa vurabilmektedir. İnsanlar artık çok çabuk öfkelenebiliyor, ötekine karşı
duyarlılığını yitirerek sorunlu davranışlar sergileyebiliyor. Bu anlamda öfke, dönüşümün
bir başlangıcıdır. Kontrolsüzce dışa vurulan öfke bedeni dönüştürmektedir. Dönüşüme
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uğrayan bedense zihni şekillendirmektedir. Görsel 41’de bedenin vücut hareketi, onun
kente olan öfkesini ifade etmektedir. Arka plandaki kent soyutlamasında siyahlar
kullanılarak bu gerilimin daha da fazla vurgulanması amaçlanmıştır. Bu anlamda siyah
ve beyazın kontrastlığı da aynı şekilde etkiyi arttıracaktır. Kent manzarası bir yığın
halinde görülmektedir.
Kent yaşantılarının zihinsel açıdan oluşturdukları etkiler belli şiddetler içerir. Dolayısıyla
kentin kaos ortamındaki yaşantı şiddeti zihnin doğasını, düzenini alt üst edebilir ve
bozulmalara yol açabilir. Öfke insanın bütün doğasını etkiler. Algıları bastırılan bedenler
öfke duygularına kapıldıkları vakit doğru düşünemez ve mantıklı kararlar veremezler.
Kentin normal hayat akışını dahi değiştirebilen bu öfke durumu insanlar için tehlikelidir.
Fakat karmaşık duyguların hakim olduğu kent mekanlarında öfke adeta kol gezmektedir.
Modernitenin yaratmış olduğu stres altında bedenler sağlıksız ve normal dışı davranışlar
sergilemektedirler. Kentin sonsuz ve silik sınırlarında bedenler her zaman tepkilerin
başlatıcısıdır.
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Görsel 42. Senem Gümüşay, Yok mekanlar I, 2018, Oluklu Çatı Malzemesi Üzerine Akrilik Boya, 4x50x50 cm
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Görsel 43. Senem Gümüşay, Yok Mekanlar, Görsel 42’nin Farklı Açıdan Çekilen Bir Örneği
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Görsel 44. Senem Gümüşay, Yok Mekanlar, Görsel 42’nin Farklı Açıdan Çekilen Bir Örneği
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Görsel 45. Senem Gümüşay, Yok Mekanlar II, 2018, Oluklu Çatı Malzemesi Üzerine Akrilik Boya, 4x50x50 cm
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Görsel 46. Senem Gümüşay, Görsel 45’in Faklı Açıdan Çekilen Bir Örneği

Görsel 42-46’da resim oluklu çatı malzemesi üzerine yapılmıştır. Bu malzeme asıl
kullanım amacından çıkarılarak kenti simgeleyen bir imgeye dönüştürülmektedir.
Çalışma faklı parçaların bir araya gelişiyle bir bütünlük oluşturmaktadır. Çatı
malzemesinin parçalara ayrılmış olmasının sebebi kentin parçalı yapısını yansıtmaktadır.
Tıpkı kentte olduğu gibi bütünün tamamı bir araya getirildiğinde resim daha iyi
algılanabilmektedir. Resmin genelinde kasvetli bir atmosfer hâkimdir. Herhangi bir
mekâna ya da zamana ait izler taşımayan bu çalışmalarda bedenlerin arkasındaki karanlık
boşluk bu mekansızlığın etkisini arttırmaktadır. Bedenler yeryüzünde değillermiş
gibidirler. Burada mekansızlığa vurgu yapan çalışmalarda temsil edilen dünya,
huzursuzluğun, yalnızlaşmanın, tedirginliğin imgesini oluşturur. Bedenler uğradıkları
bozulmalarla güzellikten yoksunlardır. Fakat yine de sanki güzellermiş gibi istekli olarak
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kendilerini izlettiriyorlar. Parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu dünyada
bedenler hem kendileri arasında hem de birbirleri arasında yabancılık duygusu
yaşamaktadırlar. Bu karanlık boşlukta huzursuzluk hâkimdir. Çatı malzemesinin kendi
dokusundan ve formundan dolayı da resme bakılan her açıdan, kendiliğinden oluşan
bozulmaları görmek mümkündür. Bu bozulmalar bedenleri parçalara böler ve bedeni
parçalı bir et parçası gibi izleyicinin gözünün içine sokar. Bedeni acımasızca parçalayan
ve bakılan her açıdan farklı bozulmaları izleyiciye sunan bu çalışma tam olarak kentin bir
yansımasıdır. Parçalanan malzemenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu resimlerde,
bilinen mekân algısı değiştirilerek izleyiciye mekâna yönelik oluşturulan bütün algıları
sorgulatma güdüsü verilmektedir.
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Görsel 47. Senem Gümüşay, Parçalanma, 2018, Alçı Bezi, Kağıt Hamuru, Asfalt, 45x25x12 cm

Görsel 48. Senem Gümüşay, Görsel 47’nin Farklı Bir Açıdan Fotoğrafı
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Görsel 49-50. Senem Gümüşay, İsimsiz, 2018, Alçı Bezi, Asfalt, Demir Tel, Kağıt Hamuru, 173x57x10 cm

Görsel 47’de alçı bezi ve kağıt hamur kullanılarak yapılan heykelde yüzün bir kısmının
tamamen deforme edildiği görülmektedir. Çalışmada heykel asfaltla kaplanmıştır. Kentin
içerisinden bir malzeme olan asfalt, alçıdan yapılmış olan bedende bir çürüme hissi
vermektedir. Görsel 39’da yine aynı teknik kullanılmıştır. Burada baştan aşağıya asfaltla
kaplanan beden, bu malzemenin altına hapsolmuş ve çürümüş gibidir. Bedenin arka yüzü
yalnızca bir boşluktan ibarettir. Bu noktada bedenin içi adeta boşalmış gibidir ve
ruhsuzlaşmıştır. Donuk ve hatta ölü bir ifadeye sahip olan bu beden, kent yaşamı içinde
sıkışıp kalan ve gerçek anlamda yaşamın ne olduğunu unutan bireylerin biçim bulmuş
halidir. Bedenin üzerinde çatlamalar ve kırılmalar mevcuttur. Bu çatlamalar ve kırılmalar
insan zihnini sembol etmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi zihinde gerçekleşen her
olay bedende vücut bulmaktadır. Bu durum bedene davranışsal açıdan yansıyor olsa da
buradaki çatlamalar metaforik bir anlamda alçı bedenin üzerinde kullanılmıştır. Kentin
zaman ve zamanlara bölünen iç ve dış gerilimlerinin gölgesinde, parçalanan ve bozulan
bireylerin birçok halinden bir halini yansıtmaktadır bu çalışma. Kullanılan malzemelerin
kent içerisinde kullanılan malzemelerden oluşması bireylerin yaşadığı bozulmaları
anlatmak açısından önem taşımaktadır.
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Görsel 51. Senem Gümüşay, Görsel 49’daki Çalışmanın Yapım Sürecinden Bir Fotoğraf

Görsel 52. Senem Gümüşay, Görsel 49’daki Çalışmanın Yapım Sürecinden Bir Fotoğraf
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Görsel 53. Senem Gümüşay, Görsel 49’daki Çalışmanın Yapım Yürecinden Örnekler

Görsel 51, 52, 53’te Görsel 49’daki çalışmanın yapım sürecinden kesitler yer almaktadır.
Bu çalışmada kendi bedenimin ön yüzü tamamen alçı bezle kaplatılmıştır. Yaşanılan
süreci iyi anlayabilmek ve içselleştirebilmek için özellikle kendi bedenimi kullanmak ve
bu sürece dahil etmek düşüncesiyle yapılmıştır. Alçılama süreci iki gün süren bu
çalışmada beden yaklaşık olarak 4-5 saat hareketsiz bir şekilde alçının altında beklemiştir.
Sürecin başında hiçbir olumsuz durum söz konusu değilken devam eden süreçte beden
uyuşmaya başlamıştır. Alçının altında uyuşan bedende bir süre sonra ağrılar da kendisini
göstermiştir. Dolayısıyla normal bir şekilde başlayan bu süreç giderek zorlayıcı bir hal
almış ve bedene dayanılmayacak ölçüde acılar yaşatmıştır. Hiçbir şey göremeyen,
konuşamayan ve hiçbir şekilde hareket edemeyen beden, üzerindeki alçının giderek
soğumasıyla birlikte kendi vücut ısısını yitirmeye başlamıştır. Bütün bunların
doğrultusunda zaman ve mekândan soyutlanan bedenin hissettiği tek duygu acıdır. Geçen
her dakika saatlere bürünmüş ve zaten zor olan süreci zihinsel açıdan da katlanılmaz
kılmıştır. Sürecin sonunda alçı bedenden çıkarılmıştır fakat buna rağmen beden bir süre
boyunca hareket edememiş ve ağrıları devam etmiştir. Yani süreç, beden için acımasızca
devam etmektedir. Bu durumda beden deformasyonun deformasyonunu yaşamıştır. Bu
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durum deformasyonun striksiyonu olarak da tanımlanabilir. Süreç boyunca yaşadığım
bütün duyguları, durumları kentli bireylerin gerçek hayattaki deneyimleriyle
özdeşleştirme düşüncesine dayanır. Bedenin sıkışması, hareketsizliği, zaman ve
mekândan soyutlanması zihnimde büyük bir boşluk yaratmaktadır. Bu boşluk acıyla
doludur. Yalnızlıkla doludur ve sınırsız boyutta bozulmaları içine almaya can atmaktadır.
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SONUÇ

Sonuç olarak, günümüz kent yaşamında bireyler çeşitli yollarla birçok manipülasyona
maruz bırakılmaktadır. Doğanın ayrılmaz bir parçası olan bedenin doğayla olan bağları
giderek kopmuş ve beden kendi doğasından uzaklaşmıştır. Günümüz kent yaşamında
ortaya çıkan birçok problemin temelinde yatan unsurların belki de en önemlisi budur.
Bedenin doğayla olan bağlarının kopması, onun canlı kimliğine yabancılaşmasına ve
kimlik problemleri yaşamasına sebep olur. Kendilerine ve hayata dair gerçek duygularını
bastıran, saklayan, çağdaş kent kültürünün hızına ayak uydurabilmek ve toplum
tarafından da kabul görmek arzusuyla bedenler özlerinde olmadıkları bireyler gibi
davranıyor ve yaratmış oldukları bu sahte dünyalara kendileri de inanıyorlar. Bu durumun
yabancılaşmanın getirdiği bir sonuç olduğu söylenebilir.
Yaşadığı coğrafyayı ve o coğrafyanın kendisine verdiklerini algılayamayan bedenler,
kentin bir gösteri merkezine dönüşen mekânlarında sıkışıp kalmış durumdadırlar.
Kimliğin kaygan zeminler üzerine kurulmaya çalışıldığı bir oyun alanına dönüşmüş
kentte bedenler, üzerinde oynanan, biçimi bozulan, arzu edilen ve ettirilen, ruhsal yaralan
açılan, sürekli dağılan/dağıtılan bir metaya dönüşmüşlerdir. Kapitalizmin ve belli
güçlerin şiddetiyle hissizleştirdiği gölgede bıraktığı bedenleri yeniden canlandırabilmek,
yeniden hayata döndürebilmek bireylerin kendi farkındalıklarını yaratabilmeleriyle
mümkün olabilir.
Tez kapsamındaki bütün yorumlar ve görsel uygulamalar sayesinde bireylerin kendi
hayatlarına dair farklı söylemler getireceği ve iç dünyalarında kendilerini gerçek anlamda
bulabileceği düşünülmektedir.
Tez çalışmasında yapılan uygulamalar kapsamında; tuval çalışmaları, enstalasyon, çatı
malzemesi kullanılarak yapılan resimler ve performans çalışması yer almaktadır. 12 adet
tuval resim, 8 parçadan oluşan oluklu çatı malzemesi üzerine yapılan resimler, 2 adet
enstalasyon ve bir adet performans yapılmıştır. Toplamda 21 adet çalışma ve 3 farklı
teknikten yararlanılmıştır. Uygulamalarda ortaya çıkan imgeler; karmaşık ve parçalı bir
kent çözümlemesinin önünde güçlü ve çekici görünen fakat anatomik açıdan çeşitli
deformasyonlara uğrayan beden imgeleridir. Kentin parçalı, gri betonlarla dolu ve soyut
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görüntüsü çalışmalara yansıtılmıştır. Bedenlerin bu kaotik durum karşısındaki ruh halleri
soyutlanan ve parçalanan kent manzarasıyla bütünleşmiştir. Yapılan uygulamalı
çalışmaların çıkış noktası tam olarak kentin bu karmaşık yapısının bedenler üzerinde
bıraktığı etkilerdir. Bu konu kapsamında seçilen imgeler; kent soyutlamaları, beden
imgeleri, kentten birer malzeme olan inşaat demiri, çürüyen beden uzuvlarıdır.
Uygulamalı çalışmalar boyunca da bu bahsedilen konuların üzerinde durularak, kent
yaşamının bireylerin üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Kentten alınan imgeler ve onların
soyutlamasıyla beden resim yüzeyinde çakıştırılarak kent ve beden arasındaki gerilimin
vurgulanacağı bir anlatım biçimi içselleştirilmiştir.
Tez kapsamında yapılan uygulamalarda ve bütün olumsuz faktörlere karşın durulan
nokta, bireylerin içinde bulundukları yaşam koşullarının farkına varmalarını
hissettirmektedir. Burada amaçlanan kent yaşantısını bütünüyle reddetmek değil, daha
çok bireylerin yaşadıkları bozulmaların ne olduğunu anlamak ve o yönde sonuca
varmaktır. Kent içerisinde yaşayan her bireyin kendi algılama biçimi, kendi dünya görüşü
ve kendine özgü bir düşünce yapısı vardır. Dolayısıyla her birey, çalışmada konusu geçen
problemleri aynı ölçüde yaşamayabilir. Önemli olan nokta şu ki; kendimden yola çıkarak
farkına vardığım bu konunun aslında birçok bireyi de direkt olarak etkilediği fakat
çoğunun farkına bile varmadan hayatın akışı içerisinde kaybolup gittiği gerçeğidir.
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