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ÖZET
Demirörs Sarıoğlu, Asiye. Doğa ve Ekolojik Sanatın Bütünleşik İlişkisi, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2019
Sanayileşme ve teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte kendisini daha çok belli etmeye
başlayan, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi ekolojik sistem üzerinde yaşanan
sorunlar günümüz de tartışmaya açılan önemli sorunlardan biri olmuştur. İnsanın aşırı
tüketime yönelişi, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve benzeri yaklaşımlar doğa ve
ekosistemde belirgin zararlara yol açmıştır. Ekolojik sanat, dünyada yok olan canlı ve
yaşam ortamlarını onarmak, çoğalmalarını sağlamak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak
gibi konulara sanatsal bir tavırla müdahale etmiştir. Sanatçılar, yapmış oldukları
çalışmalarla, insanlara ekolojinin ve doğanın önemine dikkat çekmeye çalışmışlardır.
Ekolojik sanat projelerinin amacı hem çevredeki olumsuzluklara farkındalık yaratmak,
hem de toplumları bu konuda bilinçlendirmektir. Sanatçılar, güncel sanatın eleştirel
yanını kullanarak insan doğa ilişkisine ve ekolojiye yeni bir bakış açısı sunmaya
çalışmışlardır. Ekosistemlerin kendi doğalarındaki kırılganlığı doğayla ve insanla olan
ilişkisi ekolojik sanat tarafından sanatsal bir dille yansıtılmaya çalışılmıştır.
Bu tezde, günümüz dünyasının önemli bir sorunu haline gelmiş olan ekolojik sorunlara
karşı “ekolojik bir bilinç” oluşturmak ve doğayı onarmak amacıyla çalışmalar yapan
sanatçılar ve projeleri ele alınmıştır. Ekolojik dengenin insan için önemi ve insan doğa
ilişkisinin birlikteliği sanatçı çalışmaları ve kavramlarla anlatılmıştır. Bu çerçevede,
ekolojik sanat ile birlikte “sosyal ekolojik” bağlamda işler yapan sanatçıların çalışmaları
örnekler verilmiştir. Yapılan “Suya Düşen Düşler ve Evler Dolu Yalnızlık projelerinde
mülteci sorunu, kentsel dönüşümün kültürel deformasyonu gibi konuları ele alınmıştır.
Gaia’nın Kabuğu serisi isimli resim çalışmaları küresel ısınma ve tüketim sonucu oluşan
yeryüzündeki değişimlerin, ekolojik sorunların plastik bir dille yüzeyde yeniden
yorumlanmasıdır. Bu çalışmalarda doğada varolan değişim ve dönüşüm süreci iki boyutlu
yüzeyde kendi yeniden oluşturulmuştur.
Bu çalışmalar dışında ekolojik sanat pratiği olarak, İzmir’in Urla İlçesi’nde, bölge halkı
ile birlikte, “Damla Sakızı Ağacı Urla Projesi” kapsamında sakız ağacı dikilmiştir.
Projenin amacı, ekolojik sanat çerçevesinde, bölgenin iklimine ve coğrafyasına uygun
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olan damla sakızı ağacının yeniden bu bölgeye kazandırılmasıdır. Yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya kalan sakız ağacının önemine dikkat çekme ve yeniden canladırılması,
sürdürülebilirlik çalışmasının zaman içinde, bölge halkına hem ekonomik hem de
ekolojik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler
Ekoloji, Doğa, Damla Sakızı Ağacı, Güncel Sanat, Sosyal Ekoloji, Ekolojik Sanat, Sanat,
Resim
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ABSTRACT
Demirörs Sarıoğlu, Master Thesis on The Integrated Relationship of Ecological Art and
Nature, Ankara, 2019
The negative effects of industrialization and technology have caused problems affecting
the ecological system such as climate change and global warming. Human
Overconsumption and unconscious use of natural resources have caused significant
damages in the nature and in the ecosystem. Ecological art intervened with the following
topics in an artistic manner such as: the restoration of living creatures (life) and their
habitats, providing their rebirth and disseminating recycling. The artists have emphasized
to people the importance of ecology and nature with their studies. The aim of ecological
art projects is not only raising awareness of the negative issues in the environment, but
also to increase public awareness in this regard. The artists presented a new perspective
to human nature relationship and ecology by using the critical aspect of contemporary art.
The fragility of the ecosystems in their own nature and its relationship with the nature and
human is tried to be reflected by ecological art in an artistic manner.
In this thesis, the artists, who are working to repair the nature and who aim to create an
ecological awareness against the natural phenomena which has become an important
problem of today's world, and their projects have been discussed. In this context, together
with ecological art, “the social ecological” works of artists’ have been evaluated. In
reference to the social ecological context, the refugee problem and the cultural
deformation of urban transformation are explained in the studies conducted. The painting
series of “Gaia’s Dreams” are the two dimensioned reinterpretations of the deviations of
the earth as a result of global warming and overconsumption of natural goods.
In addition to these studies, Mastic trees were planted together with the local people in
the Urla district of Izmir. The aim of this study is to gain the reuse of the Mastic trees
which are suitable for the climate and geography of this region. It is thought that, by
pointing out the importance of the Mastic tree which is facing the danger of extinction,
this study will provide an economical and an ecological contribution to the people of the
region in time.
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Key Words:
Ecology, Nature, Mastic tree, Contemporary Art, Social Ecology, Ecological Art, Art,
Painting.
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GİRİŞ
Günümüzün en önemli sorunları arasında hava, su, toprak (tarım arazilerinin) kirliliği ve
onun getirdiği olumsuzluklar yer almaktadır. Ayrıca dünya kaynaklarının bilinçsiz
tüketilmesi, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma gibi ekolojik problemleri beraberinde
getirmektedir. Küresel ısınmayla birlikte kutuplardaki buzullar erimeye başlamış,
dünyanın oksijen kaynağı olan yağmur ormanları hızla yok olurken, bilinçsiz kullanılan
tarım ilaçları da toprakları kirletmektedir. Bu olumsuzluklar insan sağlığını tehlikeye
sokmakta ve birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bu durumdan dolayı insan
yakın gelecekteki varlığından endişe duymaktadır.
Bütün bu olumsuzluklara 19. yüzyıldan itibaren maruz kalmaya başlayan insan 20.
yüzyılın sonlarına doğru bu durumu fark etmiş, fakat yapılması gerekenleri büyük bir
ivedilikle uygulayamadığından, doğanın yok oluşunu izlemek zorunda kalmıştır. Oysa
doğa ve insan birbirini tamamlayan bir bütün gibidir. Hayatımızın her alanında doğanın
izleri yer almaktadır. Bu nedenledir ki doğa, her dönem insanın iç içe olduğu önemli bir
alan, sanatçının imgesinde ilham kaynağı olmuştur.
Son yüzyılda sanayileşme ve teknolojinin getirdiği olumsuzluklar insanın doğadan
uzaklaşmasına ve doğaya yabancılaşmasına neden olmuştur. İnsanın doğadan
uzaklaşmasının bir nevi doğayı tüketmesinin bir sonucu olduğu söylenebilir. Bu
olumsuzluklardan etkilenen sanatçılar, 1960’ların sonlarına doğru doğaya direk
müdahalede bulunarak sanatsal çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Sanatçı doğada yaptığı
çalışmaları zaman zaman enstalasyon, fotoğraf gibi yöntemlerle sergileyerek de galeri
mekanından tamamen kopmamıştır.
Bu dönemde çevre sorunlarının artması sanatçıları çevre ve ekoloji konularına
yöneltmiştir.
Sanatçının eserlerinde doğa, doğa-insan ilişkisi her zaman bir esin kaynağı olmuştur. Sanat
tarihinde Romantikler, Empresyonistler ve birçok akım Arazi Sanatı’na (Land Art)
gelinceye kadar doğayı tuvallerine yansıtmıştır. Fakat 20.yy’da sanatçı doğayı bilindik,
geleneksel anlatımdan oldukça farklı ele almış direk araziye işler yapmaya başlamıştır.
1960’ların sonlarında Roberth Simthson ve Michael Heizer gibi sanatçılar Amerika

2

çöllerindeki büyük arazilere Arazi Sanatı yapmak için kayalar ve tonlarca toprağın üzerine
buldozerle şekiller vermiştir. Bu eylemlere birçok çevreci ve ekolojist doğaya zarar verdiği
düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Aynı dönemin sanatçısı Alan Sonfist ise bu eylemin tam tersi
bir anlayışla doğaya hiç zarar vermeden bir sanat eseri yaratmayı tercih etmiştir. Sonfist
şehir merkezine büyük bir çevre heykeli yapmayı seçmiştir. Arazi sanatı ve ekolojik sanat
arasındaki fark bu noktada başlamıştır. Ekolojik sanatçılar ekosistemi korumaya ve
doğanın değerini bilmeye odaklı ekolojik temelli projeler tasarlamıştır. Doğanın kendi
parçasını kullanarak örmeğin; rüzgar, su, güneş enerjisi gibi doğal malzemelerle
sürdürülebilirlik, hasar görmüş alanları onarmak, çevre sorunları hakkında halkı
bilgilendirmek, ekolojik ilişkilerin güçlenmesi, birlikte yaşam olanakları ve geri dönüşümü
sağlayan anlayış ekolojik sanat projeleri uygulayan sanatçının temel felsefesi olmuştur.

Resim 1 Nicolas Garcia Uriburu, 1968, Green Venice/ Yeşil Venedik.
Erişim: 20.02.2019. https://www.artnexus.com/Notice_View.aspx?DocumentID=23191
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Bu bağlamda ilk ekolojik sanat projesi olarak değerlendirilen çalışmalar, 1960’lı yılların
sonu ve 1970’lerin başında Hans Haacke’in yaptığı Resim. 22’deki

1

“Grass Grow”

(1969) çalışması, Helen Mayer ve Newton Harrison’ın Resim. 27-28’deki

2

“Dünya

Yaratmak” (1970) ve Alan Sonfist’in 1965’te önerdiği ve 1978’de gerçekleştirebildiği
Resim. 32’daki 3 “Zaman Manzarası” isimli projelerdir. Bu sanatçılar çevre ve doğa ile
ilgili araştırma yapmış; ekolojik ve sosyal sorunlar çerçevesinde eserler üretmişlerdir.
Nicolas Garcia Uriburu Venedik Bienali kapsamında 1968 yılında Büyük Kanal’a yaptığı
Resim.1’deki “Yeşil Venedik” (Green Venice) isimli çalışmasında kanalı yeşile
boyayarak dünyadaki su kirliliğine dikkat çekmiş ve halkın bu konuda bilinçlenmesini
sağlamıştır. Bu eylem ekolojik sanatın duyulmasında önemli bir adım olmuştur (Demos,
2009, Erişim: 03.01.2019. goo.gl/NLXsxG).

Resim 2 Mierle Laderman Ukeles, 1979-1980 Touch Santitation/ Temizliğe Temas
Erişim:20.02.2019.http://www.artnet.com/WebServices/images/ll738575llg7KfDrCWvaHBOA
D/mierle-laderman-ukeles-touch-sanitation.jpg
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İnsanların dünyadaki kaynakları bilinçsiz kullanmaları sonucunda oluşan kirliliğe dikkat
çekmek isteyen sanatçı Mierle Laderman Ukeles ise Resim. 2’deki “Temizliğe Temas”
(Touch Santitation, 1979-80) isimli projesinde New York şehrini bir baştan bir uca
dolaşarak sekizbinbeşyüzden fazla temizlik çalışanının elini sıkmış, herbirine şehri
ayakta tuttukları için teşekkür etmiş ve tüm aşamaları belgelemiştir. Sanatçı bu
performansta dünyanın kaynaklarını ne şekilde kullandığımıza, atıkların biz canlılara
verdiği zarara ve geri dönüşümün önemine vurgu yapmak istemiştir (Brown, 2014, s.13).
Ayrıca Ukeles sosyal, politik ve çevre sorunlarını diğer yaptığı işlerle bağlantı kurarak
sürdürmüştür. Sanatçı çalışmalarını bilim insanları, ekolojistler, sanatçılar ve halktan
insanlarla birlikte gerçekleştirmiştir. Gelecekte sağlıklı bir çevre yaratmak ve kendi
yaşam alanlarımızı korumak için insanların bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu
düşünerek projelerine halkı dahil etmiştir.
Küreselleşme ile birlikte doğaya karşı oluşan hassasiyette bir katkı olarak sanat da kendi
araçlarını kullanacaktır. Günümüz sanatçısı ise dünyanın yaşadığı bu sorunlara çözüm
bulabilmek için sanatın güçlü dilini kullanmıştır. Örneğin David Maisel Resim 11’daki 4
“Göl Projesi” isimli çalışmasında yeryüzünün yaşadığı kuraklık sorununu ortaya
çıkarmak için havadan çektiği fotoğraflarla durumun ciddiyetine farkındalık yaratmak
istemiştir. Yaptığı çalışmaları aktarırken performans, enstalasyon, fotoğraf, harita, çizim
ve dijital medya tekniklerini kullanmıştır. Sanatçı doğayı gözlemleyerek, doğada insan
eliyle oluşan bozulmalara tepki göstermiş, farkındalık yaratmayı, doğayı onarmayı
amaçlayan projeler üretmeye başlamıştır.
Sanatçıların yapmış oldukları değişime etki etmeyi, iyileştirmeyi, restorasyonu, geri
dönüşümü, dönüştürmeyi, sorgulamayı amaçlayan bu çalışmalar ekolojik sanat olarak
adlandırılmaktadır.
Ekolojik sanat, dünyanın kaynaklarını ve yaşam formlarını, ekolojisini korumayı,
iyileştirmeyi veya canlandırmayı amaçlayan bir sanat türü ve sanatsal uygulamadır.

4
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Ekolojik sanat daha çok restorasyon ve ekosistemlerle ilgili aktivist bir sanat anlayışıdır.
Boşgelmez ve arkadaşlarına göre;
Günümüzde ekoloji canlıların çevre ve diğer canlılarla olan ilişkisini inceleyen bilim dalı
olarak tanımlanmaktadır. Ancak insan kadar çevresini etkileyen başka bir canlı yoktur.
“Dünya insanlara ait değil, insanlar dünyaya aittir” gerçeğini kabul etmemiz ve doğayı
bir bütün olarak ele alan ekosistemin parçası olmalıyız (Boşgelmez ve ark, 2000, s. 2-6).

Ekolojik sanatçı, yeryüzünde yaşayan canlılar ve yaşam alanları üzerinde oluşan
olumsuzluğu onaran, bunlara dikkat çeken, sanatsal üretimlerinde duyarlılığı temel alan,
olumlu müdahalede bulunan, toplumu bu konularda bilinçlendiren ve düşünmelerini
sağlayan bir lider ve aynı zamanda bir aktivist olmalıdır. Ekolojik sanatçılar, hem fiziksel
hem de bir kavram olarak soyut şekilde deneyimlenen bir öğrenme ortamı sağlamaya
çalışırlar. Ekolojik sanatçıların çalışmaları insanlar ve sanat arasında, toplumsal
dönüşümün habercisi olan ekolojik anlayışla bilinç oluşturacak birleştirici bir hareket
sağlama, pozitif, yapıcı bir inanç sistemi kurma üzerinedir.
Ekolojik sanatçılar metafor ve mizah dilini kullanarak çevre konusunda insanları
bilinçlendiren çalışmalar yapmıştır. Ekolojik sanatçılar, genellikle çalışmalarını
botanikçiler, zoologlar, jeologlar, ekoloji uzmanları, meteorologlar, mühendisler,
mimarlar, çevre planlamacıları, bilim insanları, çevredeki yerel halk ve çevreci örgütlerin
de desteğini alarak çevresel bozulmalara müdahalede bulunan bir sanat anlayışıyla işlerini
üretirler. Ekolojik sanat disiplinlerarası bir sanat anlayışıdır. Chris Drury’e göre;
Bu sanat hareketi bizim doğadan ayrı olmadığımızı savunan çok daha geniş bir anlayışın
parçasıdır. Biz doğanın parçasıyız. Ağzınızdan sanat ve doğa kelimeleri çıktığı anda, bazı
insanların aklına dal parçalarıyla işe yaramaz şeyler yapmak geliyor, ki bu gerçekten benim
de ilgimi çekmiyor. Benim aslında ilgilendiğim bunların ardında yatan şeyler: insanın
doğanın ta kendisi olduğu ve insanların kendilerini doğadan ayrı görme sorununu nasıl
çözebileceğimiz sorusu. Şehirler de aslında doğadır. Doğa uzaklarda bir yerde değil, doğa
burada günün her bir anında (Brown, 2014, s.73).

Ekolojik sanatçılar tüm bunların yanında en önemlisi bölgesel ekolojileri değiştirmemeye
özen göstermişlerdir. Ekolojik sanat çevre sanatıyla aynı gibi düşünülse de bu noktada
birbirinden ayrılmaktadır.
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Ekolojik sanatın çevre sanatından farkı; doğal bir yapı olan ekolojinin işlevini bozmadan
ekolojik sistemleri retorasyonun yanısıra sosyal olarak angaje olan aktivist, toplum
temelli müdahaleler içeriyor olmasıdır. Onlar için öncelik görsellik, fiziksel çevreyi
değiştirmek olsa da bunu genellemek çok doğru değildir. Fakat ekolojik sanatçı için
durum daha farklıdır. Bu sanat anlayışı ekolojist sanatçıya göre hem duygulara hem de
düşünceye hitap eder ve doğanın önemini anlamaya yardım eder, politik eylemleri
savunur. Gelecekte dünya üzerindeki varlığımızı sorgulamamızı ve dünya hakkında
düşünmemizi sağlar. Ekolojist bir sanat yapıtının odağı eko sistemin kendi yapısını
bozmadan var olan soruna tepki gösterme; onarıcı, eleştirici veya farkındalık yaratmaya
kadar sıralanabilir. Sanatçı yalnızca imgeyi değil, nesli tükenmekte olan canlıları, yeraltı
zenginliklerini ve dünyada yok olan amazon vb. ormanları korumak gibi önemli bir sosyal
rol de üstlenmiştir.
Ekolojik sanatın önemi; doğaya dair toplumsal bilinç,

sürdürülebilirlik ve

uygulanabilirlik oluşturmak, kalıcı ve olumlu müdahalelerle doğadaki tahribata, yok
oluşa farkındalık yaratmaktır.
Ekolojik sanatın doğayla bütünleşikliği bağlamında ele alınan bu çalışma üç bölümden
oluşmaktadır.
Birinci bölümde Ekoloji kavramı, ekolojinin tarihsel süreci, ekolojik sanat ve doğa- sanat
ilşkisi, kavramlar, sanatçılar ve yaptıkları projeler üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca sosyal
ekoloji konusu ve bu alanda çalışma yapan yerli ve yabancı sanatçıların çalışmaları
anlatılmış ve örnekler verilmiştir.
İkinci bölümde ekolojik sanat yapan sanatçılar ve yaptıkları yapıtlar örnekler verilerek,
kavramlarla ifade edilmiştir. İklim değişikliklerinin coğrafya üzerinde yarattığı
olumsuzluklar, canlıların yaşamsal riskleri gibi konuları işlemede öne çıkan sanatçıların
çalışmaları üzerinden doğanın ve ekosistemin önemi anlatılmıştır.
Üçüncü bölümde ise kendi çalışmalarım yer almaktadır. Sosyal ekolojik bağlamda
değerlendirilebilecek Ortam Odaklı Sanat dersi kapsamında Prof. Cebrail Ötgün ile
yapılan Suya Düşen Düşler Projesi 2015-2016 yıllarında Ege Deniz’inde yasal olmayan
yollarla Didim’in Manastır Koyundan Yunanistan adalarına gitmeye çalışan yaklaşık 153
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mülteci çocuğun ölümüne dikkat çekmek için yapılan bir performanstır. Bu çalışma
kapsamında yaklaşık 450 adet renkli kayık yapılmıştır ve sabaha karşı mültecilerin çıktığı
saatte denize bırakılmış basın desteğiylede çocuk ölümleri gündeme gelmiştir. Bu
kayıkların yapımında organik kağıtlar kullanılmış ve çalışma gerçekleştikten sonra bir
kayıkla denizdeki kağıtlar toplanarak, denize atık bırakılmamıştır. Evler Dolu Yalnızlık
projesi de Ortam Odaklı sanat dersi kapsamında gerçekleştirilen bir projedir. Bu proje de
Ankara- Altındağ Hıdırlıktepe gecekondu bölgesinde kentsel dönüşüm adı altında yapılan
betonlaşmanın kültürel değişime olan olumsuz etkisi vurgulanmıştır. Bu tez kapsamnda
yapılan başka bir çalışma da Gaia’nın kabuğu isimli resim çalışmalarıdır. Bu çalışmalar
da doğaya yapılan müdahale, olumsuzluklar organik- inorganik malzemeler kullanılarak
plastik bir dille yüzey üzerinde iki boyutlu yorumlanmıştır. Gaia Yunan mitolojisinde
“Toprak Ana” anlamındadır. Gaia hipotezi James Lovelock’un geliştirdiği bir teoridir.5
Günümüzde Gaia teorisi ekolojik sisteme verdiğimiz zarara dikkat çekmek konusunda
yardımcı olabilecek bir düşüncedir. Bu nedenle gezegenin canlı bir sistem olduğu ve
oluşan tüm doğal süreçlerin aslında bu yaşam ağının kendi varlığını sürdürmek için
yaptığı bir şey olduğunu ortaya koyması açısından Gaia hipotezi önemli bir modeldir. Bu
hipotez anlaşıldığı takdirde gezegene olan bakış açımızın değişeceği gibi şu anda olan
yaşam ağına müdahale etme hatalarından da uzaklaşmamıza yardımcı olabilecektir.
(Yeşil, 2015. Erişim Tarihi:23.02.2019. goo.gl/ZD6g3S). Bu bağlamda yapılan plastik
yorumlamalar

da

organik-inorganik

organizmalar

yüzey

üzerinde

yeniden

oluşturulmuştur.
Tez kapsamında uygulanan Ekolojik sanat projesi “Damla Sakızı Ağacı Urla” projesi
kavramlarla, uygulama fotoğrafları ile ekoloji ve doğanın bütünleşik ilişkisi üzerinden
anlatılmıştır. Bu projeyle Karaburun yarımadasında çok eski tarihlerde var olan fakat
şimdi tükenen “Damla Sakızı” ağacının günümüzde yeniden kazandırılması
amaçlanmıştır. Urla’da Damla Sakız Ağacının canlandırılması ve önemi ile ilgili
farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu projenin sosyo-ekonomik ve ekolojik anlamda
bu bölgeye sağlayacağı katkı anlatıldığında bölge halkı konuyla ilgilenmiştir.

5
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Bu çalışmada ekolojik sanat ve doğa, doğa-insan ilişkisi, sanatçıların yaptığı
uygulamalara yer verilerek anlatılmıştır. Doğadaki sanatsal uygulamaların gelişim
süreçleri, değişimleri, farklılaşma ve yapıtların olumlu katkıları bağlamında
değerlendirilmiştir. Bu sanat tarzi bir akım olarak nitelendirilmemiştir.
Karavit’e göre “doğa sanatı hiçbir sanatsal izmle açıklanmaz.” (Karavit, 2008, s. 8.).
Birçok sanatçı çalışma alanlarını stüdyodan politik, sosyal ve çevresel yaşamın varolduğu
kamusal alanlara yöneltmiştir. Sanatın ne olduğu konusundaki anlayışımızla, başka bir
düşünce tarzının ötesine geçerek daha katılımcı ve değişime etki eden bir sanat anlayışı
olarak ifade edilen ekolojik sanatın doğayla bütünleşik ilişkisi kavramlarla, fotoğraf ve
sanatçı örnekleriyle anlatılmıştır. Sanat yapıtı bu dönemde artık bir bilgi nesnesi
olmuştur. Sanat artık pasif anlatım yöntemini bırakarak aktif reaksiyoner bir tavır almaya
yönelmiştir. Sanatçı bilim insanları ve diğer disiplinlerle birlikte doğa ve insan için
projeler üretmeye devam etmektedir. Amaç, sanatın güçlü dilini kullanarak insanlarda
doğayı sevme, koruma bilinci oluşturmaktır.
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1.

BÖLÜM: EKOLOJİK SANAT VE DOĞA-SANAT İLİŞKİSİ

1.1. Ekoloji Kavramı
Ekoloji terimi, Yunanca “Oikos” (ev, konut yeri, yerleşim yeri) ve “Logos” (bilim,
çalışma, araştırma) kelimelerinden türemiş ve ilk defa 1858 yılında Henry David Thoreau
kullanmış, fakat terime kesin bir tanımlama yapılmamıştır (Sevgi, 2015, s.30).
1866 ‘da Earnst Haeckel, “General Morphology’’ isimli kitabında terimin tanımını
doğanın ekonomisine ait her türlü bilgiyi tanımlamak ve hayvanların organik ve inorganik
çevreyle olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla kullanmıştır. Haeckel, 1859’da Charles
Darwin’in yazdığı “Türlerin Kökeni’’ isimli yapıtında doğanın ekonomisi düşüncesinden
etkilenmiş, bu fikri içine alan bitkiler ve hayvanlar ile onların çevrelerinde düzenlenmiş
bir sistem olduğu düşüncesini Thoreau’nun ekoloji terimi temelinde geliştirmiştir
(Yardımcı, 2006, s.14-18).
Darwin’in fikirlerini esas alan Alman doğa bilimci Ernst Haeckel ilk olarak canlı türlere
ait karşılıklı ilişkilerin özel bir bilim dalının konusu olabileceğini ifade etmiş, bu bilim
dalını “ekoloji” olarak adlandırmış ve bu terimin anlamını şu ifadeyle tanımlamıştır:
Ekoloji deyiminden, doğanın ekonomisi ile ilgili olan bilgiler topluluğunu anlıyoruz. Bu
bilgiler hayvanların organik ve inorganik çevresi ile olan tüm ilişkilerinin incelenmesini
kapsamaktadır. Bu ilişkiler hayvanlar ve bitkiler arasında ister dostça, ister düşmanca olsun;
ister dolaylı, isterse doğrudan doğruya bağıntılı bulunsun, bu bilim dalı hepsini kapsamına
almaktadır. Kısa bir ifade ile ekoloji, Darwin’in “yaşam için savaş” koşulları olarak ifade
ettiği tüm karmaşık ilişkilerin incelenmesi ve araştırılmasıdır (Çepel, 1983, s. 9).

Odum’un tanımına göre Ekoloji, tabiatın yapı ve işlevini inceleyen bir bilim dalıdır. Odum
ekoloji terimini doğanın yapı ve işlevinin çalışmasını destekleyen, araştıran bir sistem
(ekosistem) olarak tanımlamaktadır (Oruç, 2006, s. 21).
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü Ekoloji terimini ‘Canlıların hem kendi aralarındaki hem
de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı’ olarak
tanımlamıştır.
Ekoloji (Ecology) terimi dilimize Fransızca karşılığından (ecologie) gelmiştir.
Ekoloji bir anlamda çok yeni, başka bir anlamda da, epeyce eski bir bilim dalıdır. Yakın
yıllara kadar ekoloji, biyolojinin oldukça önemsiz bir branşı olarak; bitki ve hayvanların
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çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı şeklinde tanımlanırdı. Oysa, 1970’ten bu
yana, ekolojinin kapsamı, çevre sorunlarının giderek önem kazanmasıyla genişledi ve insandoğa ilişkilerini de içermeye başladı (Kışlalıoğlu, ve Berkes, 1990, s.13).

İnsan ekolojisi hem sosyal hem de biyolojik bütünlükleri içine almalıdır. Biyolojiyi,
antropolojiyi, budunu6 (demografi-nüfus bilimi), ekonomiyi, dilbilimini, sanatın
dallarını, tarihi, dinleri ve siyaseti dahil etmek mümkündür. 1960’lı yıllarda çevre
sorunlarının artmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan ekolojik bilinç, yalnızca doğaya
dönmeyle kalmamıştır. Kendilerini kırılmış, boğun eğmiş, ezilmiş olarak hisseden
insanları da bu soyut ve yapay dünyadan uzaklaştırmaya ve ilerleme terimine karşı
çıkmaya zorlamıştır (Guattari, 1990, s. 8). Sanayileşme, teknolojinin yarattığı aşırı ve
hızlı tüketimle birlikte nükleer ve kimyasal kirlilik ile zehirli atıklar, asit yağmurlarına,
toprak kirliliğine, toplu hayvan ölümlerine, çölleşmeye, biyolojik çeşitliliğin azalmasına,
ozon tabakasının incelmesine neden olmuştur. Bu olumsuz etkilerin sonucunda ekoloji
bilimi hem büyük bir önem hem de sanayileşmiş kapitalizmin sosyal dengeleri
etkilemesinden dolayı siyasi bir boyut kazanmıştır. “Kirlenen sadece çevre değildir.
Gruplar arası mikro ilişkilerden (aile, komşuluk, yardımseverlik vb.) makro ilişkilere
(devletler arası siyaset, milliyetler arası etnik çarpışmalar vb.) kadar her şeyin yeniden
düşünülmesi lazımdır” (Guattari, 1990, s. 5).
İnsanlarda çevre bilincinin oluşmaya başlamasıyla birlikte sistemin çevre politikalarına
karşı farkındalık yaratmak için Greenpeace ve Friends of Earth gibi çevreci örgütler,
Almanya’da “Yurttaş İnisiyatifleri” ekolojist hareketi ortaya çıkmıştır. 1970’lerde
ekolojist eylemler etkili olmaya başlamıştır. Aynı dönemde, Avrupa’nın birçok ülkesinde
siyasal partiler de kurulmuştur. 1973 yılında İngiltere kurulan ilk partı “Ekoloji Partisi’dir.
1983 yılında Almanya’daki “Yeşiller Partisi’nin parlamentoya girmesiyle yeşil (ekolojist)
hareketin, siyasal alandaki en önemli başarısı olarak kabul edilmektedir. (Yardımcı, 2006,
s. 33.).
Son dönemlerde insan, çevre ve ekoloji bir bütün olarak ele alınmaktadır. Çevre, canlıların
yaşamasını sağlayan, onları sürekli etki altında bulunduran biyotik ve abiyotik faktörler

6

TDK tanımı: Toplum bilimi, kavim-bilimini, ulus, millet
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kompleksi olarak tanımlanmıştır (Boşgelmez ve diğerleri., 2000, s. 5).
Çevre bilimleri, ekoloji kaynaklı bir bilim olmasına rağmen, ekoloji ile eş anlamlı
değildir. Çevre bilimleri, ekolojiden başka diğer bilim dallarıyla da ilişkide kuran bir
bilim dalı olarak son yirmi yılda ortaya çıkmıştır. Çevre bilimlerine ormancılık, ziraat,
tıp, kimya, antropoloji, coğrafya, ekonomi, fizik, mühendislik ve hukuk da katkı
sağlamaktadır (Kışlalıoğlu ve Berkes, 1990, s. 13).
Çevrenin tanımı Çepel’e göre; "Çevre, canlıların içinde yaşadığı ortamdır." Bir bilim
dalı olarak ekolojinin kapsamı, çağın gerekleri ve öncelikleri doğrultusunda genişleyerek
şekillenmiş ve önem kazanmıştır.
Sosyologlara göre ise, "Çevre, insanın durumunu ve gelişimini etkileyen ve insanın kendi
etrafından kaynaklanan etkenler topluluğudur" (Çepel, 1983, s.32).
Çepel, Genel Ekoloji isimli kitabında, dünyamız üzerinde çeşitli yaşam alanlarına
dağılmış canlıların, içinde bulunduğu abiyotik çevre ile karşılıklı ilişki ve etkileşimler
kurarak oluşturdukları yaşam dünyasına, "ekosistem" dendiğini belirtmektedir. Küçük bir
göl, bir karınca yuvası, orman, çayır, denizler, akarsular hepsi birer ekosistemdir ve
orman ekosistemi, çayır ekosistemi gibi ifadelerle tanımlanırlar.
Ekoloji 1940’lı yıllarda canlı organizmaların diğer organizmalarla ve çevrelerindeki
fiziksel ortam ile ne tür ilişkide olduklarını inceleyen bir bilim dalı olarak kabul
edilmiştir. Ekoloji başlangıçta hayvan ve bitkilerin çevreyle olan ilişkilerini incelemiş,
daha sonra Darwinist teorinin gündeme gelmesiyle bu kavrama insan da dahil edilmiştir.
Ekoloji sadece bitkileri, çevreyi ele almamıştır. Ekolojinin ele aldığı konulardan birtanesi
de sosyal ekolojidir. Sosyal ekoloji olarakta ifade edilen ‘toplumsal ekoloji’ kavramı ilk
defa ABD'li düşünür Murray Bookchin tarafından 1964'te yazdığı ''Ekoloji ve Devrimci
Düşünce'' adlı makalede kullanılmıştır (Oruç, 2017, s.4-14).
Bookchin'e göre insan doğadaki herhangi bir canlıdan farklı değildir; insan, evrimin ve
doğanın bir parçasıdır. Doğal felaketler sonucu ortaya çıkan ekolojik altüstler ayrı
tutulmak kaydıyla günümüzde yaşadığımız ciddi ekolojik altüst oluşların temelinde
ekonomik, etnik, kültürel, toplumsal cinsiyete dayalı ve benzeri çatışmalar yatmaktadır.
(Bookchin, 2013, s.10). Sosyal ekoloji kavramını literatüre Murray Bookchin
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kazandırmıştır. Murray Bookchin’ın kazandırdığı bu kavramı Rüştü Ilgar, “Sosyal
Ekoloji Ve İnanç İlişkisinin İrdelenmesi” isimli makalesinde, Sosyal Ekolojiyi, insanın
içinde yaşadığı ortam, yani diğer bütün canlı ve cansız varlıklar ile insanı kuşatan tabiat
parçası olarak tanımlar. Doğal ortama “tabiat çevre” de diyebiliriz” (Ilgar, 2006, s. 96.)
olarak özetler.
Murray Bookchin’in tanımladığı sosyal ekoloji kavramını Guattari’i ise farklı alanlara
yayarak şu şekilde açımlar:
Sosyal ekoloji, zihinsel ekoloji, çevre ekolojisi ve bütün bunlar bir ekofizinin estetik etiğinde
mümkündür. İnsanlığın sosyalliğe, “doğa”ya olan bağları git gide bozulmaya başlamıştır.
Üçüncü dünyanın vahşi yersiz yurtsuzlaştırılmasından da bahsetmek gerekir. Bir başka
sosyal ekolojik yıkım, 19.yy.’dakinden daha vahim bir durum, çocukların emeğinin
sömürülmesidir. Sosyal ekoloji sosyalliğin her düzeyinde insani ilişkilerin yeniden
kurulabilmesi için çalışmak zorundadır (Guattari, 1990, s. 19-24).

Son yıllarda gelecek kuşakların açlık ve yoksulluk yaşamaması, temiz, sağlıklı bir
dünyada, kendilerinden emin, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için ekolojinin önemi
anlaşılmaya başlanmıştır. Gelecek kuşaklarda ekolojik bilinç farkındalığı oluşturmak ve
sürdürülebilir kılmak, sanatın ilgi alanlarından biri haline gelmiştir.

1.2. Ekolojik Sanat
Gezegenimizle ve yaşam alanlarımızla kurduğumuz ilişkide yeni bir paradigmaya ihtiyaç
duyulmuştur. İnsanın doğayla ilişkisindeki ‘hükmetme’ anlayışı yerine yeni bir kültür ve
davranış biçimi oluşturması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Kapitalist sistemin bitmek bilmeyen tüketim arzusu, canlı neslinin tükenmesine,
yenilenebilir ve yenilenemez kaynakların tehdit altında olmasına, ormanların yok olmaya
karşı mücadele vermesine ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur. Bu durum
karşısında sanatçı, geleneksel galeri ve müze mekanlarından uzaklaşarak, sanayileşme ile
birlikte devasa boyutlara ulaşan doğanın yıkımına dikkat çekmek, doğayı tekrar yaşanır
kılmak ve sanat aracılığıyla yeniden insanın doğayı keşfetmesini sağlamak için ekoloji
temalı işler üretmeye başlamıştır.
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1960’lı yıllardan sonra 70 ve 80’lerde Arazi sanatı, Çevresel Sanat, Toprak Sanatı vb.
isimlerle tanımlanan dış mekan işleri, savaşlar, sanayi ve teknolojinin hayatımıza girmesi,
çevre katliamları sonrasında ortaya çıkan “doğa” sanatı örnekleri olarak tanımlanmıştır.
Fakat 1990’larda “Ekolojik Sanat” ifadesi kulanılmaya başlanmıştır.
Arazi SanatI diğer sanat anlayışlarından da beslenmiştir. Amerikalı sanatçılardan Hanse
Haacke, Robert Smithson, Dennis Oppenheim ve Robert Morris gibi sanatçılar taş, toprak
gibi doğal malzemeleri arazinin direk kendisine işler yapan sanatçılardır. Arazideki bu
malzemeleri plastik yüzeyde farklı yorumlayarak çalışmalar yapan başka bir sanat
anlayışı ise Yoksul Sanat (Arte Povera) dır. Taş, toprak gibi doğal malzemeler kullanan,
geleneksel uygulama ve malzemelere karşı çıkan Yoksul Sanat sadelik ve nesnelliği yalın
ifade eden “Minimalizm” kendine özgü bir doğallığı olan, gelip geçiciliğe vurgu yapan
“Happening” Arazi sanatıyla ilişkilendirilen akımlar olmuştur (Ataseven, 2016, s. 273).
1960’ların sonuna doğru Avrupa’lı bir grup sanatçıyla İtalya’da ortaya çıkan NeoAvangard hareketlerden birisi de doğadaki doğal malzemeler ve “endüstriyel
malzemelerin minimalist kullanımı ile”7 her türden malzemeyi sanatta bir araç olarak
kullanmayı amaç edinmiş bir sanat anlayışı Yoksul Sanattır. Yoksul Sanat, sanatın
metalaşmasına ve ticari amaçla kullanımına karşı bir tavır sergilemiş, doğal nesnelerle
işler üretip insanın doğanın bir parçası olması gerektiğini öne sürmüştür (Yağmur, 2016,
s. 1980).
Arazi sanatı, sanatçının doğal süreçlere katılması, performans sanatıyla ve doğada yer
alan enstalasyonların kapalı mekanlarda belge, fotoğraf, harita vb. malzemeler
kullanılarak sergilenmesi dolayısıyla da kavramsal sanatla ilişkilendirilebilir. Bu
dönemde doğada yapılan işler, doğal materyaller kullanılarak, çevresel farkındalık
oluşturmak, yenileme, geri dönüşüm, mekana uygun özel projelerde dahil olmak üzere
farklı uygulamalar içeren çalışmalardır
1960 sonrası sanayi devrimi, endüstri ve teknolojinin verdiği zararlar sanatçıların doğaya
karşı sorumluluğunu arttırmış ve sanat bu sorumluluğun bir parçası olmuştur.
Altmışlı yıllardan itibaren sanatçı doğayı, geleneksel bir sanat nesnesi anlayışından daha

7

Danto, Arthur.C, Sanatın Sonundan Sonra
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farklı bir bakış açısıyla tasvir etmeye başlamıştır. Alışılagelmişin dışında bilindik
malzemeler yerine doğanın parçası olan malzemeler kullanarak yaptığı enstalasyonlar ile
araziye müdahalede bulunan Smithson’ın ifade ettiği gibi sanatçı yapıtlarında “fırça
yerine buldozer”8 kullanmıştır. Saehrendt ve Kittl’e göre;
Arazi Sanatı kavramından geniş anlamda anlaşılan, sanatçıların doğaya müdahaleleridir:
Doğa, resimde olduğu gibi tasvir edilmez, bizzat sanatsal tasarım aracı haline gelir
(Saehrendt ve Kittl, 2014, S.42).

Sanatçı, bilinen, geleneksel manzara resmi yerine doğal malzemelerden yaptığı açık alan
yapıtlarını, şehirlerde yaşayan galeride hiç sergi gezmemiş halkla çarpıcı fotoğraflarla
belgeleyerek insanları doğal dünya ve sanat eseriyle buluşturmuştur.
Barbara C. Matilsky Kırılgan Ekolojiler: “Çağdaş Sanatçıların Yorumları ve Çözümleri”
isimli kitabında sanatçının ekoloji ile ilişkisini şu şekilde ifade eder:
1960’lardan bu yana yeni ve önemli bir sanat hareketi, doğayı deneyimleyip onunla iletişim
kurarak, doğayla hayati bir bağı yeniden kurmak üzere ortaya çıkmıştır. Sanatçı doğal olaylar
ve güçlerin yanı sıra özel çevre sorunlarını da yorumlar. Heykel ve resim ile doğa ve insan
arasında bir denge sağlayan daha önceki sanatçıların aksine, çağdaş sanatçılar gerçekte

doğal ekosistemleri yeniden yaratır, onarır veya düzenlerler. Onların sanat çalışmaları
büyük şehirlerde veya bu şehirlerin yakınlarındadır. Çöp sahaları, terk edilmiş boş kentsel
alanlar, nehirler, sulak alanlar, kıta sahanlıkları gibi yerlerde sanatçılar tarafından yaratıcı bir
şekilde ıslah ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu alanlar sadece doğal, yöreye
özgü hayvan ve bitki türleri için bir yer, bir davet oluştursun diye değil ayrıca insanların doğa
ile daha yakın bir ilişki geliştirebileceği kamusal mekanlar olarak tasarlanmıştır
(Matilsky’den akt. Zümrüt, Aydın, s.55).

Ötgün ise bu dönüşümü “Sanat mekanı yer olmaktan çıkıp bir göstergeye dönüşmüş,
zaman zaman sanatsal mecranın kendisi haline gelmiştir” (Ötgün, 2016) şeklinde ifade
etmiştir.
Sanatçılar galerinin sunduğu sınırlı mekanla kalmamış, galeri ve müze gibi mekanlara
tepki olarak yeryüzünü kullanmaya başlamışlardır. Yeryüzü uçsuz bucaksız bir sergi
mekanı olarak sanatçıların çalışmalarında etkili olmuştur. Robert Smithson, Walter De

8
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Maria, Dennis Oppenheim ve Michael Heizer gibi yeryüzü sanatının önemli isimleri, New
Mexico, Utah, Nevada, Arizona ve daha başka çöllerde mekana özgü devasa işler
üretmişlerdir.
Birçok sanatçı “modernizmin beyaz küpünden”9 uzaklaşabilmek, doğaya daha yakın
olmak ve çevresel bozulmalara tepki göstermek amacıyla kapalı mekanlardan tabiata
yönelmişlerdir. Beyaz küpün10 otoritesini sarsan Arazi sanatı bu durum karşısında yaratıcı
işler ortaya koymasıyla gündeme gelmiştir. Arazide çalışan sanatçının yapıtlarını
enstalasyon, fotoğraf gibi görseller kullanarak galeride sergileme ihtiyacı duyması ise
çelişkili bir durum olarak görülmüştür.
Arazi Sanatı’nın önemli isimlerinden biri olan Roberth Smitshon da yapıtlarını zaman
zaman galeride sergilemiştir. Roberth Smithson sanatını iki farklı alanda ürettiğini ifade
etmiştir. Birincisini galerinin sınırları içinde iç mekanda, ikincisini ise galeri mekanı
dışında geniş, büyük ölçekli dev arazilerde doğanın kendi malzemeleriyle yapmıştır.
O’Doherty, bu durumu, Robert Smithson üzerinden bu durumu şu sözlerle aktarır:
Evet, öyle, ama bence sanat belli sınırlarla ilgilidir ve ben de sanat yapmakla ilgileniyorum.
Bunu geleneksel bulabilirsiniz. Yalnızca dış alanlarda çalıştığım zamanlar da oldu. İlk
projelerim arasında toz hale getirilmiş malzemeleri toprağa gömmek fikri vardı. Ama sonra
iç-dış diyalektiği ilgimi çekmeye başladı. Derken fark ettim ki sanatsal özgürlük anlamında
bir çölde olmakla kapalı bir odada olmak arasında bir fark yok (Smithson’dan akt.
O’Doherty, 2013, s. 19.).

Ekolojik konulara olan ilgi ve farkındalık 1960’lı yıllarda gündemde olan çevre
hareketlerini takiben gelişmiştir. Büyük bir çevre hareketini desteklemek amacıyla ortaya
çıkan bu sanat anlayışı, tahribata uğramış alanları onarmak, çevresel konulara kalıcı
çözümler bulmak, bu konuda toplumu eğitmek, doğaya dair toplumsal bilinç uyandırmak,
teknoloji karşısında doğayı görünür ve değerli kılan bir bakış açısıyla zarar görmüş
mekanları yeniden kazanmak, restore etmek gibi rol üstlenmiştir. Çoğu zaman sanatçının
bu rolü sorunlara kesin çözümler bulmak olmasa da insanı düşünmeye sevk etmesi yeterli

9
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olmuştur.
1969 yılında asit yağmurlarının İsveç göllerindeki balık ölümlerine neden olması
dünyadaki ekolojik problemlerin ciddiyetini göstermiştir. 1970’ lerin ikinci yarısından
itibaren çevre hareketi örgütleri ve kent merkezlerindeki toplumlar, toplumsal adalet
mücadelesi için bir araya gelmeye başlamışlardır (Çokbilen, 2011, s.8.).
Ekolojik sanatın iki önemli ismi, ekoloji sanatının öncüsü olarak nitelendirilen Helen
Mayer- Newton Harrison çifti sanatçının işlevini şu şekilde ifade eder:
...aramak, değerin keşfi, keşiflerin değerini bilmek, değerin niteliklerini keşfetmek...bu
değerlere kanıt teşkil etmek, özeleştirel olmak... bu değerleri tekrar daha açık dile getirmek,
tekrar özeleştirel olmak. Bu süreç ile yeni metaforlar ortaya çıkar ve eskilerin değeri sınanmış
olur (Brown, 2014, s. 7-8).

Sanatçı, sanat projeleriyle sanatı alıp satılan bir ürün yerine, doğada açık alanda yaptığı
çalışmalarla, toplumları değişen-dönüşen dünya hakkında düşünmeye, tartışmaya, yaşam
biçimimizi gözden geçirmemize, farkındalık yaratan kalıcı yararlara sahip gerçek bir
değişime etki etmeyi amaçlayan işler yapmıştır. Bu çalışmalar disiplinler arası bir hareket
olan “Ekolojik Sanatın” ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Ekolojik sanat terimi ise 1990’lı yıllarda ifade edilmeye başlamıştır. Ekolojik sistem
sanatın bir parçası olmuş, sanatçılar çevresel sorunlar karşısında farkındalığı sağlamak
için, özellikle şehir planlamacıları, sosyologlar, biyolog, botanikçi, ziraat bilimci ve diğer
disiplinlerden bilim insanlarıyla, çeşitli çevreci sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde
çalışarak projelerini üretmişlerdir.
“Ekolojik sanat felsefesi; ekolojik bilinç, insan ve doğanın uyumlu birlikteliği üzerine
temellenen evrensel bir harekettir” (Bianco’dan akt. Mammur, 2017, s. 1003).
Birchler, Suzi Gablik’in “Bir Dünya Görüşünü Değiştirmek” konulu konuşmasında,
ekolojik sanatın bir aktivist eylem olduğunu belirttiği ve insan doğa ilişkisinin önemini
anlattığı “Ekolojik Sanat: Kültürel Aktivizm ve Ruth Wallen” isimli sanat raporunda şu
ifadelere yer vermiştir:
Bir Eko-Sanatçı’nın işi fiziksel formuyla zarar görmüş bir alanı da kurtarıyor olsa, bir
ekosistem de koruyor olsa, devamlı bir iyileştirme sağlıyor ya da sembolik olarak birbiri
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içerisine geçmiş insan-doğa ilişkisine, baskın olan dünya görüşünü temelden ekolojik
bilgeliğe dayalı bir dünya görüşü ile değiştirme niyetine dikkat de çekiyor olsa, o sanat eseri,
Eko-Sanat için uygulamada çok büyük önem taşır (Gablik, 1992, s.49).

Ekolojik sanat, dünyanın kaynaklarını ve yaşam formlarını ekolojisini, korumayı,
iyileştirmeyi veya canlandırmayı amaçlayan bir sanat türü ve sanatsal uygulamadır. Bu
tanımdan yola çıkarak ekolojik sanatçı, “yeryüzünde yaşayan canlılar ve onların yaşam
alanları üzerinde oluşan olumsuzluğu onarmak ve buna dikkat çekmek amaçlı sanatsal
üretimlerinde duyarlılığı temel alan, olumlu müdahalede bulunan bir lider ve aynı
zamanda da bir aktivist” olarak tanımlanabilir. Ekolojik sanatın çevresel sanattan farkı,
fonksiyonel ekolojik sistemleri (retorasyonun yanısıra sosyal olarak angaje olan aktivist,
toplum temelli müdahaleler) içermesidir (Bianco, 1997).
Ekolojik sanatçının amacı yalnızca çevredeki petrol sızıntıları, çöp atıkları veya sularda
oluşan kirlilik, hava kirliliği gibi sorunlara müdahale etmek değil, aynı zamanda toplumu
çevreye karşı bilinçlendirmek, sosyal bilinç, farkındalılık oluşturmak, toplumu olaya dahil
etmek ve insanların doğayla pozitif ilişki kurmasını sağlamaktır.
Sacha Kagan, Amerikalı John Malpade gibi, Güney Florida Çevresel Sanat Projesi
organizasyonu için ekolojik sanatın, sadece farkındalık uyandırmak olmadığını, aynı
zamanda toplumu harekete geçiren ve davranış değişikliği oluşturan bir özelliğe sahip
olduğunu, bugüne kadar toplumsal hareketlerden beslendiğini ve toplumdan güç aldığını
belirtmiştir (Kaghan, 2011, s. 275.).
Kagan’ın bir sanat projesi üzerinden ifade etmeye çalıştığı bu yaklaşımına benzer
çalışmalar, ekolojik sanat olarak nitelendirilen anlayış çerçevesinde yapıtlar üreten başka
çalışmalarda da kendini gösterir. Örneğin, bu sanatçılardan Mel Chin, başarılı birçok galeri
ve müze sergisinden sonra, aktivist ekolojik bir sanat çalışması ortaya koymak için sanat
nesnesini farklı bir alana (araziye) taşımıştır.
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Resim 3 Mel Chin, 1990, Tekrarlanmış Alan/ Revival Field.
Erişim: 2.12.2018 http://melchin.org/oeuvre/artist-writing-revival-field

Bu bağlamda Ahu Antmen, Mel Chin’in 1990 yılında Minnesota’da uygulamış olduğu
“Toprak Diriltme Projesi”ni, şu şekilde değerlendirmiştir:
Mel Chin 1990 yılında “Toprak Diriltme Projesi” adı altında Minnesota’da uygulamış,
kimyasal atıklardan verimsizleşmiş bir araziyi gerekli zirai uygulamalarla başvurarak birkaç
yıl süren çalışmalar sürecinde parsel parsel “iyileştirerek” doğaya yeniden kazandırmış,
kendiliğinden yıllarca sürebilecek olan bir doğal süreci hızlandırmıştır (Antmen, 2010, s.
275).

Resim 3’deki “Tekrarlanmış Alan” projesi olarak bilinen çalışmasında sanatçı, bitkilerin
zehirli toprak ve toksik maddelerden arındırılması üzerine çevre bilimci olan Dr. Rufus
Chaney ile birlikte araştırma yapmıştır. Kavramsal ve bilimsel olarak temellendirilen bu
çalışması ile, sanatın yalnızca galeride sergilenen bir yapıttan çok daha fazla şey ifade
ettgeleneksel nesne yapımına bağlı kalmamakla birlikte teknoloji ve bilimsel sürecin
sanat aracılığıyla ortaya konması, ekolojik bilinç oluşturulabileceğini göstermiştir. Bu
proje insanlardan aldıklarını doğaya tekrar vermesi ve sanatın sosyal bilinç, toplumsal
sorumluluk oluşturması anlamında oldukça önemlidir. Bu ve buna benzer yaptığı
çalışmalarla Mel Chin, günümüz ekolojik sanatının en önemli temsilcilerinden birisi
olmuştur.
Birchler’ in “Ekolojik Sanat: Kültürel aktivizm ve Ruth Wallen” makalesinde belirttiği
üzere, Suzi Gablik’e göre Eko-Sanat, ütopik bir hayali gerçek maddi gerçeklikle
sonuçlanan kuram ve uygulama arasındaki sürekli etkileşimin fiziksel bir dışavurumudur.
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Ekolojik Sanat, farklı bir düşünce şeklini, ekolojik bilgeliği gerçekleştirerek insanların
kavramsal farkındalığını tekrar düzenlemeye kalkışan bir dizi kültürel strateji olarak
algılanabilir.

Resim 4 Ruth Wallen, 2018, Daylighting Escondido Creek Watershed /Escondido Nehrinde
Günışığı.
Erişim:10.12.2018. http://www.ruthwallen.net/currenteventsindex.html

Ekolojik Sanatçı Ruth Wallen’ın Resim 4’deki işleri, insanlara, kendilerinin dışında kalan
doğayla olan ilişkilerini tekrar düşünmeleri için fırsatlar tanımaya odaklanır. Bu amaçla
Wallen, sanatsal uygulamalarını postmodern kültürel ve politik çevrede geliştirir. Sanatın
postmodern dünyadaki rolü ve sanatçının toplumla olan ilişkisini baz alan Wallen, sanatın
toplumu dönüştürme yeteneği hakkındaki sanatsal tartışmalar içerisinde yapıtlarını
üretmektedir. Ruth Wallen’ın yaptığı eko-sanat işleri, insanların dünya görüşlerini yerle
bir etmeye ve inanç sistemlerini yeniden kurmaya başlayan, bu sayede de kendileri
dışında kalan doğa ve birbirleri ile olan kültürel ilişkilerini değiştiren insan toplulukları
yaratarak toplumsal değişimi elde etme amacı taşır. (Birchler, 2007, s. 94-95).
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Resim 5 Joseph Beuys, 1982, 7000 Oaks tree / 7000 Meşe Ağacı” projesi
Erişim: 8.12.2018. http://www.artsblog.it/post/5669/il-giardino-di-beuys-a-cagliari

Alman sanatçı Joseph Beuys’un yaptığı Resim 5’deki “7000 Meşe Ağacı” projesi önemli
bir ekolojik sanat projesi olarak değerlendirildi. 1982 yılında Almanya Kassel kentinde
gerçekleştiren 7. Documenta’da Beuys’un projesi kapsamında Kassel şehri yeniden
ağaçlandırıldı. Bu bağlamda sanatçı farklı sanat anlayışı ile yaptığı çalışmaları “sosyal
heykel”11 vb. gibi tanımlar kullanarak farklı performans ve kavramsal işler yaptı. Joseph
Beuys’un bu projesi uluslararası alanda çok büyük yankı uyandırdı ve “Uluslararası Açık
Üniversite” (Free International University) ve Dia Sanat Vakfı desteğinin katkılarıyla New
York’ta, 7. Sidney Bieanali kapsamında ve Oslo’da Sanat Akademisi’nin önünde bir çok
yere ağaç dikilmesi bu projenin ekolojik bir proje olarak doğaya çok büyük katkıda
bulunmasıyla sonuçlanmıştır (Spaid, 2002), s.9.).

11

Bknz. Antmen, Ahu. “20.yüzyıl Batı Sanatında Akımlar”
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Resim 6 Joseph Beuys, 1974, Ben Amerika’yı Seviyorum, Amerika’da Beni Seviyor / I Love
you America, America Loves Me Too
Erişim:8.12.2018.https://viewfromaburrow.files.wordpress.com/2015/07/tumblr_majs44i7n91rcs
pl0o1_1280.jpg

Ekolojinin diğer açıdan incelediği önemli bir alan da sosyal ekolojidir. Joseph Beuys’un
sosyal ekolojik bağlamda değerlendirilebilecek Resim 6’daki “Ben Amerika’yı
Seviyorum, Amerika’da Beni Seviyor” isimli çalışması, hem Amerika Birleşik
Devletleri’nin Amerikan yerlilerine yaşattığı drama hem de doğal yaşamın önemine dikkat
çekme çabasının bir ürünüdür. Bu çalışmada o coğrafyanın kendine özgü bir kurt türünü
(coyote, kır kurdu) kullandı. Bu kurt dışında olabildiğince Amerika Birleşik Devletleri’ne
ait bir şey kullanmamaya ve görmemeye dikkat etti. Sanatçı, Almanya’dan bir sedye ile
ambulansa konularak, ambulansın sirenleriyle birlikte uçağa kadar getirildi. Uçak Amerika
Birleşik Devletleri’ne girdiği andan itibaren sanatçı gözlerini kapattı ve bu şekilde pasaport
kontrolünden geçti. Havaalınından çıkmadan bir keçeye sarıldı ve tekrar bir sedyeye
yerleştirilerek ambulansla galeriye kadar getirildi. Galeri tel örgülerle gerilmiş ve tahta bir
platform konulmuştu. Bu şartlarda sanatçı Amerika Birleşik Devletleri topraklarına
basmamış oluyordu. Bu vaziyette yarı vahşi bir kurt ve biraz saman parçasıyla keçeye
sarılmış sanatçı üç gün geçirmiştir. Burada kır kurdu Amerika’nın gerçek sahipleri olan
yerli Kızılderilileri, Wall street gazetesi ise Amerika Birleşik Devletleri’nin acımasız
ekonomisini simgelemekteydi (Yılmaz, 2013, s. 349). Kimseyle yakın temasa geçmemek
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için ülke topraklarına ayak basmadan bu çalışmayı gerçekleştirdi. Bu çalışmasını
başlangıcından sonuna kadar video ve fotoğraflarla belgelemiştir.
Joseph Beuys, Amerika Birleşik Devletleri’nin yanlış politikaları nedeniyle önce bu işi
yapmakta kararsız kalmış, fakat sonra bu ülkenin yerlilere yaptığı acımasızlığı ifade
edebilmek adına projesini 1974 tarihinde gerçekleştirmiştir. Beuys bu eyleminde,
Amerikan yerlilerinin katledilmesini gerçek bir kurt kullanarak anlatmıştır. Beyaz Adamın
bir kültürü nasıl yok ettiğini, sosyal ekolojik dengenin insan eliyle nasıl bozulduğunu
betimlemektedir. Beuys’un bu betimlemesi, hem ekoloji ile sosyal ekoloji arasındaki
ilişkiyi göstermesi, hem de insanın insan üzerinde kurduğu tahakkümün, beraberinde
insanın doğa üzerinde kurduğu tahakküme de dönüştüğünü işaret etmesi bağlamında
oldukça dikkat çekicidir.
Beuys’un yaptığı projelerden anlıyoruz ki, sanatçı, toplumu değiştirme ve dönüştürme
gücüne sahip olan, toplumsal bilinç oluşturan, yaratma becerisi, farklı anlatım biçimiyle
önemli bir aktivisttir.

Resim 7 Ferhat Özgür, 2009, Metamorphosis Chat, Metamorfoz Muhabbet.
Erişim: 23.12.2018. https://ferhatozgur.com/metamorphosis-chat

Ülkemizin çağdaş sanatçılarından Ferhat Özgür’ün sosyal ekoloji bağlamında
değerlendirilebilecek olan Resim 7’deki “Metamorfoz Muhabbet” isimli çalışması, biri
modern diğeri muhafazakar iki kadının giyim tarzı, kültürel ve toplumsal farklılıkları ve
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birbirleriyle kurdukları arkadaşlık üzerinden Türkiye gündemine değinmiştir. Sanatçı bu
çalışmasında annesini kullanmıştır. Annesini kullanma nedenini ise şu şekilde
açıklamaktadır.
Annem benim için okuma yazma bilmeyen bir aydın. Namazında niyazında bir solcudur.
Altındağ bölgesi Türkiye’nin en büyük gecekondu bölgesi, burada yaşamaktadır. Güneyde
zenginlerin, kuzeyde yoksulların yaşadığı Ankara’da, annem bunlar içinde kültürel yapının
bir simgesi, bir çok şeyi taşıyan bir figürdür (Antmen, 2012, s.9.).

Bu çalışma “Modernlik- Gelenek, Batılılık- Doğululuk”12 gibi karşıt kavramları da
anlatmaktadır. Dünyanın birçok yerinde bienallerde, uluslararası gösterimde yer almıştır.
Türkiye’de modernleşme, kentleşme gibi konuları kadın üzerinden işlemeye çalıştığını
söyleyen Özgür, toplumsal dönüşümleri, kültür farklılıları, otoriter rejim, cinsiyet
ayrımcılığı gibi kimlik meselerini sanatsal bir duruşla “I LOVE YOU” isimli
çalışmasında bütün bu kaygılardan yola çıktığını politik bir duruşla hareket ettiğini ifade
etmektedir (Antmen, 2012, s.14.). Ayrıca Özgür, çalışmalarında kentsel dönüşüm,
mutenalaştırma, göç ve anayasal haklar gibi konuları da işlemiştir.

Resim 8 Alaattin Kirazcı, 2009, Tehlike Anında.
Erişim:23.12.2018. www.arkitera.com/soylesi/1013/alaattin-kirazci

Türkiye’de ekolojik sanat yaptığını ifade eden başka bir sanatçı Alaattin Kirazcı’dır. 2009
yılından beri Marmara üniversitesi heykel bölümünün bahçesinde atalık, evladiyelik
tohumları kullanarak domates, biber, patlıcan yetiştiren Alaattin Kirazcı bu eylemini

12

Antmen, A. Sanat Dünyamız 129 s. 12
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sanat olarak değerlendirmektedir. Sanatçı bu çalışmalara “ekolojik sanat” ve “organik
heykel” adını vermiştir. Atalık ya da evladiyelik tohum olarak adlandırılan tohumlarla
üretime başlaması, gazetede okuduğu damadın geline altın yerine biber tohumu takması
haberinden yola çıkarak bu çalışmaya başlamıştır. Örneğin, Resim 8’deki “Tehlike
Anında” ismini verdiği çalışmasını galeri mekanında sergilemiş, tohumların birer sanat
eseri olarak sergilenip ve lüks bir obje gibi satılabileceğini göstermiştir. Burada ironik bir
anlatım olduğunu da ifade etmektedir. Böylece tohumun çok önemli olmasına ve ülke
olarak tohumları dışardan almanın büyük üzüntü ve kültürel yoksunluk yaşattığına, sebze
meyve yetiştirmenin yiyecek kültürümüzün bu tohumlara bağlı olduğuna vurgu yapmak
istemiştir. Kirazcı “Tohumların hibritleştirilmesi ve genetiğinin değiştirilmesi kültürel
birçok şeyin de yok olması anlamına geliyor” sözleriyle tohumun yaşamımızda ki
önemine vurgu yapmış, insanların tohuma önem vermesi konusunda farkındalık, sosyal
bilinç oluşturmak istemiştir. Bir heykel sanatçısı olarak estetik bir form biçimlendirmek
yerine kabak tohumu dikerek sanatını günümüzün önemli sorunlarına çözüm için
kullanmıştır. Ekolojik sanat eylemi olarak bu tohumları ihtiyacı olan insanlara ücretsiz
vermiş ve tohumdan bitki yetiştirmenin önemini ortaya koymuştur. “Ekolojik sanat
projesini; farkında olmadan yürüttüğümüz ya da desteklediğimiz endüstriyel tarıma ve bu
süreci destekleyen kanunlara yapılan bir eleştiri olarak okumak gerekiyor” sözleriyle bu
projeyi neden yaptığını ifade etmiştir (Bilgiç,2018 Erişim Tarihi: 23.12.2018.
goo.gl/9fWLbC).

Resim 9 Alaattin Kirazcı, 2009 Tehlike Anında.
Erişim:23.12.2018. www.arkitera.com/soylesi/1013/alaattin-kirazci
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Alaattin Kirazcı, Marmara Üniversitesi kampüsündeki heykel atölyesinde bir sanat eseri
üretmedeki aynı hassasiyet ve duyarlılıkla tohumları dikiyor. Sanatçı bunları heykel
çalışmasından farklı değerlendirmiyor.

Resim 10 Olafur Eliasson, 2006, Your Waste of Time/ Zaman Kaybı.
Erişim:8.12.2018. https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100564/your-waste-of-time

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınmanın dünya üzerinde yarattığı
olumsuzlukları gündeme getiren önemli sanatçılardan birisi, Danimarkalı-İzlandalı,
Olafur Eliasson’undır. Eliasson’un 2006 yılında yaptığı Resim 10’daki “Zamanın Kaybı”
(Your Waste of Time) isimli çalışması, Ekolojik sanat bağlamında değerlendirilen bir
çalışmadır. Sanatçı, Vatnajökull’dan kopan büyük buz parçalarını, güneş panelleriyle
elde edilen, enerji kaynağı aracılığıyla soğutulan bir galeri mekanında sergilemiştir.
Sanatçının bu çalışmadaki amacı, izleyiciye doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı
sonucunda dünyanın en büyük ikinci buz kütlesinin ne kadar hızlı eridiğini göstermekti.
“Ice Watch London” ismini verdiği başka bir çalışmasında Eliasson, Grönlandlı bir jeolog
olan Minik Rosing ile birlikte güney batı Grönland fiyortundan kopan 30 parçadan oluşan
dev buzul parçalarını Tate Modernin önünde sergiledi. İzleyiciler buzulların yavaşça
erimesine tanıklık etmenin yanında isterse buz kütleleriyle temasta bulunabilecek, hatta
tırmanabilecekti. Sanatçının bu çalışması da bir önceki enstalasyonu ile aynı amacı
taşımaktadır. Bu bölgedeki binlerce buz bloğunun her saniyede birbirinden koptuğunu ve
oradaki ekolojik dengenin bozulmaya başladığını bu enstalasyon aracılığıyla göstermek
istemiştir. Eliasson’un bu çalışması insanların doğaya verdiği fiziksel zararı hissetmesi,
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iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini farketmesi açısından oldukça önemli bir çalışmaydı.
Eliasson, “Sanat, duyulara kapılarak, zaman, mekân, hiyerarşi, toplum, kültür ve
gezegendeki konumumuzu daha bilinçli hale getirebilir. Uzun vadede, bu yükselmişbilinç
daha iyi - duygusal, sosyal, politik olarak yaşamımızda önemli değişime yol açacaktır”
(Shaw, 2016 ) sözleriyle sanatın yaşam üzerindeki önemini ifade etmiştir.
Eliasson, sanat ve bilimin gücünü birleştirerek işler üreten günümüzün önemli ekolojik
sanatçılarındandır. Eliasson’un New York temsilcisi Tanya Bonakdar’la yaptığı söyleşide
“Amaç yaşadığımız dünyada yeni bir bakış açısı sunmak için, geniş bir izleyici kitlesine
ulaşmaktır” demektedir ( Rea, 2018 ).
Ken Johnson, Eliasson’un yaptığı çalışmalarla ilgili en etkileyici anlatımı, 2013 tarihinde
The New York Times’da yayınlanan haberde, “Eliasson’un sergisinden alınan en büyük
dersi “küresel ısınma, zarar görmüş doğanın intikamını alıyor” şeklindeki sözlerle ifade
etmiştir (Zeybek, 2016 ).

Resim 11David Maisel, 2015, The Lake Project 67/Göl Projesi 67.
Erişim:8. 12.2018. http://davidmaisel.com/works/the-lake-project/#8
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Yaşadığımız coğrafyanın gördüğü zararları havadan fotoğraflayan Amerika’lı sanatçı
David Maisel, bu çalışmalarla çevresel bozulmalara dikkat çekmek istemiştir. Sanatçı,
büyük ölçekli fotoğrafları ile açık maden çukuru görüntülerini bambaşka bir dünyanın
doğal güzelliklerini mercek altına alıyor gibi görünüyor, fakat fotoğrafladığı bu
görüntüler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kontrolsüz ağaç kesimi, atık su arıtma vb.
gibi endüstriyel çalışmaların, askeri testler ve madencilik gibi eylemler sonucunda
çevrede oluşan fiziksel değişimin görüntüleridir. Bu görüntüler ulaşılması zor ücra
yerlerin fotoğraflarıdır. Maisel Resim 11’deki “Göl Projesi” (The Lake Project) isimli
çalışmasında gölde oluşan bozulmayı şu sözlere ifade etmiştir.
Göl suyun yokluğunun cinayet mahalli, kendinin olumsuzlaması ve bir boşluk haline
gelm[esidir]. Görüntüler, bir anlamda, gölün otopsisi olarak işlev görmektedirler. Havadan
incelendiğinde, gölden geriye kalan izler bir kan nehri, bir mikroçip, ikiye bölünmüş bir
damar ya da bir galaksinin haritası gibi görünmektedir. İşte ben bu ulvi olanın çağdaş
versiyonunu ilgi çekici buluyorum. (Brown, 2014, s. 57).

Bir diğer sanatçı grubu, genellikle Avrupa’daki politik ve sosyal sorunları ele alan
Luzinterruptus sanat kolektifidir. Luzinterruptus’un “Plastik Atık Labirenti” (Labyrinth
of Plastic Waste) projesi Polonya’nın Katowice sokak sanatı festivalinde yapılan
çalışmalardan biridir. Sanatçılar 6000 adet su şişesi ve plastik kullanarak yaptıkları
labirentin amacını “Günlük tüketilen plastik atığın miktarını şiirsel bir yolla insanlara
göstermek istiyorduk” sözleriyle ifade emişlerdir. Bu grubun sanatçıları “Gelişmekte olan
ülkelerde oldukça ciddi sorunlara yol açan şişelenen su sektörüne dikkat çekmenin
yanında, büyük şirket sahiplerinin ve vicdansız egemen sınıfların eşsiz zenginliği için
ülkelerindeki su kaynaklarının özelleştirildiğini vatandaşlara göstermek istedik”
ifadesiyle plastiğin doğa için ne kadar zararlı olduğuna dikkat çekmek istemişlerdir
(Azzarello, 2014Erişim Tarihi: 20.12.2018. goo.gl/1LqNd).
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Resim 12 John Sabraw, Extracting samples from stream catch of iron and acid mine drainage in
Sulfur Springs Hollow, Ohio
Erişim: 20.12. 2018. http://www.johnsabraw.com

Bir başka örnek, ressam ve Ohio Üniversitesinde Profesör olan John Sabraw’dur. Sabraw,
Resim 12’deki Zehirli Çamur projesi ile Ohio Nehri bölgesindeki zehirli atıklardan kendi
pigmentlerini üretmiştir. Yoğun sarı ve kırmızı renkler terk edilmiş kömür madenlerinin
oksitlenmiş çamurlarından elde edilmiştir. Çin’den ithal edilen demir oksitli boyaları
satın almak yerine, bölgenin kirlilik problemini gün ışığına çıkarmak için terkedilmiş
kömür madenlerinden suya bulaşan ağır metalleri kullanmayı tercih etmiştir. Mühendisler
ve havza uzmanları ekibi ile beraber projelerini yürüten Sabraw’un araştırmasının ana
odağı, terkedilmiş kömür madenlerinden asit madenleri drenajıylakirlenen kaynakları
düzeltmektir. Bir aktivist ve çevreci olan Sabraw'un resimleri, çizimleri, yaptığı
enstalasyonları, çevre bilinciyle üretiliyor ve sürekli olarak sürdürülebilir bir uygulamayı
içeriyor. Sabraw, sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulmak için bilim insanlarıyla ve
çevrecilerle işbirliği yapan bir sanatçıdır (Kight, 2017).
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Resim 13 Barry Underwood, 2003, Fish II/ Balık II.

Resim 14 Barry Underwood, 2009, Headlands II/ Sürülmemiş Adalar II.
Erişim: 22. 12. 2018.

https://worldlandscapearchitect.com/illuminated-landscapes-barry-

underwood/

Barry Underwood ise fotoğraf, resim, performans ve sinema gibi sanat alanlarını
birleştirerek yaptığı Resim 14 ve 15 ‘deki “Elektrik Manzaraları “ (Landscape Light)
isimli enstalasyonunda ışık kirliliği, doğada kesilen ağaçlar, zarar gören kayalar,
okyanuslar ve bitki örtüleri gibi çevresel problemleri ışıkla büyüleyici görseller yaratarak
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gündeme getiriyor. Yaptığı çalışmalar ekolojik temelli olmanın yanında ortam odaklı
sanat olarak da değerlendilen çalışmalardır. Manzaralar ışık oyunlarıyla eşsiz, gizemli
görseller oluyor ve mekan algısını değiştiriyor. Underwood, HuffPost’a verdiği
röportajında “Benim niyetim ele alınmayan korkunç çevre felaketlerini tasvir etmek”
diyerek amacını açıklamıştır (Frank, 2017). Bu çalışmalar çevreci bir anlayışta olsalarda
ekolojik sanat anlayışına çok yakın çalışmalar olarak değerlendirilmemiştir.

Resim 15 Paulo Grangeon, 2008, Pandas on Tour/ Turdaki Pandalar. Photo: Francois Guillot
Takepart. Erişim: 23.12.2018. www.takepart.com/article/2014/02/25/pandas-tour-endanger

Buna benzer olarak Fransız heykel sanatçısı Paulo Grangeon, 1960’larda kaçak avcılık
yüzünden nesli tükenmekte olan Pandalar için bir çalışma yapmıştır. Resim 15’ deki
“Pandaların Turu” (Pandas on Tour) isimli çalışma ile dünyada nesli tükenen hayvanlara
dikkat çekmek için farklı mekânlar tasarlamıştır. 1600 adet kartondan tasarladığı panda
maketlerini birçok şehirde sergilemiştir.
Paulo Grangeon’ın 2008’de yapmaya başladığı bu sergi “Vahşi Yaşam Fonu”( World
Wildlife Fund) tarafından desteklenmiş ve Paris’in en popüler mekanı Eiffel Kulesi’nin
etrafı da dâhil olmak üzere 20’den fazla ülkede, farklı kentlerde, Taiwan’daki tiyatro
salonu gibi çok farklı mekanlarda sergilenmiştir. Dünyada yaklaşık 1596 panda sayısının
olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak sıkı denetlemeler ve oluşturulan farkındalık
sayesinde, panda nüfusunun azalması yavaşlamıştır (Bravo, 2014).
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Resim 16 Aida Sulova, 2012, Once Upon a Plastic Bag/ Bir Zamanların Plastik Torbası.
Erişim: 5.12.2018. https://www.aidasulova.com/trash-can-project?lightbox=i61yy7

Başka bir sanatçı Aida Sulova, Bişkek’teki Kırgız caddesinde gerçekleştirdiği Resim
16’daki “Bir zamanların Plastik Torbası“ (Once Upon a Plastic Bag) isimli çalışması ile
halkın inanılmaz boyutlara ulaşan atık problemiyle yüzleşmesi için çöp kutularını bir
tuval gibi kullanmıştır. Sulova bu çalışmasıyla sosyal bir bilinç ve çevreye karşı
farkındalık oluşturmak istemiştir. Wooster Collective, “Sulova, ağzını açmış insan
portrelerinden oluşan çeşitli fotografik çalışmaları çöp kutularının üzerine yapıştırıyor ve
insanlara bu atıkların bir şekilde dönüp dolaşıp birgün bedenlerine tekrar girdiklerini
hatırlatmaya çalışmıştır” sözleriyle sanatçının amacını ifade etmiştir (Brooks, 2017).
Chris Jordan 2003-2005 yılları arasında yaptığı “Tüketim Portreleri” (Portraits of
Consumption) isimli çalışmasında, günümüz toplumunun ardında bıraktığı enkazı,
bilinçsiz tüketim çılgınlığı sonucunda inanılmaz boyutlara ulaşmış cep telefonu
atıklarından kullanılmaz hale gelmiş araba yığınlarını, gezegenimize verdiğimiz büyük
zararları, şaşırılacak rakamlara ulaşmış verilerle gözler önüne sermiştir. Jordan tüketim
çılgınlığını baştan çıkartıcı bir mayfa olarak tanımlamakta ve çalışmalarını budüşünceden
hareketle yapmaktadır. Yaptığı çalışmalar günlük yaşamımızdaki bilinçsiz tüketimin
boyutunu göstermektedir. (Kaushik, 2012).
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Resim 17 Agnes Denes, 1982, Wheatfield –A Confrontation / Buğday Tarlası -Bir Yüzleşme.
Gaiadergi. Erişim: 23. 12. 2018. https://gaiadergi.com/iklim-degisikligini-korumayi-oncelikligoren-17-yesil-sanatci/agnes-denesin-bugday-tarlalari/photo

Diğer bir sanatçı Amerikalı Agnes Denes 1982 yılında Manhattan’daki Wall Street ve
Dünya Ticaret Merkezinin yakınında, yaklaşık iki dönümlük bir alanı moloz
yığınlarından temizleyerek buğday ekmiştir. En çok bilinen projesi Resim 17’deki
“Wheatfield–a Confrontation” (Buğday Tarlası-Bir Yüzleşme) isimli çalışması ile
Manhattan’daki pahalı gök delenlerle bir metropolün göbeğinde diktiği en temel
ihtiyacımız olan buğdayı, eşdeğerde tutan metaforik yüzleşme olarak değerlendirmiştir.
Sanatçının kendi ifadesine göre bu çalışma, “Gıda, enerji, ticaret, dünya ticareti,
kapitalizmin acımasızlığını, ekonomiyi” temsil ediyordu. (Brown, 2014, s. 14). Böylece
yaşamsal önceliklerimize dikkat çekmek istemiş, kötü yönetimler, dünyadaki açlık,
tüketim gibi ekolojik ve sosyal ekolojik kaygıları göz önüne sermiştir.
Ekolojik sanat konusunda çalışan iki sanatçının, Christo Javacheff ve Jeanne Claude de
Guillebon’nın, dünyanın en çok tartışılan doğa işleri yapan sanatçıları olduğu
söylenmektedir. Christo and Jeanne Claude, güzelliği doğal bir biçimde topluma
göstermek, yeniden hatırlatmak amacıyla büyük alanları farklı müdahalelerle sanatsal
olarak tasvir eden arazi sanatçılarıdır. Bu sanatçıların yaptığı çalışmalar “ortam odaklı
sanat” olarak da değerlendirilmektedir. Sanatçılar, Miami’deki Biscayne koyunda
bulunan onbir tane adacığın etrafını, yaklaşık 4 milyon metrekare alanı pembe renkli
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polipropilen dokuma kumaşla kaplamışlardır. Proje süresince yaklaşık 40 ton yüzen atık
adalardan temizlenmiştir. Christo’ların başka bir işi Abue Dhabi sınırları içinde bir çölde
inşa edeceği 150 metrelik dev piramit mastaba’nın küçültülmüş bir versiyonu. Christo,
boş petrol varillerinin bir araya getirilmesiyle yaklaşık 46 katlı birkaç gökdelenin
kapladığı yeri kaplayan, içi kumla dolu, üzeri betonla kaplanmış 410 bin renkli petrol
varili kullanarak yapacağı bu çalışmasıyla ilgili şunları ifade etmiştir.
Kendi doğruları içinde dikkati çeken eser bizim kültür farklılığımızın hikayesini gösterir. Ve
o bizim doğal kaynaklarımızı tüketmenin hayali bir anıtı olarak boşlukta ayakta duracaktır
(Karavait, 2008, s. 71).

Özellikle gıda konusuna dikkat çekmek isteyen bir başka Fransız sanatçı Mathilde
Roussel, insan bedeni formunda çimden kütleler tasarlamıştır ve bu formları yaşayan
heykeller olarak tanımlamıştır. Sanatçı geri dönüşümlü materyallerle çalışmaların
iskeletini oluşturmuş, bu formların içini toprak ve çim tohumlarıyla doldurarak projesini
tamamlamıştır. Sanatçının bu yapıtlarıyla vurgulamak istediği şey “Doğayı gözlemlemek
ve neyi nasıl yediğimizin farkında olmak, dünyadaki gıda döngülerine karşı daha hassas
olmamızı sağlamaktı.” (Roussel, 2012).
Sanatçıların projelerine verdiğimiz örneklerin bir çoğunda insan ve doğanın
birlikteliğinin önemi anlatılmaktadır. İnsan doğanın bir parçasıdır. Birçok sanatçı yaptığı
projelerde insanoğlunun doğaya verdiği zarara ve bunun sonucunda oluşan
olumsuzluklara dikkat çekmek istemiştir. Örneğin, dünyadaki en büyük sorunlardan biri
olan fabrika bacalarından çıkan zehir, hava kirliliği, kuraklık vb. sorunlar yalnızca insan
hayatını değil doğada yaşayan diğer canlıların hayatını da riske atmaktadır. Tarım
arazilerinin bu olumsuzluklardan etkilenmesi, yetişen besin kaynaklarını da tehlikeye
sokmaktadır. Yukarıda çalışmalarına örnekler verdiğimiz birçok sanatçı, yaptıkları
projeler aracılığıyla doğada oluşan ekolojik bozulmalara dikkat çekmek, insanlarda doğa
ve çevre bilinci oluşumasına katkıda bulunmak istemiştir ve bu doğrultuda sanat yapıtları
ortaya koymuştur. Ahu Antmen’in de belirttiği gibi;
“Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmelerle birlikte sosyal değişim taleplerinin
dile geldiği, toplum hareketlerinin ırk-cinsiyet-kültür bağlamında eşit hak arayışlarını
örgütlediği bir dönemde sokakta olup bitenin dinamiklerinden beslenen çok sayıda sanatçı,
statükonun simgesi olarak görülen müze ve galerilerin modernist ve elitist tavrına tepki
duymuş, alternatif mekan arayışlarına yönelmiştir” (2010, s.275).
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Çevre (ortam) halka ait olan ortak kullanım alanlarını, bir ya da birçok sanatçı desteğiyle
tümden değiştirmeye dayanmaktadır. Bu anlatımda söz konusu olan, sanatçının
yeteneğini, bir ya da izole edilmiş birçok resmi sergilemek değil, çok daha bütünsel bir
sanat yaratmak, galeriden çok daha büyük bir alanı, örneğin bir yaşam alanını ya da bir
kenti yeniden inşa etmek, değiştirmektir.
Çevre sanatı ve Ekolojik sanat birbirleriyle benzer gibi düşünülse de birçok bilim insanın
görüşü ikisinin birbirinden çok farklı olduğudur. Ekolojik sanatın çevre sanatından farkı,
yalnızca güzel, göze hitap eden, hoş çalışma yapmanın dışında halkı bilinçlendirmek
düşünmeye teşvik etmek ve insan doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. Barbara
Matilsk’ye göre ekolojik sanat “doğanın bakış açılarını izole etmez veya yorumlamaz,
fakat onları bütün bir ilişkiler ağı içinde kaynaştırır” (Matilsky’den akt. Zümrüt ve Aydın,
2013, s. 60.).
Bu çalışmada çevresel sanat ile ekolojik sanat uygulamaları arasındaki farklılıkları daha
net ortaya koyabilmek için birbirine yakın malzemeler kullanarak doğada işler üretmeyi
tercih eden sanatçılar ele alınacaktır.
Michael Heizer ve Roberth Smithson gibi arazide çalışan sanatçılar, Amerika’nın en ıssız
yerlerindeki taş, kaya ve tonlarca toprağın üzerinde görsel etkisi çok güçlü anıtsal işler
yapmak için buldozer vb. araçlarla toprağı şekillendiren sanatçılardır. Diğer taraftan
Roberth Smithson’un 1970’ de tasarladığı “Island of Broken Glass” (Cam Kırıkları)
isimli projesi kapsamında iki ton camın arazide kullanılmasının kuş yuvalarına ve ayı
balıklarına zarar vereceği düşüncesi ekolojik tartışmaya yol açmış ve bu projesi
engellenmiştir (Zümrüt ve Aydın, 2013, s. 56).
Heizer’in “Double Negative” (Çift Olumsuz) isimli çalışmasında 9 metre genişliğinde 15
metre derinliğinde 330 metre uzunluğunda iki yarık açması doğada büyük değişiklik
yapacağı düşünülerek çevresel tehdit olarak görülmüştür. Çevreye sanatsal müdaheleler
de bulunan Amerikalı Robert Smithson ve Michael Heizer’in bu türden projeleri, çevre
bilincini artırmakla birlikte, çevreye verdiği zararlar çerçevesinde çevreci gruplar
tarafından eleştirilmiş ve protesto edilmiştir.
Alan Sonfist ise, bu sanatçılardan daha farklı bir çalışma yapma yöntemini seçmiştir.
Sonfist, şehrin içinde yaptığı çalışmasında arazi sanatçılarının tersine, doğayı tahrip
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etmemeye özen göstererek, doğaya karşı daha hassas ve duyarlı davranarak sanat eserini
ortaya koymaya çalışmıştır. Çevre sanatı ve ekolojik sanatı birbirinden ayıran en önemli
faktör, ekolojik sanatın doğaya hiçbir şekilde zarar vermemesi ve doğayı onarmaya
yönelik işlerden oluşmasıdır.
Örneğin ekolojik sanat olarak değerlendirilen Alan Sonfist’in orman projesi, 1965 yılında
Manhattan’ın güney bölgesinde o bölgeye ait bitkileri kullanarak oldukça büyük ebatta
bir çevre heykeli projesidir. Bu projeyle o bölgede kentleşme döneminde
ormansızlaşmasına ve toprağın değerinin yitip gitmesine, yok olmaya başlayan doğal
bitki örtüsüne, çevrenin kırılganlığına dikkat çekmek istedi. “Time Landscape” (Zaman
manzaraları) ismini verdiği proje gerçekleştirildiğinde bölge de küçük bir orman yaratıldı.
Sonfist’in “Bakir Toprak Havuzu Projesi”, Lewiston’daki kimyasal atık alanında toprak
iyileştirme çerçevesinde alanı yeniden ormanlaştırma girişimi ekolojik sanat olarak
değerlendirilebilecek önemli bir çalışmadır (Antmen, 2010, s. 256-257). Bu çalışmadan
etkilenerek Mel Chin de toprağı iyileştirici işler üretmiştir. Bu anlamda Alan Sonfist,
ekolojik ve sosyal sorunlar konusunda büyük katkıları olan önemli bir sanatçıdır.
Çevreyi korumak için sanatçılar dışında da dünyada birçok çevreci hareket aktif olarak
doğaya yapılan olumsuz müdahaleye tepki vermiştir. Bunlardan en bilinen çevreci
toplumsal örgüt Greenpeace, yeryüzünü korumak için performanslarıyla doğa
katliamlarına dikkat çekmek için büyük eylemler düzenlemiştir. Bu eylemler de sivil
toplum vurgusu çok önemli olmuştur. Çünkü halk Greenpeace’e maddi açıdan da destek
vermektedir. Çevrenin gelecek kuşaklar için korunması konusunda faaliyetler yürüten
Greenpeace, temiz ve barış dolu bir gelecek tasavvur etmektedir. Greenpeace’in amacı,
çevreye verilen zararlara yaptığı eylemlerle dikkat çekmek ve bu sorunları gündeme
getirmektir. Greenpeace 15 eylül 1971 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Aleut
Adalarında yer alan nükleer deneme adası Amchitka’da yaptığı nükleer denemelere karşı
mücadele eden bir kaç kişinin bir balıkçı teknesindeki çabasıyla doğmuştur (Çalı, 2006,
s. 113.).
Eylemlerinde “sanatsal” bir bilinç sergileyen aktivistler kendi yaratıcı dürtüleri ve
ideolojileri doğrultusunda hareket etmektedirler.
Yapılanların sanat olarak algılanmasının beklenmediği, ama yine de sanatın bazı araçlarını
kullanan bir protesto estetiği geleneğinden bahsetmek mümkün. Bütün isyankâr hareketler
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özünde yaratıcıdır. Protesto estetiği, kolektif yaratıcılığın politik bir çokluk bağlamındaki
ifadelerinden biridir (Blanco, 2016 ).

Blanco’nun da kastettiği gibi çevreci aktivistlerin yaptığı eylemler ekolojik sanat
bağlamında değerlendirilmemektedir. Aktivistler yaptıkları boykotlar, protestolar ve
bazende yürüttükleri çevreci kampanyalarla devlet politakalarını protesto eden bir
anlayışla da çevre sorunlarına çözüm aramışlardır. Örneğin, hayvanlar üzerinde yapılan
testleri engellemek için şirketlere dava açmışlar ve devlet politikasını protesto eden
eylemler yapmışlardır. Sanatçı ise, yaratıcı performanslarla sanatın reaktif yönünü
kullanmış, doğada yalnızca farkındalık yaratmanın ötesinde yeniden canlandırma, olumlu
ve kalıcı müdahalelerde bulunarak sürdürülebilir iz bırakmak istemiştir ve diğer
disiplinlerle işbirliği içinde çalışarak toplumu bilinçlendirmek gibi önemli bir rol
üstlenmiştir.
En çok bilinen çevreci örgütlerden Greenpeace, kurulduğu ilk dönemde doğrudan
eylemde bulunmanın yanısıra pasif direnişi de benimsemiş, fakat daha sonraları
bürokratikleşme ve lobi faaliyetleri, yapılan bağış kampanyaları vb. durumlara odaklanıp
asıl amacından uzaklaşmaya başlamıştır. Çalı’nın “Çevreci Toplumsal Hareket Olarak
Greenpeace-Türkiye Hareketi” isimli doktora tezinde belirttiğine göre, örneğin
Ankara’da “Papazın Bağı” adlı yerdeki ağaçlar kesilmek istenmiş ve Greenpeace hiç bir
faaliyette bulunmamıştır, çünkü o konu ile ilgili doğrudan bağlantılı bir kampanyası
yoktur. Eylemde bulunabilmesi için önceden destek alması ve diğer kuruluşlarca da
desteklenmesi gerekmektedir (Çalı, 2016, s.111.).
Buna karşılık sanatçı ise, bir örgüt bağı vs. olmadan da bu durumlara müdahalede
bulunmuş, sürdürülebilirlik, uyumluluk, karşılıklı dayanışma içinde yenilenebilir
kaynaklar ve biyoçeşitlilik gibi konuları düşünerek çevreye uygun işler üretmek
istemiştir.
Greenpeace’in yaptığı eylemler sanatsal bir tavır gibi görülse de bir ekolojik sanatçının
duruşu olduğu söylenemez. Ekolojik sanatın Greenpeace’ten farkı, farkındalık yaratmak
dışında, yapılan müdahaleye olumlu katkıda bulunmak, sosyal bilinç oluşturmak ve bu
sürece halkı dahil ederek sürdürülebilirliği sağlamak, yeniden canlandırma ve doğayı
onarmaktır. Ekolojik sanat anlayışında, tüm canlıların birbirleriyle olan ilişkisine ve
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etkileşimine saygı duymak vardır. Bu yolla ekolojik sanat insan ve doğa arasında pozitif
bir bağ kurmayı amaçlamıştır. Greenpeace ise belirlenen ilkeleri doğrultusunda küresel
çevre sorunlarına çözümler bulmak amacıyla şiddet içermeyen, protest eylemler yapan
çevreci bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmektedir .
Dünyada kurulan başka bir çevre hareketi ise “Earth First” (Önce Dünya)’dür. Nükleer
santraller, baraj yapımları, sanayi atıklarının nehirleri, denizleri ve ormanları yok etmesi
yeryüzünü savunmasız hale getirmeye başlamıştır. Bu durum insanları yaşadıkları
yerlerden etmiş ve doğal yaşamı sarsmıştır. “Earth First” yaptığı eylemlerle bütün bu
yapılanları engellemeyi hedeflemiştir. Bu dönemde yapılan nükleer karşıtı eylemler
radikal ekolojinin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamış ve bu hareketi Amerika
Birleşik Devletleri’nden Britanya’ya kadar yayılmıştır. Bu dönemde birçok sanatçı
küreselleşme karşıtı bu grubun yolunda ilerleyecektir. Daha sonra yaptığı eylemler
oldukça sert bulunan çevreci örgüt ELF kurulmuştur. “Earth First”’ün 1970’ de
düzenlenen önce dünya günü desteğiyle ELF (Earth Liberation Front - Yeryüzü Kuruluş
Cephesi) kurulmuş ve çevre mücadelesi için diğer çevre örgütlerinden daha anarşit bir
felsefe benimsemiştir.
1969 yılında Cornell Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmalarla toprak sanatının hatta
ekolojik sanatın ilk örnekleri olarak değerlendirilebilecek işler yapan Roberth Smithson,
Dennis Oppenheim, Robert Morris, Hans Haacke gibi sanatçılar “Earth Art” (Dünya
Sanatı) grubu adı altında bir araya gelmişlerdir. Çevre sorunları, yapılan toplumsal
baskılar, hükümet politikalarını sorgulamak vb. hedefiyle doğaya yönelmiş sanatı
bambaşka bir formatla yorumlamış ve farklı formlar yaratmışlardır. Örneğin bu bağlamda
Hans Haacke’in 1972 yılında yaptığı “Ren Nehri Tesisi” isimli çalışması Ren nehrinden
gelen kirli suyu arıtan bir düzenek hazırlar. Arıtılan su, balıkların olduğu bir havuza
akıtılır. Bu düzenekle birlikte tasarlanan Krefeld Atık Su Triptiği başlıklı dökümanlarda,
Krefeld belediyesinin Ren nehrine boşalttığı 42 milyon metreküplük atık su miktarında
en yüksek payın sanayi tesislerinin olduğu ortaya çıkmıştır (Gen, 2016).
Bu çerçevede ekolojik sanatçının farklı disiplinlerden destek alarak projelerini
gerçekleştiren bir aktivist olmanın yanında, düşünsel bağlamda topluma bilinç
oluşturmak gibi bir rol de üstlendiği söylenebilir. Sanatçı, müdahalede bulunduğu bölgeyi
estetik açıdan da ele alıp, değiştirip görsel zenginliği de sağlayabilir. Örneğin Resim
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16’daki ekolojik sanat projesi, İspanyol sanatçı Escif’in İtalya’da yıllardır çıplak görünen
Olivia Dağının yeşillendirilmesi çalışmasıdır.

Resim 18 Escif, 2017, Nefes-Yeniden Şarj Etme / Breath- Time to Recharge.
Rotka. Erişim: 22.12.2018. http://www.rotka.org/italyada-ekolojik-bir-sanat-projesi/

İspanyol sanatçı Escif tarafından projelendirilen Resim 18’deki “Nefes-Yeniden Şarj
Etme” isimli projesi kapsamında İtalya’da Olivella dağını yeşillendirmek amaçlı bir pil
figürü yapılmıştır. Ağaçların yüzyıllar önce kesilmesinin günümüzde sel ve baskın
problemlerine yol açtığını gören sanatçı, bu bölgeye sanatsal bir müdahalenin gerektiğini
düşünerek ekolojik bir proje tasarlamıştır. Güney İtalya’da bulunan bu dağın
yeşillendirilmesi projesi günümüzün önemli ekolojik sanat örneklerindendir.
Bu proje hepimizin hayatında çok kullandığı ve aşina olduğumuz şarj olan pil tasarımı
görseli ile ifade edilmiştir. Ağaçsız bölgelerde kurulacak bu proje ile 5.000 yerel ağacın
dikilmesi sonucunda pil yavaş yavaş dolacaktır. 1700’lerden itibaren çorak bir halde olan
bu dağı yeşillendirmek için yapılan ekolojik sanat projesi gerçekleştiğinde Avrupa’nın en
büyük sanat projesi unvanını kazanacaktır. Tasarımı Escif tarafından yapılan ve Antonio
Oriente ce Incipit tarafından küratörlüğü yapılan Nefes projesi, neredeyse 17 futbol
sahasına denk gelen 120 bin metrekarelik bir alanı kapsayacaktır. Projenin birinci
adımında ilk ağaç dikimlerinin bu yıl içinde yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında
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bu bölgede yaşayan halk pilin şarj olduğunu görebilecektir. Proje amacına ulaşır ve 2019
yılında pil tamamen dolarsa Olivella dağı bir ormana sahip olacaktır.(Jewell, 2017).
Yılmaz (2013, s. 309.). “Sanatçının malzemesini yeryüzü sağlamaktadır; işliği de galerisi
de artık yeryüzüdür. Yerkürenin katmanları karmaşık bir müzedir” ifadeleriyle dünya ve
tabiatı dev bir tuval olarak görmektedir. Sanatın galeri mekanının dışına çıkması,
sanatçıların doğayla iç içe, doğaya ait işler üretmesine zemin hazırlamıştır. Dünyanın
kendisini de malzeme olarak kullanan sanatçı, sanata yeni anlamlar yüklemiştir.
Ekolojik sanatçılar, sürdürülebilirlik, uyarlanabilirlik, biyoçeşitlilik, kamusal alanların
korunması, yenilenebilir kaynaklar, antropoloji, su sorunları, kirlilik gibi konuları göz
önünde bulundurarak doğanın kendi ekolojik dengesini değiştirmeden, doğa dostu bir
yaşam için projeler geliştirmektedirler. Gelecek için doğa bilinci oluşturmak ve doğayla
insanın uyum içinde ve duyarlılıkla sosyal ve çevresel meseleleler üzerinde
düşünmelerini sağlayan bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Ekoloji ve sosyal ekolojik tavırla
üretim yapan sanatçılar bağlamında verilen örnekler, sanatçının doğa, toplumsal işyeyiş
karşısındaki duyarlılığını ve doğaya geri dönme, yönelme, restorasyon duygusunun
sonucu gibi düşünülebilir. Ancak ekolojik sanat, bir peyzajın geleneksel anlatımından çok
daha fazla şey ifade etmektedir. Doğa, bu sanatçılar için her zaman bir ilham kaynağı
olmuştur. Bu ilişkiler sadece fiziksel ve biyolojik yönleri değil, aynı zamanda
toplulukların veya ekolojik sistemlerin kültürel, politik ve tarihsel yönlerini de içeren
çalışmalardır.
Ekolojik sanat, ekolojik farkındalığa, insanın ve doğanın harmonik birlikteliğine dayanan
dünya çapında bir sanat hareketidir. Doğa ve ekoloji birbirleriyle ilişki halindedir. Ancak
ekoloji ve doğa birbirleriyle tanım olarak aynı gibi düşünülse de birbirlerinden
farklıdırlar. Ekoloji ve doğanın bütünleşikliği çerçevesinde sosyal bir varlık olan insan,
doğada yaşamını onu koruyan toplumsal bilinçle, onun bir parçası olarak sürdürmelidir.
Sanat bu anlatımın en yalın ifade ediliş biçimi olarak düşünülebilir. Arthur C. Danto,
“Sanatın Sonundan Sonra” isimli kitabında Kosuth’la 1969’da yapılan röportajında
zamanın sanatını şu sözlerle ifade etmiştir: “Sanat bizi entellektüel düşünceye davet eder;
bunu yaparken amacı yeniden sanat eseri yapmak değil, sanatın ne olduğunu felsefi
açıdan bilmektir” (Danto, 2010, s. 37).
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Bu ifadede kastedilen, sanatın işlevinin yalnızca görsellik olmadığı, düşünsel bağlamda
iyi bir felsefeye temellendirilen işlerin birer sanat eseri olarak değerlendirilebileceğidir.
Yeryüzü sanatıyla başlayan ve ekolojik bir bağ ile devam eden sanat çalışmaları,
öncelikle doğayla uyumlu çalışmalar olmuştur. Doğada gördüklerini, hissettiklerini sanat
yoluyla anlatan sanatçıların amacı, insanın doğayla, ekosistemle bütünleşmesi ve uyum
içinde yaşamasıdır.

1.3. Doğa-Sanat İlişkisi
Karavit “Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı” isimli kitabında doğayı şu şekilde ifade eder:
“Doğa terimi çok çeşitli, birbirine bağımlılık içeren olgunun alt kümesidir” (Karavit,
2008, s.7).
Türk Dil Kurumu Sözlüğü doğayı “kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen
canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür”, “insan eliyle büyük değişikliğe
uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat” biçiminde tanımlar. Keleş’e göre ise
doğa şöyle tanımlanabilir:
“İnsanın dışında oluşan, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın ortaya çıkan, gelişen her
şey, örneğin; toprak, toprakaltı zenginlikler, su, hava, bitkiler hayvanlar doğayı
oluşturmaktadır” (Keleş, 1993, s. 20).

İnsanın var oluşundan itibaren, hayatta kalmak için doğayla mücadelesi zamanla doğaya
hükmetmeye doğru evrilmiştir. Bunun sonucunda insan, doğadaki diğer canlılar ve yaşam
alanları üzerinde yıkıcı müdahalelerde bulunarak var olan dengeyi bozmuştur. Doğainsan ilişkisinde insanın tek ve üstün canlı kendisiymiş gibi yaşaması, doğanın bir parçası
olan diğer canlı türlerini tehlikeye atmakta ve doğa insan karşısında savunmasız hale
gelmektedir.
Göçebe bir hayat yaşarken insan doğayla uyumlu ve onun bir parçası olarak yaşamını
sürdürürken, yerleşik hayata geçmesiyle kent ve kasabalar oluşmuştur. Kentleşme
olgusuyla birlikte gelişen teknoloji ve onun getirdiği olumsuzluklar doğa karşısında
kendini üstün gören, doğa ve doğal yaşama saygı duymayan bir anlayışı gündeme
getirmiştir.
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Fransız Devrimi sonrasında teknoloji ve sanayileşmedeki hızlı gelişme karşısında insanın
doğadan kopmaya başladığı söylenebilir. Geçmişten günümüze kadar doğa ile içi içe
hareket eden insanda yeni bir doğa bilinci oluşmaya başlamıştır. Doğanın bir parçası olan
sanatçı, somut gerçekliği olan doğayı betimlerken soyut anlatımcı ifadeyle farklı bir bakış
açısıyla yeniden yorumlamıştır. Doğa, sanatçı için bir ilham kaynağı ve sanat tarihi
boyunca sanatçının kullanacağı malzemenin özünü oluşturan, imgenin ana kaynağı
olmuştur. Gombrich bu durumu şu sözlerle ifade eder; “doğayı hep taze bir gözle görüp
gözlemlemek, renklerin ve ışığın hep yeni uyumlarını bulgulayıp tad almak, işte budur
artık ressamın başlıca ödevi” (Gombrich, 1992, s. 324).
Bu sözlerle Gombrich, İzlenimci sanatçının doğayı geleneksel anlatım dışında, kendi ruh
ve duygu dünyasıyla resmetmeye başladığını ifade etmiştir. İzlenimcilere kadar,
sanatçılar genelde kapalı mekanlarda, işliklerinde çalışıyorken izlenimcilerle birlikte bu
değişmeye başlamıştır.

Resim 19 Claude Monet, 1891, Haystacks in the sunlight / Günışığındaki Samanbalyaları.
Erişim. 11.11.2018. https://www.claude-monet.com/haystacks.jsp

Bu dönemin en önemli temsilcisi olan Cladue Monet, bilinen eserlerinden olan ikonik
Resim 19’daki “Saman Balyaları” (Haystack) serisinde; doğayı gözlemleyerek farklı
mevsimlerde, günün farklı saatlerinde ve farklı hava koşullarında, Fransa'nın Giverny
kentinde evinin yakınında bulunan tarlalardaki balyaları tasvir etmiştir. Monet 1890’lı
yıllarda yaptığı, Resim 19 “Saman Balyaları” serisinde doğadaki değişikliğin büyüleyici
renk değişiminin farkına varmış ve bu durumdan çok etkilenmiştir. Empresyonist sanatçı
doğaya baktığında, gün ışığının sabit olmadığını sürekli değişen ışık, renk ve doğa
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ilişkisini eserlerine yansıtmıştır. Işığı yakalamak için parlaklığı gösteren basit, ama etkili
bir konunun canlı tasviri olan Monet'in bu serisi en etkileyici yapıtlardandır. Çünkü
mevsimler gibi doğal değişimleri göstermek için algıdaki nüanslarla tematik tekrarlar
yapmıştır. Dolayısıyla Claude Monet’in yaptığı “Saman Balyaları” sanatçının doğayı
farklı

yorumladığı

önemli

örneklerdendir.

Empresyonist

akımın

en

önemli

temsilcilerinden biri olan Monet resimlerindeki doğa anlayışı üzerine şu ifadeleri
kullanır;
Benim için manzara diye bir şey yoktur, görünüşü her dakika değişimde olduğu için; ama
manzara o etrafındakilerle yaşar, durmadan çeşitlenerek, değişen hava ve ışık ile. http://lanimale.blogspot.com/2011/05/claude-monet

1900’lerde sanatçılar doğaya hayranlık duymuş, doğaya olumlu veya olumsuz
müdahalede bulunmamış, plastik bir dille sanatında doğayı yorumlamıştır. Doğanın
anlatımı zamanla teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle birlikte değişikliğe uğramıştır.
İnsanlar doğaya verdikleri zararları, bunun getirdiği olumsuzlukları 20. yy'ın ikinci
yarısından sonra fark etmeye başlamışlardır. Bu dönemde; hızlı nüfus artışı, bilinçsiz
kentleşme (betonlaşma), sanayileşme ve bunlara bağlı olarak artan hava, su, toprak
kirliliği, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve tükenmesi, insanların tüketim çılgınlığı
sonucunda tüm dünyada çevre sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum karşısında
çevre sorunlarının çözümü için ekoloji bilimi oldukça önem kazanmış ve sanatçı bu
bilinçle işler üretmeye başlamıştır.
Bir çok sanatçı yaptığı çalışmalarla doğaya saygı duymak karşısında insanın da onun bir
parçası olduğu ve bir makina olmadığına dikkat çekmek istemiştir. Her ne kadar doğadan
ayrı bir varlık olarak yaşamasak ta günümüz şartlarında doğadan uzaklaşan ona karşı olan
bir yaklaşım oluşmuştur. Brown’ a göre;
1917’de Duchamp’ın getirdiği büyük atılım, sanat yapıtının gücünü sadece kendisinden ve
onu üreten bilinçten alan anlayış, uzun beraberliği geniş ölçüde bitirdi. Daha içek dönük
planlarda bu etkileşim devam ettiyse de doğaya yerleştirilmiş şovale artık söz konusu değildi.
Doğayı yansılama (mimesis) neredeyse geriye dönüşsüz bir biçimde sona ermişti (Brown,
2014, s. 5).

Brown’un söylediğine göre sanat, kavramsal olarak zaman içinde geleneksel anlatımdan
oldukça

uzaklaşmıştır.

Sanattaki

en

büyük

değişiklilk

sanatçıların

bilindik
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malzemelerden kopması, gündelik nesneleri kullanmaya başlamalarıdır. 1970’lerde
Joseph Beuys “her şeyin sanat olabileceğini” (Danto, 2017, s.32.) idda etmiştir. Beuys
yaptığı çalışmalarda kullandığı malzemelerle bu düşüncesini desteklemiştir. Nitekim
Bichler’e göre;
Sistematik bir dünya görüşü insanları, yaşadıkları ve bağlantılı oldukları hem doğal hem de
toplumsal ekosistemler içerisinde konumlandırmak konusunda ısrar eder. Sistemler kuramı,
insanların, o sistemi paylaşan tüm organik ve inorganik unsurlara bağımlı ve daima onlarla
iç içe, karşılıklı iletişimsel bir ilişki içerisinde olduğunu iddia eder. “Sistemik yaklaşımlar
bize, odak noktamızı ve dikkatimizi ‘nesneler’den süreçlere, durağan durumlardan
dinamiklere ve ‘parçalar’dan ‘bütünler’e doğru yönlendirme konusunda yardımcı olur
(Birchler,2007, s. 47.).

Sanatçının çalışmalarına esin kaynağı olan doğadan etkilenme, doğal dünya ile
oluşturulan bağ, endüstri ve teknolojinin hayatımıza girmesiyle başka bir boyut
kazanmıştır. İnsanlar artık doğadaki yaşamın dışında başka bir gerçeklik arayışına girmiş
ve dünyayla olan maneviyattan kopmaya başlamıştır. Örneğin Zümrüt ve Aydın’a göre;
Endüstri devrimi boyunca popülerleşen bu tarz, güzel olan öteki dünya için bir pencere
sağlamış ve artan gelişmelere bir zıtlık oluşturmuştur. Zamanla insanlar doğal dünyayla olan
manevi bağlarını kaybetmiştir (Aydın ve Zümrüt, 2013, s. 57).

Altmışlı yıllardan itibaren daha fazla ortaya çıkan doğa ve çevre kirliliğinin neden olduğu
sorunlar, sanatta yeni bir bakış açısını da beraberinde getirmiştir. Sanat, var olan ideal
doğa kavramını değil onun yerine tehlikede olan doğanın yıkımına karşı toplumu
bilinçlendiren bir yaklaşımla işler üretmeyi kendine görev edinmiştir. Bu durumdaki
değişimle birlikte sanat çalışmaları mekansal değişiklik dışında “büyüme, çürüme gibi
yaşamsal ve ölüm gibi döngüleri” (Brown, 2014, s.73.) de doğadan ayrı
düşünmemişlerdir. Sanatçılar, sanatsal anlatımlarında müze ve galeri mekanlarının arzu
ettiği sanat anlayışından uzaklaşarak, istenilen nesneleri yapmayı reddeden temelde
insan-doğa ilişkisine odaklanan çevreye duyarlı işler yapmaya başlamıştır. Yılmaz’a
göre;
Sanatta ‘doğayı aşma’ yerine ‘doğayı kabullenme’, modernizmin sınırları dışına çıkma
demektir. Ancak bunun eski manzara geleneğinden çok başka bir şey olduğu da ortadadır.
Çünkü burada gerçekleşen hadise, doğanın bir manzaraya dönüştürülmesi değil, tam tersine,
manzaranın doğaya, doğanın da sanat yapıtına dönüşmesidir. Bu ise, doğadaki her şeyin
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sanatsal göstergeler haline gelmesi demektir (Yılmaz, 2013, s. 324).

Doğayı daha farklı bir anlayışla ele alan sanatçı, yeryüzünü bir sanat mekanı olarak
kullanmış, doğayı çalışmalarında daha yoğun işlemiştir. Doğaya egemen olmak yerine
doğayla bütünleşmenin önemini ortaya koymuş ve toplumsal farkındalık yaratmıştır.

Resim 20 Richard Long, 1967, A Line Made By Walking / Yapılan Yürüyüş İzleri
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Mosquera_Gonzalez/publication/324899399/figure/
fig3/AS:621889613471745@1525281446601/A-line-made-by-walking-1967-Richard-Long.png

Doğaya zarar vermeden daha ekolojik bir bakış açısıyla ele alan Amerikalı arazi
sanatçılarından Richard Long ve Hamish Fulton, taş, toprak yığınlarını doldurup doğaya
şekil vermek yerine yalnızca doğada yürüyüşler yaparak “iz” bırakma felsefesiyle işler
yapmışlardır. Bu sanatçılardan Richard Long’un Resim 20’de doğada yaptığı yürüyüşler
ve bu yürüyüşler sırasında oluşturduğu enstalasyonlar, ekolojik sanat bağlamında verilen
örneklerdendir. Long bu yaptığı çalışmalarda geleneksel bilindik sanat malzemelerini
reddederek sanata daha farklı açıdan bakmış, doğayı kişisel tuvaline dönüştürmüştür.
Long’un doğada yapmış olduğu bu basit yürüme eyleminde amacı, kalıcı bir görsel
nesneye yol açabilecek ya da sıradan olabilen ama dikkat çekici müdahalelerde
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bulunmaktır. Sanatçı bu çalışmalarında, sadece bir fikrin gerçekleştirilmesi ya da bir sanat
çalışmasını yapmamış, ama aynı zamanda doğada anlamlı bir iz oluşturmuştur. Long’
göre sanat yapıtı “doğada yürümektir” sözleriyle ifade edilebilir. Sanatçı, kentleşmeyle
birlikte gelen kültürün, endüstri ve teknolojinin toplumsal açıdan sosyo-kültürel
etkilerinin yanı sıra, doğaya yönelmiş, onun gücünü ve tinselliğini sorgulamıştır. Long
bu çalışmaları insanlarda sanayileşmenin dışında huzurlu, dingin ve doğal bir yaşamın
varlığına dair farkındalık yaratmak amacıyla yapmıştır. Nitekim Long’a göre;
...yürüyüş, mekan ve özgürlüğün ifadesidir ve bunun bilinci herkesin hayal gücünde
yaşayabilir ki o da başka bir mekandır. Yürüyüş, toprak üzerine insanın ve coğrafi
tarihin bıraktığı binlerce katman üzerine eklenen yeni bir katmandır. Haritalar bunu
görmemize yardımcı olur. Yürüyüş toprağın üzerinde iz bırakır, bir fikrin peşinden
gider, gündüzü ve geceyi izler (Long’tan akt. Antmen, A, 2010, s. 260).

Resim 21 Robert Smithson, 1970, Spiral Jetty/ Sarmal Dalgakıran
Erişim Tarihi:20.02.2019. https://umfa.utah.edu/spiral-jetty

Robert Smithson’ın Utah’da büyük tuz gölünün kenarında toprak ve çakılla yaptığı Resim
21’deki ‘Spiral Jetty’ çalışması, ekolojik sanat hareketini destekleyen öncü çalışmalardan
biri olarak değerlendirilmiştir. Smithson ekoloji ve endüstrinin tek şeritli yollar
olmadığını, sanatın endüstri ve ekologları birleştirici gücünün olduğunu belirtmiştir. Bu
alanlar iki ortak noktada kesişmelidir. Aralarındaki sürdürülebilirlik sanat tarafından
karşılanabilir. Sanatçı yalnızca ütopyalar ve soyutlamalar yaratmamalı, galeri
mekanından kendini kurtarıp somut bir bilinç ortaya koymalıdır. Sanatçılar ekologlar ve
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endüstricilerin sorunlarına değinmelidir. Roberth Smithson, sanatın bir lüks olarak
görülmemesini, üretim ve ıslah çalışmalarında aktif rol alması gerektiğini ve doğaya zarar
vermiş endüstri bölgelerinin yeniden ele alınması, yapılandırılması ve restorasyonunda
sanatçının ve sanatın rolünün büyük olduğunu ifade etmiştir. (Kastner, 2005).
Sanatçı araziye yapılan her çalışmanın kalıcı olmayabileceğini, ancak uzun süre arazide
varlığını sürdüren, araziyle bütünleşen büyük enstalasyonlar olduğunu vurgulamıştır.
Robert Smithson’ın dediği gibi “fırça yerine buldozer” kullanan bu sanatçılar, çoğunlukla
gelip geçici olan, ama aralarında binlerce yıl yaşamaya aday örneklerin de bulunduğu birçok
ilginç “arazi enstalasyonu’na” imza atmışlardır (Antmen, A, 2010, s.251).

Haacke yaptığı “Condensation Cube” (Yoğunlaşma Küpü) isimli çalışmasına 1965'te
başlamış ve 2008' de tamamlamıştır. Sanatçı, pleksiglas ve su kullandığı bu çalışmayı,
insan ve doğa birlikteliğini yeniden uyumlu hale getirme ve sanatın metafiziksel
boyutunu yeniden canlandırma düşüncesiyle yapmıştır. Endüstriyel malzemeler, ateş, su,
ışık ve kinetik etkiler gibi geleneksel olmayan malzemeler kullanılmıştır. Zero grubuyla
birlikte çalıştığı bu iş, yeryüzü parçalarının malzeme olarak kullanıldığı ilk
çalışmalardandır. Yoğunlaşma Küpü gerçek zamanda yoğunlaşma döngüsünün fiziksel
bir oluşumunu gösterir. Bu eserler fiziksel ve biyolojik sistemlerin, hayvanların,
bitkilerin, su ve rüzgârın durumlarının etkileşimlerini içerir. 1960'lı yılların sonuna doğru
Arazi sanatına daha çok odaklanan Haacke, yaptığı çalışmaları, “...öyle birşey
yapmalıyım ki doğaya karışsın, sabit kalmasın, çevresindekileri değişikliğe uğratsın…
ısıya, ışığa iklim değişikliklerine duyarlı birşeyler yaratmalı, hava akımına maruz kalsın
yerçekimine karşı dirençli, işleyişi doğal şeyler anlatsın” (Haacke’ten akt. Kastner, 2005)
sözleriyle anlatmaktadır.
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Resim 22 Hans Haacke, 1969, Grass Grow/ Çim Büyür.
Erişim:18.12.2018.http://www.artandantiquesmag.com/wpcontent/uploads/2012/04/201204_lan
dart_02.jpg

Haccke, Resim 22’deki “Grass Grow” (Çim Büyür) isimli çalışması ile biyolojik
sistemler ve doğanın ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmada sergi salonunda
oluşturduğu toprak yığınında kimyasal bir katkı kullanmadan çim büyütmüştür.
Haacke’in yaptığı çalışmalar ısıya, ışığa duyarlı, değişen, yaşayan ve izleyicinin
dokunmasına olanak tanıyan doğayı yeniden başka bir bağlamda izleyiciye sunan işler
olmuştur (Saygı, 2016, s.8).
Haacke’in sanatsal bakış açısına paralel işler yapan New York’lu sanatçı Alan Sonfist,
doğanın fark edilmesini sağlamak amacıyla tarihi dokuyu koruyan, doğal yapıya zarar
vermeyen, ekolojik sorumluluğu olan ve daha çok doğayla bir bütün olan işler yapmaya
çalışmıştır. 1972’de yaptığı “Army Ants” (Ordu Karıncaları) isimli çalışmasında bir
galeri mekanında karınca ordusunu kendi ortamlarını kurmaları için bırakmıştır. Sanatçı
bu çalışmada organik bir sistemi tasvir etmiştir (Zümrüt ve Aydın, 2013, s. 58).
Lynne Hull ise yaptığı çalışmalarda estetik güzelliğin yanı sıra işlevselliğe de önem
vermiştir. Resim 23’deki “Yüzen Adalar” (Floating Islands) isimli projesini su kuşları
için tasarlamıştır. Yüzen Ada heykelleri yaşayan birçok su canlısının biyolojik yaşamına
olumlu katkıda bulunmuştur. Adanın kendi doğal bitkilerini dikerek suyun
temizlenmesini sağlamış, bitkilerin kökleri balıklar için yuva olmuş ve adadaki yeşil
bitkiler kuş yuvalarını koruyan bir örtü oluşturmuştur.
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Resim 23 Lynne Hull , 1998, Floating Islands/ Yüzen Adalar.
Eco-art. Erişim.03.01.2019. http://eco-art.org/?page_id=24

Lyne Hull’un bu seride ele alınan diğer çalışması “Kaplumbağa Adası” (Turtle Island)
isimli projesidir. Sanatçı bu çalışmada zoolog ve biyologlar ile birlikte türlerin bölgeye
geri dönüşünü incelemiş ve ilkyaz mevsimi süresince üç tür kaplumbağa, balıkçıllar,
kazlar, bülbüller, kırlangıçlar, su sinekleri ve kaplumbağalar dahil olmak üzere adaya çok
sayıda canlı türünün dönüş yaptığını görmüştür. Resim 24 ve 25’deki “Şimşekler Çakan
Yırtıcı Kuş Yolları” (Lightning Raptor Roost) isimli bu projede göçmen kuşların
barınabilmesi, dinlenmesi, korunması için bir dizi güvenli yuva, yer yapmıştır. Yapılan
bu çalışmadan sonraki araştırma farklı tür şahinlerin, kartal ve baykuşların buralarda yuva
yaptığını göstermiştir (Zümrüt ve Aydın, 2013, s. 58.). Hull, “Hydroglyphs” ismli
çalışmasında çölde yaşayan vahşi canlılar için kar suyunu tutan bir vaha yaratır ve bu
çalışmada suyun çöldeki canlıların yaşamında en değerli şey olduğuna işaret eder.
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Resim 24 Lynne Hull, 1998, Lightning Raptor Roost / Şimşekler Çakan Yırtıcı Kuş Yolları.
Resim 25 Lynne Hull, 1998, Lightning Raptor Roost / Şimşekler Çakan Yırtıcı Kuş Yolları.
Eco-art. Erişim.03.01.2019. http://eco-art.org/?page_id=24

Sanatçı, sanatıyla doğadaki değişime müdahele de bulunurken, doğa sanatı ifade etmede
geleneksel anlatımın oldukça dışına çıkmıştır. Sanatçının doğayla olan ilişkisi yaşamın
döngüsü çerçevesinde onu taklit etmenin çok ötesinde bambaşka bir yöne evrilmiştir.
Örneğin Wihelm ve Schelling’ göre;
Sanatın gerçekten sanat olabilmesi için en başta kendisini doğadan uzaklaştırması ve doğaya
sadece en son aşamada geri dönmesi gerektiği söylenerek, sanatçının doğaya ilişkin
konumunun ara vermeksizin aydınlatılması gerekir. Bunun gerçek anlamı şundan başka bir
şey olamaz: -Yaşam ilkesi doğadaki her şeyde körükörüne etkilidir- eğer bu sanatçı için
geçerli olsaydı, sanatçı doğadan ayırt edilemezdi. Eğer sanatçı doğaya bağımlı kalmayı
arzular ve doğada bulunan şeyleri bir köle sadakatiyle tekrar etseydi, sanat eserleri değil de,
maskeler meydana getirirdi (Wilhelm ve Schelling, 2016, s. 20).
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Resim 26 Walter De Maria, 1977, Lightning Field / Şimşek Alanı.
Erişim tarihi: 30.12.2018. https://ribbonaroundabomb.com/2013/07/26/arts-bombast-walter-demarias-lightening-field/

Amerikalı heykeltraş ve enstalasyon sanatçısı Walter De Maria ise doğanın farklı bir olayı
olan doğal afetleri kapalı mekan ve araziye yaptığı çalışmalarıyla gündeme getirmiştir.
New Mexico yakınlarında çölde yapılan Resim 26’daki “Şimşek Alanı” (Lightning Field)
isimli çalışması doğa olaylarına dikkat çekmek için yaptığı en etkileyici çalışmalarından
biridir. Walter De Maria, doğa olaylarına bakış açısını şu sözlerle ifade etmiştir.
“Bence doğal afetlere yönelik bakış açımız yanlıştır. Gazeteler bunların hep kötü olduğunu
yazar. Yazık. Ben doğal afetleri seviyorum ve bunların, bir deneyim biçimi olarak, en
yüksek sanat biçimi olduğuna inanıyorum. Bir kere kişisellikten uzaklar. Bana göre sanat,
doğayla yarışa bile giremez. Bildiğiniz en iyi nesneyi Büyük Kanyon’un, Niagara
Şelalesi’nin,

Kızıl

Orman’ın

yanına

koyun. Görkemli

varlıklar

her

zaman

kazanacaktır. Şimdi, bir sel, bir orman yangını, kasırga, deprem düşünün. Tayfun düşünün,
kum fırtınası düşünün. Buzulların kırılmasını düşünün. Kıtır kıtır seslerini duyun. Müzeye
giden insanlar, bir depremi bir hissedebilse. Gökyüzünü, okyanusu... Ama esas olarak
sürpriz afetlerde en yüksek biçimler gerçekleşir. Bunların sayısı çok azdır ve onlara şükran
duymalıyız” (Antmen, 2010, s. 256).

Doğaya ilişkin bilinç oluşturmanın, Joseph Beuys, Mel Chin, Alan Sonfist, Hans Haacke,
Walter De Maria gibi sanatçıların çalışmalarıyla değişmeye başladığı görülür. Dünyadaki
birçok ülkeden verdiğimiz sanat örnekleri doğayı korumak ve insanın doğa ile birlikte
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yaşamasını temel alan örneklerden oluşmaktadır. Örneklerin tümünde sanatçıların
çalışmalarında yeryüzünün malzemeleriyle işler yapmak gibi bir arzunun olduğu dikkat
çekmektedir. Sanatçı birbirinden farklı olan sanatsal yaklaşımıyla doğanın bir parçası
olduğumuz ve ondan ayrı düşünülemeyeceğimiz gerçeğini kabul etmemiz ve ona dönüş
yapmamız gerektiği fikrini gündeme getirmiştir.
Bütün bu olumsuzluklar sonucunda üretimin yerel olmaktan çıkıp dışa bağımlı hale
gelmesi ile kapitalizm ve politik ilişkilerin sonucu insanın hayatı da tehlikeye girmiştir.
Doğal kaynakların yok olmaya başlaması, sanayi ile birlikte hayatımıza giren plastik ve
petrol içerikli malzemeler, doğanın parçası olan insana da çok büyük zarar vermektedir.
İnsan kendi teknolojik silahıyla farkında olmadan -belki de farkında olarak- kendini
vurmaktadır. Artık ne doğaldır ne değildir kestiremiyoruz. Besinlerimiz GDO’lu,
soluduğumuz hava ise arabaların egzoslarından çıkan zehirdir. Tohumlarımızdan tohum
alamıyor, tohumda dünya tarımını tekeline alan birkaç ülkeye bağlı durumdayız. Ali
Artun’a göre;
İnsanlığın doğa üzerindeki eğemenliği -uygarlık- doğayı denetleme ve ona biçim verme hırsı,
artık neredeyse kendi doğallığına da son vermektedir. İnsanlar biyoteknolojinin,
nanaoteknolojinin, gem teknolojisinin ürünlerine dönüşmektedir (Artun, 2015, s. 61).

Hollandalı sanatçı Herman De Vries doğaya karşı sorumlu olduğumuzu ve insanlığın geri
kalanına karşı yükümlüğümüzü şu sözleriyle ifade etmiştir:
Birincil gerçeklikten, doğadan bir şeyleri sunarak bu şeylerin vuku bulduğuna dikkat
çekiyorum ve onların şiirselliğine, görme yeteneğini kaybetmiş olsak da, hayret verici
şeylerin gerçekleşiyor oluşuna işaret ediyorum ve belki bu, biryerlerde bir açılım olasığı,
insanlara bir pencere sunar. Bu benim sosyal katılımım ve benim sorumluluklarım dediğim
şeylerin bir parçası. Ben her zaman sanatçının toplumsal konumuna dair kafa yordum. Ne
yapıyor, toplum içinde yeri ne? Üretimim sayesinde yerimin tam olarak neresi olduğunun ve
ne yeptığımın farkındayım: bu, yaygın bilince sosyal bir katkıdır (Herman De Vries’ten akt.
Brown, 2014, s. 43).
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Doğayı korumak ve daha temiz bir dünyada yaşayabilmek için çevreyi korumaya yönelik
gruplar kurulmuştur. Bu gruplar çevre araştırmalarına ve kirliliğin etkisine katkıda
bulunan disiplinlerarası sanatçı ve profesyonellerden oluşmuştur.
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2.

BÖLÜM:

EKOLOJİK

SANAT

YAPAN

SANATÇILAR

VE

ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
Bu bölümde ekolojik sanat projeleriyle öne çıkan sanatçılar ve yapıtları incelenmiştir. Bu
projeleri yapan sanatçılar bağlamında verilen örneklerin hepsinin ortak noktasının
doğaya, yeryüzünün direk kendisine yapılan müdahalenin amacı, farkındalık yaratmak,
sürdürülebilirlik, toplumsal bilinç, ekosistemi korumak ve insan doğa ilşkisinin
birlikteliği gibi konular olmuştur. Bu sanatçılar yapıtlarında fiziki çevreyi, doğayı
malzeme olarak kullanmışlardır. Sanatçı çevreyi incelemiş ve sadece izlemekle
yetinmemiş doğrudan müdahalede bulunmuştur. Ekoloji ve sosyal ekolojik bir anlayışla
sanatsal işler üreten sanatçılar ve yapıtlarına örnekler verilmiştir.
2.1. Helen Mayer Harrison ve Newton Harrison

Resim 27 Ekolojik Sanatçılar, Helen Mayer Harrison ve Newton Harrison.
Erişim tarihi: 7. 01. 2019. http://theharrisonstudio.net/
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Helen Mayer Harrison (1927-2018) ve Newton Harrison (d. 1932) çifti ilk kez sosyal ve
çevresel konularda işler yapmış en iyi bilinen sanatçılardır. Helen Mayer Harrison ve
Newton Harrison çifti eko-sanat hareketinin önde gelen öncüleri arasında yer almıştır ve
Harrison’lar olarak anılmıştır. Newton ve Helen Mayer Harrison kırk yıl boyunca
biyologlar, ekolojistler, mimarlar, tarihçiler, şehir planlamacıları, aktivistler ve diğer
sanatçılar ile işbirliği içinde çalışan ekolojik projeler yapan sanatçılardır. Her iki sanatçı
da biyoçeşitliliği ve toplum gelişimini destekleyen fikir ve çözümleri ortaya koymak için
her zaman diğer disiplinlerle bağlantıda olmuştur.
Harrison’ların sanat anlayışı ekosistemde olan değişikliklere farkındalık yaratmak ve
çevre bilinci oluşturmaktır. Onlar tarihçi, diplomat, ekolojist, araştırmacı, doğanın elçisi
ve sanat aktivistidir. Küresel ısınmanın toplum üzerinde yarattığı olumsuzlukları sanatsal
bir anlatım yoluyla kapsamlı bir şekilde haritalandırma, diyagram, plan, çizim ve
fotoğraflar yöntemiyle kamuoyuna sunmuşlardır.

Resim 28 Helen Mayer Harrison ve Newton Harrison, 1970, Making Earth/ Dünya Yaratmak.
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Resim 29 Helen Mayer Harrison ve Newton Harrison, 1970, Making Earth/ Dünya Yaratmak.
Erişim tarihi: 7. 01. 2019. http://theharrisonstudio.net/

Yaptıkları projeler temelde ekolojik ve sosyal iyileştirmeye yönelik çalışmalardır.
Örneğin; su havzalarının ıslahı, yeniden ağaçlandırma, doğal hayatın korunması, kentsel
dönüşüm, tarım ve ormancılık ve küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkileri gibi
konuları araştırmışlardır. Harrison’ların yaptığı projeler genellikle hükümet politikasında
değişikliklere yol açmış ve daha önce keşfedilmemiş yeni konular hakkında Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yeni ekolojik ve sosyal uygulamaların önünü açmıştır.
1970 yılında yaptıkları Resim 28 ve 29’daki “Dünya Yapmak” (Making Earth), isimli
çalışma, dünya genelinde tarım arazilerinin tehlikeye girdiğini anladıklarında yaptıkları
bir çalışmadır. Toprağın tehlikede olması besin üretiminin de tehlikede olması demekti.
Çiftin bu çalışması eko-politik alanda yaptıkları ilk çalışmalarıdır. Harrisonlar, bu
çalışmada mutfak atığı, kum, kil, yaprak, tavuk, inek, at gübresi, lağım çamuru gibi
malzemeler kullanarak organik kompost gübre yapmışlardır. Bu elementleri bir araya
getirip 4 ay boyunca sulayıp, karıştırarak biyoçeşitlilik açısından zengin, ormandaki
toprak kokusunu ve tadını elde edene kadar bu işleme devam edilmiştir. Bunun
sonucunda verimli bir toprak elde eden çift bu toprakta bitkiler yetiştirmiş, “Rahmetli
Toprak” sergisinde sergilemiştir.
Harrisonlar yaptıkları çalışmaları şu şekilde ifade etmişlerdir: “Çalışmalarımız, çevrede
gördüğümüz, hissettiğimiz problemler veya çelişkili metaforların sonucu olarak önce
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düşüncede başlar. Daha sonra diğer disiplinlerden de yardım alarak projelendirilip günlük
yaşama uygulanır.” Harrisonlar insanların gezegene bir heykel gibi davranması
gerektiğini ifade etmişlerdir (Allen, 2008, s.28-30).
Yaptıkları çalışmalardaki amaç, ekolojik bir perspektiften var olan küresel Isınma
sorununu ele alan çözümler üretmektir. Daha önce bu konularda böyle büyük çözüm
öneren projeler olmamıştır. Ayrıca çevredeki su rezervlerinin yanlış kullanımı sonucunda
nehirlerde yok olmaya başlayan canlılarla ilgilide projeler yapmışlardır. 1980’lerden
sonra tamamen ekolojik temele dayanan sürdürülebilirliği ele alan işler yapmaya
başlamışlardır.
Harrison’lar küresel ısınma sonucunda eriyen buzullarla dünya coğrafyasının
manzarasında değişiklikler olacağını, kara ve su parçalarının değişiklik göstereceğini,
bunun da gezegenimiz için çok önemli bir problem olduğunu ifade etmişlerdir (Lebowitz,
2009, s. 152). Bu çerçevede çözüm odaklı projelerini bilim insanları ile iş birliği kurarak
hazırlamışlardır. Resim 30’deki Greenhouse Britain isimli çalışmaları küresel ısınmanın
olumsuzluklarını ortaya koyan bir projedir.

Resim 30 Helen Mayer ve Newton Harrison, 2007-2009, Greenhouse Britain/Sera İngiltere.
Erişim tarihi: 7. 01. 2019. http://theharrisonstudio.net/
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Sanatçı çift, bilim insanlarıyla yaptıkları araştırma da kuraklığın, küresel iklim
değişikliğinin, erozyon, sel baskınlarının ve şiddetli fırtınaların küresel ısınmanın sonucu
olduğunu göstermiştir. Bu tür bir kuraklığın gıda ve enerji üretimini, birçok insanın
sağlığını, ekosistemik, sosyal yapıları olumsuz yönde etkileyeceğine vurgu yapmışlardır.
2012'de ekolojik sanat hareketinin öncü sanatçıları Helen ve Newton Harrison,
Kaliforniya Üniversitesi'nde bağımsız bir araştırma merkezi olan (CFM) Mücbir Sebep
Araştırma Merkezi'ni kurdu. Merkezin kuruluş amacı, küresel iklim değişikliği nedeniyle
yok olma noktasına gelen bölgelerde ekosistem, adaptasyon, biyolojik çeşitlilik
konularında çalışmalar tasarlamak olmuştur. Sanatçılar, bilim adamları, mühendisler ve
yöneticileri bir araya getiren bu merkez pragmatik gerçekçilikte kök salmış olan
gezegendeki ısınmanın tersine çevrilemeyeceğini kabul etmiştir. Bu durumda artan ısı,
okyanusun yükselmesi, hayvan neslinin azalması ve sebzelerin tükenmesi gibi sorunlara
çözüm üretmekte önemli rol üstlenmiştir.
Harrison’lar, doğal varlıklarla çalıştıklarını, üremek, büyümek, evrimleşmek, çürümek ve
ölmek gibi biyolojik işlevleri benimsediklerini ve ekolojik sanat projelerinde bilimle
işbirliği içinde olmanın önemini vurgulamışlardır. Çift hiç vaz geçmeden çevre
sorunlarını çözmek için yaratıcı ve yapıcı projelerini sunmaya, küresel ısınma ve diğer
ekolojik olayların etkisini araştırmaya devam etmişlerdir.
Helen Mayer Harrison 2018 yılında Santa Cruz’da 90 yaşında ölmüştür. Eşi Santa
Cruz’daki atölyelerinde çalışmalarına devam etmektedir. Harrisonlar kendilerini iyi bir
dünya yaratmaya, doğaya duyarlı işler yapmaya adamışlardır ve ekolojik sanatın en eski
ve en önemli temsilcilerindendir. Sanatçı çift sundukları ekoloji projelerinin birçoğunun
gerçekleşmesini sağlamıştır.

2.2. Aviva Rahmani
Aviva Rahmani altmışlı yıllarda eylemci, feminist yaklaşımla sanat yapmış ve
1970’lerden itibaren ekoloji konularına odaklanmıştır. Aviva Rahmani, bozulmuş
ortamları restore etmek için bilim insanları, şehir plancıları, çevreciler ve diğer
sanatçılarla disiplinlerarası iş birliği içinde çalışan ekolojik bir sanatçıdır.
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Resim 31 Aviva Rahmani, 2013, Fish Story Memphis/ Memphis Balık Hikayesi.

Resim 32 Aviva Rahmani, 2013, Fish Story Memphis/ Memphis Balık Hikayesi.
Erişim tarihi: 11.01.2019. http://ghostnets.com/projects/fish_story/fish_story.html

Aviva Rahmani büyük ekolojik sorunları restore etmek için önemli projeler tasarlamıştır.
Sanatçının yaptığı önemli ekolojik sanat projelerinden bir tanesi Resim 31 ve 32’deki
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“Balık Hikayesi” (Fish Story)’dir. Sanatçı bu proje için Tennessee’nin güneybatısında
bulunan dünyanın en büyük altıncı nehri olan Mississippi Nehrini seçmiştir. Çünkü bu
nehir dünyanın ortasındaki üçüncü büyük su havzasına sahiptir. Rahmani Balık Hikayesi
çalışmasında, paleoekolog Dr. James White ve su bilimleri biyoloğu Dr. Eugene ile
birlikte çalışmıştır.
Bu çalışma disiplinlerarası bir çalışmadır. Sanatçı, çevre bozulmasına çözüm odaklı
“Tetik Nokta” adında bir teori geliştirmiştir. Bozulmuş ekosistemler için bölgenin
biyolojik restorasyonunu katalize edebilmek adına çekirdeklenme bölgeleri bulmuştur.
Balık Hikayesi projesinin amacı, Memphis'teki Tetik Noktaları araştırıp bulmak ve o
noktaları harekete geçirmektir. Balıkların yaşadığı hayat insanın yaşadığı sıkıntıların bir
göstergesidir. Balıklar yok olduğunda diğer canlılarda yok oluyor demektir. İnsanlar
canlılar için yaşam kaynağı olan suyu kirletiyorlar ve bu özellikle balıkları, deniz
canlılarını mahvediyorlar. İklim değişikliği, günümüzdeki nüfus artışı, kirlilik, küresel
ısınmadan balıklar etkilendiğinde gezegenin diğer ekosistemleri de etkilenir. Bu proje
için bu havzanın seçilmesi, oluşan kirlilik sonucunda Meksika Körfezinin bazı
bölümlerinde balık ölümlerinin olmasıdır.
Balık Hikayesi, Mayıs 2013 tarihinde Memphis, TN'de, Mississippi Nehri'ndeki
balıkların yaşadığı sıkıntıların insanın yaşadığı sıkıntıları yansıttığını ifade eden kamu
sanatı projesi olarak tasarlanmıştır. Rahmani, bu projede balıkların kuraklığa, fırtınaya,
aşırı sıcaklıklara, sel baskınlarına ve dünya genelinde yaşanan doğal olaylara karşı hassas
olduğunu bu faktörlerden etkilendiğini söylemiştir (Kagan, 2011, s.298.).
Meksika Körfezi’nin bir bölümünde balıkların hayatta kalmasını sağlayacak bir tetik
nokta belirlemiştir. Çünkü körfez’e akan nitröjen balık ölümlerine neden olmaktadır. Bu
çalışmanın amacı yerel ve bölgesel korumayı desteklemek, restorasyonu sağlamak ve
bilimle birlikte iyileştirici çalışmalar yapmaktır.
Rahmani’nin projeleri çok geniş ekolojik restorasyon projelerini de kapsamaktadır.
Sanatçı çalışmalarında teknolojiden de oldukça destek almıştır. Şarkılar, dijital medya,
internet, fırça, boya, fotoğraf ve doğanın kendisini kullanmaktadır. Örneğin; Tasarladığı
projelerden birisi, “Okyanuslar ve Şehirler” (Cities and Oceans of İf) çalışması sanal
dünyayı kullanarak küresel ısınma, bozulmuş ekolojilerin onarılması ve sürdürülebilirliği
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için yapılmıştır. Web sitesi üzerinden dijital sesler kullanarak dünyanın yaşayacağı
sıkıntıları gündeme getirmiştir. Doğal kaynaklar korunup yeraltı zenginlikleri iyi
değerlendirilirse yaşanabilir bir dünyanın olacağını ifade etmiştir (Rahmani, 2014.).
Aviva Rahmani bilimsel işbirlikçi çalışmaları temel alan, kentsel yaşamdaki canlı yaşamı
ve sorunlarına çözüm arayan projeler yapmaktadır. Büyük manzaraların onarılması ve
yeniden kullanılabilir olması için mücadele vermeye devam eden bir sanatçıdır.

2.3. Alan Sonfist
Amerikalı sanatçı Alan Sonfist, 1960’lı yıllardan itibaren değişen sanat anlayışına yönelik
işler yapmaya başlamıştır. Sonfist, yaptığı işlerle doğa sanat hareketinin öncüleri arasında
yer almıştır.
Önceleri sanat galerilerinde doğal malzemeler kullanarak enstalasyonlar yapan Sonfist
daha sonra ekolojik temalı kamusal anıtlar yapmıştır. Sonfist, çalışmalarında izleyiciyi
doğanın doğal süreçleri ve çevresel değişimlerden haberdar etmek ve insan eliyle yapılan
olummsuzluğa dikkat çekmek istemiştir. Örneğin, Resim 33’ deki “Zaman Manzarası”
(Time Landscape) isimli çalışması çevre heykeli olarak ifade edilmiştir. Bu çalışma New
York şehrinin Grrenwich kasabasında West Houston Caddesinin köşesindeki boşluk
araziye yapılmıştır. Bu çalışma yaklaşık olarak on yıl sürmüştür ve Sonfist’in en önemli
çalışmalarından birisi olmuştur. Çünkü öncesinde orman olan Manhattan, şehirleşme ve
teknoloji ile birlikte doğal dokusunu kaybetmiştir. Bu çalışma yeniden geçmişten
günümüze bir köprü olmuştur. Sanatçının bu çalışması, insanların kentle

iç içe

yaşamlarında doğayla olmanın, toprağın bereketini ve gücünün önemini ortaya
koymuştur. Çalışma bittiğinde bölgenin kendi dokusuna ait ağaçlar korunmuş, yeniden
çevreye kazandırılmıştır ve türünün ilk kentsel ormanı olarak gösterilmiştir. Çalışmaya
hem çevre halkı, hemde çevreci örgütler çok büyük destek vermiştir.

61

Resim 33 Alan Sonfist, 1965-1978, Time Landscape / Zaman Manzarası.
Erişim tarihi: 8.01.2018. http://greenmuseum.org/c/ecovention/sect5.html.

Sue Spaid, Sonfist’in yaptığı çalışmaların amacını şu sözlerle ifade etmiştir: “Alan
Sonfist’in amacı “sadece manzarayı onarmak değil, biyolojik izlerimizin tümü ekolojik
kökler bırakıldığında bırakılan ruh içindeki boşluğu tamir etmektir” (Spaid,2002, s. 8).
Sonfist yaptığı doğal zaman manzaralarını kamusal heykeller olarak tanımlamaktadır.
Sonfist’e göre;
Neyin kamusal anıt olabileceği kavramı, bugün toplumsal yaşamın ne gibi unsurlardan
meydana geldiğine ilişkin algımızın ve düşüncelerimizin sınırları genişledikçe yeniden
değerlendirmeye, yeniden tanımlamaya tabiidir. Doğal olgular, doğal olaylar ve
gezegenimizde yaşayan tüm yaratıklar, insanlarla ve insanlara özgü olaylarla birlikte
onurlandırılmalı ve kutlanmalıdır… Kentler giderek daha çok kirlendiği için, tarihsel
boyutuyla temiz havaya da aanıtlar imşaa edilebilir. Farklı mevsimlerde ve farklı tarihsel
zamanlarda toprağın, ağaçların ve bitkilerin kokularını koruyan müzeler yapılabilir, bu
müzelere insanlar neleri yitirdiklerini öğrenmek için gidebilirler. Birleşmiş Milletler’in
sponsorluk yapabileceği bir temiz hava müzesi, farklı ülkelerin temiz havalarını
sergileyebilir (Antmen, 2010, s. 257-258.).

Sonfist müzeler için “Zaman Manzaraları” yaratmayı önermiştir. Sonfist yaptığı
çalışmalarla insanlık ve doğa arasındaki uçurumu kapatmak istemiştir. Eserlerinde insan
ve doğanın karmaşık ilişkisine vurgu yapmıştır. Sanatçı kentsel ve kırsal alanlardaki
yapıtlarında, o bölgenin tarihi, jeolojisi ve tarımı hakkında bölge halkını bilinçlendirecek,
farkındalığı arttıracak projeler yapmaya devam etmektedir. Günümüzde sürdürülebilir
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enerjiyi teşvik eden uluslararası projeleriyle küresel iklim değişikliği konusunda da
farkındalık yaratan çalışmaları devam etmektedir. Yarattığı doğal manzaraları, kamusal
anıtları oluşturuken şehir plancılarıyla iş birliği yapmaktadır. Alan Sonfist, ekolojiye
katkıda bulunan projeleriyle günümüzün en önemli ekolojik sanatçılarından biridir.

2.4. Heather Ackyroyd ve Dan Harvey
Britanya doğumlu Heather Ackyroyd ve Dan Harvey çifti uzun yıllardan beri canlı
malzemeler kullanarak doğal süreçleri ortaya koyan projeler yapmaktadır. Yaptıkları
projelerin birçoğunu bilimsel kurumlarla işbirliği içinde derin araştırmalara yer vererek
gerçekleştirmişlerdir.
Çiftin yaptığı ve Resim 34’deki “Beuys’s Acorns” (Beuys’un Meşe Palamutları) isimli
çalışmaları günümüzde ağaçlar, doğa, zaman ve iklim ile insan ilşkisini sorgulayan bir
çalışmadır. Sanatçı çift bu proje için 2007 yılında Almanya’nın Kassel kentine gitmiştir.
Joseup Beuys’un 1982 yılında Kassel dokumenta kapsamında yaptığı önemli projesi
“7000 Oaks” (7000 Meşe) performansından dökülen meşe palamutu tohumlarını
toplayarak bu projeyi gerçekleştirmişlerdir. Beuys çevre ve biyoçeşitliliğe önem veren
bir sanatçı olarak bu projesiyle sanatın “radikal bir sosyal değişim gücünün” (Beuys’tan
akt. Brown, 2014, s.110) olduğunu ortaya koymuştur.

Resim 34 Heather Ackyroyd ve Dan Harvey, 2015, Beuys’s Acorns / Beuys’un Meşe Palamutları.
Erişim tarihi: 8. 01. 2019. https://www.ackroydandharvey.com/beuys-acorns-trees-on-tour/
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Heather Ackyroyd ve Dan Harvey, Beuys’un diktiği ağaçlardan yaklaşık olarak 700’ün
üzerinde meşe palamudu toplamışlar ve atölyelerinde dikmişlerdir. Fakat bu tohumlardan
300’e yakın meşe palamudu tutmuş ve büyümüştür. Bu projede Beuys’ın projesi gibi
zaman üzerine kurulu bir çalışmadır. Beuys ilk ağacı 1982 yılında dikmiş, son ağacı ise
oğlu altı yıl sonra dikmiştir. Bu her iki projede de zaman kavramı çok önemlidir. Örneğin
bir meşe ağacının olgunluk dönemine gelmesi yaklaşık 80 yılı bulmaktadır. Ackyroyd ve
Harvey’e göre;
(Beuys) sanat, ekoloji, estetik, siyaset, ekonomi ve eğitim arasında eşit ağırlıklı bir alan
oluşturmuştur. Sanatçının vizyonunun merkezinde, sağlıklı, biyolojik ve temel bir atmosfer
olarak biyosferin, insan ve diğer canlı türlerinin ihtiyaçlarıylla uyumlu olabileceğine ilşkin
bilincin dönüşümü vardı… Bunun yirmi yıl ardından, dünyanın oldukça rahatsız edici resmi
göz önüne alındığında Beuys’un vizyonu idealist görünebilir, ama bilimsel veriler, “ısı adası
etkisi” ve yükselen sıcaklıklar ile mücadele edebilmek için şehirlerde yaygın ağaç dikiminin
önemine işaret etmekte ( Brown, 2014, s. 110).

Sanatçi çift Manchester Üniversitesi Yaşam Bilimleri Bölümü ve Londra’daki UCL
Çevre Enstitüsü ile iş birliği kurarak ağaçların kültürel, biyolojik ve iklimsel önemi
konusunda araştırmalar yapmaktadır. Ackyroyd ve Harvey ağaçların önemi konusunda
bilinçlendirmeyi arttırmak ve farkındalık yaratmak için ekolojik, sürdürülebilirliği olan
projeler yapmaya devam etmektedir.
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3.

BÖLÜM: SANATSAL ÇALIŞMALAR

Tez konusu kapsamında yapılan çalışmalar tuval resmi, sosyal ekoloji ve ekolojik sanat
projelerinden oluşmaktadır. Endüstri ve teknolojinin hızla hayatımıza girmesiyle birlikte
doğada oluşan tahribat, deformasyon ve küresel ısınma, iklim değişikliklerinin doğal
kaynaklarımızı yok etmesi çalışmaların çıkış noktası olmuştur. Sanayileşme ile doğa
oldukça kötü kullanılmış ve onarılmaz biçimde tahrip edilmiştir. Yapılan çalışmalar bir
nevi toplumda son yıllarda yapılan betonlaşma sonucu yok oluşuna tanıklık ettiğimiz
doğal yaşam kaynakları ve bilinçsiz tüketim sonucu oluşan büyük tahribatların
‘zamandan ayak izleri’dir.
Kuruyan nehirler, verimsiz topraklar, tükenen ormanlar, yok olan canlı türleri aynı
zamanda insanın yeryüzünde başka bir varlığa dönüşmesinin işaretidir. Yok olan yalnızca
tarım bölgeleri ve doğa değildir. Doğanın yok oluşuyla beraber kültürel kayıpların da
yaşandığı bir toplum oluşmaya başlamıştır.
Kentsel dönüşüm adı altında yapılan “kentsel çöküşün” insanlarda açtığı yaraları zaman
geçtikçe daha net görmekteyiz. Bu konu ile ilgili 2017 yılında Prof. Cebrail Ötgün’le
çalıştığım ortam odaklı sanat dersi kapsamında gerçekleştirdiğim Resim 36’ daki “Evler
Dolu Yalnızlık” projesi bu kentsel dönüşüm adı altındaki değişimi, yok oluşu
özetlemektedir. Altındağ bölgesinde yapılan kentsel dönüşüm o bölge halkının
yaşayışına, var olan alışkanlıklarına ve kültürüne bir darbedir. Kentsel dönüşüm, insanları
gri betonların içine hapsetmekte ve yaşamın zenginliklerini yok eden sosyal bir yıkımdır.
Yapılan çalışmalar iki farklı alanda gibi görünse de temelde ekoloji ve sosyal ekolojik
bağlamda insanın ve doğanın zarar görmesi konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal
bilincin oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu çalışmalar Yoksul Sanat
sanatçılarının yaptığı gibi organik-inorganik malzemelerin yüzeyde kullanımıyla
başlamış, sonrasında yapılan araştırmalar, doğayı gözlemler sonucunda ekolojik bir
boyuta

evrilmiştir.

Ayrıca

toplumsal

konular

ekolojik

konulardan

bağımsız

düşünülmemiştir.
Yaptığım Damla Sakızı Ağacı Urla projesinin, sakız ağacının bölgeye kazandırılmasının
yanında bölge halkına ekonomik anlamda katkı sağlayacağı da düşünülmüştür.

65

3.1. Gaia’nın Kabuğu Resim Çalışmaları
Tuval çalışmaları “Gaia’nın Kabuğu” serisi, doğayı gözlemlerim sonucunda doğadaki
oluşumları, yeryüzünün değişim ve dönüşümünü anlatan çalışmalardan oluşmaktadır.
İnsanların doğaya karşı vurdumduymaz tavırları sonucunda oluşan tahribat, acımasız
yapılaşma gibi konulara değinilmiştir. Orrell “Gaia terorisi”nin yaşadığımız dünya,
ekosistem için önemini şu şekilde ifade eder.
Gaia teorisinin bilim üzerinde büyük bir etkisi olmuştur ve dünyada kendi konumumuzu
görme biçimimizi değiştirmiştir. Ekosisteme vermekte olduğumuz zarar konusunda bizi daha
bilinçli kıldığından hayatta kalmamıza da yardımcı olabilir. Daisyworld’den çıkarılabilecek
bir ders histeresis olarak bilinen etki nedeniyle, bir kere verilmiş zararı geri almanın çok zor
olduğudur. Küresel ısınma tecrübemiz, bizim bunun etkilerinden rahatsız olduğumuz zaman,
çok geç olabileceğinden, duramayacaktır. Bir kere bir türün nesli tükendiğinde o bir daha
yerine konulamaz. Geniş bir sistemin sadece küçük bir parçasıyız ve varlığımızın devamı
için bu sisteme bağımlıyız. Ona verdiğimiz zararın sorumluluğu bize aittir (Orrell, 2009,
Erişim Tarihi: 20.02.2019. goo.gl/goXs4U).

Resim 35 Asiye Sarıoğlu, 2016, Gaia’nın Kabuğu Serisinden- Nüve. Tuval Üzeri Karışık
Teknik, 60x 80 cm

Resim 35’daki Nüve (Çekirdek) isimli çalışma doğanın tekrar kendini yenilemesi,
birşeylerin dönüp dolaşıp özünü bulacağının plastik yorumlanmasıdır. Doğanın
varoluşuna saygı duyduğumuzda doğaya karşı zarar vermemiş ve insan yaşamına olumlu
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katkıda bulunmuş oluruz. Yapılan bu çalışmalar da akrilik boya, taş, organik keten, zift,
elenmiş kum ve tutkal gibi malzemeler kullanılarak yüzeyde kalın dokular insanın doğaya
yaptığı tahribatı soyutlamalarla vurgulanmıştır. Kimyasal malzemelerle taşın dokusuna
müdahale edilmiştir. Bu şekilde doğal malzemenin kendi dokusuna, doğasına karşı bir
müdahalede bulunulmuştur. Doğal malzemeyi yüzey üzerinde bozarak ve dönüştürerek
ekolojik sistemin insan karşısında direncine vurgu yapılmıştır. Yüzeye sürülen boya
tekrar kazınmış ve zımparalanarak yeni bir oluşum elde edilmiştir. Doğanın kendi
dokusuna ait bilindik dokuların resimlerde birebir betimlenmesi söz konusu değildir.
Ancak bu müdahalelere rağmen yüzey üzerinde kendiliğinden bir süreç gerçekleşmiş ve
ortaya çıkan doğanın bir temsili olmuştur. Ortaya çıkan bu

anti doğa kurgusu,

yaşadığımız dünyada varolan doğa olgusunun bilinçsizce yapılan tüketimin farkında
olmayan insanın kendisine verdiği zararın plastik bir dille yorumlanmasıdır.

Resim 36 Asiye Sarıoğlu, 2016, Gaia’nın Kabuğu Serisinden- Yeryüzü Şekilleri Detay,Tuval
Üzeri Karışık Teknik, 50x 70 cm.
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Resim 37 Asiye Sarıoğlu, 2016, Gaia’nın Kabuğu Serisinden -Kuraklık. Tuval Üzeri Karışık
Teknik, 60x 120 cm

Resim 38 Asiye Sarıoğlu, 2016, Gaia’nın Kabuğu Serisinden – Yeryüzü Şekilleri. Tuval Üzeri
Karışık Teknik, 60x 60 cm
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Resim 39 Asiye Sarıoğlu, 2017, Gaia’nın Kabuğu Serisi, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 60x120
cm.

Doğaya yapılan insan müdahalesinin oluşturduğu olumsuzluklar Rüzgar Enerji
Santralleri (RES), Hidroelektirik Enerji Santralleri (HES), Nükleer Santraller ve maden
ocakları doğanın dengesini ve ekolojik yapıyı bozmaktadır. Sentetik ve organik
malzemeler kullanarak doğadaki doğal dokuların birebir bir ifadesi olmasada

yüzey

üzerinde iki boyutlu kurgusal yorumlanmasıdır. Çalışmalarda teknolojinin doğaya ve
doğada yaşayan canlılara verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla doğa kanunları yüzey
üzerinde kurgulanan bu sistemin kendi kanunlarına dönüşmüştür.

Resim 40 Asiye Sarıoğlu, 2016, Gaia’nın Kabuğu Serisinden “Kuraklık”. Tuval Üzeri Karışık
Teknik, 35x 50 cm.

69

Resim 41 Asiye Sarıoğlu, 2016, Gaia’nın Kabuğu Serisinden “Kuraklık”. Tuval Üzeri Karışık
Teknik, 35x 60 cm.

Bu çalışmalarda doğal ağaç kabuğu, alçı, çimento, taş, keten bezi gibi farklı özelliklere
sahip malzemeler bir arada kullanılmış ve yeryüzü çeşitliliği (hava, su, toprak) onların
çevresel etkilerle nasıl değişime uğradığı soyutlamalarla plastik dille yeniden
oluşturulmuştur.

70

Resim 42 Asiye Sarıoğlu, 2017, Gaia’nın Kabuğu Serisinden “Çürüme”, Tuval Üzeri Karışık
Teknik, 80x100 cm.

Kullandığımız organik atıklar zamanla doğaya tekrar dönmektedir. Bu bağlamda
ekosistemin geri dönüşümünü içeren “çürüme” sürecinin doğa için önemine vurgu
yapılmıştır. Resim 42’de çürüme, yaşam süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yaşam
döngüsü yenilenme için önemli bir fırsattır. Örneğin sararıp çürümeye başlayan sonbahar
yaprakları bir çöp değil toprak için gübreyken, bahar herşeyin yeniden dirildiği ve hayat
bulduğu bir mevsimdir. Her sonbahar doğanın kendini yenilemesinin habercisidir. Fakat
yaşadığımız son dönemlerde teknoloji ve insanın doğadan kopmaya başlaması ile doğa
kendini yenilemekte zorlanmaktadır. Bu çalışmada sentetik boyalar kullanılarak yüzey
çürütülmüş malzemenin dönüşümü kullanılan farklı malzemelerle kalın dokularla
yeniden oluşturulmuştur.
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Türkiye’deki RES’lerin, bu ülkenin nefesi olan kazdağlarına yapılan maden ocaklarının,
nükleer enerji santrallerinin, HES’lerin, doğaya ve yeraltı kaynaklarına verdiği zarar
Gaia’nın Kabuğu serisindeki çalışmalarımda etkili olmuştur.
2018 yılında Sydney Tekminimal Art Gallery’de açılan “Foot Print Of the Time”
(Zamanın Ayak izleri) isimli sergi kuraklıkla yüz yüze olan Avustralya’nın gezdiğim
bölgelerinde coğrafyadaki farklılıkların oluşturduğu izlenimlerden yararlanılmıştır.

Resim 43 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Ardak”,
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 40x60 cm.

“Foot Print Of the Time” (Zamanın Ayak İzleri), Ardak halk dilinde kullanılan çürümeye
yüz tutmuş ağaç ya da kesilmeden yerinde kuruyan ağaç demektir. Bu çalışmaya
aborjinlerin doğaya bakış açıları esin kaynağı olmuştur: Aborjinler ağaçlar kuruduktan
sonra kesmezler ve çok geniş arazide dev bir anıt, kutsal bir heykel gibi bırakırlarmış. Bu
insanlar için ağaç, su, toprak kutsaldır ve doğa onların değil onlar doğanın parçası
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oldukları düşüncesiyle doğayı korumakta ve kutsamaktadır. Resim 43’deki çalışmada
kuruyan ağaçlar ve su, toprak tasvir edilmiştir. Malzeme olarak ham çulha bezi, doğal
ağaç kabukları, fırça yerine hindistan cevizi ağaç dalları kullanılmıştır.

Resim 44 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Dijital
İklimler”, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 40x60 cm.

Resim 44’te dünyada oluşan çevresel kaos sonucu; sel, tsunami gibi doğal afetlerle
doğada oluşan değişim ve dönüşümler, yeryüzünün kendini yenilemesi insanın doğa
üzerinde yarattığı tahribatın iki boyutlu yüzey üzerinde yorumlanmasıdır.
Doğaya ait olmayan malzemeler (Plastik, Çimento, Zımpara gibi) kullanarak; yeryüzü
kaynaklarının hergün biraz daha yok oluşuna dikkat çekmek, insanlarda geri dönüşüm
olgusunun tuval üzerinde plastik çözümlemelerle doğaya müdahalenin soyutalanmasıdır.
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Resim 45 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Dijital
İklimler”, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 60x60 cm.

Resim 46 Asiye Sarıoğlu, 2017, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Lagünden
Sonra”, Kağıt Üzeri Karışık Teknik, 25x35 Cm.
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Gaia’nın Kabuğu Serisinin devamı olarak yapılan Zamanın Ayak İzleri Serisi
Avusturalya’da yaptığım incelemeler sonucunda, orada yaşayan yerli halkın yaşam
tarzlarından yola çıkarak oluşmuştur.
Doğaya karşı duruş Avustralya yerlilerinde oldukça farklıdır. “Aborijin Halk”ı
(Indigenous People) 18. yy.’da İngilizler gelene kadar doğayla kendi halinde yaşamış bir
topluluktur. Bu dönemde yapılan katliamlardan sonra nüfüslarında ciddi bir azalma
olmuştur. İngilizler bu yerli halkın kendisi gibi bir yaşam sürmesi için Aborijin’lerin
yaşam tarzını değiştirmeye çalışmışlardır. Fakat doğa ve doğada yaşamak bu halk için bir
ibadet şekli olduğundan birçok özelliklerini günümüze kadar korumak için mücadele
vermişlerdir. En çok Aborijin halkının yaşadığı bölge New South Wales (Yeni Güney
Galler)’dir. 2017-2018 tarihleri arasında incelenen New South Wales (Kuranda-Yağmur
ormanları), Cairns bölgelerinde yaşayan aborjinlerin doğayla ilişkisini gözlemlerim
çerçevesinde ekolojik bir tavır olarak algıladım. Eastern Suburb Maroubra’daki Resim
47’deki “Aboriginal rocks pool” sanat eseri olarak tanımlanamamakla birlikte doğal bir
ekolojik havuz olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Resim 47 Asiye Sarıoğlu, 2018, Aborginal Rocks Pool, Maroubra -Sydney, Fotoğraf.

Aborijin topluluklarının en önemli özelliği doğaya hiç zarar vermeden barınmayı
başarmış olmalarıdır. Yaşam alanlarını kapatma ihtiyacı duymadan açık alanda ağaçtan
barınaklarda yaşamışlar ve doğayla ilşkilerini hiçbir şekilde kesmemişlerdir. Doğa bu
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halk için oldukça kutsaldır. “Doğa insana ait değil, insan doğaya aittir”13 felsefesi bu
topluluğun yaşam biçimini oluşturmuştur. Toprak onlar için çok önemli ve kutsaldır.
Ağaç kabuklarını boyamaları, kıyafet giymek yerine örtünmek amaçlı bedenlerini
boyamaları bu kabilelerin doğanın bir parçası olduğunun somut göstergesidir. Toprak,
nehirler, okyanuslar, ağaçlar, tüm doğa onlar için bir ibadet yeridir. Toprağa saygı
çerçevesinde sadece temel ihtiyaçları kadarıyla yaşamış topluluklardır.
Aborijin halkının yaşayışında bir ekolojik sanatçı tavrı görülsede, sanat olarak
değerlendirilemez. Ekolojik sanatçının anlayışında, doğada oluşan zararı onarmak,
olumlu müdahalede bulunarak farkındalık yaratmak, sorgulamak, sosyal bilinç
oluşturmak vardır. Oysa ki Aborijin halkında doğayı koruma bilinci bir yaşam tarzı
olmuştur. Avustralya’da bulunduğum dönemde Aborijinlerin bu yaşam tarzını
gözlemleme şansım olmuştur.

Resim 48 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Dijital
İklimler ”,Tuval Üzeri Karışık Teknik, 60x60cm.

13

Bknz. Ekoloji I.
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Avustralya’nın farklı şehirlerinde çok farklı doğa görüntülerine tanıklık etmek ve
yaşadığımız coğrafyadan bambaşka bir yeryüzü şekliyle tanışmak çalışmalarda etkili
olmuştur. Farklı bölgelerde lagün sonrası çekilen yeryüzü fotoğrafları doku ve renk
açısından çalışmaların yorumlanmasında oldukça etkili olmuştur. (Resim. 49,50).

Resim 49 Asiye Sarıoğlu, 2018, Lagün. Cairns, Fotoğraf.
Resim 50 Asiye Sarıoğlu, 2018, Lagün. Cairns, Fotoğraf.

Resim 51 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Kuraklık”,
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 35x 50 cm.
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Resim 52 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Okyanusya”,
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 100x120 cm.

Resim 53 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Kuraklık”,
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 40x60 cm.
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Resim 54 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak İzleri Serisi “Dijital
İklimler”, Tuval Üzeri Karışık Teknik, 35x50 cm.

Resim 55 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak izleri serisi “Çöl fırtınası”,
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 35x50 cm.
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Resim 56 Asiye Sarıoğlu, 2018, Foot Print Of the Time/ Zamanın Ayak izleri serisi “Kuraklık”,
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 35x50 cm

Resimlerde plastik yapı yeniden kurgulanmış, plastik bir dille toprak, doğa, organikinorganik organizmalar, kalın dokular, farklı malzeme ve teknikle yeniden yüzey
üzerinde oluşturulmuştur. Doğa zarar gördüğünde geri dönüşü ve yenilenmesi çok zor,
nesli tükenen bir canlının yeniden doğaya kazandırılması neredeyse imkansızdır. Doğada
varolan bu süreç yapılan çalışmalarda özgün plastik dille yorumlanmıştır.

3.2. Sosyal Ekolojik Bağlamda Yapılan Projeler:
Suya Düşen Düşler ve Evler Dolu Yalnızlık
Sosyal ekolojik bağlamda değerlendirilebilecek Resim 57’deki “Suya Düşen Düşler”
isimli çalışma, 2015-2016 yılları arasında Ege Denizinde umut için yola çıkan ve hayatını
kaybeden yaklaşık 173 mülteci çocuğun anısına yapılmış bir projedir. Bu çalışma Prof.
Cebrail Ötgün’ün Ortam Odaklı Sanat Dersi kapsamında yapılmıştır.
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Resim 57 Asiye Sarıoğlu, 2016, Suya Düşen Düşler Projesi. Didim, Fotoğraf.

Bu projede ölen her bir çocuk için renkli bir kayık yapılmıştır. Bu kayıklar origami tekniği
kullanılarak yaklaşık dört yüz adet renkli origami kağıdından yapılmıştır. Kayıkların yüz
elliye yakını Yıldırım Beyazıt Mesleki Anadolu Lisesi Teknik 12-A sınıfı öğrencilerinin
desteğiyle yapıldı. Aydın’ın Didim ilçesine 15 Nisan 2016 tarihinde gidildi ve burada
daha önce Ankara’dan ilişki kurduğum insanlarla iletişime geçildi. Didim’de yaşayan bu
insanların tecrübeleri doğrultusunda kayıkların bırakılacağı bölge ile ilgili ön çalışma
yapıldı. Rüzgâr ve akıntı yönü için bir kaç gün çalışma yapıldı, yerel bir gazetecinin
yönlendirmesiyle 17 Nisan 2016 tarihinde sabaha karşı mültecilerin çıktığı saatte 05:30
da (Resim 58) gönüllü yerel aktivistler ve gazetecilerin katılımıyla umut yolculuğuna
çıkılan Didim’in Manastır Koyundan rengarenk yüzlerce kayık bir çok çocuğa umut
olması için bırakıldı.
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Resim 58 Asiye Sarıoğlu, 2016, Suya Düşen Düşler Projesi, Fotoğraf.

Resim 59 Evler Dolu Yalnızlık Projesi, 2017, Yenidoğan, Altındağ, Fotoğraf.
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Ortam Odaklı Sanat Dersinde yaptığım diğer çalışma ise Resim 59’daki “Evler Dolu
yalnızlık” projesi, devletin kentsel dönüşüm adı altında yaptığı Türkiye’nin en büyük
gecekondu yerleşimlerinden biri sayılan Altındağ Belediyesinin Hıdırlıktepe ve
Yenidoğan mahallelerinde gecekondu bölgesinde yaşayan ve evlerinden edilen insanlarla
birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu projede Kentsel dönüşümün yok ettiği ve anıları tarihe
karışan insanların hayatlarının çalınmışlığını vurgulamak istedim. Kültürel farklılıkların
tarihe karıştığı bu mekanların seçiminde o yaşayan insanların tanıklıklarıyla bu çalışmayı
hazırladım.

Resim 60 Evler Dolu Yalnızlık Projesi, 2017, Hıdırlıktepe, Altındağ, Fotoğraf.

Bu bölgede birkaç farklı yerde alan araştırması yaparak, burada yaşayan insanlarla
yapılan sohbetler sonunda bu proje gerçekleştirildi.
İplere asılan çamaşırlar, komşular arasında bir samimiyet köprüsüydü. Kesişen yanyana
uzanan çamaşır ipleri kadınlar arasındaki bir bağ ve mahallede olup biteni paylaşmak için
bir yoldu. Bu kadar sıradan sürekli tekrarlanan sonu gelmeyen bir işti çamaşır asmak.
Rengarenk sallanan çamaşırlar “yuva” demekti. Çamaşır asmak gecekondu kültüründe
sıradan birşey değil, samimiyetin sıcak insan ilişkilerinin temizliğin göstergesiydi.
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Zamanın çarmıhına gerilmiş bir sarkacım
Gidip gelmedeyim, ıssız kuyularında geçmişin kendi yalnızlığıma.
Naftalin kokulu anılarımda kaldı sokağın şenliği, çocuk sesleri.
Bir tespih gibi dağıldı, mahalle kahvesindeki sohbetler.
Toprağın buğusuna bulanmış ninninlerle büyümüyor çocuklar….
Bir akşamüstü yayılan yemek kokularına karışmıyor kederli yorgunluğumuz
Nasılda kanatıyor bahçelerine saplanmış betonların soğuk sivriliği.
Evler Dolu Yalnızlık…
Gülcan Özdemir, 2017

Modernleşme ya da kentselleşme adına yapılan bu müdahale toplumda bir kültürün
değişimi ve yalnızlaştırma süreci olarak değerlendirilebilir.
3.3. Ekolojik Sanat Projesi: “Damla Sakız Ağacı Urla”
Damla sakızı, yıllar önce Çeşme ve Karaburun Yarımadasında üretimi ve ticareti yapılan,
bugün ise tamamen yok olmaya yüz tutmuş önemli bir ağaçtır (Bakmaz, 2011, s.8).
Projede kullanılan sakız ağacı türü ürettiği damla sakızından dolayı çok değerli özelliğe
sahip Picacia lentiscus var. Chia Duham. türüdür (Resim 61). Bu tür ülkemizde çok az
olmasından ve verdiği ürün kalitesinden dolayı oldukça değerlidir.

Resim 61 Asiye Sarıoğlu, 2019, Picacia lentiscus var. Chia Duham., Değerli Olan Türden Eski
Bir Sakız Ağacı, Fotoğraf.
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Resim 62 Asiye Sarıoğlu, 2019, Damla Sakız Ağacı Tohumu, Fotoğraf.

Damla Sakız Ağacı Urla” Projesi Urla’da yapılmıştır. Bu projenin amacı eski yıllarda
Karaburun yarımadasında yaşayan ve sonradan yok olan Damla Sakız Ağacının bu
bölgede yeniden canlandırılmasıdır. Bu ağacın ekosisteme ve ekonomiye katkısı
konusunda bölge halkında farkındalık yaratmak, sürdürülebilirlik amaçlanmıştır.
Bu proje kapsamında yapılan araştırmalar da Yunanistan’nın Sakız Adası’ndaki ağaçların
genellikle kireçli toprakta büyüdüğü öğrenilmiştir. Fakat kırmızı toprakta da çok kaliteli
ağaçlar olduğu da uzmanlarca gözlemlenmiştir. Damla Sakız Ağacı İzmir’in Çeşme
bölgesinde nesli tükenmek üzereyken önlem alınan değerli bir ağaçtır. Çeşme bölgesinde
sakız ağacı için uygun olan verimli arazilerin konut yapımında kullanılması bu bitkinin
yok olmaya başlama nedenlerindendir. Bu nedenle uygun iklim ve toprak özelliklerine
sahip alternatif alanlara yönelmek gerekmiştir. Yapılan çalışmalar ve alınan destekler
sonucunda Urla bölgesinde bu çalışmanın yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Benzer
coğrafi şartlara sahip olan Urla bölgesinin ekosistemine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
Zirrat mühendisi Ahmet Keçeci’nin bu konudaki bilgi ve desteği ile uygun alan seçimi
için Urla Kaymakamlığı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüyle iletişime geçilmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Prof.Dr. Yusuf
Baran’nın desteğiyle kampus içinde yer seçimi yapılmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Payzaj Mimarı Nebahat Ekşi ile birlikte yapılan yer keşfi sonucunda 500
metrelik bir alan bu proje için uygun görülmüştür.
Bu ağaç Ege bölgesinin ekolojisi için önemli bir bitkidir. Damla Sakız Ağacı rüzgârı
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seven ve yeterli rüzgâr aldığında iyi ürün veren bir bitki olmasından dolayı yer seçiminde
bu durum dikkate alınmıştır. Bu ağaç 10-15 yaşına geldiğinde ağacın gövde kalınlığında
bir çizik açılarak oradan reçinenin çıkması ve havayla teması sağlanır bunun sonucunda
damla şekline benzeyen bir form akar bu form ağacın meyvesidir. Bu formdan dolayı
yöre halkı bu sakız ağacını Ağlayan Ağaç, Gözyaşı Ağacı, Dertli Ağaç hatta bazı insanlar
Altın Ağaç olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle hem görsel etkisi hemde halka olan
yakınlığı düşünülerek projenin dikim şekli bir “damla” şeklinde tasarlanmıştır.
Daha sonraki aşamada bu çalışma kapsamında kompoze gübre yapılmıştır. Evde
kullandığımız organik atıklardan yapılan kompoze gübre ağaçların dikiminde
kullanılmıştır. Organik atıklardan elde edilen kompoze gübrenin (Resim 63) fidanların
çimlenme döneminde ve çelikleme dikim yönteminde büyümelerinde etkili olacağı
düşünülmüştür.

Resim 63 Asiye Sarıoğlu, 2019, Kompoze Gübre Yapım Aşamaları, Fotoğraf.

Sakız Ağacı üzerine çalışmalar yapan Zirrat Mühendisi Ahmet Keçeci yapılan görüşmede
bu ağacın yetiştirilmesini şu şekilde ifade etmiştir. Tohumların iyi sonuç verebilmesi için
tuzlu suyun içinde tohumların çimlenme kapasitesi ölçülür (Resim 64) ağırlaşanlar
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endospern gelişmiş olan tohumlardır ve tutması daha olası olduğundan bu tohumlar
dikilmelidir. Tohumlardan orjinal ağaç olamıyor, kaliteli ve iyi ürün veren ağaçlar
çelikleme yada havai köklendirme yöntemi ile dikilen ağaçlardır.
Bu bitkinin üretimi sadece erkek ağaçlardan yapılmaktadır. Proje kapsamında arazinin
toprak kontrolu yapıldıktan sonra dikim aşamasında en iyi erkeğin tozlaştırdığı tohumdan
alınan bitkilerden elde edilen tohumlar dikilmiştir. 100 adet kaliteli tohum organik
atıklardan elde edilen kompoze gübreye dikilmiş ve çimlenme sürecine bırakılmıştır
(Resim 65.). Tohumdan yetiştirilen bitkilerin araziye dikimi çok uzun zaman gerektirdiği
için çimleme aşamasındadır. Tohumdan yetişen sakız ağaçları diğer fidanlardan
ıslahedilecek ve iyi ırkların seçimi yapıldıktan sonra dikilme yöntemlerine uygun olarak
araziyle buluşturulacaktır. Metin Gemici ile yapılan görüşmede bu işlem için Mart- Nisan
aylarının uygun olduğunu söylemiştir.

Resim 64 Asiye Sarıoğlu, 2019, Tuzlu Suda Dibe Çöken Endospernli Tohumlar, Fotoğraf.
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Resim 65 Asiye Sarıoğlu, 2019, Tuzlu Suda Dibe Çöken Endospernli Tohumların Kompoze
Gübreyle Uygulama Çalışması, Fotoğraf.

Bu ağacın geleneksel dikim yöntemi çelikleme yöntemi olduğundan bu proje
çalışmasında bu yöntemle de dikim yapılmıştır. Bu yöntemlerden çelikleme yönteminin
dikimi için uygun mevsim Aralık-Şubat ayları olduğundan bu dönemde 20 adet çelikleme
fidanın 7 adeti dikilmiştir. Çünkü bu dönemde bölgenin beklenenden fazla yağış alması
nedeniyle çürüme riskinden dolayı dikimin tamamı gerçekleştirilememiştir. 20 adet
çelikleme fidan karşılıklı dikildiğinden toplam fidan sayısı 40 adet olacaktır. İlk etapta 4
adet havai köklendirme fidan dikilmiştir. Dikilen fidanların dikimi 4-5 metre aralıklarla
ve birbirlerinin rüzgârını kesmeyecek şekilde bölge halkınında desteği ile dikim
yapılmıştır.

Resim 66 Asiye Sarıoğlu,2019, Damla Sakız ağacı Urla Projesi Dikim Çalışması 1, Fotoğraf.
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Resim 67 Asiye Sarıoğlu,2019, Damla Sakız Ağacı Urla Projesi Dikim Çalışması 2, Fotoğraf.

Çeşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan Ziraat Mühendisi
Ahmet Keçeci ve Sakız ağacı uzmanı Metin Gemicini desteği ile bu ağaçların
bakımlarının nasıl olacağı üzerinde çalışılmıştır.

Resim 68 Asiye Sarıoğlu, 2018-2019, Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci’nin Çelikleme Yöntemi
Uygulaması, Fotoğraf.
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Ziraat mühendisi Ahmet Keçeci “Çelikleme dikim”(Resim 68) yöntemini uygulamalı
olarak göstermiştir.
Dikim için 1-2cm kalınlığında, 100 cm uzunluğunda ve uçlarında 2-3 dal bırakılan çok
yıllık çelikler; yatay 100 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 60-70 cm derinliğinde,
eğimli olarak açılan çukurlara yatırılır daha sonra toprak kademeli olarak doldurularak
iyice sıkıştırılır. Çeliğin dışarıda kalan kısmının iki tarafına irice iki adet taş konur. Daha
sonra genişçe bir su çanağı yapılarak bol su verilir. Yaz aylarında haftada bir sulama
yapılır.

Resim 69 Asiye Sarıoğlu, 2018-2019, Çelikleme Yöntemi ile Dikilen Damla Sakız Ağacı,
Fotoğraf.

Bu ağaç türü 5 veya 6 yaşından itibaren sakız vermeye başlar, 12 ve 15 yaşlarında ağaç
başına ortalama 320-650 gram sakız alınabilir.

Resim 70 Asiye Sarıoğlu, 2018-2019, Çelikleme yöntemi ile dikilen Damla Sakız Ağacının
Dikim Sonrası genel Görünüşü, Fotoğraf.
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Yapılan görüşmede Tekin Bey, en iyi üretim şeklinin çelikleme ve havai köklendirme ile
elde edilen fidanlar olduğunu söylemiştir. Farklı sakız ağaçları bulunduğunu fakat
işlenmeden kullanılan tek “damla sakızı” ağacı olduğundan çok kıymetli bir ağaç
olduğunu sözlerine eklemiştir.
Metin Gemici ise kendisiyle yapılan görüşmede bu ağacın ürün verdiği dönem yağmursuz
dönemlerdir, Haziran başı ve eylül sonuna kadar verim alınabilir. Yaz aylarında bitki
uyanır, özsuyu çalışmaya başladığında verim alınır. Doğal, kendi ortamında ölümsüz bir
ağaçtır. Bu ağacın kökü çok derinlere indiğinden erezyonu engellediği, yangından
kökünün çok etkilenmeyip yeniden yeşerebileceğini belirtmiştir.
Damla sakızı yüzyıllardır çok çeşitşi alanlarda hammadde olarak kullanılmaktadır.
Örneğin; Eczacılıkta, kozmetikte ve Gıda sanayii vb. Sanat eserlerinin korunmasında
kullanılan çok özel bir cilanın (MEGILP) hazırlanmasında kullanılır. (Keçeci, 2019).
Bu projenin Urla halkına ve o bölge ekosistemine katkısı zaman içinde ağaçların
büyümesiyle değerlendirilecektir. Farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik amaçlanan
bu projeye bölge halkının çok olumlu baktığı ve desteklediği gözlemlenmiştir. İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü arazisine uygulanan bu proje 2029 yılında tamamlanacaktır.
Bu proje tamamlandığında ekosisteme, ekonomiye ve sektöre olan olumlu faydaları
değerlendilecektir. Üniversite öğrencileri ve çevredeki insanlarda nesli yok olmak üzere
olan bu ağaç ile ilgili farkındalık oluşması hedeflenmiştir.
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SONUÇ
Tez kapsamında yapılan çalışmalar ekolojik sanat projesi, sosyal ekoloji, tuval resimleri
örneklerinden oluşmaktadır. Gaia’nın kabuğu resimlerinde

doğanın deformasyonu

plastik bir dille yorumlanmış, varolan yeryüzü şekillerinin değişim ve dönüşüm süreci
yüzey üzerinde yeniden oluşturulmuştur. Doğada varolan sorunların örneğin; yeraltı
kaynaklarının yok olması, kuraklık, canlı neslinin tükenmeye başlaması vs gibi
meselelerin plastik uygulama ile ön plana çıkması sağlanmıştır. Gaia’nın Kabuğu isimli
resim çalışmalarında, insan eliyle doğanın deformasyona uğraması yapılan yüzey
üzerinde plastik çözümlemelerle vurgulanmıştır.
Ekolojik sanat kapsamında yapılan Damla Sakız Ağacı yetiştirme projesi sakız ağaçlarını
yok olan bölgede yeniden canlandırılarak ekolojinin bundan olumlu etkilenmesi ve
sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Urla bölgesine çelikleme ve havai köklendirme yöntemi
ile daha önceden belirlenen bölgede dikimi gerçekleştirilmiştir.
Bu projenin her aşamasında bilim insanları, sakız ağacı uzmanı ve bölge halkı projeye
dahil edilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda Damla sakızının bölge ekosistemine
sağlayacağı faydalar hakkında yerel halk bilgilendirilmiştir. Yerel halkın daha çok sakız
ağacı yetiştirme isteği oluşmuştur.
Bu projenin insanlarda oluşturacağı damla sakız ağacının ekonomik ve ekolojik anlamda
çevreye

katkısı

anlamındaki

bilinç,

zaman

içinde

gözlemler

sonucunda

değerlendirilecektir.
Diğer proje ise ekolojinin başka bir alanı olarak değerlendirilen sosyal ekolojik proje
çalışmaları olmuştur. Bu kapsamda yapılan Suya Düşen Düşler projesi ise Yunan
adalarına yasa dışı yollarla geçen mülteci çocukların ölümüne bir tepki, farkındalık
oluşturmak için yapılmıştır. Bu proje yapıldıktan sonra olumlu dönüşler olmuş, basın ve
medya kuruluşlarının da aracılığıyla mülteci çocuk ölümlerine, toplum olarak mülteci
sorunun problemlerin yok olmasına katkısı olmuştur. Projenin başka sanatçılar tarafından
yapılması, farkındalık oluşturduğumuzun bir sonucudur.
Evler Dolu Yalnızlık projesi gecekondu bölgesinde yaşayan çocukların evlerinden
ayrılması, onların yaşadığı acının sanatsal bir amlatımı olmuştur. Yaşadıkları acılara
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ortak olacak bir sanat eseri yaratarak bu sayede kentsel dönüşümün kültürler üzerinde
yarattığı olumsuzluğa bir farkındalık oluşturulmuştur.
Sonuç olarak sanatçının sanatsal sürecinde yaşadığı küresel ve toplumsal sorunları fark
edip sanatın reaktif dilini daha çok ortaya koyduğu çalışmalar ekolojik sanat olarak
adlandırılmıştır. Ekolojik Sanatçının amacı çalışmalarıyla toplumda bir farkındalık
oluşturmak, ekolojik sistemin yarattığı olumsuzluklara sanatsal bir tavırla dikkat
çekmektir. Ekolojik sanat yalnızca çevre konularına değinmemiş toplumsal konulara da
değinmiş bir sanat anlayışıdır. Bu sanat anlayışı toplum, doğa ve sanat arasındaki bağları
güçlendirmeyi amaçlamıştır. Ekolojik sanatı diğer sanat akımlarından ayıran en önemli
özelliği diğer disiplinlerle iş birliği içinde işler üretmesi ve zarar görmüş alanları yeniden
ele alıp canlandırması, yenilenebilirliği sağlamasıdır. Çevreci örgütlerin tavrında ise
eylemlerle tahrip olan bölgeyi onarmak ya da yeniden canlılığı sağlamak değil oluşan
soruna dikkat çekmek ve farkınadalık olmuşturmaktır.
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