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MERLEAU-PONTY, SARTRE VE LACAN’IN 
 

YAKLAŞIMLARI EKSENİNDE SANATTA ‘BAKIŞ’ 
 
 
 

ÖZET 
 
 

Bu tezin temel amacı, Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan’ın sanatta ‘bakış’ görüşlerini 

ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken de, sanattaki ‘bakış’ın değişkenliğini; 

çağa,zamana, zamanın ruhuna dönük biçimlenmesini anlamak, anlatmaktır. Tezde 

öncelikle; ilk bölümde bakmak, görmek arasındaki fark belirtilerek, felsefe ile 

sanatın ortak izdüşümü olan algının ifadesi, diğer bölümlerde ise; Merleau-Ponty, 

Sartre ve Lacan’ın sanatta ‘bakış’ın izdüşümü irdelenmiştir. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Bakış,  Sanat, Bakmak, Görmek,  İmge, Algı, Uzam,  Görüş 

Felsefesi, Varlık, Hiçlik, Öz, Hakikat, Çağdaş Sanat 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ii 

 

 
 
 
 

THE “GAZE” IN ART ACORDING TO THE PHILOSOPHICAL 
 

APPROACHES OF MERLEAU-PONTY, SARTRE AND LACAN 
 
 

 
Abstract 

 
 
 
The purpose of this thesis is to discover the philosophical approaches of Merleau-

Ponty, Sartre and Lacan to art. While trying to achieve this, the aim is also to 

understand and describe the way art changes and reshapes with the epoch itself and 

with the spirit of the times. In the first section of the thesis, the focus will be on the 

difference between “looking” and “seeing”, and on the expression of perception 

which is the common projection of art and philosophy. In the following sections, the 

projection  of ‘the gaze’ in art according to Merleau-Ponty, Sartre and Lacan is 

delineated. 

 

 

Keywords: Gaze, Art, Look, Seeing, Image, Perception, Extent, Philosophy Of 
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1. G�R��

Felsefe ve sanat�n birbirinden farkl� iki ayr� disiplin olmas�na ra§men; inceledikleri

töz ayn�d�r. Her iki alan da dünyan�n varl�§� ve insan varolu³unun gizemiyle u§ra³�r,

derinlemesine anlamaya çal�³�r; de§i³ik yöntemler, yollar kulland�klar�ndan dolay�,

farkl� insan yap�lar�na ula³�rlar. Ortak amaçlar� ise; insan bilgisini, ya³ant�s�n� in-

celemek, özü ara³t�rmak, gerçe§e yönelmek ve herkes taraf�ndan anla³�lacak ³ekilde

bulgular�n� payla³makt�r.

Bu çal�³mada uzun ve derin bir konu olan 'bak�³' meselesi, Merleau-Ponty, Sartre

ve Lacan'�n yakla³�m� temel al�narak de§erlendirilmi³ ancak bu mesele üzerine yazan

ve dü³ünen Berger, Zizek gibi birçok önemli ismin yakla³�mlar� da bu çal�³man�n

³ekillenmesinde önemli olmu³tur. Her ne kadar teze konu edindi§imiz üç dü³ünür

'bak�³' meselesine farkl� aç�lardan yakla³�yor olsalar da, gerek geçti§imiz yüzy�lla-

r�n, gerekse günümüz sanat�n�n baz� önemli yap�t ve yakla³�mlar�n�n analiz edilme-

sinde bize oldukça kavray�c� bir 'bak�³' aç�s� sunmaktad�rlar. Elbette 'bak�³' sorunsal�;

görme, gösterme, çerçeveleme, i³aret etme ve bir kavrama biçimi olarak sanat�n farkl�

dönemlerdeki temsiliyet biçimlerine yakla³mam�z� ve i³lerin ard�ndaki dü³ünsel yö-

nelimleri analiz ederken bu tezlere e§ilmemizi zorunlu k�l�yor. Bu ba§lamda da gerek

sözünü etti§imiz üç dü³ünürün felsefeleriyle ili³kilenen sanat yap�tlar�n�n okunma-

s�nda, gerekse do§rudan bu dü³ünürlerce örneklenen, tart�³�lan ya da ba³ka yazarlarca

ba§lant�land�r�lan i³lere farkl� bir noktadan bakmam�za da olanak sa§l�yor.

�ster Merlau-Ponty'nin felse� yorumlar�ndan, ister Sartre'�n varolu³cu ili³kilendir-

melerinden, isterse Lacan'�n post-yap�salc� yönelimlerinden ilerleyelim, 'bak�³' mef-

humu üzerine dü³ünmeye ba³lad�§�m�zda onun görme politikalar�yla ili³kisine odak-

lan�yor oluyoruz. Böylece de kendi ça§� içinde bir sanatç�n�n görüntüyü üretme ve
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iletme, içeriksel olarak görünenin ard�ndaki teslimiyet rejimine dönük do§rudan bir

temasla kar³�la³�yoruz. Bu görme biçimleri kimi zaman dünyay� kavray�³ tarz�n�, za-

man ve mekan tasavvurunu imlerken, kimi zamansa gerçeklik/hakikate dair sars�c�

bir tan�kl�k yaratabiliyor.

Elbette sanatta 'bak�³' mefhumunu ça§lar boyunca geçirdi§i farkl� dönü³ümler

ve temsiliyet ili³kileri üzerinden irdelerken daha çok da günümüz sanat�na dönük bir

kavray�³a odaklanmak amac�nday�z. Bundan ötürü de bu tez bünyesinde irdelenen

sanat yap�tlar�n�n güncel felse� meselelerle nas�l bir arada ele al�nabilece§ini s�namaya

ve yorumlamaya gayret edece§iz.

Sanatç� için ne dü³ündü§ü imgelem gücüyle neyi gördü§ü ve izleyiciye neyi gös-

termek ve duyurmak istedi§i önemlidir. Bu tür öznel yanlar�na ba§l� olarak anlat�s�n�

olu³turan sanatç�, do§al olarak de§er yarg�lar�n�, içinde ya³ad�§� topluma ait baz� yan-

lar�, geli³tirdi§i kendine özgü ideolojisini, ya³ama 'bak�³' yordam�n� olaylar� çözme

biçimini de yans�tm�³ olur.

Sanat eserini anlamland�rmak, insan beyninin temel etkinliklerinden biridir. �z-

leyicinin alg�s�yla sanatç�n�n 'bak�³'�n� bulu³turan asl�nda sanat yap�t�n�n tözüdür.

�³te bu noktada sanatç�n�n bunu nas�l yans�tt�§� önemlidir. Bu etkinlik alg�lama, bel-

le§e kaydetme ve yeniden olu³turma ya da yap�land�rma ile gerçekle³ir. Alg�lama,

göz ile beyin aras�ndaki ili³kiye dayal� bir insan etkinli§idir. Gösteren ile gösterilen

aras�ndaki ili³kiyi kurmak kavramla³t�rmay�, görsel gösterge ile göndergesi aras�n-

daki ili³kiyi kurmak da imgele³tirmeyi sa§lar. Her gösterge bir önceki göstergeye

yeni anlam katar. Göstergeleri birbiriyle ili³kilendirmek, bir bak�ma yorumlama i³i-

dir. Yorumlama ise; bireysel bir edimdir. Yap�land�rma, söz konusu edilen bilgileri

düzenleme i³idir. Sanatç�n�n 'bak�³'�nda temellenen ³ey asl�nda gösterilendir. Burada

onun gösterdi§i izleyici de yeni alg� biçimleri yaratt�§�ndan yap�t�n göndergesi her

zaman de§i³kenlilik içindedir.

Anlama süreci içerisinde ki³isel farkl�la³may� do§uran durum, her ki³inin kendi

bireysel yönlerinden getirdi§i deneyimlerdir, yani izleyicinin sanat yap�t�na katt�kla-

r�d�r. Sanat al�mlay�c�s�, sanatç�n�n dü³üncelerine tümüyle kat�lmak zorunda de§ildir.
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Sanat eserine bak�ld�§�nda, sanatç�n�n kendine özgünlü§ü ve ki³ilik izleri görül-

mektedir. Sanatç� biçimlenmemi³ malzemeyle hayalgücünü, ruhsal yetilerini katarak

onu biçime kavu³turur. Buradaki biçimleyicilik elbette ki onun 'bak�³'�n� yans�t�r.

'Bak�³'ta gösterilen her zaman sanatç�n�n neye, niçin, nas�l bakt�§�n�n biçimini;

bunu neden yans�tma, biçimleme gere§ini duydu§unun dü³üncesini buluruz. Yani,

'bak�³', sanatç� için en temel ç�k�³ noktas�d�r. Yap�t�n� konumland�r�rken ivmesini

bundan al�r.

Ça§�n olaylar�, zaman�n gerçekli§i 'bak�³' kavram�na her zaman yeni anlam, bo-

yut katm�³t�r. Bu da giderek sanat�n metala³mas�, günün ko³ullar�na göre sanat�n

dola³�mda yer açmas�n�n önünü açm�³t�r. Bu da gösteri toplumunun kaç�n�lmaz bir

açmaz� olarak de§erlendirilmektedir.

Bu ara³t�rmada temel olarak üç felsefeci üzerine yo§unla³�ld�. Bu tez için, Merleau-

Ponty, Sartre ve Lacan'�n seçilmesinin nedeni, ya³ad�klar� ça§�n önünde birer dü³ünür

olmalar�d�r. Görü³lerinin günümüze de§in ta³�nm�³, hatta etkileyici birer kaynak ol-

mas� onlar�n ne dediklerine bak�lmas�n� gerekli k�lm�³t�r.

�kinci bölümde, bakmak ve görmek ili³kisi sanat aç�s�ndan incelenmi³tir. Sanatta

'bak�³'�n ça§a ve zamana göre de§i³kenli§i örneklenerek; biçimsel farkl�la³malar, ge-

lenek olu³turma, bakma yöntemlerinin geçirdi§i evreler ve 'bak�³' aletlerinin etkinli§i

üzerinde duruldu.

Üçüncü, dördüncü, be³inci bölümde, s�ras�yla Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'�n

sanatta 'bak�³' teorileri irdelenerek uzak - yak�n duru³lar� örneklendirildi. Onlar�n

sanatta özne - nesne ili³kisine dönük geli³tirdikleri söylemlerin birbirinden farkl� ve

ortak yanlar� öne ç�kar�larak günümüzde etkin, yönlendirici olma özellikleri örneklerle

verilmi³tir. 'Bak�³'la gelen gerçekli§in de§i³ken yüzü ça§lar, dönemler, sanatç�lar�n

yap�tlar�na yans�yanlar aç�s�ndan da örneklenerek gösterilmi³tir.
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2. SANATTA 'BAKI�' ÜZER�NE

Türkçe sözlükte 'bak�³' kelimesinin sözlük anlam�; "bakmak eylemi ya da biçimi"

(Püsküllüo§lu, 2004, s. 219) olarak ifade edilir. Buradaki anlat�m, 'bak�³' kelimesinin

görünür yüzüdür. Felsefede ise 'bak�³'; fenomenolojinin yorumu, bilginin temellendi-

rilmesi, mutlak varl�§�n (saf ben) anla³�lmas�na dönük bir anlam aray�³�d�r. Sanatta

'bak�³', sanatç�n�n görme yolculu§unun en temel tözüdür. Bu 'bak�³'�n, onun, alg�

biçiminin yan� s�ra duygusal, dü³ünsel ve varolu³sal gerçekli§inin dili olarak yap�t�na

yans�r.

Bakmak, zaman� taramakt�r. Görmek ise; zaman� ayr�³t�rma, onun özünü ve an-

lam�n� derinlemesine kavramakt�r. Bakman�n daima bir amac� vard�r. Görme daha

çok bir amaç olu³turma e§ilimini gösterir. Sanat eseri; sanatç�n�n özgün 'bak�³'�n�

sergilerken, ba³ka 'bak�³' aç�lar�n�n olu³mas�na da öncülük eder. Görmek, gördü§ü-

müz ³eyler hakk�nda karar vermektir. Her sanatç�, gerçeklerle kurdu§u ili³ki oran�nda

'bak�³'�n� geli³tirir. Gerçek, güzelliklerden zevk almay�, nesneleri tan�mlamay� ve ya-

³am�n anlam�n� görebilmeyi sa§lad�§� için sanatç� için yol gösterici bir rehberdir.

Özgün 'bak�³' sanatç�n�n, gerçekli§inin içinde kendi do§rular�n� ortaya koymas�d�r.

Görme konu³madan önce gelmektedir. Yaln�zca bakt�§�m�z ³eyler görülmektedir.

'Bakmak' bir seçme yetene§i olarak ifade edilir. Görme, zamana ve dönemlere göre

farkl�l�k göstermektedir. Görünen nesneler, bellekte bulunan nesnelerden daha belir-

gin görünür. Bir insan�n gözüne bak�ld�§� zaman asl�nda kendimizin görüldü§ü veya

görülebilece§i fark edilir.

Bakt�§�m�z nesne üzerine dü³ündü§ümüz anda, onu gerçek anlamda görürüz.

"Görme, gözle bir betimin varl�§�n� duymakt�r."(Ero�glu, 2009, s. 302) Görme yön-

temi, insan�n dünyay� alg�lay�³� ile kurdu§u ili³kiye göre farkl�l�k gösterir. Do§u'da,
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insan, nereye bakarsa, orada bildi§i ³eyi görür. Do§ulu insan için, her görme; do§an�n

ötesine bakmakt�r.

'Bak�³' asl�nda canl� bir organizma gibi yeniliklerle beslenir, canlan�r. Sanatç� kör

noktada kald�§�nda ise; varl�§�n�n süreklili§ini sa§layamaz. Her kar³�la³ma sanatç� için

izdir. 'Bak�³'�n olu³umunda alg� çok önemlidir. Sanatç� ya³ad�§� kültür ve zaman�n

ruhunu özümsedikçe, edindi§i evrensel 'bak�³'la eserlerini bütünle³tirir. Sanatç�n�n

ilerleyebilmesi için de§i³ime aç�k olmas� gerekir. Geçmi³i ve ³imdiyi özümseyerek

an�n içinde var olur ve böylelikle zaman�n ruhunu yakalayarak varl�§�n�n süreklili§ini

de sa§lar. Geçmi³i, zaman�, teknolojiyi, de§i³imi, ruhu yakalam�³ bir sanatç� al�c�n�n

'bak�³'�n� da de§i³tirmektedir. Simülasyon ça§� ile sanatç� bugünü ifade eder, de§i³i-

min ve geli³imin ne boyutta oldu§unu gözler. Böylelikle sanatç� için en önemli özellik

de§i³imle ak�³ içinde olmakt�r. Sanatç� a³k�n bak�³ - a³k�n yarat�y� bu süreklilikte sa§-

layabilir.

Görünür olan� yans�tan iz, gölgede de§i³kenlik kontür ve renk ile ba³lar. �mgenin

burada görünenden görünmeyene yönelmesi gören gözün alg�s� ile yeni bir yan�lsama

yarat�r. "Göz birbirine kar³�t iki gücü temsil eder: Göz hem parçalanm�³ benli§i,

hem de parçalanmam�³ bir bütünlük yan�lsamas� veren benli§i içerir... Göz ve iz-

leyici yine ikili bir i³levle ortaya ç�kar." Burada imge bizi çifte bak�³tan kurtar�r.

�mgesel duyum bir ta³�y�c�d�r asl�nda; her ³eye dokunan, hayal gücünü besleyendir.

�mge bir bilinçtir. Sanatç�n�n alg�s� konumu bunu çe³itlendirir. Zamana ve ça§a göre

de de§i³kenlik gösterir. "Ayn� ça§�n sanatlar� birbirlerini etkiler ve hepsi ayn� etken-

lerce ko³ullanm�³t�r."(Sartre, 2005, s. 13) Her yeni ça§ kendi imge anlay�³�n� getirir.

"Yeniça§ öncesi imgeler, onlara bakan göze kar³�l�k veren, nesne ile göz aras�nda bir

bak�³�m alan� açan imgelerdir." (Say�n, 2013, s. 30) Bunu yeni görme alan� olarak

nitelendirebiliriz. �mge bu alan�n her zaman ili³kilendireni olmu³tur. "Bak�³ ile göz

aras�ndaki ili³kinin, kar³�l�kl� bir ili³ki olmas�na ra§men, gören öznenin bak�³�na kar-

³�l�k dünya ona bakan gözü her yerden ve her aç�dan görmektedir."(Say�n, 2013, s.

29) Bu süreç, imgenin do§as� hakk�nda ³unu hat�rlat�r; imge dü³ünce etkinli§i ola-

rak nitelendirilse de bir ö§reti de§ildir. Merleau-Ponty, Sartre, Lacan imgenin gücü,

süreklili§i, de§i³ebilirli§inin 'bak�³' üzerindeki etkisini belirtirler.

Giotto, Modern Bat� resminin kurucusudur. Önce resmi dinsel etkilerden kurtara-

cak eleman seçimlerine girmi³tir. Böylece, sanat din yerine, mekan anlay�³�, elemanlar
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aras� bir uzam ili³kisi içinde insan�n parças� haline getirilmi³tir. Ayr�ca, Giotto res-

minde gökyüzünü mavi renge çevirmesiyle, do§alc�l�§� görülmektedir. Asl�nda, mavi

gökyüzü insan merkezli bir dünyan�n simgesi olur. Burada da dinselcilikten do§al-

c�l�§a geçi³; resim sanat�nda da auran�n ortaya ç�kmas� ile sanatta olgunla³ma gö-

rülmektedir. Bu aura'da zamana, döneme ve tavra göre de§i³iklik göstermektedir.

Auran�n köklü olarak ortaya ç�k�³� Giotto ile görülmektedir. (Ero�glu, 2009, s. 200)

Perspektif öncesi döneme bakt�§�m�zda ikonlar bir ç�k�³ noktas�d�r. Yani Giotto'da

esin bulan ikonlarda temsili olan� görürüz. Düz, sabit, derinliksiz öne ç�kan�n etkisini

yaratmada sanatç�n�n (ya da ikonu çizenin) kim oldu§u ne dedi§inden ziyade 'kutsal'

olan�n önceli§i egemendir. Bu esin kayna§�na bak�nca Giotto, alan, ta³�yan, gören,

düzene sokan yeni bir alg�sal 'bak�³' yaratand�r. Alg� de§i³kendir. Zamana, kültüre,

'bak�³'a, izleyiciye, özne ve nesneye göre ³ekillenir. Berger'in perspektif yorumu ve

'bak�³'�na göre; görünen dünyan�n alg�s� sürekli sanatç�n�n 'bak�³'� ile çe³itlilik gös-

terir.

�ekil 2.1: Giotto Di Bondone: Presentation In The Temple, 1304. Tuval üzerine
ya§l�boya, 200X185cm. Capella Degli Scrovegni, �talya

Kaynak: http://www.giottodibondone.orgHome-7-24-1-0.html
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Giotto'nun getirdi§i 'bak�³' ve perspektif anlay�³�, bu aç�dan, 'Yeniden Do§u³'

zaman�n�n auras�d�r. Çünkü orada perspektif'in ke³� vard�r. "Perspektif Latince bir

sözcüktür, içinden bakmak anlam�na gelir." (Panofsky, 2013, s. 9) Bu da bize nesne-

ler dünyas�na bakma biçimini kazand�r�r. Giotto, resim (2.1)'de görüldü§ü gibi; bir

mele§in insan yüzünü alm�³ olmas� ile insans� görülmesi resimde metamor�k 1 sürece

katk� veren özelliktir. Sanatç�n�n 'bak�³'� ile izleyicinin/ al�mlay�c�n�n 'bak�³'� burada

de§i³ken bir çe³itlilik de gösterir: "Göz seçer... Göz bakar, tartar, ölçer, ay�rt eder,

alg�lar... Ama her safkan gibi onun da s�n�rlar� vard�r" �³te bu da o de§i³kenli§in ne

oldu§u, nereden kaynakland�§�n� göstermektedir." (O'Doherty, 2010, s. 60)

Bu de§i³ken duru³ Rönesans sanatç�s�n�n ç�k�³ noktas�n� olu³turmu³tur. Onun

görme yolculu§u do§a, nesne, insan bile³kesinde yeniden biçim al�r. Sanatç�n�n 'ba-

k�³'� ne oldu§u, olabilece§i burada kendini gösterir.

O ç�k�³�n süreklili§i dönemler, ak�mlar, yönelimlerle günümüze de§i³kenlikler içinde

ta³�n�r. Modern sanat�n olu³umundaki dönü³ümler ivmesini buradan al�r.

'Yeni' de§i³kenli§in bir yans�s�d�r. Sanatta özgünlük asl�nda bu 'bak�³'�n ne ol-

du§u kadar, sanatç�n�n ça§�nda kendini konumland�rd�§� durumla da ilgilidir. John

Berger'in deyimiyle; "Resim yapma itkisi gözlemden ya da ruhtan de§il, bir kar³�-

la³madan do§ar." (Berger, 2012, s. 31) �³te sanatç�n�n konumu bu anlamda de§er

kazan�r. Yani oldu§u yer, durum, duru³ onun "kar³�la³malar"�n� belirler.

'Yeniden do§u³' dü³üncesiyle birlikte, Rönesans birçok ³eyde de yeni olana kap�

aralar. Sanatta döngüsel 'bak�³'�n biçimlenmesinde yeni bir yoldur. De§i³en gözün

alg�s� kadar insan�n bakma ve görme yolculu§unun farkl�la³ma biçimlerine de bu

süreçte tan�k olunur.

Baudelaire'in dedi§i gibi, "Her ça§�n kendi tavr�, kendi bak�³� ve duru³u bulun-

maktad�r." (Antmen, 2010, s. 15) Sanatç� bo³lukta, evrende, görünene, varolana ba-

karak, bunu alg�layarak 'bak�³'�n� olu³turur. Ama orada asal olan bir ³ey daha vard�r;

kendi varolu³unu biçimleyen zaman. Sanatç�, zamansal 'bak�³'la yeni bir töz kurar,

1Metamor�k: Ba³kala³�ma u§ram�³ olan.(Püsküllüo§lu, 2004, s. 1666)
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kendi imgelemini yarat�r. Bu yarat�c�l�§�n�n seyri zamana, ça§a göre de biçimden

biçime girer. Öyle ki; Brien O'Doherty'nin de imledi§i gibi; her ça§ kendi yan�lsa-

mas�n� beraberinde getirir, bu da o biçimleyicili§in tözünü yarat�r: "Sanat geçmi³te

yan�lsama yaratmak için yap�l�rd�; ³imdiyse tümüyle yan�lsamalardan olu³maktad�r."

(O'Doherty, 2010, s. 131)

�ekil 2.2: Masaccio: Kutsal Üçlü, 1426-28. Fresko, 667X317cm. Santa Maria
Noveella Kilisesi, Floransa, �talya.

Kaynak: http://www.backtoclassics.com/gallery/masaccio/trinity/

"Bugün biz geçmi³in sanat�n� hiç kimsenin görmedi§i bir biçimde görü-
yoruz. Asl�nda bamba³ka bir biçimde alg�l�yoruz. Bu de§i³iklik; perspektif gele-
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ne§i denen ³eyin arac�l�§�yla gösterilebilir. Yaln�z Avrupa sanat�na özgü olan
Rönesans'�n ba³lar�nda yerle³en perspektif gelene§inde her ³ey bakan ki³inin
görü³ aç�s�na göre düzenlenir. (...) Her ³ey sonsuzluktaki kayma noktas� gibi
gözün üstünde toplan�r. Görünenler dünyas� seyirciye göre bir zamanlar ev-
renin Tanr�'ya göre düzenledi§i biçimde düzenlenmi³tir. Perspektif gelene§ine
göre görsel kar³�l�kl�l�k diye bir ³ey yoktur.(Berger, 1986, s. 16)

Rönesans resmine form kazand�ran Masaccio dinsel �gürlerde evrensel bir uyum,

matematiksel bir armoniyi yakalar. Ondaki gerçeklik yan�lsamas� farkl� yöntemlerden

yararland�§�n� da göstermektedir. Perspektifte sistematik orant�y� yakalam�³t�r. Res-

mindeki 'bak�³' derinli§i getirdi§i orant�sall�k Rönesans resminin etkileyici kayna§�

olmu³tur.

Masaccio bu resimde (2.2) orant� ile birlikte perspektif derinli§ini vermektedir.

Figürlere yans�yan tanr�sal ifadenin insanile³tirilmi³ hali gerçeklik duygusunu yan-

s�t�r. Yaratt�§� form ile de estetik armoniyi yakalar. Görüldü§ü gibi resimdeki renk

uyumu perspektife derinlik katar. Yans�t�lan gerçeklik duygusu hem ya³amsal olani

hem de ilahi bulu³turur.

Zaman de§i³kendir, alg�n�n biçimleyici tözüdür. Ça§a, dönemin tarihsel toplumsal

dönü³ümüne göre, bu de§i³kenlik kendi ruhunu var eder. Yarat�c� dünyan�n alg�s�n�

yap�t�na yans�tan sanatç� ister istemez 'yeni'nin ruhunu oraya ta³�r. O de§i³kenlilik

durumu; modern dünyan�n her a³amas�nda yeni biçimler yarat�r. Perspekti�n içinde

de bu de§i³imler görülmektedir. Perspekti�n getirdi§i aç�l�m; derinlik, üç boyutluluk,

yan�lsama görüntüsü sanatç� için önemlidir. Sözü edilen aç�l�m, zamanla yeni 'bak�³'

olarak ters perspekti� de öne ç�kar�r. Florenski bunu ³öyle yorumlar:

"Perspektif k�saltmalar�yla yap�lan bu karma³�k düzenleme yaln�zca bina-
larla de§il, beden çizimlerinde de görülür. Ancak burada k�saltmalar ço§unlukla
�srarc� bir tav�rla de§il de, daha ölçülü ve dikkat çekmeyecek ³ekilde uyguland�§�
için bunlar�n birer çizim "hatas�" oldu§u bile dü³ünülebilir." (Florenski, 2011,
s. 43)
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Simgesel olan burada ayk�r� duru³la sergilenir. Bu durum sanatç�n�n hatas� gibi

görülse de gözün alg�s� ve durumun yan�lsamas� olarak kendini gösterir.

Görüneni yans�tmada 'göz'ün ta³�d�§� derinlikli bak�³; gizli, sakl� olan� da al�p

ta³�r. "Küçük bir delikten karanl�k ve yal�t�lm�³, kutu gibi bir mekana dü³en �³�§�n,

deli§in kar³�s�nda yer alan duvarda tersten görünen bir imge yaratt�§� ikibin y�ld�r

bilinmektedir." (Florenski, 2011, s. 11) Burada 'bak�³'�n egemenli§i görülmektedir.

Sanatsal 'bak�³' la görünür k�l�nan da budur. 'Göz'ün gördü§ü, görmenin ç�kt�§� 'ba-

k�³' yolculu§u burada kendini gösterir. Merkezde olan� gören odak 'bak�³' foto§ra�a

netlik kazan�r. Foto§raf�n icad�yla camera obscura gerçek yeni perspektifsel varolu³u

ortaya koyar; özne - nesne ili³kisindeki de§i³kenli§i, duru³u, ayr�³may�, ba§�nt�lar� bir

bütünlük halinde sunar. "D�³ dünyay� bir yandan özel mülke ve tabloya (Foucault)

dönü³türen ve gözü onun maliki ilan eden camera obscura, di§er yandan ak�l için

oldu§u gibi, gözün yolunun da bir oldu§unu vurgulamaktad�r." (Florenski, 2011, s.

11)

�ekil 2.3: El Greco: The Corporation Of The Virgin, 1591. Tuval üzerine ya§l�boya,
105X80cm. Santa Cruz Müzesi, Toledo

Kaynak: http://www.wga.hu

El Greco'ya bakacak olursak; modern erken bir ekspresyonisttir. 16.yüzy�l içinde
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insan �gürüne yükledi§i form de§i³ikli§i ile d�³avurumsal farkl� bir 'bak�³' aç�s� sun-

maktad�r. Barok dönemde, izleyicinin, formlar�, �gürleri ve mekan� kendisinin ta-

mamlamas� gerekir. Figürlerinde insanüstü görünümler bulunmaktad�r. Resim (2.3)'de

görüldü§ü gibi; dinsel kompozisyonlarda, geri plandaki gökyüzü ve atmosfer mese-

lesi El Greco'nun içsel d�³avurumunu ortaya koymaktad�r. Sanatç� resimde belirtmek

istedi§i duygu ve dü³ünceye göre �³�§� belirler. Resimde öne ç�kan, vurgulanmak iste-

nen form di§erlerine oranla daha �³�kl� ele al�n�r. Karanl�kta kalanlar ve �³�k nedeniyle

öne ç�kan imgeler aras�nda olu³an dinamik etki ile hareket olu³mu³ olur. Burada za-

man kavram� harekete dayal�d�r. Ayr�ca dünya ve öte dünya anlay�³lar� aras�nda da

bir ba§ kurar. Burada ruh halinin do§a anlay�³� ile ortaya ç�kmas�d�r. "El Greco'da

�gürlere uygulanm�³ do§al ötesi ifadelendirme süreçlerinin hemen hepsinden ba³ka-

la³t�rma, metamor�k bir boyutu - eleman� devreye sokma durumu söz konusudur."

(Ero�glu, 2009, s. 15) El Greco'nun resimlerinde bir hayk�r�³ söz konusudur; varl�k ve

yokluk bir arada simgelenir. El Greco, mistisizm, katolik ve engizisyon kavramlar�n�n

yo§un ya³and�§� bir dönemde eserlerini olu³turmu³tur. El Greco'nun yapm�³ oldu§u

�gürler için; dönemin ac�lar�ndan ç�k�³ yolu olarak gö§ü ararlar."'Bak�³' vücuttan bir

an önce kaç�p kurtulmak ister. Vücut, sanki 'bak�³'�n adeta ac�l� bir yoludur. Yeri

yeryüzünü terk etmeye tutkundur. Resimlerindeki insanlar, yerçekimi ile ilahi çekim

aras�nda bir merkez noktada te³kil eder." (Ero�glu, 2009, s. 44) Kendisi de, yeri ve

yeryüzünü terk etmeye tutkundur.

Velazquez'in 'Nedimeler' resmi (2.3) sanat tarihinde 'bak�³' aç�s� yönünden önemli

bir eserdir. Barok ve kraliyet ressam� olan Velazquez gerçekçi 'bak�³' aç�s�n� da re-

simlerine eklemi³tir. Velazquez, bu resminde, resim içinde resimlerin bulunmas�, ger-

çek ile yan�lg� aras�nda özel bir çizgide durmas� ve seyirciye farkl� noktalarda farkl�

perspekti�er sunmas� ile yenilikler ortaya ç�kmaktad�r. Resimde 12 karakter bulun-

maktad�r. Ortada prenses, sa§�nda ve solunda nedimeleri, solda Velazquez, çoban

köpe§inin yan�nda sarayda ya³ayan cüceler, onlar�n arkas�nda ya³l� ve hizmetli ve

koruma, kap�da saray çal�³an� vard�r. Velazquez, resmin solunda, hem seyirciye hem

de kral ve kraliçeye bakarken kendini resmederek betimlemi³tir.

Bu resimde simgesel olarak üç 'bak�³' bulunmaktad�r. Modelin resminin yap�l-

d�§� andaki 'bak�³'�, seyircinin 'bak�³'�, ve ressam�n tablosunu yaparken ki 'bak�³'�.

Bu 'bak�³'lar birbiriyle ili³kilendirilmektedir. Bu resimde; "Temsilin birbirini izleyen

i³aret ve biçimleri konulmu³tur; ama temsilin modeli ve hükümdar�yla olan ili³kisi,
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�ekil 2.4: Diego Velazquez: Nedimeler, 1656. Tuval Üzerine Ya§l�boya,
3.18X2.76cm. Del Padro Müzesi, �spanya

Kaynak: http://www.wga.hu

onu yapan ve onun sunuldu§u ki³iyle olan ili³ki gibi zorunlu olarak kesintiye u§ra-

m�³t�r." (Foucault, 1994, s. 42) Resmin önemli bir noktas�, arka duvarda as�l� olan

aynad�r. Aynada kral ve kraliçe resimleri yap�lmas� için poz vermektedir. Seyirci,

kral ve kraliçenin durdu§u noktadan görüntüye hakimdir ama kendini göremiyor-

dur. Böylece, hem resmin içinde bir karakter hem d�³ar�dan bir izleyicidir. Asl�nda,

ressam as�l resmi kendine do§ru çevirmi³; izleyiciye bak�yor ve ölümsüzle³tiriyor. Ay-

r�ca, resmin üç odak noktas� bulunmaktad�r; Velazquez, prenses ve ayna. I³�§�n usta

kullan�m�yla her bir odak noktas� birbirinden ayr�l�r ve farkl� özellikler gösterir ve

birle³ir. Resimde �gürlerin bir k�sm� kendi aralar�nda etkile³im halindeyken di§er

k�sm�da seyirciye (kral ve kraliçeye) bakmaktad�r. Foucault'a göre, resmin konusu

temsildir. "Özel bir bo³luk, her yandan emredici bir ³ekilde i³aret edilmektedir: Onu

kuran�n zorunlu olarak yokolmas� ve sonunda, onu zincire vurmu³ olan bu ili³kiden

kurtulan temsil, kendini saf temsil olarak verebilir." (Foucault, 1994, s. 41) Foucault,

özneyi kuranlarla ilgilenmek yerine; kurulan özneleri görünür yapan bir dü³ünce sis-

temiyle ilgilenir. Böylece, iktidar�n üretmi³ oldu§u özneleri yeniden kurar. Bu resim

özne ve nesne seyirci ile model ili³kisi aç�s�ndan realiteyi sorgulamaktad�r. Temsil ile

görünenin görülmez yüzü tamamen ortaya ç�kmaktad�r. Velazquez, burada resmin

yap�ld�§� an�n resmini yapmaktad�r. Ansal 'bak�³'taki derinlik, gözün alg�s�na yans�-

yanlar zaman�n de§i³ken yan�n� da anlat�r. Velazquez i³te bununla, ça§�n�n ötesinde
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yeni bir 'bak�³' ortaya koymaktad�r.

Velasquez 'bak�³'� bir yan�yla çerçevede tutarken, öteki yan�yla da gözün alg�s�n�

s�rl� olana döndürerek yerle³ik 'bak�³'� k�rar. Orada hem yan�lsama, hem yans�tma

ayna imgesinde kendini gösterir; hem de yeni bir perspektif yarat�r.

�ekil 2.5: Camera Obscura, 1646.

Kaynak: http://otekikafalar.blogspot.com.tr/2013/03/baks-makinalar-2.html

Optik 'bak�³'�n olu³mas�nda Camera Obscura2 yeni bir aç�l�m getirdi§i gibi, gö-

zün gözlemcisi 'bak�³'a da yeni anlam imleri ta³�m�³t�r. �mgenin de§i³ebilirli§ini de

hat�rlatan bu 'bak�³' gözlemle gelen yans�malar� bir araya toparlayarak 'gözlemcinin

'bak�³'�na de§i³kenlik kazand�r�r. "Camera Obscura bireyin 'monadik' bak�³ aç�s�n�

tasdik etmi³ ve me³rula³t�rm�³sa da gözlemcinin �ziksel ve duyusal deneyimi, meka-

nik bir ayg�tla önceden verili nesnel bir hakikat dünyas� aras�ndaki ili³kilerle ikame

edilmi³tir." (Crary, 2010, s.52 ) Lacan'a göre; imgelerin sat�labilir ve sat�n al�nabilir

olarak meta de§eri olarak görülmesi, merkezi perspekti�n yeniden ke³� ve camera

obscura'n�n ke³�yle ko³ut gitmektedir. Descartes'e ifadesiyle;

"Camera obscura i³levini insan beyninde pineal bölge denen yer üstlenmek-
tedir: D�³sal alg�yla onun beyninde verdi§i imgeyi ele³tiren bölgedir bu, onun

2Camera Obscura: Latince karanl�k oda. Duvarlar�ndan birinde yer alan küçük bir delikten
�³�§�, deli§in kar³�s�nda yer alan duvara tersten yan�lsayan ve mercak yard�m�yla düzünden gösteren
karanl�k ve yal�t�lm�³, 1650'lerde ta³�nabilir hale gelen kutu gibi mekan(Say�n, 2013, s.308 )
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sayesinde alg� ile temsil birle³tirilir... Özne ile nesne, göz ile 'bak�³' birbirini
yans�layan birer aynad�r. �mge ile 'bak�³' ayn� görüntüyü yans�lamaktad�r. Bir
nesneyi görmek demek, bilen özne ile bilgi nesnesini ayn� imge uzam�nda bir-
le³tirmek demektir. Göz nas�l görüyorsa imge de ona öyle gelir." (Say�n, 2013,
s. 27)

Caravaggio resminin kurucu ögelerinden biri camera obscura'd�r. Bu teknik ile

geli³tirdi§i gerçeklik anlay�³�n� resmine yans�t�r. Yans�t�c� olarak kulland�§� perde-

leme tekni§i ile gerçe§e yeni boyutlar katar. Böylece de resmini 'kaba gerçekçilik'ten

kurtar�p etkileyici bir kayna§a dönü³türür.

Görüntünün etki yaratmas� için araçsal k�l�nan stereoskop nesneleri biçimsel ola-

rak daha canl� k�ld�§� gibi 'bak�³'a da bir derinlik kazand�r�r. Görme biçimlerine

dönük bu çe³itlilik gözlenen ile gözleyen aras�ndaki al�³veri³in 'hakikat' ile nas�l bo-

yutland�§�n� da anlat�r. "19. Yüzy�lda bedensel pornogra�k imgelerin ço§alt�m� için

kullan�lan bir alettir stereoskop. Bedeni ç�plakl�§� içinde üçboyutlu dayatan ve görü-

nenden fazlas�n�n görülmesine izin vermeyen ilk icatt�r." (Say�n, 2013, s. 27)

Endüstri devriminden sonra, Baudelaire'in dedi§i gibi; "Bu yeni sahnenin yeni

sanatç�lar� birer hayat ar³ivcisi olarak gözlemlerini yans�tm�³lard�r..." (Antmen, 2010,

s. 18)

Modern dönemde, resme yeni bir 'bak�³'la resmin izleyeyicisiyle bulu³mas�nda bir

k�r�lma noktas� ya³an�r. Monet; bu yeni sergileme biçimiyle kapal� alanda resme aç�k-

l�k getiren ve izleyiciyi içine alan bir 'bak�³' sunmaktad�r. Monet'in Modern Sanatlar

Müzesi'ndeki sergi (2.6)'de; "Resimler sanki duvar�n bir parças�ym�³ gibi alg�lan�r-

ken, resim düzlemi de iyice 'düzlem' haline gelmi³tir. Tuvale yap�lan resim ile duvar

resmi aras�ndaki fark görünür k�l�nm�³t�r. "(O'Doherty, 2010, s. 41) Monet'yi farkl�

k�lan, konuya bakt�§� gibi izleyicinin de ayn� ³ekilde bakabilmesidir. Belli bir odak

noktas� olmad�§�ndan resim izleyicisinin 'bak�³'�n� kavrayabilmektedir.

Yarat�c� sanatta, görmenin ve alg�layabilmenin ana ko³ulu; i³levsel olabilen bil-

ginin varl�§�n� görebilmek ve görme derinli§ini hissedebilmeye ba§l�d�r.Foto§raf ma-

kinesinde kullan�lan objektif çe³itleri ve kadrajlama ile sanatç� yarat�sal evrenini
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�ekil 2.6: Claude Monet: Nilüferler, 1920. Triptik, Her Panel 200X24.8cm. Modern
Sanatlar Müzesi, New York

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Water-Lilies

zenginle³tirir. Böylece, görme ve görme derinli§i gerçekle³tikçe; fark�na varma olu³-

maktad�r. On dokuzuncu yüzy�l döneminde foto§rafta kadraj, "Resimsel geleneklere

göre kurgulan�r... Foto§ra�arda... konunun kendili§inden kadraja girmesine izin ve-

rilerek gerilim azalt�l�r. Görüntülerin uçlar�na de§il, oda§�na, konusuna bak�ld�§� bir

dönemdir. " (O'Doherty, 2010, s. 36) Bakma ile görme aras�ndaki ayr�m� getiren fo-

to§raf sanatç�s�n�n söylemini dü³ünsel töze dönük bir 'bak�³' ile donatmas� gerekti§ini

hat�rlat�r.

19. yüzy�lda foto§raf�n seri halde ço§alt�lmas�yla; "imgenin sat�labilir ve sat�n al�-

nabilir bir meta olarak örgütlenmesi, "(Say�n, 2013, s. 79) yo§un bir ³ekilde portre

foto§rafç�l�§�nda görülmektedir. Bu aç�dan bak�ld�§�nda foto§raf siyasal ve iktida-

r�n bir güç simgesi olarak kendini gösterir. Foto§raf tekil olmaktan ç�kar kitleselle-

³ir. Walter Benjamin'in yorumuyla "sanat yap�t�n� tek k�lan, ona otoritesini veren,

onu ritüele ba§�ml� k�lan aura'n�n çözülmesi daha demokratik bir sanat�n ko³ulla-

r�n� haz�rlar, sanat�n kökenindeki ritüelden ar�n�p politikaya aç�lmas�n�n imkan�n�

sa§lar." (Benjamin, 1995, s. 28) Sanatta metala³ma, ço§alt�m ile de§ersizle³ti§i gibi

biricikli§ini kaybeder. Yani, özgünlük yerine ayn�la³ma de§er kazanm�³ olur. "Sa-

nat yap�t�n�n teknik yoldan yeniden üretilebildi§i ça§da gücünü yitiren, yap�t�n özel

atmosferi olmaktad�r... Yeniden üretilmi³ olan� gelene§in alan�ndan kopar�p almak-

tad�r."(Benjamin, 2011, s. 55)
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Sanatsal foto§raf aç�s�ndan bakt�§�m�z zaman; foto§raf, "gözlenen ve gözleyen öz-

nelerin deneyimlerini" ortaya koydu§una göre, Roland Barthes'�n deyimiyle; "Göze

nas�l görünürse görünsün, ne türden olursa olsun foto§raf görünmez: gördü§ümüz ³ey

asl�nda o de§ildir." (Barthes, 1996, s. 19) Bir bak�ma görenin (sanatç�n�n) göster-

mek istedi§i 'bak�³'�n yans�mas� vard�r orada. Benjamin'in foto§rafç�l�§�n "aura'n�n

çözülü³ü"nü3 ifade edi³i; "Ayg�t insan�n suretini ç�kar�r, onun 'bak�³'�na cevap ver-

meden. Oysa 'bak�³'ta bak�landan bir kar³�l�k görme beklentisi vard�r. Bu beklenti-

nin kar³�land�§� yerde en geni³ anlamda aura deneyimi söz konusudur." (Benjamin,

1995, s. 148) Yani aura'n�n alg�lanabilirli§inden bahsetmektedir. Benjamin'e göre;

"Bir görüntünün aura's�n�4 duymak, ona 'bak�³'a kar³�l�k verme yetene§ini tan�mak

demektir." (Benjamin, 1995, s. 149) Foto§raf ile art�k biriciklik aura kaybolmu³tur.

�ekil 2.7: Julia Margaret Cameron: Beatrice, 1866. Foto§raf

Kaynak:
http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=65366handle=li

19.Yüzy�lda, resimden foto§rafa geçi³te yüz, portre imgeleri de§i³kenli§e u§rar.

3Aura çözülmü³, sanat yap�t�n� çevreleyen hale kaybolmu³tur art�k.
4Aura:Yunanca ve Latince hava sözcü§ünden türetilen ve rivayete göre insan� çerçeveleyen görün-

mez �³�n�mlar. Walter Benjamin'e göre; "mekansal ve zamansal ayr�ks� bir hayalet"; sanat yap�t�n�
yap�t yapan, onun birkerecikli§ine özgü bu§u ve yap�t� sarmalayan hale.(Say�n, 2013, s. 307)
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Renk ve �³�k biricikli§ini yitirir. Portre foto§rafç�l�§� (2.7) ile �³�k biricikli§ini yitirir;

yeni anlam boyutu kazan�r. Dauthendey foto§ra�ar�n etkisi için; "Ba³lang�çta onun

y�kad�§� foto§ra�ara uzun süre bakmaya çekindik. Al�³amad�k ayr�nt�lar� ve do§aya

olan al�³amad�k benzerlikleri nedeniyle bu resimlerdeki insan yüzlerinin de bize bak-

t�klar�n� (bizi dikizlediklerini) dü³ünüyorduk." (Benjamin, 2002, s. 13) Burada 'bak�³'

de§i³kenli§i ya³an�r. Duran ile bakan, gören ile çeken ikilemi 'yeni model'i ç�kar�r.

Çünkü foto§raf� çekilen modelin saatlerce k�p�rdamadan sabit durmas� gerekiyordu

foto§raf�n ilk zamanlar�nda. Teknolojinin geli³mesiyle foto§rafta h�z, zaman, hareket

kavram� ivme kazanm�³ ve ço§altmac�l�§�n önünü açm�³t�r. Bu durum, biricikli§in

parçalan�p, 'bak�³'�n zaman içinde de§i³kenli§e u§ramas�na neden olur.

Eugene Atget'in foto§ra�ar� sürrealist foto§raf�n ilk örnekleridir. Geleneksel portre

foto§raf yerine yeni tinsel havan�n yok olmas� ile ilgilenmi³tir. Benjamin'e göre At-

get'in foto§ra�ar�; "Nesnenin kendi kabu§undan ç�kmas�, tinsel havan�n (aura'n�n)

yokolmas�, dünyada ³eylerin ayr�l�§� duygusunun, ço§alt�m sayesinde biricik olan�n

bile biricikli§inden vazgeçti§i bir noktaya eri³ti§ini gösteren bir i³arettir." (Benjamin,

2002, s. 25)

Pasajlar 19.yüzy�lda modern hayat�n kurulan yeni ya³ama alanlar�d�r. Mekan kav-

ram�na yeni tan�mlar ve boyutlar getirmi³tir. Burada çe³itlilik, ço§ulluk ve bir arada

ya³ama kültürüne yeni bir ba³lang�ç olmu³tur. Tekni§in olanaklar� her alanda ye-

niden üretebilirli§i gündeme ta³�m�³t�r. Pasajlar görme, gösterme, bulu³ma, ya³ama

mekan� olmas�n�n d�³�nda; kal�c� ve sürekli olana zemin haz�rlam�³t�r.Günümüzün

metala³an dünyas�n�n gözdesi olan AVM'lerin olu³mas�na ilk örnek te³kil eder.

Foto§raf göz ile objekti�n yakalad�§� an duran ve durdurulan zamand�r. Üstüste

gelen her görüntüdeki an ile duran-akan zaman�n imgesini buluruz. Bu görünen haki-

katin hareketsiz görüntüsüdür. Ama nesne ile insan (özne)'yi ay�ran da canl� ve cans�z

olmas�d�r. Çünkü foto§raf çeken ki³i taraf�ndan ikisi de bak�land�r. Burada bakan ile

bak�lan aras�nda kar³�l�kl� 'bak�³'�m olur. Gören göz ile izleyen 'bak�³'�n örtü³mesi

vard�r. Benjamin, i³te burada bunun ayr�m�n� yapar. Atget, Paris sokaklar� foto§-

ra�ar�nda (2.8) bu durdurulan zamandaki �ss�zl�§� ve bo³lu§u gösterir; yer-mekan

alg�s�n� ortaya ç�kar�r.

Biçimsel olarak sanat� görebilmek için seyirci, sanatç� ve ele³tirmen kitlelerinin

tav�rlar�yla ilinti kurulmal�d�r. Sanatç� aç�s�ndan sanat� görmek; sanatç�n�n geçmi³
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�ekil 2.8: Eugene Atget: Paris

Kaynak: http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/Eugene-Atget.html

sanat bilgileri ile, kendi ya³ad�§� dünyan�n zaman�n ruhunu yakalayarak, kendine

'bak�³'� olarak görür. �zleyici aç�s�ndan sanat� görme olarak bak�ld�§�nda, izleyicinin

bir görme yöntemi olmas� gerekir. �zleyici, birtak�m resimsel unsurlar� ö§renip, bilip

daha sonra sanat� daha derin görmeye ba³lar. Bu unsurlar; çizgi, aç�k ve koyu, renk,

mekan, �gürler, düzen, birlik olarak al�n�r. Ele³tirmen aç�s�ndan sanat� görmek ise;

bir sanat yap�t�n�n ele³tirisini yapacak ki³inin baz� özelliklere sahip olmas� gerekmek-

tedir. Sanat ele³tirmenin geçmi³teki sanatsal olu³umlar� ve dönemlerine göre sanatç�

gruplar� hakk�nda bilgi sahibi olmal�d�r. Ele³tiri sayesinde eksiklikler ortaya ç�kar ve

geli³im sa§lan�r. Ele³tirmen, kendi öz bulgular�n�, 'bak�³'�n� ele³tirileri ile ortaya ko-

yar. Sanat ele³tirmeninin donan�ml�, duygulu ve sezgi sahibi olmas� gerekmektedir.

Ele³tirmen do§al, gerçekçi ve yap�c� olmak zorundad�r. Burada sanatç� eserlerini üre-

tir, sergiler; sanat yap�tlar�n� izleyiciye sunar ve ele³tirmenler taraf�ndan ele³tirilir.

Nesneler, onlar� alg�lad�§�m�z boyut ve onlara verdi§imiz önem oran�nda görünür-

ler. "�zleyicinin gözü, bir görüntüye derinlik kazand�rmak için tüm ilgisini saptanm�³

³eylere yo§unla³t�rd�§�nda, görüntüleri gerçek gibi de§il, gerçekten daha fazla aç�l�m-

larla görür."(Karada§, 2004, s. 45)
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�³te tözsel gerçeklik, sanatç�n�n özne - nesne ili³kisine 'bak�³�'n�n verilerini de bize

göstermektedir. Bizim tözsel alg� dedi§imiz ³ey hayat�n ve do§an�n gerçekli§inde bo-

yutlan�p durand�r. �³te sanatç�n�n görme, kavrama alg�s�, burada de§i³kenlik yarata-

rak kendi özsel duru³unu, biçimini, bak�³sal yorumunu getirir.

Modern dünyada ça§da³ felsefenin sorgulad�§� en temel gerçeklik insan�n yeryü-

zündeki varl�§� ve özüdür. Bu da ister istemez her bir dü³ünürü yeni farkl�, de§i³ken

'bak�³'lara yöneltmektedir. Benjamin bu ça§�, auras�'n� kaybetmi³ bir ça§ olarak be-

timler. Ona göre; "Büyük ³ehir insan�n� büyüleyen a³kt�r, ama ilk 'bak�³'ta de§il,

son 'bak�³'ta a³k... Miyad�n� doldurmu³ ³eylerin etraf�n� saran halede5, bu bir anl�k

�³�mada, hakikatin de belirece§ine inan�r." (Benjamin, 1995, s. 37) �³te bu durumda

bu üç dü³ünürün 'bak�³'� her yan�yla irdelenmeye, sorgulanmaya de§erdir. Bizim bu-

rada ele alaca§�m�z ana eksen elbetteki sanattaki 'bak�³' sorunsal�na bu dü³ünürlerin

getirdi§i aç�l�md�r.

Sanat alg�s�, özne - nesne ili³kisi ile ba³l�yor. Dönü³türen sanatç�n�n ve dü³ünürün

'bak�³'�d�r as�l önemli olan. Bu 'bak�³'�n ne oldu§unu Merleau- Ponty, Sartre, Lacan'�n

aç�l�mlar� ile gördük. Foster'�n alt�n� çizdi§i de, onlardaki 'bak�³'�n uç noktalar�n�

göstermektedir bize:

" "Lacan bir aç�dan Jean Paul Sartre gibi, görme ve 'bak�³' aras�nda ayr�m
yaparken, bir aç�dan da bu 'bak�³'� Merleau-Ponty' e benzer ³ekilde konumlar.
Lacan'da dil konusunda oldu§u gibi 'bak�³' da, her aç�dan görülen fakat dünya
manzaras�nda sadece bir leke olan özneden önce varolur. Böyle konumlanan
özne, bak�³� kendisini sorgulayan bir tehlikeymi³ gibi hissetmeye e§ilimli olur;
bu yüzden Lacan'a göre 'bak�³', had�m edilme olgusuna ba§lanan bu merkezi
eksikli§in sembolü olarak üretilmi³ olabilir." (Foster, 2009, s. 175)

1910'larda ortaya ç�kan Gestalt Alg� Psikolojisi6 kavram�yla, görsel alg�lamada

yeni bir 'bak�³' aç�s� olu³mu³tur. Önce görsel parçalar�n toplan�p, bunlar� birle³ti-

rerek görülen bir nesne haline getirilmesi dü³üncesinden ç�k�larak görmenin asl�nda

5"Hale", "ayla" anlam�na gelen aura Benjamin'de sanat yap�t�n� ya da genel olarak bir nesneyi
e³siz k�lan varolu³tur.

6Gestalt Alg� Psikolojisi Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Ko�ka (1886-1941) ve Wolfgang
Köhler (1887-1967) taraf�ndan ortaya ç�kar�l�r.
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en ba³�ndan düzenlenmesi ile insan�n görme süreci olu³ur. Bir düzenleme (Gestalt)

oldu§u öne sürülür. �nsan bütünlü§ünün içinde olan bu parçalar; beden, duyumlar

ve alg�lard�r.

�ekil 2.9: Victor Vasarely: Zebra, 1939/60. Goblen, 204X188cm.

Kaynak: http://www.rogallery.com

Gestalt teorisinde alg� yasalar� olarak ³ekil-zemin ili³kisi ve yak�nl�k yasas� olarak

belirlenir. Gestalt kuram�na göre, tamamlanmam�³ nesneler tamamlanm�³ gibi alg�-

lanmakta ve an�msanmaktad�r. Benzer nesneler, bir grup halinde alg�lan�p tek bir

nesne olarak alg�lan�r. Bir nesnenin ya da parçan�n alg�lan�³�, onun di§er parçalarla

olan ili³kisine ba§l�d�r. Örnek olarak senfoni orkestras�n�n olu³turdu§u müzik bütün

olarak dinlenir ve alg�lan�r.

Victor Vasarely Op Art sanat ak�m�n�n kurucusudur. Bu kuramda, iki boyutlu

yüzey üzerinde hacimsel etki yaratmak için yan�lsama ile derinlik, uzam ve zaman

gerçek gibi alg�lan�r. Vasarely'nin resminde (2.9), Zebra çal�³mas�nda renk olarak

kullanm�³ oldu§u siyah ve beyaz keskin kontrastl�§� ortaya ç�kar�r; bunun yan�nda

ritim yap�s�n� güçlendirir. Optik sanat, soyutlaman�n pop versiyonu veya popun soyut
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biçimi olarak, soyut resimle kavramsal bir ba§lant� kurmaya çal�³�r; ancak bu en

ba³�ndan ölü bir harekettir."(Foster, 2009, s. 133) Bu dönem içinde, optik sanat

zaten tasar�ma indirgenmi³tir. Ayr�ca, Op art alg�sal yan�lsamaya yönelik olmas�ndan

dolay�, bilinçalt�n� do§rudan etkiler. Bu sebeple her tür izleyiciye ula³abilir. Yani

gündelik ya³am�n içine girmi³tir.

Meta heykellere7 bakt�§�m�zda, haz�r yap�ta ironik bir mesafede durur.Yani, haz�r

yap�ta bir soyutlama gibi davran�r. Meta heykelde sanat�n yerine tasar�m ve kitsch'i

yerle³tirir. Sanat eseri de§i³im de§eri olarak meta, di§er taraftan bir kullan�m de-

§eri aç�s�ndan tan�mlanabilir. "Bu tüketimin nesnesi, metan�n kullan�m�... Onun bir

gösterge olarak di§er göstergelerden fark�d�r; feti³le³tirdi§imiz de bu farkt�r, 'nesne-

nin yapay, farka dayanan, kodlanm�³, kurallara uydurulan yönüdür'."(Foster, 2009,

s. 140)

Modern dünyan�n alg�s�, sanatç�n�n yeni aray�³lara dönük söylemini de geli³tir-

mi³tir. Marcel Duchamp, sanat nesnesi olarak readymade'i ortaya ç�karmas� ve eserin

müzeye girip de§erinin artmas�yla sanatta bir k�r�lma noktas� olu³turur. Bu durum,

neyin sanat oldu§u sorunsal�n� gündeme ta³�r. Böylece, Duchamp, yeni ça§ bilincinin

nesneye 'bak�³'�ndaki araçlar� daha kullan�r. Duchamp, resmin dü³ünsel boyutuyla

ilgilenerek dördüncü boyut meselesinden hareket ederek eserlerini olu³turur. Dör-

düncü boyut; kübistlere göre sonsuzlu§un ifadesiyken; Duchamp'a göre, tan�nmayan

bir boyuttur. �ki boyutlu olan resme, üç boyutlu evrenin izdü³ümü olan dördüncü

boyut, bilinmeyenin simgesi olarak tan�mlan�r.

Duchamp'�n ifadesiyle dördüncü boyut:

"Göze görünmeyen dördüncü bir boyutun yans�lanma olas�l�§� hakk�nda dü-
³ündüm... Nas�l güne³ dünyada iki boyutlu yan�lsamalara yol aç�yorsa, üç bo-
yutlu bir nesnenin gölgesinin de iki boyutlu biçimler olu³turdu§unu gördüm.
Benze³im ilkesine dayanarak buradan ç�kard�§�m sonuç, bizim böylesine ken-
dili§indenmi³çesine bakt�§�m�z üç boyutlu nesnelerin bizim bilmedi§imiz dört
boyutlu biçimlerin yans�malar� olabilece§idir."(Florenski, 2011, s. 22)

7Meta heykel: Sat�n al�nm�³ e³yalarla yap�lan heykel.
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Bu görü³le Duchamp'�n, nesnenin ayn� anda üstten ve alttan görünebilme dü³ün-

cesiyle eseri (2.10)'de görülmektedir. Sanatç� eserlerini olu³tururken iki temel görü³-

ten yol al�r: Görünüm ve görü³. Duchamp, "Görünümü8, retinan�n edindi§i bir izle-

nim olarak ele al�r. Nesnelerin görüntüsü ise, nesnelerin birer yans�mas�d�r; dördüncü

boyuttaki pozitif haliyle kavranamayan nesnenin, negatif olarak yans�mas�d�r."

�ekil 2.10: Marcel Duchamp: Büyük Cam (Bekarlar Taraf�ndan Ç�r�lç�plak Soyulan
Gelin), 1915-1923. Kar�³�k malzeme, 27.5X175.8cm. Philadelphia Sanat Müzesi,

Philadelphia

Kaynak: http://davidweisner.com/work/say-what/

1969 y�l�nda, Duchamp'�n ölümünden birkaç ay sonra Philadelphia'da 'Veriler'

(2.11) sergilenir . Burada ispanyol bir kap�yla perde olu³turarak içeri girilemeyen bir

mekan olu³turulmu³tur. Seyirci e§ilerek, kap�n�n anahtar deli§inden bakmas� gerek-

mektedir. Kap�n�n arkas�nda yüzü görünmeyen gelin (Büyük Cam'dan farkl� olarak)

ç�plakt�r. �çerisi 150 vatl�k ampulle ayd�nlat�l�r. Burada yüzü görünmeyen kad�n,

içindeki gözlemci 'bak�³'la ç�plakl�§a soyunurken kendini gözlemlemekte ve ç�plak-

l�§� perdeye dönü³türmektedir. Kad�n�n arzusu erke§in 'bak�³'�d�r. Burada anahtar

deli§inin kullan�m� asl�nda basitli§i gösterirken, di§er taraftan imge ile göz aras�na

mesafe koyulmaktad�r. "Ç�plakl�§�n kendini perde olarak örtünen bir 'bak�³'a bak-

may�, 'bak�³'�n çift yanl�l�§�n� ve çifte görüsünü göze getirir. Ç�plak olan ve tanr�sal bir

8Nesnelerin özneye üç boyutlu ula³mas�n�
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gözlemci konumuyla her ³eye d�³ar�dan bakan, 'bak�³'� gözetleyen bir 'bak�³' vard�r."

(Say�n, 2013, s. 214)

�ekil 2.11: Marcel Duchamp: Stereoskop, 1969.

Kaynak: http://v3.arkitera.com/h37737-duchampin-kapal�-kap�s�ndan-iceri.html

Duchamp'�n stereoskopiyle yapm�³ oldu§u çal�³ma resim (2.12)'de görülmektedir.

Burada Duchamp stereoskopik bir görüntü yakalaman�n yan�nda yeni bir çizim arac�

ve projeksiyon biçimi de yakalar.

Gözlemcinin 'bak�³' aç�s� gözlemledi§i nesneye göre de§i³ir. Bu de§i³en 'bak�³'

aç�s�yla nesneler de de§i³mektedir. Postmodern ça§, bu söylemin yeni biçimidir. �a-

hiner'in imledi§i de bu aç�dan önemlidir:

"Her ³ey zaten önceden görülmü³ ve yaz�lm�³t�r; bu durumda emsalsizlik
gösteri³ine kap�lmaks�z�n yinelemeler yapmaya mahkumdur. Yarat�c� sanat ese-
rinin, sanat çal�³mas�n�n yada müzede ikonla³t�r�lm�³ büyük metnin ötesine
uzanan bu hamle, sanat ve gündelik hayat aras�ndaki ayr�m�n bulan�kla³t�r�l-
mas�n� gerektirir. Sonuçta sanat her yerdedir. Sokakta süprüntülerde, bedende,
happeningde. Bundan böyle yüksek sanat ya da ciddi sanat ile kitlesel popüler
kültür aras�nda yap�lmas� olanakl� geçerli bir ayr�m yoktur. Dahas�, Postmo-
dern sanat nesnesi, modernist yap�t�n temsili olarak dayand�§� anlamsal arka
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�ekil 2.12: Marcel Duchamp: Stereoskop, 1969.

Kaynak: http://v3.arkitera.com/h37737-duchampin-kapal�-kap�s�ndan-iceri.html

plan�n parçalan�³�, merkezsizle³mesi ve dizi süre§en ³imdi olarak var edilme-
sini içerir. Bundan ötürü Postmodern uygulamalarda foto§raf�n ayr�cal�kl� bir
konuma s�çrad�§�na dikkat çekmek gerekiyor."(Sahiner, 2008, s. 219)

'Yeni'den ne anlad�§�m�za gelince de moderniteden postmoderniteye geçi³te za-

man zaman sanatç�n�n alg�s� özne ve nesneye de müdahale etmektedir. Sanat yap�-

t�n�n üretim süreci ile sanatç�n�n alg�s� ve 'bak�³�' bu de§i³im ile postmodern alg�ya

geçmektedir. Sanatç� yap�t�n nesnesine dönü³mektedir. E§er bu temel kavram eksikse

yarat�c�l�§�n�n anlam� (de§eri) ve ta³�y�c�l�§� her dem sorgulan�r.

Görme kültürü, 21.yüzy�lda ortaya ç�kan bir kültür biçimidir. "Yönlü enformas-

yonun do§al bir sonucu olarak, bilgi birikimini ve büyük yayg�nl�k kazanan görüntü

araçlar�n�n el birli§i ile yaratt�§� yeni bir kültür biçimidir."(Karada§, 2004, s. 13) Bu

görme kültürü, ana kavramlar olarak görmeye, gösterilenlere ve görünenlere dayan-

maktad�r. Görüntüler ise; görünümler aras�ndan seçilenlerin uyumlu bir düzen içinde

sunulmas�d�r. Asl�nda, her görüntü, görüntüyü yaratan sanatç�n�n ki³isel bir bildi-

risidir. Görüntüden sanatç�n�n 'bak�³'�n� ç�kard�§�m�zda; geriye içeri§i bulunmayan,
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niteliksiz bir görüntü kal�r. Nitelikli görüntüler, sessizlikler içindeki gerçekliklerdir.

Asl�nda her görme nesnelerle bir ili³ki kurmakt�r.

Günümüzde, sanal ortam yeniden olu³turulmu³ bir dünyad�r. Tasarlanm�³ ve kur-

gulanm�³ bir gerçekli§i bir aktar�r. Bu sebeple, sanal gerçeklik daha çok gerçekötesi

bir 'bak�³' aç�s�n� egemen k�lmaktad�r. Sanal ortam, bizi ya³am gerçeklerinden tama-

men koparmakta ve dü³ yaratmaya e§ilimli bir topluluk haline getirmektedir. Gösteri

toplumunun dönü³türücü rolü günümüz sanatç�s�n�n 'bak�³'�n� da bu ba§lamda etki-

lemi³tir.

Sanat derinliktir. Önemli olan sanatla ilgili ki³inin gerçekle olan ilintisidir ve sanat

yap�t�n� olu³tururken kulland�§� yöntem olarak öznel ve özgün olmas�d�r. Derinlik

kavram� felsefeyle ili³ki kurmaktad�r.

Burada Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'�n sanatta, dü³üncede hatta alg�daki 'ba-

k�³'�n� irdeleyerek, ça§da³ sanatta yarat�c�l�§�n s�n�rlar�n� belirleyen içtenlik, aç�kl�k,

iletmek, perspektif ve estetik vazgeçilmezli§inde 'bak�³'�n ne denli gerekli, önemli

hatta de§i³ken oldu§unu görülmektedir.

Endüstri ça§�nda, toplum ve üretim kontrol alt�na al�n�p en üst seviyeye ge-

tirilmi³tir. Panoptikon9, geçmi³te bir toplumu disipline edebilmek için cezaland�r-

maya dayal� bir iktidar biçimidir. Bu dönem toplumsal denetim ça§�d�r. Jeremy

Bentham, içinde ya³ad�§�m�z iktidar biçimlerini tan�mlay�p, betimleyerek panopti-

kon ³emas�n�(2.13) olu³turmu³tur.

"Ünlü Panaptikon... Bu, halka biçimli bir binad�r, ortas�nda bir avlu ve
avlunun ortas�nda da bir kule vard�r. Halka, hem içeriye hem d�³ar�ya bakan
kulelere bölünmü³tür. Bu küçük hücrelerin her birinde, kurumun hede�ne uygun
olarak, yaz� yazmay� ö§renen bir çocuk, çal�³an bir i³çi, �slah edilen bir mahkum,
delili§ini ya³ayan bir deli vard�r. Merkezi kulede bir gözetmen bulunur. Her
hücre hem içeriye hem d�³ar�ya bakt�§�ndan gözetmenin 'bak�³'� tüm hücreleri
kat edebilir; hiçbir karanl�k, kör nokta yoktur ve sonuç olarak bireyin yapt�§� her

9Panoptik: Yunanca pan, her yerden, tümüyle, bütünüyle ve optike, görme ö§retisinden türetilen
sözcük.
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³eyi görebilece§i, buna kar³�l�k kimsenin kendisini göremeyece§i, buna kar³�l�k
³ekilde panjurlar aras�ndan, yar� aç�k bölme pencereleri aras�ndan gözlemde
bulunur... Panoptikumla birlikte tamamen farkl� bir ³ey meydana gelecektir;
art�k soru³turma yoktur, gözetleme, inceleme vard�r." (Say�n, 2013, s. 316)

�ekil 2.13: Jeremy Bentham: Panaptikon Tasar�m�, 1787

Kaynak: http://www.e-skop.com/skopbulten/sen-sustukca-bedenin-konus-tur-ulur/982

Foucault'un öne sürdü§ü panoptik kavram�, s�n�rland�r�lm�³ bir mekan ve geomet-

riksel olarak uzamsall�§�n gözetleme ³ekli olarak da tan�mlanabilir. Foucault, bu dö-

nemin geometri ile ili³kisini aç�klar: "Uzamsal olan, geometrik olarak farkl�la³t�r�lm�³

ve ayr�³t�r�lm�³t�r. Otoyollar�n, endüstriyel bölgeleri çepeçevre ku³atan a§lara dönü³-

türülmesiyle, tüm aktiviteler ve hareketlilik kodlanm�³t�r."(Sahiner, 2008, s. 175)

Bu 'bak�³' ³ekline örnek olarak Robert Smithson'un (2.14) bulunan 'Spiral Dal-

gak�ran' çal�³mas� verilebilir. Minimalizm, sanat�n biçimci özerkli§inin hem ula³�ld�§�

hem parçaland�§� tarihsel bir dönüm noktas�d�r. Bu çal�³mada Smithson, arazi çal�³-

mas� yaparak, daire, spiral formlar�n� idealist geometrinin formlar� olarak kullanm�³-
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�ekil 2.14: Robert Smithson: Spiral Dalgak�ran, 1969-70. Siyah Kayalar, Tuz
Kristalleri ve Toprak, Büyük Tuz Gölü, Utah

Kaynak: http://robertsmithson.com

t�r. Di§er taraftan bu formlar endüstriyel alanlardaki sadelikle bir z�tl�k olu³turmak-

tad�r. Smithson bu geometrik formlardan s�kça kullanmas�n�n sebebi olarak antik ve

dini kaynaklara gönderme yapt�§�n� ifade etmi³tir. Foucault'da panoptik kavram�n�

irdelerken klasik ça§a ba³vurmaktad�r.

Sanatç�n�n yarat�c�l�§�ndaki biçimsel yönelimler tözsel varolu³la çe³itlenebilir an-

cak biz orada, onun hem alg� biçimini hem de 'bak�³'�n�n özgünlü§ünü görürüz. Bu

da ister istemez sanatç�n�n beslendi§i kaynaklar�n ne oldu§unu da gösterir. Yap�t'�na

yans�yan�n gerçekli§in yan�lsamas� olmas� durumundan içinden geçti§i zaman�n ru-

huna kadar her ³ey o 'bak�³'� anlat�r.

Kavramsal Sanat'�n önemli temsilcilerinden Kosuth'un 'bak�³'�na göre; sanat ya-

p�t� analitik formlardan olu³ur. "Kavramsal sanatta otoritenin simgesi olarak gör-

dü§ü mekanlar için sanat üretimini rededer... Sanat nesnesini estetik içerikten yok-

sun b�rak�rken, sanat uygulamalar� ile sanat kavram�n� örtü³türdü§ünden sanat hem

üretileni hem de üretileni anlatan yaz� dilini içerir." "(Öndin, 2009, s. 98) Kavramsal

sanat�n, ba³l�ca ba³vurdu§u kuram Saussure'un gösterge ile gösterilen aras�nda ba§
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�ekil 2.15: Joseph Kosuth: Bir ve 3 Sandalye, 1965. Sandalye 82X37.8X53cm,
Foto§raf paneli 91.5X61.1cm, Yaz� paneli 61X61.3cm

Kaynak: http://moma.org/

oldu§u �kridir. Kosuth, dilsel olarak tan�mlanabilir kodlama yoluyla nesnenin kendi-

sini, foto§raf�n� ve anlamsall�§�n� bir bütün olarak inceleyerek sunar. "Her biçim ayn�

zamanda de§erdir de; bunun için, dil ile biçem aras�nda bir ba³ka biçimsel gerçe§e

de yer vard�r." "(Barthes, 2009, s. 20) Kosuth'un eseri, (2.15)'de bulunan iskemle,

bir gösterge nesnesi olarak sergilenir. Sergilenen iskemle foto§raf� ve sözlük tan�m�

ise; gösterge dizgesi olarak alg�lan�r. Kosuth için, görüntüden kavrama olan dönü-

³üm ile sanat ancak kavramsal olarak varolabilir. "Göstergenin var olabilmesi için,

bir yandan benzemeyen ö§eleri birbiriyle de§i³tirebilmek, öte yandan da benzer ö§e-

leri aralar�nda kar³�la³t�rabilmek gerekir... Anlam ancak bu ikili belirleme sonunda

gerçekten saptanabilir: Anlama ve de§er."(Barthes, 2012, s. 59)

Sanat�n mitik bir duru³, 'bak�³' ötesi gerçekli§i de asl�nda sanatç�n�n kendi ça§�na

dönük tarihsel söylemi ile bulu³unca anlam kazan�r. �ahiner, bu geçi³, durulma, yeni

ça§ söylemini ³öyle adland�r�r.

"Postmodernizm, biçimci yönelimler de dahil, yeni yakla³�mlara, yeni alg�-
lama biçimlerine ve ço§ulcu bir sanat prati§ine uygun bir ortam olarak görünse
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de, bir yandan da teknolojinin etkisi (foto§raf�n yapt�§� gibi) sanat�n mimetik
foksiyonlar�n� yerle bir ederek estetik uygulamalar�n yerini almaya çal�³�yor.
Bilgisayarda üretilen ve nesnesizle³tirilmi³ bir evrenin seri bir biçimde tekra-
r�na dayal� imaj olu³turma süreçleri, denetlenemez bir yükseli³e geçerken, bir
yandan da bu imajlar�n düzensiz bir ³ekilde her ³eyi istila etmesine olanak sa§-
lad�§� görülüyor." (Sahiner, 2008, s. 223)

�ekil 2.16: Nam June Paik: Rose Art Memory, 1988. Video yerle³tirme, 1988.
67X82.5X14inç.

Kaynak: http://partners.nytimes.com/library/magazine/millenni�m/m4/paik.7html

Postmodernizmin simge sanatç�lar�ndan Nam June Paik video sanat�n�n kurucu-

sudur. Paik videolar ile postmodern dönemdeki alg�lama tarz� olan ³izofreniye gön-

dermeler yapar. Paik'e televizyon, video gibi anlat�mlarda farkl� etkilenmeler oldu-

§undan, izleyicinin televizyonda gerçeklik duygusunu kaybedece§ini ifade eder. Gö-

rüntülerin sentezlenmesi ve renklendirilmesi ile gerçeklik gerçekd�³�na dönü³ür. Paik

çal�³mas�nda (2.16) Video göstergelerinden gösterge dizisi olu³turmaktad�r. "Moder-

nizm'deki 'zaman' ve 'uzam' kavram�n�n çökü³ünü, pastiche ve ³izofreni kavramla-

r�yla aç�klar. Patiche, yeni bir üslubun ke³fedilmesinin daha fazla mümkün olmad�§�

bir dünyay� temsil eder."(Sahiner, 2008, s. 45)

Günümüzde sanatta sanat mekan� da önemli de§i³im geçirmi³tir. 'O'Doherty'nin

dedi§i gibi sanat mekan�; "Bir yer olmaktan ç�karak bir göstergeye dönü³mü³, zaman
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zaman sanatsal mecran�n kendisi haline gelmi³tir. (O'Doherty, 2010, s. 28) Ayr�ca,

sergileme mekanlar� eski fabrika binalar�na, depolara yönelinilmi³tir. Endüstrile³me

ile y�§�nsall�k, ayr�³ma, tekille³me, görsel alg�n�n parçalanmas�, gerçek ve gerçeklik

yeniden yarat�ma göre adland�r�l�r. Bir yerde manipule edilene kar³� k�r�c�, y�k�c�

'bak�³' öne ç�kar. Küresel ça§�n protest 'bak�³'� olarak nitelendirilebilir.

30



3. MERLEAU-PONTY VE SANATTA FENOMENOLOJ�K

'BAKI�'

Merleau-Ponty (1908-1961) 20. yüzy�l Frans�z felsefenin önemli dü³ünürlerinden bi-

ridir. Descartes'�n izinden giden biri olmas�na ra§men, Descartes'�n rasyonel akl�n

tek ba³�na tek olarak bize gerçe§i verece§i inanc�na kar³� gelmi³tir. Gestalt teorisini

kullanmas�na kar³�n, bu teorinin alg�ya yönelik yeterli olmad�§�n� dü³ünen Merleau-

Ponty ayn� zamanda psikolojinin davran�³ç�l�k ak�m� üzerinde durmu³tur. "Yapm�³

oldu§u çal�³malarla; gerçek insanlardan olu³an bir toplum ile yeni ve çok önemli fel-

se� ke³i�erin imkan�n� yeniden canland�r�r." (Primozic, 2013, s. 113) Zamanla, bu

görü³lerinde de§i³kenlik olu³mu³, dönemin davran�³ç� psikolojisinden keskin kopu³

göstermi³tir.

Merleau-Ponty'nin ad� uzun süre Sartre ile birlikte 'Frans�z varolu³çulu§u' içinde

an�lm�³t�r. Alg� fenomenolojisi'nde de bir yak�nl�k görülmektedir. Bu konu üzerinde

aralar�ndaki önemli fark ise; "Merleau-Ponty'de betimleyici özellikte, fenomenolojik

bir felsefe öne ç�karken, Sartre Varl�k ve Hiçlik'in özde³li§ine dayanan bir ontoloji

kurma çabas�yla fenomenolojik tabandan bir ölçüde kopmaktad�r."(Merleau-Ponty,

1996, s. 5) Merleau-Ponty'nin daha sonraki çal�³malar�nda as�l fark daha netle³ir.

Özellikle Görünür ile Görünmez'de Merleau-Ponty'nin Sartre'a olan mesafesi görün-

mektedir.

3.1 Fenomenolojik Alg�

Alg�, kökensel ve temel olarak pek çok aç�dan bilinç öncesi ve tema öncesidir. Ve al-

g�da bask�n rolü beden oynamaktad�r. Merleau-Ponty için beden öznedir, yani beden
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�ekil 3.1: Maurice Merleau-Ponty portresi

Kaynak: http://www.iep.utm.edu/merleau/

varl�§� oldu§umuzu ifade eder. Merleau-Ponty'nin ifade etmi³ oldu§u erken dönem

dü³üncelerine göre;

"Fenomenoloji özlerin ara³t�r�lmas�d�r ve buna göre bütün problemler öz-
lerin betimlemelerini yapmakla ayn� kap�ya ç�kar; sözgelimi alg�n�n özü ya da
bilincin özü gibi. Fakat Fenomenoloji ayn� zamanda özleri varolu³a geri veren
bir felsefedir de ve insan veya dünyaya ili³kin bir kavray�³a, 'olgusall�klar�ndan'
ba³ka bir ba³lang�ç noktas�ndan hareketle ula³maya da çal�³maz." (Primozic,
2013, s. 31)

Zamanla Merleau-Ponty alg�y� yönelim merkezi olarak kullanarak betimler. Yö-

nelim merkezi her yöne do§ru hareketli olan alg�m�z� ifade eder. Yani bizler birer an-

lam merkeziyizdir. "Özlerin bilimi olan fenomenoloji, nesneleri, do§al tavr�n ve naif

deneyimin öne sürdü§ü varsay�mlardan ay�rarak onlar�n özlerini bulmam�za imkan

tan�r." (Direk, 2003, s. 80) Hareketlili§i sa§layan bedendir; anlamlar�n çe³itlenmesini

ve de§i³mesini ortaya koyan da bedendir. Merleau-Ponty yönelim merkezi'ni,; "Bilinç

ya³am�, bili³sel ya³am, arzular�n ya³am� ya da alg�sal ya³am; geçmi³imiz, gelece§i-

miz, insani durumlar�m�z, �ziksel, ideolojik ve ahlaki konumumuz ya da daha ziyade,
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tüm bu bak�mlardan konumlanm�³ olmam�z�n getirdi§i sonuçlara ili³kin" (Primozic,

2013, s. 31) diye ifade eder.

Merleau-Ponty alg�n�n önceli§ini, tini, duyular�n önemini ifade edebilmek için

sanata dönmenin gerekli oldu§unu alg�lar. Yani görünenin ard�ndaki görünmeyeni

alg�lay�p ortaya ç�karma, bunun içinde 'bak�³'�n al�mlama gücü ön plana ç�kmaktad�r.

Merleau- Ponty anlatmak istedi§inin daha görünen ³eyler aras�ndan, ne kadar�n�

gördü§ümüz çok tart�³mal�d�r. Bize görünen ³eyler ile gördü§ümüz ve yans�tt�§�m�z

³eyler, birbirleriyle uzla³malar�na kar³�n, birbirleriyle hiçbir benzer tara�ar� bulun-

maz. Merleau-Ponty için; "Gerçek dünya bu �³�klar ve bu renkler de§il, gözlerimin

sundu§u bu ete tene bürülü görüntü de§il; gerçek dünyada bilimin bize bu duyu ya-

n�lsamalar�n�n ard�nda oldu§unu söyledi§i dalgalar ve parçac�klar."(Merleau-Ponty,

2010, s. 12).

�ekil 3.2: Paul Cezanne: Self-Portrait with Soft Hat, 1894. Tuval üzerine ya§l�boya,
60.2X50.1cm. Bridgestone Museum of Art, Tokyo

Kaynak: http://artgalleryabc.com/cezanne/cezanne
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Görülebilir olan�n yeniden olu³turulmas� olarak ifade edilen resim hiçbir mekansal

s�n�rlamaya indirgenemez. Merleau-Ponty'nin çabas�, "görü³ü, anlama yetisi dü³ün-

cesinde eritmeyen, ama görü³ün kendisini dü³ünmeye b�rakan, böylece kendini felsefe

k�lan görü³ olan bir görü³ felsefesi geli³tirmektir." (Merleau-Ponty, 1996, s. 10) Ge-

li³tirmekte oldu§u görü³ felse� ile Merleau-Ponty; Cezanne'�n resimdeki dü³üncesi

ile Matisse, Klee, Delaunay aras�nda bir yak�nl�k fark etmektedir. Cezanne, resim

(3.2)'de "resimde dü³ünmek" sözü ifade edilirken; Klee'nin görünmezin "görünür k�-

l�nmas�" sözü bu yak�nl�§� göstermektedir. Cezanne için; "Renk bedende, duyumsama

bedendedir, havalarda de§il. Duyumsama resmedilmi³ oland�r. Tabloda resmedilmi³

olan bedendir; nesne olarak temsil edili³iyle de§il, böyle bir duyumsamay� uyand�ra-

cak ³ekilde ya³anmas�yla" (Deleuze, 2009, s. 41) varolur. Cezanne, görsel duyumsa-

man�n içine ya³amsal bir ritim katar ve resimine yans�t�r. Merleau-Ponty ressamlar�n

eserlerinden çok ressamlar�n söylediklerine de§inmektedir. Böylece, duyumsaman�n

özünü ara³t�r�r. Cezanne, kendi hakikatini resmetme kayg�s�yla resmini yapar.

�ekil 3.3: Paul Cezanne: Victoria Da§�, 1897-1898. Tuval üzerine ya§l�boya,
81X100.5cm. Bernhard Koehler Koleksiyonu, Berlin

Kaynak: http://artgalleryabc.com/cezanne/blog

Merleau-Ponty için; Cezanne renklerin düzenleyi³iyle do§a nesnelerinin kontu-

runu ve biçimini olu³turur. Cezanne'a göre; ressam ³eylerin "haresini" yans�tmal�.
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Cezanne'dan beri pek çok ressam�n resimlerinde perspektife kar³� olmalar�n�n se-

bebi; görsel alg� deneyiminin verdi§i duyguyu yans�tmak istemeleridir. Cezanne, bu

alg�y� ³öyle dile getirir; "Size anlatmak istedi§im daha gizemlidir, varl�§�n köklerine,

duyular�n köklerine, duyular�n ele gelmeyen kayna§�na kar�³m�³t�r." (Merleau-Ponty,

1996, s. 25)

Cezanne'�n resimlerine bakt�§�m�zda; boyay� do§a kar³�s�nda sezgi ile uygulad�§�

görülmektedir. Cezanne, resminde (3.3) resmetmek yerine; görünür dünyadan ba³ka

bir durumdan söz etmektedir. Cezanne'da ve izlenimcilerde; "Oldu§u gibi tan�t�lan,

ama tan�namayan nesnedir: �mgede görünen ³ey, nesnenin çifte varolu³lu anlam�,

onun e³zamanl� uzakl�§� ve yak�nl�§�d�r. Mekansal bir görü, tinsel olana yakla³�rken,

tinsellik mekansal olandan uzakla³�r." (Say�n, 2013, s. 138) Cezanne için; sanat do§a

ile içiçe ya³ayan bir organizmad�r. Merleau-Ponty'nin ifadesiyle Cezanne: "Öz ve

varolu³, imgelem ve gerçek, görünür ve görünmez - resim, tensel özlerden, etkin ben-

zerliklerden, sessiz anlamlardan olu³an dü³sel evrenini açarak bütün kategorilerimizi

buland�rmaktad�r." (Merleau-Ponty, 1996, s. 44)

Merleau-Ponty'nin resme bak�nca gördü§ü canl�l�k halinin nedeni ressam�n mo-

deline yeteri kadar yakla³mas�yla gerçekle³ir. Victoria da§� ile Cezanne'�n aras�nda

bütünlük ili³kisinden dolay� canl�l�k, gerçeklik görülmektedir. Cezanne'�n ifadesiyle;

"Dünyan�n ya³am�ndan bir an geçer! O an� gerçekli§iyle yakalay�p resme geçirmek,

bunu yaparken her ³eyi unutmak. O an� ya³amak, duyarl� bir levha olmak... Gördük-

lerimizin imgesini yans�tmak..." (Berger, 2012, s. 31)

Francis Bacon, resimlerinde duyumsamay�, duyular�n kökensel birli§ini göster-

mek için resmeder. Yeni �gürasyonun öncülerindendir. Bacon, temasal aç�dan in-

sanlar�n var olu³unu irdeleyip resmetmi³tir. Resimlerinde rengi, insan �gürleriyle

bütünle³tirerek tamaml�yor. Burada Bacon'un triptiklerini inceledi§imizde müzikle

e³de§er k�l�nd�§� ortaya ç�kar. "Triptik, üç temel ritmin da§�t�lmas�d�r: Burada trip-

ti§in, do§rusal olmaktan çok dairesel bir organizasyonu vard�r." (Deleuze, 2009, s.

71) Bacon'un amac�, ritim olan duyumsamay� resmetmektir. Burada bedenin titre-

³imiyle, farkl� duyumsamalar� birle³tirip bir araya getirir. Bacon'un çal�³malar�nda

kontür titre³imin hizmetindedir. Ayr�ca, arka plan sabit ve hareketsizdir. Triptikle

beraber; duyumsaman�n s�n�rlar� a³�lm�³t�r. Resim (3.4)'de �gürler havaya kald�r�l-

m�³, havada veya dü³erken resmedilir. "Bu hareketsiz dü³ü³te, olabilecek en tuhaf
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�ekil 3.4: Francis Bacon: �nsan Bedeni Çal�³malar�, Triptik, 1970. Tuval üzerine
ya§l�boya, Panolar�n her biri 198X147.5cm. Marlborough International Fine Art

Koleksiyonu

Kaynak: http://piratesandrevolutionaries.blogspot.com/2010/02/bare-arm-chairs-38-
triptych-three.html

yeni kompozisyon, yeniden da§�t�m fenomeni meydana gelir. Çünkü duyumsamaya

dönü³en ritmin kendisidir, kendi ayr� yönlerine göre �gür haline gelen de �gürdür."

(Deleuze, 2009, s. 71) Triptiklerde üç ayr� ritmin birle³mesiyle geni³leyen etkin ritim

görülmektedir.

'Bakmak', nesnelerin d�³ yüzeyine yönelik gözlemdir; ilgilenmeye ve payla³�ma

ba³lang�ç yapmakt�r. "Görünür dünya ile devinme tasar�mlar�m�n dünyas� ayn� Var-

l�k'�n bütüncül bölümleridir. (Merleau-Ponty, 1996, s. 32) 'Bakmak' zaman� tara-

makt�r, 'görmek' ise zaman� ayr�³t�rmak, onun özünü ve anlam�n� derinlemesine kav-

ramakt�r. Merleau-Ponty'e göre; "Bir ³eyi görmem yeter, ona ula³may� bilmem için...

Ancak bakt�§�m�z� görürüz. Bütün gördüklerim ilke olarak ula³abilece§im bir yerde-

dir, hiç de§ilse bak�³�m�n ula³abilece§i bir yerde, "yapabilirim"in haritas�nda saptan-

m�³ olarak. Haritalar�n her ikisi de tamd�r." (Merleau-Ponty, 1996, s. 32)

Merleau-Ponty balmumu örne§inde; balmumunu, beyaz�ms� rengi, çiçek kokusu,

parma§�nda duydu§u yumu³akl�k, elinden b�rakt�§�nda ç�kard�§� kuru ses diye ta-

n�ml�yor. Balmumu eritildi§inde, renksiz bir s�v�ya dönü³tü§ünde, kokusu al�nama-

d�§�nda ve dokunuldu§unda direncini yitirdi§inde... Balmumu bu niteliklerin hepsini

yitirse bile varolmay� sürdürüyor. Merleau-Ponty'e göre; "Bu durum geçirdi§i du-

rum de§i³ikli§ine kar³�n kendisi ayn� kalan ³ey, niteliksiz bir madde parças�, son
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çözümlemede bir uzam kaplama, de§i³ik biçimlere bürünme yetene§i... Balmumunun

gerçek ve de§i³mez nüvesi bu öyleyse." (Merleau-Ponty, 2010, s. 13) Duyusuz ta-

n�mlamayla beynimizde o ³ey olu³am�yor. O ³eyin kavranabilmesi, hissedilebilmesi,

anla³�labilmesini sa§layan alg�d�r. �³te bu alg�d�r 'bak�³'�n tözsel varolu³unu biçimle-

yip 'nesne'le³tiren. Yani biçimle özü bulu³turan. Onu görme yolculu§una haz�rlayan

da bu 'bakma' biçimidir.

�ekil 3.5: Henry Moore: Koyunlar�n Bar�³�, 1978. Bronz, Hertfordshire, �ngiltere

Kaynak: http://www.wisdomportal.com/Aug31/Moore-SheepPiece.html

"Bir tek ressam, gördü§ünü de§erlendirmeye zorlanmaks�z�n her ³eye bakma
hakk�na sahiptir. Bir ressam için, diyebiliriz ki, bilgi ve eylemin parolas� anla-
m�n� ve gücünü yitirmektedir...Cezanne, dura§an bir do§a görü³ü resmini orta-
dan kald�r�p Modern Sanat'�n ba³lang�c� olarak ifade edilir. Sanat do§a ile içiçe
ya³ayan bir harmonidir. Ya³ama kar³� güçlü ya da k�r�lgan olsun, tart�³�lmaz
bir ³ekilde dünya söz konusu oldu§unda ressam, kendi dü³üncesinin efendisidir.
Gözlerinin ve ellerinin, görerek ve çizerek ke³fettiklerinden ba³ka hiçbir tekni§i
yoktur, tarihin zaferleri ve skandallar�n�n velvelesi içinde, bu dünyadan insan�n
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umutlar�na ve öfkelerine güç bela bir ³ey ekleyecek olan tuvaller elde etmekte
�srarc�d�r ve kimse de bundan ³ikayetçi de§ildir.(Primozic, 2013, s. 108)

Edebiyat, müzik ve sanat manevi dönü³ümün ya³and�§� duyarl� alanlard�r. "Nesne

soyutla³m�³sa bu saf t�n� ön plana geçerek ruh üzerinde dolays�zca etkide bulu-

nur. Ruh da nesnesi olmayan bir titre³ime geçer: Bu titre³im bir çan�n..." (Kan-

dinsky, 1993, s. 49) Zihnin özgürlü§ü ile tabiat�n üstünde sanat ba³lar. Merleau-

Ponty'nin ifadesiyle; "Ressam, dünyaya vücudunu vererek, dünyay� resme dönü³tü-

rür. Bu töz dönü³ümlerini anlamak için, i³lem yapan varolan vücudu bulmak gerekir"

der. (Merleau-Ponty, 1996, s. 32)

Heykeltra³ Henry Moore, (3.5)'de do§adaki yüzey ³ekillerinden ve insanlardan

etkilenir. Böylece yeni yüzey ³ekilleri olu³turur. Eserlerinin do§an�n bir parças� ola-

rak alg�lanmas�n� istemi³tir. Moore'un heykelleri çevreyle yeniden bir birliktelik ku-

rarlar. Merleau-Ponty'ye göre; "Moore'un yontular� bunun ³eylerin sözde olumlulu-

§unu ta³�d�§�n� kesin bir ³ekilde göstermektedir. Çizgi, modern geometrilerde oldu§u

gibi, önceden varolan bir uzaysall�§�n k�s�tlanmas�, ayr�lmas�, de§i³ime sokulmas�d�r.

(Merleau-Ponty, 1996, s. 71)

Sanatç�n�n imgelemini var eden gerçeklik do§an�n alg�lanmas�yla birebir ilintilidir.

Buradan hareketle sanatç�n�n ortaya koydu§u eserde soyutlama yetisinin ne oldu§unu

görürüz.

3.2 Uzam ve Tin

Yeni bir görü³ ontolojisi geli³tirmeye yönelen Merleau-Ponty; felsefe dü³ünceleri ile

resim konusunun birle³ti§i noktalar� dile getirmi³tir. Merleau-Ponty için, uzay, uzay-

sall�k ve tin kavramlar� önemlidir. Bu kavramlarla birlikte ufuk, boyut, boyutsall�k,

derinlik, kal�nl�k gibi kavramlara da önem vermektedir. Merleau-Ponty �zik optik

'bak�³'� "D�³ dünya ile iç dünya aras�ndaki fark� kald�rmay�, her ikisine dair görüyü

çak�³t�rmay� ve ayn� ba§�nt�lar bütününde birle³tirmeyi arzulayan, geometrik uzay�

görsel bir uzam olarak kurgulayan 'bak�³'t�r"(Say�n, 2013, s. 144) diye ifade eder.
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Vasiliy Kandinsky'ye göre sanat yap�t� sanatç�n�n içinden ç�kar; "Ondan ayr�larak

ba§�ms�z bir hayata kavu³ur, ki³ilik haline gelir, ba§�ms�z, zihin soluyan bir özne olur

ve ayn� zamanda, bir varl�k olarak maddi, somut bir hayatta sürer." (Kandinski, 1993,

s. 96)

�ekil 3.6: Caspar David Friedrich: Bulutlar�n Üzerinde Yolculuk 1818. Tuval
üzerine ya§l�boya, 98.4X74.8cm, Kunsthalle Hamburg

Kaynak: http://www.wga.hu

Caspar Friedrich, romantizm ak�m� öncülerindendir ve resim sanat�nda do§an�n

yüceltildi§i ve insan�n do§a kar³�s�ndaki konumunu sorgular. Friedrich'in çal�³ma-

lar�nda yo§un içsellik izlenmektedir. Hatta bu resimleri kendi iç manzaralar� diye

ifade eder. Ayr�ca sanatç�n�n ölüm duygusu da resimlerinde izlenmektedir. "Çer-

çeveye bask� yapan resimler bu dönemde görülmektedir. Geriye bir ufuk çizgisiyle

çerçevelenen belirsiz bir düzlem kalm�³t�r. Böylesi resimler sonsuz derinlikle düzlem

aras�nda kalm�³ bir görüntü verir." (O'Doherty, 2010, s. 35)

Uzam ve tin romantizmde vücut bulur. Sanatç� bir bak�ma kendi benli§ini tözüne

yans�t�r. "Sanatsal '³ey' bazen kendini bir 'olay', ya da tart�³ma konusu edilmeksizin,

zaman veya uzamda meydana gelen bir olaylar bütünü gibi gösterir."(Bourriaud,
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2005, s. 31) Do§adan koparak insan - nesne, insan - insan ili³kisine farkl� bir 'bak�³'

ile yakla³�r. �³te bu 'bak�³' yenidir, de§i³kendir. Romantizm ile uzam ve tin daha

alg�lanabilir bir düzeye gelir. Sanatç�n�n 'bak�³'� daha duygulu, yal�n, kavranabilirlik

kazan�r. Sanatç� 'bak�³'�n� içte olana yöneltirken özne - nesne ili³kisini içselle³tirerek

vermeyi önceler.

Romantizm öznel kavray�³ yolunda içe dönük yeni bir at�l�md�r. Daha çok sanatç�

kendini dinler. Bu dönemin sanatç�s�, geçmi³e ba§l�l�k, özlem, ölüm korkusu, yurt-

severlik, topra§a ba§l�l�k gibi duygular� derin olarak ya³ar ve sanat�nda dile getirir.

Burada örnek olarak John Constable'� örnek verebiliriz.

�ekil 3.7: John Constable: Bulut Çal�³mas�, 1820. Karton üstüne ya§l�boya,
37.1X46.4cm. Victoria and Albert Museum, Londra

Kaynak: http://www.collections.vam.ac.uk

Constable, geleneksel peyzaj kompozisyon yerine, do§an�n sürekli de§i³en görün-

tüleri üzerinde çal�³m�³t�r. Resimlerinde do§alc� bir üslup görülmektedir. Constable,

resmin, duygunun sadece ba³ka ad� oldu§unu ifade eder. Burada da tinselli§in öne

ç�kt�§� görülmektedir.

William Turner, romantik ak�m�n öncülerindendir. Turner, Constable'dan farkl�

olarak yarat�l�³ ve do§a güçlerinin döngüsel durumunu resmetmi³tir. Burada da Tur-
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ner'�n uzamsal bir boyutu yakalad�§� gözlenmektedir. Turner'�n resimlerinde; "do§a

güçlerinin dinamizmi kar³�s�nda duyulan co³ku ç�k�³ noktas� olmu³tu. Sanat�nda bize

duyurmak istedi§i - yerle gö§ün birbirine kar�³t�§� f�rt�na resimlerinde görüldü§ü gibi

- bu co³kudur." (�p³iro§lu ve Mazhar �p³iro§lu, 2009, s. 149) Resimde (3.8) bulunan

objelerin konturlar� yoktur ve merkezi perspekti�n kurallar� görülmemektedir. Tur-

ner, "Rengi bir ifade arac�, esas olarak da ola§anüstü hava ko³ullar� ³eklinde görünen

do§a güçleri aras�ndaki çat�³may� göstermek için kullan�yordu."(Zeidler, 2005, s. 35)

�ekil 3.8: John M.W.Turner: Aosta Vadisi'nde F�rt�na, 1830. Tuval üstüne
ya§l�boya, 90.5X122.2cm. Sanat Enstitüsü, Chicago

Kaynak: http://www.artblart.com/tag/turner-valley-of-aosta-snowstorm-avalanche-and-
thunderstorm

Merleau-Ponty için; "Hakiki ressam, belirli bir yapma hünerine eri³ti§i anda,

önceden ifade edebildi§i her ³eyin ba³ka türlü söylenmesinin gerekti§i ba³ka bir alan�

açm�³ oldu§unu fark eder." (Merleau-Ponty, 1996, s. 79)

Sanatta görme yolculu§unda, �zlenimciler'in 'bak�³'�nda büyük de§i³im olmak-

tad�r. �zlenimciler, nesneleri oldu§u gibi de§il, göründü§ü gibi resmederler. Bizim

resmin 'bakma' mesafemizi sabit olmaktan ç�kar�r. Art�k merkez, perspektif yoktur.
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Form, perspektif kaybolup yerini tek de§er olarak, tek gerçek 'renk' almaktad�r ve

sanatç� için renkler hakikattir. �zlenimcilik ak�m�n�n ismi; '�zlenim Gün Do§umu' Mo-

net'nin resminden (3.9) gelmektedir. Bu resim al�³�ld�k anlamda bir manzara resmi

'bak�³'�ndan farkl� oldu§u ortaya ç�kar. Resimde �³�§�n titre³imleri görülmektedir.

Louis Leroy'un ifadesiyle bu resim; "Monet'nin resminin bitmemi³lik duygusu uyan-

d�rd�§�n�, bu anlamda "düpedüz izlenimden ibaret" kald�§�n�, bu tür resimler kar³�-

s�nda genellikle hayrete dü³en izleyicinin duygular�na tercüman olmu³tur." (Antmen,

2010, s. 21) Art�k bilimsel perspekti�n yerini renkle elde edilen derinlik, uzakl�klar

da yak�nl�klar da renkle ifade edilmeye ba³lanm�³t�r.

�ekil 3.9: Claude Monet: �zlenim, Gündo§umu, 1872. Tuval üzerine ya§l�boya,
48X63cm. Marmottan Müzesi, Paris

Kaynak: http://www.gra2.com/

�zlenimci olan Monet, do§aya bakt�§� zaman, sürekli bir de§i³im içinde bulunan

do§an�n renk ve �³�k izlenimlerinin ak�³�n� görerek resmeder. Suje-obje 10aras�ndaki

10Suje; bilgi aray�³�nda oland�r. Suje, özne, bilen kelimeleri ayn� kavram� kar³�lar. Obje; bili-
nendir.Ula³�lmaya çal�³�lan varl�kt�r. Suje'nin sorular sormas�n�n nedeni olan ³eydir. Obje, nesne,
bilinen kelimeleri ayn� kavram� ifade ederler.
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ba§� do§rudan duyumlayarak yans�t�r. Monet'nin resminde (3.10)'de duyusal bir do§a

söz konusudur. Onun de§eri, güzelli§i bir saman y�§�n� olmas�nda de§il; bir saman

y�§�n� ifade etmesidir. Bu dönemde duran bir mekan yerine, hareket mekan� do§uyor.

Böylece ressam�n ilgisi, renge oldu§u kadar havaya da yönelmektedir. Art�k obje var

olan bir ³eydir; var olan sujenin duyumlar içeri§inden ba³ka bir ³ey de§ildir. Burada

gerçek diye ifade edilen art�k fenomenolojik bir gerçeklik olmay�p, duyular�m�z�n bize

do§rudan bildirdi§i görünü³ dünyas�d�r. Üç boyutlu objektif görme art�k iki boyutlu

bir yüzey görmesi haline dönmü³ olur. �zlenimcilerin resmetmede arka planda bir

aura belirmektedir. �³te burada Merleau-Ponty'nin ifade etti§i, uzamsal ve tinsel

boyutu yakalama gerçekli§idir.

�ekil 3.10: Claude Monet: Günbat�m�nda, So§uk Havada Saman Y�§�nlar�, 1891.
Tuval üzerine ya§l�boya, 65X95cm. Özel Koleksiyon

Kaynak: http://www.mfa.org/

Monet, Saman Y�§�nlar� sergisinde, resim ö§elerini de yeniden tan�mlad�: "Saman

Balyas�'n� anlam�ndan koparm�³ ve nesneyi �³�k ve atmosfer etkilerinin do§al bir yan-

s�ma alan� haline getirmi³tir. Monet, konumu de§i³meyen tek bir nesneyi kullanarak,

k�sa bir zaman aral�§�ndaki sübjektif renk ve atmosfer alg�lamalar�n� kaydetti. Bu te-

mel atmosferik zemin izlenimini enveloppe olarak adland�rd�." (Zeidler, 2005, s. 68)

Kandinsky, Monet'nin "Saman Y�§�n�"n� gördükten sonra etkileni³ini ³öyle anlat�r:
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"Resmi yap�lan ³eyin saman y�§�n� oldu§unu katalogdan ö§rendim. Ne ol-
du§unu anlayamam�³ ve bundan tedirginlik duymu³tum. Fakat ³a³k�nl�k içinde,
onun beni sarmakla kalmay�p bir daha silinmeyecek gibi belle§ime yerle³ti§ini ve
her an bütün ayr�nt�lar�yla birden bire gözlerimin önünde canland�§�n� gördüm.
Paletin o zamana kadar bana gizli kalan gücünü anlam�³t�m. Resimden ayr�l-
maz bir ö§e oldu§una inan�lan konunun art�k önemi kalmam�³t� benim için."
(�p³iro§lu ve Mazhar �p³iro§lu, 2009, s. 157)

�ekil 3.11: Paul Cezanne: Meyve Sepetli Natürmort, 1888-1890. Tuval üzerine
ya§l�boya, 65X81cm. Orsay Müzesi, Paris, Fransa

Kaynak: http://www.istanbulsanatgalerisi.com/

Monet, yüzeyde görünene derinlik katarken 'bak�³'�n� renk ve biçim auras� ile

gerçe§i de§i³ken bir boyuta ta³�r. Alg�lanan dünya, yaln�zca do§al ³eylerin bütünü

de§ildir; tablolard�r, müziklerdir, kitaplard�r, bir kültür dünyas�d�r. �³te ressam�n bu

yolculu§u tüm bunlar� içerir; alg�lanan dünyan�n içine girerken sanat yap�tlar�n�, dili,

kültürü ve bunlar�n içerdi§i temel zenginlikleri dü³ünmenin yolu bulunmu³ olur. Mo-

net'nin, Nilüferler resminde yan�lsamalar dünyas�na geçi³i görülmektedir. "Monet'nin

manzaralar� genellikle esas konuya do§ru ilerlerken ke³fedilmi³ görüntüler gibidir.

Geçici bir çözümle yetiniyormu³ duygusu hissedilir; odaklanacak belli bir noktan�n

olmay�³� gözün görüntü üzerinde rahatça gezinmesine yol açar."(O'Doherty, 2010, s.

37)
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Cezanne'�n �zlenimcilerden fark�; resimde de dü³ünsel bir do§a olu³turmas�d�r.

Cezanne, Modern Sanat'�n ba³lang�c� olarak, dura§an bir do§a görü³ü imkan�n� sa-

nattan ç�karm�³ oldu. Cezanne, resmini do§a kar³�s�nda sezgisini kullanarak resmet-

mektedir. Resminin arkas�nda geometrik derinlikler bulunmaktad�r. Cezanne'�n res-

minde (3.11) ve di§er resimlerinde bir yap�salc�l�k bulunmaktad�r. Arka planda ise,

derinlik görülmektedir. S�cak ve so§uk renkleri bir araya getirerek derinli§i kübik

olarak ifade eder. "Cezanne, kübizmin yeniden söyleyece§ini önceden bilmektedir:

D�³ biçim, zarf ikincidir, türemi³tir, bir ³eyin biçim almas�n� olu³turan de§ildir, bu

uzay kabu§unu k�rmak gerekir, meyva taba§�n� k�rmak ve onun yerine, resmetmek."

(Merleau-Ponty, 1996, s. 64)

�ekil 3.12: Paul Klee: Fruits on Red, 1930. �pek üzerine suluboya, 61.2X46.2cm.
Stadtische Galerie im Lenbachhaus, Munich, Almanya

Kaynak: http://artgalleryabc.com/klee/blog

Klee için görmek ve sezmek aras�nda bir ayr�m yoktur. "Sanatç�, do§an�n biçim-

lenmi³ olarak sergiledi§i ³eylere içe i³leyen bir 'bak�³'la bakar. 'Bak�³'lar�n� derin-

le³tirdi§i ölçüde dünle bugün aras�nda daha kolay ba§lant� kurabilir." (�p³iro§lu ve
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Mazhar �p³iro§lu, 009b, s. 139) Klee'nin dünyas� do§an, ölen ve üreyen güçlerin

olu³turdu§u sürekli olu³ içindedir. Klee'ye göre insan hep geli³im içinde kalmal�d�r.

Klee'ye; "Sanat�n i³levi görüneni yeniden üretmek de§ildir; sanat görünür k�lar" diye

ifade eder. (Lynton, 2009, s. 223) Evrensel olu³um içinde sanat yapmak do§adaki

yaratma sürecinin devam�d�r. insan�n do§al olma yollar�ndan biridir. Resimde çizgi

kuvvet olarak tan�mlan�r. Klee'nin resminde (3.12) oldu§u gibi; çizgi bir f�rça dar-

besinin ötekini etkiledi§ini sanatç� ve izleyici bilmelidir. Mele§in görünü³ü, sanki ba-

k�³lar�n� bir ³eyden uzakla³mak ister gibidir."Tarihin mele§i de böyle gözükmelidir...

F�rt�na11 onu sürekli olarak s�rt�n� dönmü³ oldu§u gelece§e do§ru sürükler; önündeki

y�k�nt� y�§�n� ise gö§e do§ru yükselmektedir." (Benjamin, 2011, s. 42) Merleau-Ponty

için; çizgi Klee ile dü³ görmeye ba³lam�³t�r. Kendinden görünür olan çizgiler yoktur;

uzay öncesi bir dünyadan gelmi³çesine görünür hale gelmektedir. "Ona göre, son-

radan gelecek her k�vr�lma ay�rt edici de§ere sahip olacakt�r, çizginin kendisiyle bir

ili³kisi olacakt�r, çizginin bir serüvenini, bir tarihini, bir anlam�n� olu³turacakt�r."

(Merleau-Ponty, 1996, s. 69)

Sanatç�n�n gözü, görme yolculu§unda kar³�la³t�§� her bir ³eyi ay�klayarak 'ba-

k�³'�na ta³�r. Merleau-Ponty'e göre;

"Göz, dünyay� görür, ve dünyada tablo olmak için eksik olan�, ve tabloda
kendisi olmak için eksik olan�, ve palette tablonun bekledi§i rengi; ve bitirildi-
§inde, bütün bu eksikliklere yan�t veren tabloyu görür, ve ba³kalar�n�n tablola-
r�n�, ba³kalar�n�n ba³ka eksikliklere yan�tlar�n� görür." (Merleau-Ponty, 1996,
s. 38)

Sanatç� nesneyi gerçekli§iyle de§il, alg� yetisinin kavray�³�yla biçimler. Resim

(3.13)'de, sanatç�n�n 'bak�³'�n�n özü görülmektedir. "Caravaggio'nun üzümünün üzü-

mün ta kendisi oldu§u ayn� anda do§ru ve çeli³kisizdir. Var olan�n görülen ve göste-

rilene bu önceli§i ile görülenin ve gösterilenin var olana bu önceli§i, görü³ün kendi-

sidir." (Merleau-Ponty, 1996, s. 77)

Merleau-Ponty çal�³malar�nda dünyayla temas�m�zdan bahseder. Dünyayla alg�-

lad�§�m�z ³eye ili³kin dü³ünüm öncesi bir temas halindeyizdir. Bir ³ey ancak biz onu

11Benjamin burada f�rt�nay� ilerleme olarak adland�r�yor.
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�ekil 3.13: Caravaggio: Meyve Sepeti, 1601. Tuval üzerine ya§l�boya, Pinacoteca
Ambrosiana, Milano, �talya

Kaynak: http://artgalleryabc.com/caravaggio/blog

gördükten sonra vard�r. 'Bak�³' aç�lar�m�z, imkanlar�m�z ve imkanlar�n birinden di§e-

rine geçi³imiz aras�ndaki ba§lant�y� sa§layan, ³eylerin izledi§i de§i³mez model olarak

anlarsak e§er, bedenlerimizin ve zihinlerimizin bir ve ayn� dünyan�n içinde oldu§unu

görürüz.

Burada farkl� 'bak�³'�n yorumu ve biçimleyicili§inden örnek olarak Erol Akyava³

resmini verebiliriz.

Erol Akyava³ resimde (3.14) ve di§er resimlerinde; kendine göre stilize etti§i

yaz�'y� di§er elemanlarla beraber kullanm�³t�r. Resim üzerindeki kar�³�k teknikli çal�³-

malar�nda doku yarat�lar� ve imgeler ciddi bir zenginlik sa§lamaktad�r.Sanatç� kendi

biçimsel elemanlar�n� kendisi yaratmaktad�r. Baz� tekrarlanan moti�erle sanat�nda

kendi 'bak�³'�n� olu³turmu³tur. Mimar olmas�ndan dolay�, farkl� perspektif anlay�³�

kullanm�³t�r. Akyava³, minyatür resminde kullan�lan bindirme perspekti�ni an�msa-

t�c� tan�mlamalar ve geleneksel sanatlar�m�zdan seçilmi³ elemanlar� eserlerinde kul-

lanm�³t�r. Sanatç�, eleman, bo³luk, malzeme zenginli§ine kendi 'bak�³'�n� eklemi³tir.

Kendi imgelemini yaratarak soyutlamaya gitmi³tir, Akyava³. Bu da bize sanatç�-
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�ekil 3.14: Erol Akyava³: �simsiz, 1990. Tuval üzerine ya§l�boya, 152X127cm.

Kaynak: http://artnet.com

n�n 'bak�³'�ndaki yarat�c� tözün kaynaklar�n�n önemli oldu§unu göstermektedir. Soyut

Sanat, derinlikle ilgilidir ve dünyevi olan yerine mistik olan�n pe³ine dü³mektedir.

Modernizm ile yüzeysellik yerine derinli§e varmaya çal�³�l�yor.

Böylece resmedilen ³ey, nesnenin iç yüzünü olu³turmaktad�r. Bu süreçte, sanatta

tinsellik ortaya ç�km�³t�r. Endüstriyel dönem sonras�nda, sanatta farkl� ifade aray�³-

lar� ba³lar. 20.yüzy�lda sa��k aray�³� ortaya ç�kmaktad�r. Sanatç�n�n bir çocuk kadar

saf eserler olu³turmak gibi bir kayg�s� vard�r.

Resim bizi ³eylerin kendi görü³üne götürür. Resim görü³ün kendisidir. Resimde

söz konusu olan ³ey, ³eyleri alg�larken oldu§u gibi tabloyu alg�lamakt�r, seyretmektir.

Henry Matisse'nin çizgilerine bakt�§�m�zda, resimde (3.15) yarat�lan alg� ile birlikte

'bak�³'�n yal�nl�§� ve duyumu bizi hemen içine al�r. Sanatç�n�n imgelemi ku³kusuz

'bak�³'�n�n neye dönük oldu§una ba§l�d�r. Matisse, "Resim düzleminin ikilemini ve

adeta biyolojik bir organizma gibi kendi d�³�na yönelimini en iyi anlatan sanatç�d�r."

(O'Doherty, 2010, s. 40) Merleau-Ponty'e göre Matisse kad�nlar�n resmini yapm�yor,

onlar� kad�n k�l�yor.
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�ekil 3.15: Henri Matisse: Kad�n�n Yüzü, 1939. Karakalem, 37X26.7cm. Circa,
Fransa

Kaynak: http://www.arthermitage.org/Henri-Matisse/Face-of-a-Woman.html

Derinli§i ifade ederken Merleau-Ponty "Varl�k'a, ve ilkin her çe³it bak�³ aç�s�n�n

ötesinde uzay�n varl�§�na kat�l�m�md�r" der. (Merleau-Ponty, 1996, s. 52) Derinlik

uzam�n resimsel ve plastik formudur. Merleau-Ponty'nin söylemiyle; "Derinlik: Bir-

birini saklayan ve dolay�s�yla birbirinin arkas�nda olduklar� için görmedi§im nesneler

görüyorum." (Merleau-Ponty, 1996, s. 50) �ki boyutlu bir tabloya bak�ld�§�nda de-

rinlik var ise; Merleau-Ponty için delinmi³ bir varl�kt�r. Rönesans insanlar� ise, bu

duruma pencere diye ifade ederler.

John Berger'in ifadesiyle; "Perspekti�n içinde yatan çeli³ki perspekti�n tüm ger-

çeklik imgelerini bir tek seyircinin görece§i biçimde dizmesidir. Bu seyirci, Tanr�'n�n

tersine, ayn� anda ancak bir tek yerde bulunabilir." (Berger, 1986, s. 16) Özellikle,

bu çeli³ki foto§raf makinesinin bulunmas�ndan sonra daha belirginle³mektedir.

Foto§raf�n getirdi§i görsellik, geni³ 'bak�³' aç�s�n�n olu³mas�n� sa§lamaktad�r. Do§a,

her ³eyi ile bir bütünlü§ü sergiler. Ayr�ca do§a, foto§raf�n do§as�na da en uygun or-

tamd�r. Foto§raf içinde bulunan nesneler gerçektir. Gerçeklik, görüntülerle varl�§�n�

gösterir. Görüntü ortam�, görüntü yaratanlar�n ve görüntülerin ortak ya³am alan�-

d�r. Foto§raf gerçe§in hizmetinde bir sanatt�r yani geçmi³le gelecek aras�nda kalan
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gerçekliktir. Foto§raf, tüm sanatlara göre; daha nesnel bir görme ve somutla³t�rma

yolu olarak kabul görmektedir. Sanat foto§raf�, gerçe§in sanatsal imgeye dönü³türül-

mesidir.

Henri Cartier- Bresson'un deyimiyle; sanatç�n�n 'bak�³'� esast�r burada:

"Foto§raf makinesi olaylar�n nedenlerini aç�klamak için uygun bir araç de-
§ildir. O olaylar� görüntülemek için yarat�lm�³t�r ve en ³ansl� an�nda bile so-
rular� ve cevaplar� kendine özgü ³ekilde sorar ve verir. Bu nedenle ben ondan
objektif raslant�lar�n izinde, avereli§imi tekrar canland�rabilmek için yararlan-
d�m." (Cartier-Bresson, 2006, s. 150)

�ekil 3.16: Theodore Gericault: Epsom Derbisi, 1821. Tuval üzerine ya§l�boya,
92X122cm. Louvre Müzesi, Paris, Fransa

Kaynak: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/gericaul/1/111geric.html

Theodore Gericault'un resiminde (3.16), atlar�n tuval üzerinde dört nala ko³tu§u

görülmektedir. Oysa Gericault, dörtnala ko³an at�n zaman durmaktayken resmini

yapm�³t�r. Epsom Derby'sinin atlar�nda, bedenin yer üzerindeki kökle³mesini gös-

termektedir. "Uzay üzerindeki bu kök sal�³lar süre üzerinde de kök sal�³t�r. Rodin

burada derin bir söz söylemi³tir: Do§ru olan sanatç�d�r, yalanc� olan foto§raf, çünkü

gerçeklikte zaman durmaz." (Merleau-Ponty, 1996, s. 73)
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"Görü³ün bize ö§retti§ini kelimesi kelimesine anlamak gerekir: Onun arac�-
l�§�yla güne³e, y�ld�zlara dokunmaktay�zd�r, ayn� zamanda her yerdeyizdir, ya-
k�n ³eylere oldu§u kadar uzaklara da yak�n, ve kendimizi ba³ka yerde hayal etme
gücümüz bile, nerede olurlarsa olsunlar gerçek varl�klar� serbestçe hedef alma
gücümüz bile, görü³e borçludur, bize görü³ten gelen araçlar� yeniden kullanmak-
tad�r. Bir tek görü³tür bize ö§reten, farkl�, 'd�³sal' , birbirine yabanc� varl�klar�n
yine de mutlak bir ³ekilde beraber olduklar�n�, 'e³zamanl�l�§�' - psikologlar�n, bir
çocu§un patlay�c�larla oynad�§� gibi oynad�klar� giz." (Merleau-Ponty, 1996, s.
75)

Sanatç� 'bak�³'� ile her³eye dokunur. Merleau-Ponty'ye göre; "Derinlik... bir ha-

cimlili§in deneyimidir. Onun arac�l�§�yla güne³e, y�ld�zlara dokunmaktay�zd�r, ayn�

zamanda da her yerdeyizdir, yak�n ³eylere oldu§u kadar uzaklara da yak�n, ve ken-

dimizi ba³ka yerde hayal etme gücümüz bile..." (Say�n, 2013, s. 142) �çinde ya³ad�§�

zamana, geçmi³ zamana dönük 'bak�³'� asl�nda bugünden gelece§e yönelik anlam

katmanlar�n� da içerir. Merleau-Ponty burada alg� düzeyiyle içinden geçti§i zama-

n�n ruhunu bulu³turan temel dü³üncelerden söz eder. Bu da Sartre ve Lacan'� bir

noktada bulu³turmaktad�r.
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4. SARTRE VE SANATTA VAROLU�ÇU 'BAKI�'

Sartre (1905 -1980) ça§�n�n ça§da³� bir dü³ünür ve bir edebiyat insan�d�r. Onun fel-

se� söylemi edebi kimli§inin dü³ünsel tözünü olu³turur. Bireyin özgürlü§ünü, insan

onurunu savunan, zamanla toplumsal sorunlara yönelen Sartre içinden geçti§i za-

man�n ruhunu yakalayan bir ayd�nd�r. Sartre, insana ve hayata dair ele ald�§� en

temel sorunsallar� gündemle³tirirken ³unu hep ön planda tutmu³tur: �nsan varl�§�n�n

sorgulanmas�. Bu dü³ünce, onu sanat�n ne oldu§u, neleri içerdi§i, sanatç�n�n konu-

munu da sorgulay�c� bir belirlemeye yöneltmektedir. �³te burada onun bu 'bak�³'�n�

irdeleyece§iz.

�ekil 4.1: Jean-Paul Sartre portresi

Kaynak: http://egetarih.net/846/

Sartre için, özne olan insan� yine özne olan insan yarat�r. Sartre'a göre; "'Bak�³'

arac�l�§�yla ba³kas�n�, somut bir biçimde, kendi imkanlar�na do§ru zamansalla³�rken
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bir dünyay� var k�lan özgür ve bilinçli özne olarak duyumsar�m." (Sartre, 2009, s.

365)

18.yüzy�ldan beri imge sorunu aç�k bir ³ekilde incelenmektedir. Sartre için imge,

görünü³ alan�d�r. Alg�lama eylemindeki imge görsel bir imge'dir. "�mgelem, ancak

yarat�c� ö§elerce ona e³lik edildi§inde ve us'un denetiminde yap�c� ve kurucu bir güç

olabilir." (San, 2008, s. 29) Sartre'�n ifade etti§i, insan olu³umunda bir tözsellik ka-

zand�rd�§� görünü³tür. �mge ile dü³ünce aras�nda bir bo³luk ifade edilir. Sartre için

imge bilinci; "Ruhta dü³ünceler uyand�r�rlar; dü³ünceler hareketlerden kaynaklan-

maz, insanda do§u³tan vard�rlar; ancak, hareketler vesilesiyle bilinçte ortaya ç�kar-

lar." (Sartre, 2006, s. 15)

Sartre'�n 'bak�³'�na göre; görünmenin kendi varl�§� vard�r. Bu sebeple önümüze

ç�kan ilk varl�k, görünmenin varl�§� olur. "�nsan gerçekli§i, fenomenin varl�§�na do§ru

fenomenin ötesine geçebilir. Ama tekil nesneden öze geçi³, homojenden homojene

geçi³tir." (Sartre, 2009, s. 23) Bize bakmakta olanlar özne olarak ba³kas�d�r; gözler

de§ildir. Sartre'�n ifadesiyle: " Varl�k ve Hiçlik'te her niteli§in o nesnenin 'varl�§�n�

aç�§a vurdu§unu' yaz�yor."(Merleau-Ponty, 2010, s. 30)

�nsan�n do§adaki varolu³u ba³l� ba³�na bir özsel bir nitelik ta³�r. Sanatç�n�n varo-

lu³ sorgusu da onun ben'inin özü ile ilgilidir. Varl�k ya da hiçlik kavram� bu anlamda

Sartre da bir 'bak�³' sorunsal�d�r, yani niteliklerinin düzenli bütünü olarak kendi

kendisini aç�klar. "Varl�k, sadece her türlü aç�§a ç�kar�l�³�n ko³uludur: Aç�§a ç�kar�l-

mak için olan varl�kt�r.""(Sartre, 2009, s. 24) Nesne öz ili³kisi bütünselli§i olu³turur.

Öz nesnenin anlam� olarak ifade edilirken, nesne varl�§a sahip de§ildir. Nesne var-

d�r. "Özneleraras� ad�n� verece§imiz bir evren buluyoruz kar³�m�zda. �³te bu evren

içindedir ki insan kendinin ve ba³kalar�n�n ne oldu§unu anl�yor." (Sartre, 2012a, s.

61)

�nsan�n yeryüzündeki serüveni sanatta varl�k- nesne ili³kisini sürekli etkiledi§i

gibi biçimlemi³tir de. Ça§dan ça§a zamandan zamana geçi³lerde kendi varolu³unun

de§i³kenlikleri sanat�n tözünde hep belirleyicilik kazanm�³t�r. �³te Sartre bu noktada

sanatç� - insan kavram�na bak�³ta yeni bir söylem getirmi³tir. Onu Merleau - Ponty

ve Lacan ile bulu³turan, ayr�³t�ran da bunun ne oldu§udur. Onun varolu³la ilgili
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dü³üncesine göz atacak olursak: "Varolu³çulu§a göre, insanda varolu³ özden önce

geldi§inden, özü, insan kendi kendine yarat�r diye ifade eder." (Sartre, 1996, s. 588)

Bir di§er aç�dan ³öyle de denebilir: "Geleneksel görü³ ise, tanr� insanlar� kendin-

deki insan dü³üncesine göre var eder ve tüm insanlara özgü ortak öz vard�r ki, bu

de§i³mez özün ad� insan do§as�d�r." (Öndin, 2009, s. 67)

Sanatç�n�n alg�s� insan�n yeryüzündeki serüvenini kavramaya dönüktür bir ba-

k�ma. Modern ça§ sanatç�ya ya³anan durumu görme, alg�lama bilincini ta³�r. O bu-

radan hareket ile evrensel bir dil yakalayarak kendi ütopyas�n� kurabilir. "Günümüz

dü³ünürlerinin insan�n do§as�n� bir yana b�rakarak daha çok insan�n durumu'ndan

istekle söz açmalar� bo³una de§il."(Sartre, 2012a, s. 61)

Sartre kendi zaman�n�n ruhunu kavray�c� bir bak�³la sorgularken insan�n yeryü-

zündeki serüvenini 'varl�k ve zaman' (Heidegger) sorgusundan yola ç�karak 'varl�k

ve hiçlik' söylemine yönelir. Burada sanat�n varolu³sal sorunu, sanatç�n�n ça§�n�n

ça§da³� olma konumundaki durumu Sartre'�n hep gündeminde olmu³tur.

4.1 Varl�k ve Hiçlik

Bir varolan�n varl�§�, ne olarak görülüyorsa o'dur. Varl�k vard�r... Sartre'a göre; va-

rolan varl�k, kendini olmakla tüketir, olmayan ³eyle ya da art�k olmayanla hiçbir

ili³kisi yoktur. Varolu³, insanda özden önce gelir. �nsan önce vard�r; sonras�nda za-

manla olur. Çünkü öz nesnenin anlam�d�r; insan, özünü kendisi yarat�r. Dünyaya

at�larak, orada ac� çekerek, sava³arak kendini yava³ yava³ olu³turur.

Hiçlik, varolu³çu edebiyatta yaln�zl�k, yabanc�la³ma ve bulant� gibi temalar�n or-

taya ç�kmas�ndaki derin nedendir. Hiçlik çemberinin içine, yeni bir varl�k alan�n� ya-

ratmak üzere yönelmesidir. Bu deneyim sembolik olarak k�smi ölüm ve tekrar do§ma

olarak s�k s�k kar³�m�za ç�kar.
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�ekil 4.2: Francisco Goya: Madrid'de 3 May�s 1808: 1814. Tuval üzerine ya§l�boya,
268cmX347cm. Del Prado Müzesi, Madrid

Kaynak: http://www.artgalleryabc.com/goya/goya

Sanatç�, sanat�n� olu³tururken asl�nda yapm�³ oldu§u eser ile bütünle³ir ve ken-

dini var eder. Sartre, sanatç�lar�n eserlerini incelerken sanatç�n�n özünü, alg�s�n�, ha-

yat izdü³ümünü, varl�§�n� gözlemler. Böylelikle sanatç�n�n varolu³unu incelemi³ olur.

Sartre'a göre; "Bast�r�lan, karars�z ve ac� içindeki hayalperest Goya, sava³� de§il ama

kendi görü³ünü resmetti." (Sartre, 1999, s. 105) Goya'n�n resminde (4.2) görülmek-

tedir.

Sanata olumlu bir zihinle bakan Sartre, ya³arken ünlü olan sanatç�lar�n ikna

edici olarak sorgulanmas�n� ve her sanatç�n�n kendi döneminde lay�k oldu§u konuma

getirilmesini ister. Bu sebeple, sanat�n do§as�n� ve insanla olan ili³kisini sorgular.

"Ne dersiniz, sanatç�; insana ait ³eyleri bo³lu§a zorla damgalamak isteyen birisi mi

yoksa insans� özellikleri bir ta³a yüklemek e§iliminde olan birisi mi?" (Sartre, 2009,

s. 9)

Sartre, sanatç� olarak özellikle Tintoretto, Giacometti, Lapoujade, Calder ile il-

gilenmektedir. Çünkü sanat hakk�ndaki görü³üne destek olduklar�, ayd�nlatt�klar� ve
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iyi birer örnek olduklar� için. Çarp�c� imge ve imalarda bulunarak kendi ça§da³lar�na

göndermeler yapar. Böylece, onlar�n ça§�m�z�n risklerine nas�l yan�t verdiklerini an-

latm�³ olur. Sartre'�n deha tan�m� ³öyledir: "Sonlu bir varolu³ ile sonsuz bir yokolu³

aras�ndaki çeli³ki." (Sartre, 1999, s. 10)

�ekil 4.3: Jacopo Tintoretto: "Aziz Markos'un Cesedinin Bulunu³u", (1562 -1566).
Tuval Üzerine Ya§l�boya, 396X400cm. Pinacoteca di Brera, Milano

Kaynak: http://www.wga.hu

Bir sanat eserine bak�ld�§�nda, ilk a³amada sanatç�n�n kullanm�³ oldu§u imgeler,

ya³ad�§� dönemin alg�s� ve varl�§� görülür. "Bir imge, yeniden yarat�lm�³ ya da yeni-

den üretilmi³ görünümdür. �mge ilk kez ortaya ç�kt�§� yerden ve zamandan kopmu³

ve saklanm�³ bir görünüm ya da görünümler düzenidir." (Berger, 1986, s. 19) Tinto-

retto, ya³am�³ oldu§u dönemin, ya³am�n izlerini resimlerine yans�tm�³t�r. "Tintoretto

karanl�k içinde ayd�nl�k, ayd�nl�k içinde karanl�k sahneleri betimlemi³tir." (Eczac�-

ba³�, 2008, s. 1498) Resimlerinde, ya³am�³ oldu§u dönemin dinsel temalar ve s�n�fsal

çeli³kileri bulunmaktad�r.

Tintoretto, resminde (4.3) kompozisyon konusunda da ya³am�nda oldu§u gibi
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cesur ve yenilikçi davranm�³t�r. Sartre'a göre; "Deha hem Mutlak ile Göreli aras�nda

hem de sonlu bir varl�k ile sonsuz bir yokluk aras�nda bir çeli³ki demektir. Çünkü

ressam, bu dünyay� terkedemeyece§ini; hatta becerebilirse, bütün benli§ine nüfuz

eden bu Hiçlik'e her yerde tahammül edebilece§ini gayet iyi bilmektedir." (Sartre,

1999, s. 52)

Bu 'bak�³'la birçok Rönesans kal�b�n�n a³�lmas�n� sa§lam�³t�r. Sartre'a göre; "Bü-

tün varl�§�n� ortaya koyarak, "Aziz Markus'un Cesedinin Bulunu³u'nu yapar. �a³�rt-

mak, sarsmak ve isteklerini beklenmedik bir ³ekilde kabul ettirmek onun ki³ili§inde

zaten vard�." (Sartre, 1999, s. 15) I³�k ve gölgede olu³turdu§u uyu³mayan kontrast, ön

ve arka plandaki derinlik farklar�, hareketlerdeki uyumsuzluk yapm�³ oldu§u resimde

dönemine yenilikleri getirmi³tir.

�ekil 4.4: Jacopo Tintoretto: Cennet, after 1588. Tuval üzerine ya§l� boya, Palazzo
Ducale, Venedik

Kaynak: http://www.wga.hu

Sartre'a göre; "Her ³ey - konu, say�, nitelik, hatta �gürlerin hareketleri ve tuvalin

boyutlar� bile - bir anla³mayla sabitti. Bütün bunlar dönemin genel be§enileri ve din-

sel k�s�tlamalarla, geleneklerce saptan�rd�." (Sartre, 1999, s. 19) Tintoretto, resminde

(4.4) dini öykülerin heyecan�n� ve derinlik konusunu hissettirecek ³ekilde resimlerinde

cesaretle geleneklerden kurtulmu³tur. Sartre'�n ifadesiyle; "U§rad�§� bask�lar�n bü-
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yüklü§ünü anlamak için sadece Tintoretto'nun Dojlar Saray�'ndaki bir resmi ile onun

Louvre'daki "Cennet" adl� tablosunu kar³�la³t�rmak yeterlidir. (Sartre, 1999, s. 19)

Her yokolu³un arkas� yeni bir dirili³, her varolu³un arkas� ise; yeni bir ölüm olur.

Tintoretto, bu dönü³ümleri yo§un ya³ar. Hem döneminde, ya³am�nda, eserlerinde...

Sartre'a göre; "Jacopo'nun ihtiras� birdenbire patlar. Tutkusunun ³iddetiyle beslene-

rek, ufac�k da olsa bir �³�k kayna§�, k�saca olanaklar arar. Ba³ka da bir yolu yoktur.

Bir yol ve görünen bir son... Hedef: Bu sona ula³mak." (Sartre, 1999, s. 29) Tinto-

retto, resimlerini yaparken karanl�§�n içinde ayd�nl�§� yarat�r veya zamanla ayd�nl�§�n

içinde karanl�§�. Sartre'�n ifadesiyle; "Kendi mükemmelli§inin bir kurban� olarak re-

sim sanat�, Tiziano ile birlikte açar ve ölür. Jacopo aç�s�ndan bu ölüm, yeniden dirili³

için bir gerekliliktir: Her son, yeni bir ba³lang�çt�r, hiçbir ³ey kal�c� de§ildir." (Sartre,

1999, s. 31) Sartre, görünenin arkas�n� görüp Tintoretto dehas�n� tan�mlar. "Deha

diye bir ³ey yoktur. O sadece, Hiçlik'in çizdi§i kepazece bir küstahl�§�d�r. Var olan,

sadece Küçük Boyac�'d�r ve s�n�rlar�n�n da fark�ndad�r."(Sartre, 1999, s. 52)

�ekil 4.5: Caravaggio: "Evliya Mattheus'un Ödeve Ça§r�s�",(1599 -1600). Tuval
Üzerine Ya§l�boya, 322X340cm. Conterelli �apeli, Roma

Kaynak: http://www.wga.hu

Varolu³ olgusu her ça§da, dönemde sanatç�n�n yarat�c� sorunsall�§� içinde yer
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etmi³tir. Yans�tt�§� her �gür bir söyleme dönü³erek onun 'bak�³'�n� ça§dan ça§a ta-

³�m�³t�r. Buna bir örnek olarak Caravaggio resmini (4.5) verebiliriz. Statik duru³un

ortadan kalkmas� ile s�n�rs�z mekan kavram� hareketin göstergesi olur. Caravaggio,

olu³turdu§u gölgelerle yap�tlar�nda ayd�nl�k karanl�k dengesinin gücünü ve etkin ³e-

kilde kullan�ld�§�n� göstermektedir. Olu³turulan gölgelerde kullan�lan koyu kahve-

rengi ve siyah�n ton geçi³leri ile dramatik etki olu³ur. Ve izleyicinin 'bak�³'�nda duy-

gusal yönünü etkiler. Caravaggio'nun yap�tlar�nda ³unlar� görürüz: Ac�, insan�n içsel

yaln�zl�§�n�n karanl�k yüzü, üzücü olan keder, varolu³ ve yokolu³ sanr�s�, erken mo-

dernli§in örne§i diyebilece§imiz bu anlat�mc� 'bak�³' kendini 20. yüzy�la ta³�m�³t�r.

Caravaggio resmindeki gerçekçilik s�rad�³� bir 'bak�³'�n yans�mas�d�r. Getirdi§i renk

çe³nisi, �³�§� kullanma biçimi, �güratif olana yükledi§i anlam ondaki özgünlü§ü gös-

terir. Sanatta 'bak�³'ta gerçekçilik anlay�³�na tarihsel bir boyut katar.

Rönesans dü³üncesinden ta³�nan miras elbetteki modern ça§�n sanatsal bak�³�nda

etkileyici olmu³tur.

Estetik duyum ile birlikte yans�t�lan insanl�k durumlar�na 'bak�³'a yön vermi³tir.

Buna ça§�n� kavray�³ bilinci de diyebiliriz. Sartre'�n asl�nda temellendirdi§i 'varl�k ve

hiçlik' bir bak�ma yabanc�la³man�n tözünü olu³turuyor.

4.2 Yabanc�la³ma Fenomeni

20. yüzy�l sava³lar ça§�d�r. Ya³anan trajik durumlar; y�k�m, ölüm, kaos, yerinden

yurdundan edinmi³lik bir zaman sonra insan ruhunda derin yaralar açm�³t�r. �nsa-

n�n insana, insan�n ya³ad�§� yere, zamana kar³� duydu§u yabanc�la³ma ister istemez

dönem sanatç�s�n�n 'bak�³'�nda etkileyici olmu³tur. Sartre'�n bak�³�na göre; "Yaban-

c�la³ma sadece felsefeyi de§il; ayn� zamanda psikoloji, sosyolojiyi ilgilendiren bilgiler

arars� bir fenomendir." (Sartre, 2012b, s. 7)

�nsan bir nesne de§il öznedir. Nesnelerin boyunduru§u alt�na giren insan yabanc�-

lam�³t�r. �nsan�n sahip oldu§u de§erlerin içi bo³alt�lm�³t�r. Nesnelerin boyunduru§u
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�ekil 4.6: Alberto Giacometti: Üç Yürüyen Adam, 1948.Bronz,72X43X41cm.
Kunsthaus, Zurich

Kaynak: http://www.metmuseum.org

alt�na girmi³tir. Böylece, insan kendini nesnelerde bulur. Bu bulu³ma bir kar³�la³-

mad�r. Sanat�n do§as� gere§i her kar³�la³ma yarat�c� tözün esinini olu³turur. Her

durumda insan yaln�zd�r. Ya³ad�§� ko³ullar�n, içine do§du§u ça§�n gerçekli§i bu yal-

n�zl�k durumunu biçimler. �³te yabanc�la³ma olgusu 20. yüzy�l insan�n�n en temel

sorunsal�d�r. Çünkü iki büyük sava³�n getirdi§i bunal�m ça§�n�n tan�§�d�r bu insan.

�³te bu nedenle, yabanc�la³ma varolu³cu �lozo�ar�n hareket noktas�d�r. Sartre'�n ya-

banc�la³ma fenomeninde 'bak�³ fenomeni' önemli yer tutmaktad�r. "Alg�lamak için

bakmak gerekir. Bir 'bak�³'� alg�lamak, bak�lmakta oldu§umuzun fark�nda olmak-

t�r. Sartre'a göre 'bak�³' göndermedir, yönelmedir." (Sartre, 2012b, s. 7) Sartre için;

ba³kas�n�n 'bak�³'�, yabanc�la³ma kavram�n� ç�karmaktad�r.

Giocemetti'nin yap�tlar�, Sartre'�n bu dü³üncelerini somutlayan bir örnektir. Va-

rolu³çu sanatç� olarak görülen; Giacometti'nin resim (4.6)'de �gürleri uzakl�§�n ver-

di§i bo³lu§u ya³at�r. Burada olu³an yaln�zl�k hissinin sebebi ise; Giacometti'nin

insana duydu§u çekingenli§in olu³turdu§u uzakl�k kavram�d�r. Sanatç�y� kavram�³

hareket etmeden sabit duruyorlar. "Görü³ümüz neyi nerede gördü§ümüze ba§l�yd�.

Gördü§ümüz ³ey de zaman ve yer içinde bulundu§umuz duruma ba§l�yd�. Her ³eyin

60



�ekil 4.7: Alberto Giacometti: Orman, 1950. Bronz, 58X64.5X60cm. Maeght Vakf�,
Fransa

Kaynak: http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/489979

kayma noktas� olarak kabul edilen gözü üzerinde topland�§�n� dü³ünmek olanaks�zd�

art�k." (Berger, 1986, s. 18) Tek ba³�na yaln�z olan �gür, di§er �gürlerle bir araya

getirildiklerinde bir toplulu§a dönü³ür. Burada �gürler aras�nda uzakl�k ve bo³luk

kavramlar� gözlenir. "Üç Yürüyen Adam" heykelinde bo³luk içinde bulunan varl�k-

lar�n birbirine yabanc�la³mas�n� görmeyteyiz.

Bo³luk, her zaman varl�ktan önce gelir Giacometti için. Varl�§�n onun içinde bar�-

nabilmesinin tek ko³ulu ise; etraf�n�n, bo³luk ile çevrelenmesidir. Heykel, bir doluluk-

tan bo³luk yaratabilir. Giacometti'nin heykelleri, onun özünden birer parçad�r. Gi-

acometti heykellerinde resim (4.7)'de kendi duygulu iç dünyas�n� yans�tm�³t�r. Kendi

içindeki bo³lu§un içine girer ve bu bo³lu§u yapm�³ oldu§u �gürlerde yans�t�r. Her

�gür kendi bo³lu§u içindedir.

Sartre, Giacometti'nin heykellerini sürekli yeni ayr�nt�lara sahip oldu§undan do-

lay� inceler ve yak�ndan bak�lmas� gerekti§ini dü³ünür. Daha derine bakabilmek ister.

Fakat Giacometti'nin hiçbir heykeline yakla³amaz. "�imdi kalk�p birileri, bu olanak-

s�z, çünkü ayn� nesne, yakla³�ld�kça uzakla³amaz diyebilir. Fakat biz ayn� nesneden

söz etmiyoruz ki! Alç� kütlesi yak�n, dü³ünsel insan uzak, hepsi bu."(Sartre, 1999, s.
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95) Sartre, Giacometti'nin eserlerini özne nesne ili³kisi içinde incelemi³tir. Ona göre,

Giacometti, "sanat�n özgürle³mesi" için önemli bir ad�m atm�³t�r. Bunu da her bir

�güründe yans�tt�§� de§i³ken bak�³la ortaya koymaktad�r.

Do§aya bakarak ³ekilsiz olan bir nesneyi sanat�yla heykele çevirir Giacometti,sanat�n

köklerine yak�nd�r.O, tüm çal�³malar�nda Gerçeküstücülü§ün izleri görülmesine ra§-

men 'bak�³'�n� do§aya çevirmi³tir. Sartre'a göre; "Giacometti'nin resimlerinde, bir

ayr�nt�y� ikna edici bir ³ekilde aç�kça görebilmek için gereksinim duydu§um ³ey, dik-

katimi onun merkezinden uzak tutmak. Güvenim, göz ucuyla gördü§üm ³ey ile taze-

leniyor. (Sartre, 1999, s. 80)

�ekil 4.8: Alberto Giacometti: Diago'nun Büstü, 1957. Bronz, 60.6X24.8X16cm.
Hirshorm Müzesi

Kaynak: http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/489979

Zamanla bilinçalt� yerine gördüklerini olu³turan Giacometti, yapm�³ oldu§u eser-

lerde �gürlerinin baz�lar�nda yukar� do§ru ç�k�ld�kça ba³ büyür. Bu tarz çal�³ma-

lar�nda özgün perspektif kural� kullanm�³t�r. Sartre için; "Giacometti'nin yaratm�³

oldu§u bu vücutlar, asl�nda maddenin önerileri, verilmi³ sözlerinden ba³ka bir ³ey

de§ildir." (Sartre, 1996, s. 95)
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Giacometti'nin heykelinde resim (4.8)'de ve bütün heykelleri bize kendi dünyas�-

n�n siirselli§ini yans�t�r. "Bir ba³� olabildi§ince tam olarak kopya etmek istedi§inizde,

sonuçta ortaya ç�kan ba³, ona bakan ki³i aç�s�ndan canland�rmak istedi§iniz ba³la

hiçbir benzerlik ta³�mayacakt�r!... Bu durum, onu yapan ki³inin duyarl�l�§�na cevap

verir. Dolay�s�yla o yontuda kendi kar³�t�n� bulur." (Giacometti, 2005, s. 279)

Giacometti, varolu³çuluk ak�m�n�n ana temsilcilerindendir. "Sanatç� salt taklit

etmeli, gördü§ünü biraz olsun ortaya koymaya çal�³mal�. Gerçeklik insan�n sürekli

aralamaya çal�³t�§� perdelerin arkas�nda gizli sanki. (Giacometti, 2005, s. 1) Giaco-

metti biçimin ve görmenin ifadesiyle yap�t�n� bo³lu§un etkin varl�§� ile ortaya koyar.

"Ben kendimi yaln�zca nesnelerle, yontuyla, desenlerle gerçekle³tirebilirim. Ba³ka

³eylerle de§il." (Giacometti, 2005, s. 168)

�ekil 4.9: Alberto Giacometti: Burun, 1947. Bronz, tel, ip, çelik, 82X42X40.5cm.
Kunstmuseum Basel

Kaynak: http://www.artchive.com/artchive/G/giacometti/nose.jpg.htm

Giacometti'nin eserlerinde "Gerçeküstücülü§ün" etkileri görülmektedir. Bu re-

simdeki (4.9) eserin özelli§i bir kafes içine as�lm�³ olan ba³ hareket ederek; uzun

burnuyla bulundu§u mekan� yani üç boyutu a³maya çal�³mas�d�r. Heykel; hareket

edebilmesi ve üç boyutu a³maya çal�³mas�yla uzay - zaman - hareket konular�n� içine
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almaktad�r. Rodin'in görü³üne göre; enstantane görmeler, oynak duru³lar hareketi

ta³la³t�r�r.

Esin kayna§� olarak Giacometti kendi gördü§ünün yan�nda bizim daha sonra

görecek oldu§umuz ³eyi hayal etmesidir. �nsan eylemlerin kayna§�d�r. Giacometti'nin

heykelleride eylem içinde izlenimini verir.

Sartre, Giacometti'nin yap�tlar�n� bir devrim niteli§inde görmektedir. Giacometti

heykelini olu³tururken, mutla§a giden yolu ke³federek yol al�r. Giacometti'nin ya-

p�tlar�nda gözlenen içe çekilen, sa�a³an, kendini öteleyen, yabanc�la³ma duru³lar�n�

simgeleyen bir bak�³ vard�r. Sartre'a göre; "Bu s�rad�³� �gürler o kadar ruhaniler ki,

s�k s�k ³e�a�a³�yorlar; o kadar bütün, bir o kadar da gerçekler ki, �ziksel birer darbe

gibi unutulmaz ve maddi bir ³ey olup ç�k�yorlar." (Sartre, 1999, s. 81)

Gerçekli§i insan�n aralamaya çal�³t�§� perdeler arkas�nda oldu§unu ifade eden Gi-

acometti'nin ³eyler ve varl�klar aras�ndaki mesafe, ya³am�n�n amac�n�, her türlü ger-

çekli§in bilinmez yan� eserlerinde görülmektedir. "O ³eyler bana, bir bak�ma, ³eylerle

ve benimle benzerlik içindeymi³ gibi geliyordu." (Giacometti, 2005, s.279)

Giacometti'nin ayakta duran heykeli "Ufka paralel çizgiler geni³lik verir. Gücü

her ³eye yeten Tanr� Baban�n gözlerimizin önüne serdi§i gösteriyi yans�t�r." (Lynton,

2009, s. 219) Sartre'�n ifadesiyle; "Giacometti hem maddenin hem de mutlak hiçli§in

eylemsizli§ini reddediyor. Bir bo³luk, geni³letilmi³ bir doluluktur: Doluluk ve yön-

lendirilmi³ bir bo³luk.Gerçeklik ³im³ek gibi ç�k�yor kar³�m�za."(Sartre, 1999, s. 77)

Giacometti'nin eserlerinde yoksunla³t�r�lm�³ varl�k görülmektedir. "�mge, bedensel

bir ³eydir, d�³ bedenlerin sinirler ve duyular arac�l�§�yla kendi bedenimiz üstündeki

eyleminin ürünüdür." (Sartre, 2009, s. 15) �mge bilinci, ruhta dü³ünceler ortaya ç�-

kar�r; dü³ünceler insanda do§u³tan vard�r; hareketler vesilesiyle bilinçte ortaya ç�-

karlar. Giacometti bu imgelerin sonsuza kadar aldat�c� olarak kalmas�n�n yan�nda,

bu imgelerin her noktas�n�n gerçek güçlerle dolu oldu§unu bilerek sanat�n� olu³tur-

maktad�r.Giacometti'nin heykelleri "O hem ok³ay�c�, hem de sert geçen sonsuzluk

görünümünü vermek için, a³�nd�rd�ktan sonra bulunmu³ bunlar.Ya da f�r�ndan ç�k-

m�³lar, korkunç bir pi³irimin kal�nt�lar� olarak: Ate³ sönünce böyle bir ³ey kal�yor

demek." (Genet, 2007, s. 37) Giacometti eserlerinde özünü somut bir ³ekilde ortaya

koymaktad�r.
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Öndin'in ifadesiyle; "Varolu³çuluk için, varl�k özden önce geldi§inden, insan üs-

tüne dü³ünmede öznellikten hareket edilir. �nsan do§as� diye bir ³ey kabul edilmedi-

§inden, insan kendini nas�l belirlerse gidi³at�n� bu do§rultuda saptar." (Öndin, 2009,

s. 67) �nsan do§as�n�n her durumda, her biçimde nas�l yans�t�labilece§inin; hatta

varolu³unun özden nas�l kaynaklanabilece§ini bize ta³�yan ressamlar�n ba³�nda gel-

mektedir.

Yabanc�la³ma olgusu modern ça§�n de§i³mezleri aras�nda yer etmektedir art�k.

Teknolojinin getirdi§i yeni birçok sorun insan ya³am�n� kayg� verici bir duruma sürük-

lemektedir. �yile³tirirken tüketen, sanr�lar ya³at�rken ötekile³tiren bir yabanc�la³ma

serüvenine sürükler insan�. �³te burada sanatç� insan�n, evrenin, do§an�n ne durumda

oldu§una dönük bir 'bak�³'� kendine ütopya k�lar. Çünkü ütopyas�z bir yarat� günü-

müzde harçs�z bir yap� gibidir.

�ster istemez sanatç�, ya³ad�§� zaman�n ruhunu kavramak için neyin nerede na-

s�l ya³and�§�, biçimlendi§ini görmek, alg�lamak zorundad�r. Bunu yans�tmak içinde

kaç�n�lmaz olarak kendi söylemini geli³tirmek, tarz�n� olu³turmak yolunu seçer. �³te

burada 'bak�³'�n� kurmada farkl� dü³ünceler, farkl� disiplenlerle (resim, heykel, si-

nema, müzik, v.b.) belli bir al�³veri³e girmek durumundad�r. Onun görme yolculu§u

tek ba³�na sanatsal tözünü var etmede yeterli olamayacakt�r elbette. Bu da onu ça§�-

n�n ve ça§ ötesinin sanatç�lar�n� bu yönleri ile anlamaya, sorgulamaya götürecektir.

O sorgulay�c� 'bak�³'� kendi sanat�n�n kurucu tözünü var edecektir.

4.3 Uzam ve Bo³luk'a 'Bak�³'

Farkl� disiplinlerin yan� s�ra farkl� sanat ak�mlar�n�n, yönelimlerinin de sanatç�n�n bu

yolculu§unu nas�l etkileyip biçimleyebilece§ini görmek aç�s�ndan, Calder'in yap�tlar�

örnek olarak verebilir.

Calder'in heykelleri Kinetik Sanat'�n öncü örnekleri aras�nda yer al�r. Calder,

resim (4.10)'de heykele zaman ve hareket boyutunu ekleyerek üç boyutun s�n�rlar�n�

a³ar. Giacometti'nin eseri olan "Burun" heykeli; ipe ba§l� ba³�n hareket etmesi ile
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�ekil 4.10: Alexander Calder: K�r�³�k ve K�rm�z� disk, 1973. Çelik, Stuttgart

Kaynak: http://en.wikipedia.org

gerçe§in imgesel boyutunu sunar. Calder'in amac� ise; harekettir. Evrenin içindeki

hareketin izdü³ümü olarak eserlerini olu³turur.

Calder'in an�tsal heykelleri kamusal alanda varl�§�n� olu³turmu³tur. Kent ya³am�-

n�n hareketli dünyas�nda var olmaktad�r. Sartre'�n ifadesiyle; "Calder heykelde devi-

nim yan�lsamas�ndan çok, devinimi gerçekten ele geçirir ve kullan�r. Adi ve s�radan

metalleri incecik kemik parçalar�n�, çinko ya da teneke art�klar�n�, a§aç gövdelerini

ve dallar�n� kullanarak garip düzenlemeler yapar Calder." (Sartre, 1999, s. 125)

Calder esinini, evrenin sürekli hareket halinde olmas� ve dengede kalabilmesinden

al�r. Bo³luk içinde dengede hareket eden heykelleri, resim (4.11)'de soyut bir kavram

olmaktan ç�kar gerçe§e dönü³ür. Sartre'a göre; "Bir bahçede ya da aç�k bir pencere

önünde, sanki bir rüzgar arp� gibi, titre³ir dururlar. Havadan beslenirler. Atmosferin

onlara de§en k�s�mlar�ndan yararlan�rlar, burada soluk al�p verirler." (Sartre, 1999,

s. 127)

Çe³itli ³ekillerdeki ve renklerdeki heykellerin bo³lukta dönerek sallanmalar�n� sa§-

lar ve mutlak nesnelere dönü³türür. Sartre'�n ifadesiyle;"Calder, ya³ayan bir hareketi
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yaratarak gerçekli§in içine oturtur. Onun hareketli heykelleri kendilerinden ba³ka

hiçbir ³eye gönderme yapmaz ve hiçbir ³eyi göstermezler. Sadece kendi kendilerine

benzeyen/yeten mutlak nesnelerdir onlar." (Sartre, 1999, s. 125)

Gene de, biz, orada sanatç�n�n 'bak�³'�ndan ipuçlar� yakalar; yans�tt�§� imgenin

deviniminden ne demek istedi§ini ç�kar�r�z. Berger'in ³u tespiti bu ba§lamda yerin-

dedir:

�ekil 4.11: Alexsander Calder: K�rm�z� Petal, 1942. Çelik, tel, aliminyum, bak�r,
civata, yük. 259cm.

Kaynak: http://www.highendweekly.com/2011/07/weekender-alexander-calder.html

"Her imgede bir görme biçimi yatar. Foto§ra�arda bile. Her bir foto§rafa
bakt�§�m�zda, ne denli az olursa olsun, foto§rafç�n�n s�n�rs�z görünüm olanak-
lar� aras�ndan o görünümü seçti§ini fark ederiz. Foto§rafç�n�n görme biçimi
konuyu seçi³inde yans�r. Ressam�n görme biçimi, bez ya da ka§�t üstüne yap-
t�§� imlerle yeniden canland�r�l�r. Her imgede bir görme biçimi yatsa da bir
imgeyi alg�lay�³�m�z ya da de§erlendiri³imiz ayn� zaman da görme biçimimize
de ba§l�d�r."(Berger, 1986, s. 10)
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Calder, çal�³malar�nda raslant�sal devinimi sunarak öncü ve özgür olarak tan�mla-

n�r. Her zaman de§i³en ama ilk duru³lar�na da geri dönen heykeller olu³turur do§an�n

içinde akan bir nesne olarak. Sartre için; "Calder'in nesnelerinin her biri i³te böyle bir

denize benzer: en az onun kadar büyüleyicidir: de§i³ken ve her zaman yeni." (Sartre,

1999, s. 127) Calder, eserlerini bu devinimlerden dolay� dört boyutlu çizimler ola-

rak ifade eder. Sartre'a göre, "Calder'in hareketli heykelleri, sanki yanl�³ bir eylemi

düzeltircesine, tereddüt ederler ve yeniden devinirler." (Sartre, 1999, s. 127) Ayr�ca,

Calder'in eserleri devinime göre de§i³en �³�k etkileri yaratmaktad�r. Calder'in eserle-

rinde bo³luk içinde varl�§�n devinimi olu³maktad�r. Sartre'�n 'bak�³'�yla; "Tereddüt-

leri, uyan�kl�klar�, sanki el yordam� ile bir ³ey aramalar�, arad�klar�n� bulamamalar�,

ani kararlar� ve özellikle de muhte³em bir ku§unun asaletli tav�rlar�, canl�l�k ve can-

s�zl�§�n ortas�nda bir yerde, Calder'�n heykellerini garip birer yarat�k yapar ç�kar"

(Sartre, 1999, s. 128)

Burada ³unu görmekteyiz, Calder bo³lukta ve yaln�zl�ktaki insan halini, duru-

munu gösterirken sözünü etti§imiz yabanc�la³ma olgusu ile de bizi yüzle³tirir. Ya-

rat�c� alg� ile al�mlay�c� göz sanatsal varolu³un ne oldu§unu bize hat�rlatmaktad�r.

Sartre'�n ³u belirlemesi de yerinde bir tan�md�r diyebiliriz: Calder içtekini görür, gös-

terir orada ak�³kan olmayana bakt�r�r. Bunu da soyutlayarak yapar. Onun her eseri

tenden tine dönüktür. "Özetle, Calder'�n herhangi bir do§al canl�dan esinlenmek ya

da taklit etmek gibi bir arzusu olmamas�na kar³�n, onun devinimli heykelleri ayn�

zamanda, lirik ve teknik bulu³lar, nerdeyse matematik düzenlemeler ve do§ay� an�m-

satan simgelerdir: Do§a'n�n simgeleridir." (Sartre, 1999, s. 128) Bir anlamda ondaki

biçim/ �gür ça§r�³�mlarla imge yaratma gücünü de ortaya koyar.

Sartre'�n 'bak�³' üzerine dile getirdi§i dü³ünsel öz sanatç�da söylemin belirmesinde

etkendir. Bu imgelem yaratman�n da kayna§�d�r. Çünkü sanatç� özne nesne ili³kisinin

alg� düzeyine oradan var�r. Burada Merleau- Ponty ile Sartre' ay�ran en temel çizgi

özne- nesne'ye 'bak�³'taki farkt�r. Yani alg�lama yöntemleridir.
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5. LACAN VE GERÇEKL���N 'BAKI�'I

Lacan (1901-1981) psikyatri ve psikanalizin yan� s�ra felsefe ve antropoloji alanlar�nda

da etkili olmu³ bir dü³ünürdür. Onun sözel ve yarat�sal dünyay� kavray�³� sanatç�n�n

alg� düzeyine yeni bir 'bak�³' kazand�rm�³t�r.

�ekil 5.1: Jaques Lacan Portresi

Kaynak: http://kitap.radikal.com.tr/Preview/389257

Lacan'�n 'bak�³'� tan�mlay�³�: "'Bak�³' bize ancak tuhaf bir olumsall�k biçiminde

kendini gösterir; bu olumsall�k ufukta deneyimimizin yoluna ç�k�p onu durduran ³eyi,

yani i§di³ edilme kayg�s�n� yaratan eksikli§i simgeler." (Lacan, 2013, s. 81)
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Özneyi özgür seçimin öznesi olarak gören Sartre'�n dü³üncesine kar³� olarak La-

can simgesel yap�lar�n insan üzerindeki belirleyicili§ini ortaya ç�kar�r. Buradan da

Lacan'�n dilbilime ba§l� olarak dilin dura§an bir yap� de§il, i³leyen bir yap� oldu§unu

ifade eder. Sartre için varolu³çuluk bir hümanizmad�r. Lacan ise; seminerlerinde psi-

kanaliz bir anti hümanizmdir diye fade eder. Lacan'�n bu 'bak�³'� ³öyle anlamland�r�l�r

asl�nda:

"Lacan'da dil konusunda oldu§u gibi 'bak�³' da, 'her aç�dan görülen fakat
dünya manzaras�nda sadece bir leke' olan özneden önce varolur. Böyle konum-
lanan özne, bak�³� kendisini sorgulayan bir tehlikeymi³ gibi hissetmeye e§ilimli
olur; bu yüzden Lacan'a göre 'bak�³', had�m edilme olgusuna ba§lanan bu mer-
kezi eksikli§in sembolü olarak üretilmi³ olabilir.Bu durumda Lacan bir yandan
görme gücü olan ve kendinin bilincinde (fenomenolojik öznenin temellendi§i
kendimi kendimi görürken görüyorum anlay�³�) özneye yüklenen imtiyazlara,
Sartre ve Merleau Ponty'den daha fazla meydan okurken; di§er yandan da
eski temsil edilen özne üzerindeki eski egemenlik iddialar�na da kar³� ç�kar.
Lacan, kartezyen özneyle me³hur sardalye konservesi öyküsüyle alay eder: De-
nizde yüzen ve güne³te par�ldayan bir sardalye konservesi, bal�kç� teknesindeki
genç Lacan'a sanki �³�§�n geldi§i yönden, yani ona bakan her ³eyin oldu§u yer-
den kendisine bak�yor gibi gelmi³tir. Böylece gördü§ü gibi görülen, resimledi§i
gibi resimlenen Lacan'c� özne ikili bir konuma sabitlenir. Bu Lacan'�n öznenin
ola§an görme üçgeninin üstüne �³�§�n geldi§i noktada nesneden ç�kan ve bak�³
olarak adland�rd�§� di§er üçgeni yerle³tirmesine neden olur." (Foster, 2009, s.
176)

�lk üçgen perspektif hakk�nda e§itim alm�³ ki³iler taraf�ndan bilinir. Özne nesneye

egemendir, nesne öznenin düzenledi§i ve odakland�§� imgedir. Lacan; "Ben perspek-

ti�n alg�land�§� geometrik noktada konumlanan basit, noktasal bir biçim de§ilim.

Hiç ³üphe yok ki, resim gözümün derinliklerinde olu³ur. Resim kesinlikle gözümün

içindedir. Resimdeki ise benim" (Foster, 2009, s. 177)

�emaya bak�ld�§�nda; "Bu ³ekilde öznenin de bak�³�n alt�nda oldu§u, onun �³�-

§�yla foto§ra�and�§�, onun bak�³�yla resimlendi§idir. Bu durumda iki üçgenin üst

üste binmesiyle nesne ayn� zamanda �³�k (bak�³) yönünde, özne de ayn� zamanda

resim noktas�nda ve imge de perdeyle ayn� çizgide yer al�r." (Foster, 2009, s. 177)

�emada bulunan perde ise; nesne 'bak�³'� ile öznenin birle³tiricili§ini; di§er taraftan

özneyi nesne 'bak�³'�ndan korur. �nsanlar�n görme mekan� anlam�ndaki perdeye giri³
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�ekil 5.2: Lacan: Kendi Kendimi Görürken Görüyorum

Kaynak: Çizim

olana§� vard�r. Simgesel 'bak�³'� yönlendirip, azalt�labilir. "Lacan'a göre; insano§lu

gerisinde 'bak�³'�n oldu§u maskeyle nas�l oynayaca§�n� bilir. Lacan 'bak�³'� sadece

kötücül de§il, ayn� zamanda sald�rgan olan; yakalayan, hatta ilk a³amada yat�³t�r�l-

d�§�nda öldürücü bir güç olarak tasarlar."(Foster, 2009, s. 177)

5.1 Yabanc�la³ma

Ça§da³ anlat�da, ilgi merkezinde imge, perdeden nesne 'bak�³'�na kayan bir de§i³imle

olu³ur. 'Bak�³' bakan nesnedir. Bak�lan 'bak�³'� üzerine alan, üstlenen öznedir. Bu du-

rum, bir tarafta gerçekli§in, di§er taraftan da bazen öznenin görmezden gelinmesine

yol açar.

Göstergenin sanatç�n�n alg�s�nda, bir özne nesne ili³kisinin ötesinde, gösteren ile

gösterilenin nas�l yans�t�ld�§�n� görmemiz aç�s�ndan önemli bir yer tuttu§unu Lacan

bize hat�rlat�r.
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�ekil 5.3: Yabanc�la³ma

Kaynak: Çizim

Lacan, 'Ayna Evresi'12 ile egonun olu³umuyla ilgilenir. Lacan, "Ayna Evresi'nde

egomuzun ilk kez bedenin aynadaki eski kavran�³�nda bebekken sahip olmad�§�m�z an-

cak önceden sezilen bedensel bütünlük imgesinde biçimlendi§ini ileri sürer."(Foster,

2009, s. 257) Aynada kendimize bakt�§�m�z zaman, bu benli§i bir imge, öteki olarak

görürüz.Lacan, bu imge için; "Egomuzun imgesel izdü³ümü olur. Ayr�ca, bu durum

genellikle, ba³ka bir yeti³kin öteki taraf�ndan do§rulan�r. Bu imgesel birli§in bedeni-

mizin hala parçalar halinde oldu§u bir önceki evreyi kapsayan bir fantazi üretti§ini

belirtir." (Foster, 2009, s. 257) Bu etkinlik ile, imgenin anl�k bir özelli§ini geri getir-

meye çal�³�l�r. "Bir imge benimsedi§i zaman öznede gerçekle³en dönü³üm; imgenin bu

safha etkisine ba§l� oldu§unu analitik kuramda o eski imago teriminin kullan�m�yla

yeterince belirtilmi³ olmaktad�r." (Harrison, 2011, s. 661) Sherman, resim (5.4)'de,

bir kad�n bedeni ile aynaya yans�yan yüzün birbirlerine geçmi³ imgeleri aras�ndaki ay-

naya yans�yan yüzü moda ve e§lence sanayisi içinde ya³anan kendini yanl�³ tan�may�

göstermektedir.

12Lacan, 'Ayna Evresi'ni (Ayna Safhas�), ilk kez 1936 y�l�nda, Marienbad'teki Uluslaras� Psi-
kanalitik Derne§i'nin 14. Kongresi'nde okudu§u yay�nlanmam�³ bir çal�³mada dile getirmi³ti.'Ben
�³levinin Olu³turucusu Olan Ayna Safhas�' ilk kez 1949 y�l�nda yap�lan Uluslararas� Psikanalitik
Kongresi'nde okunmu³tu.
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�ekil 5.4: Cindy Sherman: �simsiz No.2, 1977.

Kaynak: http://www.stonybrook.edu/dalijung/2014/04/29/cindy-sherman-inspiration-
for-composite-image/

Ayna görüntülenene ben'in suretini gösterendir. Yani ötekile³me haline geçi³tir.

Orada, o imge yans�lanan, yans�yan 'ben'in benze³imidir. "Özne ve nesne 'bak�³' ve

göz, özde³leyim ekseninde bir araya getirilir ve d�³avuruma ya³ant� de§eri bah³edilir."

(Say�n, 2013, s. 31) Arzunun nesnesinde bir te³hir vard�r. Lacan'�n konumland�rd�§�

arzu-nesne ba§�nt�s� süreklilik içerir, yeniça§�n imgesi olarak da gösteriye dönü³ür.

Lacan sahicilik de§eri ta³�mayan, arzu nesnesi olarak gelen dönemin imgelerini ye-

niden tan�mlamay�, yeniden konumland�rmay� istemi³tir. 'Bak�³'�n arzu nesnesine

dönü³ebilmesi, nesne olarak öznenin içinde kendi 'bak�³�'n�n delinmesidir.

Foto§raf, postmodernizmin ifade arac� olarak görülmektedir. Kavramsal sanat�n

bir gösteri sanatç�s� olan Cindy Sherman'�n çal�³malar�nda özneleri daha çok 'ba-

k�³' taraf�ndan görülür ve zaptedilir. Sherman, foto§rafta (5.5) oldu§u gibi, foto§raf-

lar�nda kendi gerçek otoportresini kullanmaz. Erkeklerin kad�nlar� nas�l gördü§ünü

yans�t�r. Sherman,"�simsiz Film Kareleri" projesinde asl�nda kendi ben'inin ayr�³t�ra-

rak yap�sökümüne u§ratmaktad�r. "Öznesi ve nesnesi oldu§u bu foto§ra�ar, popüler

kültürün ³ekillendirdi§i kad�n imgesini sorgularken kimli§in ne kadar kaygan zeminde

kurulan ve bozulan bir olgu oldu§unu dü³ündürür." (Antmen, 2010, s. 276) Sherman,

uygun kad�n bedenlerinde uygun öznelli§in do§ru hatlar�n� bozar. Baz� i³lerinde resim
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olarak öznenin nadir olarak ortadan kayboldu§u görülür. "Ben resimlerimde kendimi

de§il, kendili§inden dile gelen duygular�n cisimle³mi³ halini göstermeye çal�³�yorum...

�nsanlara onlar�n kendileriyle ilgili bir ³eyi göstermeye çal�³�yorum."(Antmen, 2010,

s. 282)

�ekil 5.5: Cindy Sherman: �simsiz, 2010.

Kaynak: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman

Son dönem çal�³malar�nda Sherman, kad�n� arzu nesnesi olarak gösterir. Eserlerini

büyük boy olarak vitrin mankenleri, plastik vücut parçalar�, maskeler, cinsel ili³ki

mizansenleri, çöp resimlerine yönelir. "Görüntünün içinde gizlenen kör alan, görüntü-

nün içinde o olmayan ba³ka bir ³eyi daha harekete geçirir. �mgenin içinde soluklanan

bir "gizli-öte", imgesel çerçeveyi delmeye kadir bir gizliliktir. Pornogra�, imge içinde

o olmayan ³eye sahip ç�kma kipindedir." (Say�n, 2013, s. 13) Pornogra�k imgenin

d�³avurumcu olmas� bu nedenledir. Freud'a göre, bakma hazz� içgüdüsel hazlardan

biridir. Foto§raf bak�lan, asla görünmeyen nesne oldu§undan ele geçirmeyi arzula-

yan bir hazd�r. Bu durum Lacan'�n röntgencilik dedi§i pornogra�k arzuyla e³de§er-

dir. "Röntgen �³�nlar�n�n görünmeyen maddeyi ayd�nlatmas� gibi perdenin ard�ndan

seyretti§i silüeti gölge olarak de§il, ç�plakl�§� içinde görmek isteyen bir içgüdüdür

bakmak." (Say�n, 2013, s. 81) Sartre ise; dünyay� alg�layabilmek için bakmak yerine

bak�l�yor oldu§unu ifade eder. Sartre' a göre; "Ötekinin 'bak�³'�, benim olmad�§�m

yerdedir. Ötekinin 'bak�³'�n� benim görebilece§im ³ekilde ç�plakla³t�rmak kadar per-
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delemek de, bu nedenle pornogra�ktir." (Say�n, 2013, s. 20)

Ça§da³ sanat örneklerine bakt�§�m�zda; nesnenin s�k s�k ortaya ç�kan arzusunun

gerçekten var olmak için ya da durumu harekete geçirmek için ayakta kalmas�n�

ister görünür. "Ça§da³ kültürdeki birçok ki³iye göre hakikat travmatik veya i§renç

öznede, hastalanm�³ veya zarar görmü³ beden de yatar."(Foster, 2009, s. 209) Ego,

kaotik dünyaya kar³� z�rha dönü³ür. Kaosu temsil eden bütün ³eylere kar³�d�r ego.

Lacan'a göre; z�rhl� ve sald�rgan özne, paranoyak ve fa³izan bir öznedir.

5.2 Gerçeklik

Lacan, 'gerçek'e 'bak�³'�m�z� de§i³tirmi³tir. Sözü de§i³ken k�lan her duru³, durum her-

kese göre farkl� alg�lanaca§� gibi bunun yans�t�lmas�n�n da belirli kavramlarla nas�l

mümkün olabilece§ini göstermi³tir. Ondan ald�§�m�z bu kavramlar sanatç�n�n 'ba-

k�³'�nda yeni alg� odaklar� yarat�r. Ya³anan ça§, içinde olunan durum Lacan için her

dem bir ara³t�rma, sorgulama mecras�d�r.

"Hitchcock 'Ku³lar' �lminde ku³lar� ac�mas�z ve müstehcen, süper egoya
ait bir failin cisimle³mi³ hali ile canland�r�r. "Bu tür usta i³i 'paranoyakça'
hikayelerin ortak noktas�, bir 'Ötekinin Ötekisi'nin varoldu§u imas�d�r: Büyük
Öteki'nin (simgesel düzen) iplerini elinde tutan, üstelik bunu tam da söz ko-
nusu Öteki'nin 'özerkli§i'nden bahsetmeye ba³lad�§�, yani ³akalarda ya da rü-
yalarda oldu§u gibi, anlams�z bir olumsall�k yoluyla, konu³an öznenin bilinçli
niyeti d�³�nda bir anlam etkisi üretti§i noktalarda yapan gizli bir öznenin var
oldu§u imas�. Bu 'Ötekinin Ötekisi' tam da paranoyan�n Ötekisi'dir. Parano-
yakça kurgu kendimizi sa§altma, bu ikame formasyon yoluyla kendimizi gerçek
'hastal�k'tan, 'dünyan�n sonu'ndan, simgesel evrenin çökü³ünden çekip ç�karma
çabas�d�r.(Zizek, 2012, s. 35)

Sanatç�n�n gerçeklik alg�s� yarat�c�l�§�n�n tözündedir. Oradan yans�yan her ³ey

yeni adland�rmalara aç�kt�r. Sanatç� yaratt�§� alg�yla neyi, niçin söyledi§ini de adlan-

d�r�r. Ama bunu yaparken de yans�tt�§� imge, �gür, nesne, özne kendi içinde yer de§i³-

tirdi§i için bu adland�rma ona özgünlük sa§lar. Burada yarat�c� alg� Lacan'�n açt�§�
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�ekil 5.6: Kasimir Maleviç: Zaman�m�n Ç�plak Çerçevesiz �konu.

Kaynak: http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/philip-shaw-
kasimir-malevichs-black-square-r1141459

pencereden bize yeni söylemler geli³tirme 'bak�³�'n� kazand�r�r. Kasimir Maleviç'in

resimlerine bu ba§lamda bakabilir. Maleviç'in resimlerinde ortak bir tema bulun-

maktad�r. Gerçek ile gerçeklik aras�ndaki ili³kiye ait renk çe³itlemesinden ibarettir.

Maleviç'in ünlü resmi "Zaman�m�n Ç�plak Çerçevesiz �konu'nuna resim (5.6)'de ba-

k�ld�§�nda, geometrik bir soyutlamayla ve beyaz bir fon üzerindeki basit bir siyah

kareyle sundu§u bir ili³kidir. �çeriksizlik s�n�r�na var�l�nca, zaman, mekan, yak�n ve

uzak gibi nesnelerle ilgili tüm tasavvurlar ortadan kalkar. Beyaz üzerinde siyah kare

geometrik soyut bir varl�§� ifade eder. Bu soyut somut varl�k, do§aya kar³� evrendeki

dengeyi sa§layan mutlakt�r. Mutlak resim, mutlak gerçekli§in resmidir. Maleviç'e

göre; "E§er bir hakikat varsa, bu yaln�z içeriksizlikte, hiçlikte'dir."(Tunal�, 2008,

s.190 ) Düzlem üzerindeki kare ayn� zamanda mutlak bir resmin de ilk yap�ta³� ola-

rak görülmektedir. Maleviç' Bu ayn� zamanda resim için s�f�r noktas�d�r. Maleviç bu

resme 'S�f�r-Biçim' ad�n� vermi³tir. Böylece, Maleviç'e göre; yeni sanat�n geçmi³le bü-

tün ili³kilerinin kesilip s�f�rdan, hiçten ba³lanmas� gerekiyor. Bu eserde hiçlik duygusu

hakimdir. Renklerin kontrastl�§� görülmektedir. Nesne kaybolmu³, bilinen ve al�³�lan

biçimi ortadan kalkm�³t�r. Karenin yal�nl�§�, sonsuz bo³luk alg�s� olu³tururken, hiç-

li§e gidi³ olarak alg�lanabilir. "Maleviç nesneler dünyas�n�n hiçlik içinde yokolmas�

gerekti§ine inan�r... Yaln�z nesnelerden de§il, onlar�n uyand�raca§� duygular, ça§r�-
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³�mlar ve her türlü, ruhsal titre³imlerden ar�nm�³ olan biçimdi... Bu resim "susan

hiçli§in sembolü"idi." (�p³iro§lu ve Mazhar �p³iro§lu, 009b, s.56 )

Hiçlik olan bu de§er biçimi özgürle³me dü³üncesinin ne oldu§unu anlatt�§� gibi,

hakikatin alg�lanmas�nda da yeni bir pencere açar. Hakikat olan görünen; gerçek

alg�m�zda yeniden tasarlan�p biçimlenendir. Çünkü burada yarat�c�l�k vard�r. Maleviç

bu tasarlanan dünyan�n yani hakikatten gerçek'e dönü³enin ne oldu§unu bize gösterir.

Çünkü burada sanatç�n�n 'bak�³'� ve yorumu vard�r.

Zizek bunu ³öyle yorumlar:

"'Gerçeklik' tutarl�l�§�n� ancak ortas�ndaki 'kara delik' sayesinde, yani ger-
çe§in d�³lanmas� sayesinde, gerçe§in statüsünün merkezi bir eksik haline geti-
rilmesi sayesinde kazan�r. Rothko'nun son dönem resimlerinin hepsi, gerçe§i
gerçeklikten ay�ran bariyeri kurtarmaya, gerçe§in her yere ta³mas�n� önlemeye,
kare ile ne pahas�na olursa olsun onun fonu olarak kalmas� gereken ³ey ara-
s�ndaki mesafeyi korumaya çal�³an bir mücadelenin tezahürleridir. E§er kare
her yeri i³gal ederse, e§er �gür ile fonu aras�ndaki fark kaybolursa, psikotik bir
otizm üretilmi³ olur. Rothko bu mücadeleyi, gri bir fon ile tehditkar biçimde bir
resimden ötekine yay�lan merkezdeki siyah nokta aras�ndaki bir gerilim olarak
resmeder. Bu resimleri 'sinematik' bir tarzda bakacak olursak, yani röprodüksi-
yonlar� üstüste koyup sürekli bir hareket izlenimi verecek ³ekilde h�zla çevirecek
olursak kaç�n�lmaz bir sona giden bir hat çizebiliriz neredeyse. Ölümünden he-
men önceki tuvallerde, siyah ile gri aras�ndaki minimal gerilim yerini son bir
kez canl� k�rm�z� ile sar� aras�ndaki yak�c� çat�³maya b�rakm�³t�r; Bu çat�³ma
hem son, çaresiz bir kurtulu³ çabas�na tan�kl�k eder hem de sonun eli kula§�nda
oldu§unu do§rular. Gerçe§i gerçeklikten ay�ran bariyer, bir 'delilik' alameti ol-
mak ³öyle dursun, asgari bir normalli§in ön ko³uludur: Delilik (psikoz), bu
bariyer y�k�ld�§�nda (otistik çökü³lerde oldu§u gibi) gerçek, gerçekli§i ta³t�§�nda
ya da gerçekli§e dahil oldu§unda ortaya ç�kar."(Zizek, 2012, s. 35)

Bu da bizi sanat�n ne oldu§u kadar sanatta 'bak�³'�n nas�l, ne yönde biçimlendi§ini

alg�lamam�za yöneltir. Rothko'nun resmiyle (5.7) örnekleyebiliriz.

Soyut güzellik, geometrik yap�sal bir güzelliktir. Elemanlar�n denge ile birle³mesi

sonucunda harmoniye dayal� bir güzellik ortaya ç�kar. Bu güzelli§in ifadesi rasyonel
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�ekil 5.7: Mark Rothko: 1952. Tuval üzerine Ya§l� Boya, 173X205.1cm Özel
Koleksiyon

Kaynak: http://www.wikipaintings.org/en/mark-rothko/no-8-1952

olarak 'mutlak aç�kl�kt�r'. Yani belirli say� ve belirli ölçü olarak ortaya ç�kar. Böyle bir

sanat yap�t� art�k evrensel olacakt�r. Çünkü logos ve geometri, say� ve ölçü, evrensel

dü³ün elemanlar�d�r.

Yeni sanat, sanat için nesneyi ifade arac� olarak kullanmay� reddeder. Böylece

sanat içeriksiz olacakt�r. Fakat genel anlam sanat�n içeriksiz oldu§u anlam�na gelmez.

Yeni sanat, 'sanat�n içeri§i sanat�n kendisidir' ilkesini savunur.

Gerçekleri görmek, her zaman görünenin arkas�ndaki gizi görebilmeyle ba§lant�-

l�d�r. Gördü§ümüz her ³eyin gerçek oldu§una inan�r�z. Baudrillard'e göre; yan�lsama

gerçekli§i gizlemez. Lacan için, 'bak�³' nesnedir. Özne, bak�lan 'bak�³'� üzerine al�r.

Bakan nesnedir. Zizek'e göre; "Lacan için 'yamuk bakmak', düzgün bir akademik

'bak�³'�n ço§unlukla gözden kaç�rd�§� özellikleri saptamay� mümkün k�l�yor." (Zizek,

2012, s. 8) Görme duyusuyla alg�lanamayan, belli bir biçime sahip de§ilmi³ gibi görü-

nen nesnelerin özel bir 'bak�³' aç�s�ndan alg�lanabilmesine anamorfoz denilir. 'Yamuk

Bak�³'� Hans Holbein'in Elçiler resminde (5.8) çok iyi ifade eder. Tablonun a³a§�

ortas�na ba³�m�z� e§erek (yamuk) bak�ld�§�nda bir kurukafa görülür. Gerçek, yamuk
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bir 'bak�³'la görülür. Lacan'a göre; gerçek olan�, ana mesaj� görebilmek için 'Yamuk

Bakmak' gerekir.

Farkl� bir 'bak�³'la resme yöneldi§imizde ³unlar� görmek mümkün: Figürler aras�

'bak�³'taki kopukluk, uzakl�k, ilgisizlik, ili³kilendirilme, simetrik duru³... John Ber-

ger'e göre; "Resimdeki iki adam kendilerinden emin ve resmidirler: Aralar�ndaki ili³ki

aç�s�ndan bak�ld�§�nda rahatt�rlar. Peki, ressama (ya da bize) bak�³lar� nas�ld�r? Göz-

lerinden duru³lar�ndan , kimse onlar� tan�masa da olurmu³ gibi bir ³ey okunmakta-

d�r." (Berger, 1986, s. 94)

�ekil 5.8: Hans Holbein: Elçiler, 1533. Tuval Üzeri Ya§l�boya, 207X209cm. National
Gallery, Londra

Kaynak: https://www.wga.hu

Sanat� bir 'gösteri'ye dönü³türen sanatç�n�n 'bak�³'�d�r. Lacan'�n ifadesiyle; "Nesne

olmadan yani biz onu indirgemeden önce söz konusu varl�k her ³eyden önce bir '³ey'

özelli§i ta³�yordu. E³ya nesne de§ildir. Bilinçd�³�n� bir nesne olarak m� alaca§�z bir

³ey mi?"(Ba³er, 2012, s. 37) Bu da sanatç�n�n yans�tma biçimi, söylemi ile bütünlük

içermektedir. Bunun ne oldu§unun alg�s� daha çok sanat�n al�mlay�c�s� ile ilgilidir.
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5.3 Gerçeklik'in De§i³ken Yüzü

Zaman ve ça§ kendi gerçekli§ini getirir. Bu nedenle sanatç� bu de§i³kenli§in yönlerini

kendi alg�s�na göre al�p biçimler bunu da 'yeni' ve farkl� olu³turulmu³ bir eser olarak

ortaya ç�kar�r.

�ekil 5.9: Rene Magritte, Not to be reproduced, 1937. Tuval Üzerine Ya§l�boya,
81.3X65cm. Hollanda

Kaynak: https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/not-to-be-reproduced-1937

Gerçeküstücülü§ün �lozofu olarak kabul edilen Rene Magritte, döneminde yapm�³

oldu§u resimlerde gerçeklik'le yan�lsama aras�nda bütünlük göstermektedir. Mag-

ritte'in resmindeki s�n�rs�zl�k, gerçe§i ortaya koyma biçimi, 'bak�³'�ndaki çe³itlili§i
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gösterir. Burada derinlik, yo§unluk, ironi vard�r. 'Gerçek' onun alg�sal k�r�lmalar�-

n�n yans�mas�d�r. Çünkü Magritte, resimlerinde çerçevenin d�³�na ç�kan bir ressam-

d�r. Magritte için, gerçek ile gerçek d�³�n�n bulu³mas� gerçekli§in de§i³ken yüzünü

gösterir. "Bu nesnelerde her ³eyden önce, gündelik ya³amda duyular�m�zla alg�lad�k-

lar�m�z�n ve bizi kendileri d�³�nda olabilecek her ³eyi aldat�c� olarak görmeye ça§�-

ranlar�n bunalt�c� yinelenmesinden do§an yasa§� kald�rma özelli§i vard�r." (Antmen,

2010, s. 138) Magritte'in resminde (5.9) ça§r�³�msal imge, gerçe§in arkas�ndaki so-

yutlama gücü, biçimsel özgünlük, gerçe§in de§i³ken boyutlar� olarak görülmektedir.

Burada sanatç�, kendi özgün 'bak�³'�yla gerçekten kopmadan gerçe§e yeni boyutlar

kazand�rmaktad�r.Sürrealizm ile gözle görülen ile gözle görülmeyenin birlikteli§i söz

konusudur. Art�k nesne, gündelik hayat�n d�³�nda, ak�l d�³� bir görünüm kazan�r.

Pop-art'�n yayg�nla³mas�yla yeni bir gerçeklik 'bak�³'� ortaya ç�kar. Yani gerçek-

lik'in de§i³ken yüzü ile kar³�la³�l�r. "Gerçek dünyan�n basit imajlara dönü³tü§ü yerde,

basit imajlar gerçek varl�klar ve hipnotik bir davran�³�n etkili motivasyonlar� haline

gelir." (Debord, 2014, s. 138) Pop-art'ta art�k nesneler metaya dönü³ür ve gösteri

toplumuna hizmet eder. Burada örnek olarak Andy Warhol'un çal�³malar� gösteril-

mektedir.

�ekil 5.10: Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962. Tuval Üzerine Akrilik.

Kaynak: https://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-marilyn-diptych-t03093.
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Andy Warhol, Amerika'n�n popüler 'gerçe§i söyleme' gelene§inin parças�d�r. War-

hol'a göre; "Yüzeyde gördü§ünüze bakman�z yeterli; resimlerimdeki, �lmlerimdeki

yüzeylere bak�n, i³te ben oraday�m... Benim için her ³ey öyle yüzeyde ki... Ne yapar-

sam yapay�m, makinele³mi³ bir halde yap�yorum ve yapmak istedi§im de bu zaten."

(Antmen, 2010, s. 166) Warhol, resminde (5.10) tamamen ayn� olan ³eylerin tekrar-

lar�n� bilerek yapar. Warhol'a göre, bir ³eye çok bak�ld�§�nda, anlamdan uzakla³�l�r,

bo³luk ve iyi hissedilir. Tekrarlanan�n ise, etkisi kaybolmu³ olur. "Popun travmatik

bir gerçekçilik olan gerçeküstücülük ile ba§lant�l� oldu§unu iddia edece§im. Travma-

tik olan� gerçekle �skalanm�³ bir kar³�la³ma olarak tan�mlar" (Foster, 2009, s. 168)

Warhol'un yeniden olu³turdu§u a³k imgesi olan Marilyn tekrarlar�, bir süre sonra

a³k imgesi etkisini yitirir.

Bask�da, renk ayr�³mas�nda veya foto§raf� çekerken olan kaymalar gerçekle �skala-

nan kar³�la³malar�n görsel kar³�l�klar�d�r. Lacan için, "Tekrar edilen her zaman ³ans

eseri olmu³ bir ³ey gibidir." (Foster, 2009, s. 170) Warhol bu yöntemle optik bilin-

çalt�m�z� kar�³t�r�r. "Bu kar�³�kl�k özne ve nesnenin içeri ve d�³ar�n�n kar�³�l�kl�§�d�r.

Bu travman�n bir yönüdür; asl�nda travmatik olan bu kar³�l�kt�r." (Foster, 2009, s.

170) Belki buna bir örnek olarak; farkl� disiplinlerin yan� s�ra farkl� sanat ak�mlar�,

yönelimleri de sanatç�n�n bu yolculu§unu nas�l etkileyip biçimleyebilece§ini görmek

aç�s�ndan, Calder'in yap�tlar�n� verebiliriz.

Foto§raf çekmek için yetenekli olmaya gerek olmad�§� bilinmektedir. "Andy War-

hol, herkes sanatç�d�r diyecek kadar ileri giderek, yarat�c�l�§�n çok fazla büyütülme-

mesi gereken bir nitelik oldu§unu ifade etmektedir." (Karada§, 2004, s. 82) Gerçek

foto§raf sanatç�s�, gördüklerini yarat�c� süzgecinden geçirerek, kendi tekni§ine, yön-

temine, anlat�m diline kendi 'bak�³'�n� ortaya koymas�d�r.

Günümüzde foto§rafa bakt�§�m�zda; foto§rafta yakalad�§�m�z 'gerçek'in yüzünün

de§i³ti§i görülmektedir. Foto§raf sanat� da görünenin arkas�ndakini göstermek is-

tedi§i için soyutlamaya gider. Gerhard Richter, foto-gerçekçi, soyut bazen her iki

tarz� resimlerini ayn� anda olu³turmu³tur. Gerhard Richter'in çal�³malar�nda, foto§-

raf (5.11)'de teknik yap�s�ndan dolay� imgenin detaylar� yerine her tarafa yay�lan

bulan�kla³malar görülür. Bu ³ekilde optik bilinçalt�n� kar�³t�r�r. �mge bir karartma

nedeniyle olmu³ bir silinme gibidir. Burada bellek devreye girer. Bergson'un ifade-

siyle; "Geçmi³ iki ³ekilde meydana gelir: 1.Devindirici mekanizmalarda. 2.Ba§�ms�z
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an�larda... Mevcut bir nesnenin tan�nmas�, nesneden kaynaklan�yorsa hareketlerle,

özneden kaynaklan�yorsa tasar�mlarla olur." (Bergson, 2007, s. ) Bellek tutan, sak-

layan, ta³�yan ayn� zamanda da silendir. Foto§raf�n anlam�, o foto§raf�n gizemiyle,

anlamland�r�l�r. Burada Richter, foto§ra�ara dayanan bulan�k resimlerle ilgi çekmi³-

tir. "Moti�er hiçbir zaman rastgele olmad�. Tam da kullanabilece§im türden foto§-

ra�ar� bulabilmek için çok çaba sarf etmem gerekti... Belki de her ³eyin tesadü� ve

rastgele olmu³ gibi görünmesi iyi olmu³tur."(Harrison, 2011, s. 1201) Foto§ra�arda

siyah beyaz olan� seçmesinin nedeni; daha güçlü, do§rudan ve gösteri³siz olmas� ve

bu sebeple de daha inand�r�c� ³ekilde yans�tmas�d�r. 'Rudi Amca' bu eserlerden biri-

dir. Burada sava³ sonras� bellek Richter için; "Resimler ça§r�³�mlara neden olurlar...

Resimler bize do§ay� kesintisiz bir ³ekilde an�msat�rlar ve neredeyse do§asald�rlar;

i³te etkilerini bu gerçeklikten sa§larlar." (Y�lmaz, 2009, s. 230)

�ekil 5.11: Gerhard Richter:Rudi Amca, 1965. Tuval Üzerine Ya§l�boya, 87X50cm.

Kaynak: http://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/death-
9/uncle-rudi-5595

Foto§raf�n ke³�yle, perspekti�n önemi daha iyi anla³�lm�³t�r. Bu dönemde resim

perspektiften uzakla³�rken; foto§raf onun varl�§�n� ve niteliklerini geli³tirme yolunda

devam etmi³tir. Foto§rafa özgü olarak; optik perspektif yani alan derinli§inin ola-
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naklar�n� netlik ve �uluk olarak foto§raf� gerçekle dü³sel gerçe§in yol ayr�m�ndaki

sanat olarak ifade edilir.

Foto§raf gerçe§i kaydeder. Ayn� zamanda da gerçekle ili³kisi olmad�§�n� da ifade

etmektedir. Çünkü foto§raf, gerçe§i temel alarak varl�§�n� ortaya koyar. Foto§raf ku-

surlar� bütün detaylar� ile gösterir ayn� zamanda da 'bak�³'� de§i³ken k�land�r. Görsel

imgeye müdehale edilebilmesiyle imge kendi öz gücünü kaybeder. �yi bir foto§raf bize

imge yarat�m�n�n da gücünü anlat�r; çünkü burada d�³avurum esast�r. Foto§rafta gö-

rünenler ise; sanatç�n�n do§ay�, ya³am� görme ve yorumlamas�yla kendi 'bak�³'�n�

ortaya koymas�d�r. �zleyici foto§rafa bakt�§�nda; foto§ra�a yüzle³ir ve foto§rafç�n�n

onu yans�tma biçimiyle ilgilenir.

Foto§raf nesnel bir 'bak�³' yerine koyulabilir. Sanatç�n�n seçici 'bak�³'�, öznel ve

özgür yarat�c�l�§�, dönü³türmek için gereklidir. 'Bak�³'lar nesnelere odakland�§�nda,

bu nesnelerin görülecek önemde bir cephesi mutlaka bulunabilir.

"�lk terim, bast�r�lm�³ olan�n bir semptom veya gösteren olarak tekrar�-
d�r. Ve Lacan yine Aristoteles'e bir gönderme yaparak bunu automation olarak
adland�r�r. �kinci terim, dönü³tür: Bu gerçekle travmatik bir yüzle³menin dönü-
³üdür, simgesele meydan okumad�r. Lacan'�n tuche ad�n� verdi§i, hiçbir ³ekilde
gösteren olmayand�r. Birinci kavram olan semptomun tekrarlanmas�, travma-
tik gerçe§in dönü³ü anlam�na gelen ve böylece semptomlar�n automatonunun
gerisinde, 'göstergelerin �srar�n�n' asl�nda haz ilkesinin ötesinde var olan ikinci
kavram� kapsayabilir ve ortaya ç�karabilir." (Foster, 2009, s. 175)

Süper-gerçekçilik, bize gerçe§i hat�rlatmaktad�r. Burada travmatik bir yan�lsa-

mac�l�k olu³ur. Deleuze'in tan�mlad�§� simulakrum13 özelli§i ifade edilebilir. "Simü-

lakrum, gözlemcinin hükmedemeyece§i büyük boyutlar�, derinlikleri ve uzakl�klar�

ima eder." (Foster, 2009, s. 184) Bir çok reklam imgesinde kullan�lmaktad�r. Ör-

nek olarak Richard Prince'in Marlboro imgeleri verilebilir. Burada, Kuzey Amerika

do§as�n� ve vah³i, özgür kovboylar� ve atlar� imler. Prince, bu reklamlar�n görünü³

13Simulakrum; Kendi içerisinde farkl�la³m�³ bir 'bak�³' aç�s�n� bar�nd�r�r. �zleyici de kendi 'bak�³'
aç�s�na göre dönü³mü³ ve deforme edilmi³ olan simülakrumun bir parças� haline gelir.(Foster, 2009,
s. 184)
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�ekil 5.12: Richard Prince: �simsiz (Kovboy), 1989.

Kaynak:
http://www.wnyc.org/i/620/350/80/photologue/photos/nature-photographs-ss4.jpg

aç�s�ndan süper realist, d�³ görünü³ aç�s�ndan ise gerçekd�³� oldu§unu vurgular. Fa-

kat arzu aç�s�ndan ise, gerçek'li§i vurgulad�§�n� ifade eder. "Ça§da³ kuram�, ça§da³

anlat� ve �lmi bir kenarda tutarsak, kavramsalla³t�rmadaki bu dönü³ümün ça§da³

sanat� tan�mlayan bir unsur oldu§u söylenebilir."(Foster, 2009, s. 187)

Lacan, kendi 'bak�³'� ile gerçek'in de§i³ken yüzünü bize nas�l alg�lamam�z gerek-

ti§ini gösteren bilincin, bilinçalt�n�n ak�p durdu§u zaman�n ruhunu görerek varabi-

lece§imiz yolu ortaya ç�kar�r. Walter Benjamin'in ifadesiyle "Geçmi³in gerçek imgesi

uçucudur. Geçmi³ ancak, bir daha görünmemek üzere kendini gösterdi§i an, birden

parlay�p ayd�nlan�veren bir resim olarak yakalanabilir." (Benjamin, 1995, s. 36)
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6. SONUÇ

Her ça§, kendi sanat görü³ünü, 'bak�³'�n� getirdi§i gibi kendi ütopyas�n� da olu³tur-

maktad�r. Bu tez içinde, Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'�n yakla³�mlar� ekseninde

sanatta 'bak�³' konusu irdelenmi³tir.

Sanatç�, içinden geçti§i zaman�n gerçekli§inden etkilenir, bunu anlamaya, kav-

ramaya çal�³�r. Etkilenme biçimi ona hem ta³�y�c� bir ruh katar hem de olu³agelen

sanat disiplinlerine, biçimlerine 'bak�³'� kaç�n�lmaz k�lar. O, tekrardan de§il, yeni,

özgün olandan yanad�r. Burada elbette kendi ütopyas�n� kurmak ve olu³turmak zo-

rundad�r.

Bu tan�kl�k edilen zaman, ya³anan ça§ bir biçimde sanatç�n�n kendi gerçekli§ini

kurmada etkileyicidir. Ayn� zamanda ondaki etkilenme kaynaklar�n�, yans�tma biçim-

lerini de gösterir. Sanatç� o ruhun ta³�d�§� birçok gerçek'i 'bak�³'�na yans�tt�§� gibi

etkilenerek yaratmaya dönük yan�n� da ke³feder.

Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'�n sanatta 'bak�³'�n� irdelerken; 'zaman', 'gerçek',

'etkilenme', 'yaratma' kavramlar�n�n sanatç� için ne anlam ifade edebildi§i, nas�l kay-

nakl�k ettikleri de burada gösterilmeye çal�³�lm�³t�r.

�³te Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'�n dü³üncesindeki etkileyici kaynak olma

özelli§i ça§dan ça§a, zamandan zamana ta³�n�rken; sanatç�n�n kendi 'bak�³'�n� olu³-

turmada, ütopyas�n� kurmada etkileyici kaynak özelliklerini de korurlar.
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Sanatç�n�n 'bak�³'�n� temellendirdi§i nesne onun alg�s�nda yeni bir imge düzlemi

yarat�rken; ne ve neyi söylemek, göstermek istedi§ine de kap� aralar asl�nda. �³te

burada temellenen 'bak�³'�n yersel ve kültürel duruma göre her zaman de§i³kenlik

gösterdi§ini söylemek gerek. Bu yönelimlerin sonucunda yap� bozucu bir anlay�³�n

egemen k�l�nd�§� görülmektedir.

Her dönem yeni bir 'bak�³'la özne-nesne ili³kisine yorum farkl�la³�r. Burada esas

olan 'bak�³'� eylemselle³tiren sanatç�n�n durumu, konumudur. Bu nedenle, Merleau-

Ponty, Sartre, Lacan sürekli ³unu yineler: Sanatta 'bak�³'ta özne egemendir veya

durand�r ya da silinen; nesne ise, sanatç�n�n alg�s�na göre, hakikatten gerçek'e dönü-

³endir.

'Hakikat' do§ada evrende varolan görünendir; yani tözdür. Gerçek ise; sanatç�n�n

alg�s� ve yarat�c�l�§� ile ortaya ç�kar�lan yeni, özgün yarat�d�r. Sanatç� hakikati kur-

gula³t�rarak, yeniden yaratarak gerçe§e dönü³türürken ütopyas�n� da gerçekle³tirmi³

olur. Sanatç� kendini tan�makla, sanat�n� özgün k�lar. Her özgün sanatç�n�n, felsefe-

cinin bir ütopyas� bulunmaktad�r. Burada töz olan sanatç�n�n amac�d�r. Böylece sa-

natç� özüne ba§l� kalm�³ olur ve 'bak�³'�n� ütopyas�n�n eksenine göre kurar. Ütopya;

sanatç� için yeniyi ifade etmede bir söylem ³ekli olur. Yap�t�n da kendi içinde bir

söylemi vard�r. Söylem, yap�t�n tözünü ifade eder. Sanatç�, söylemini olu³turmak için

söylen biçiminden yararlan�r. Söylen biçimi ise; resim, heykel, seramik, yaz� ve bunun

gibi olarak ifade edilir. Sanatç� söylen biçimini yap�t�na yans�t�r.

Hakikatin alg�s�nda, bu üç dü³ünürün yakla³�m� ve 'bak�³'a getirdikleri zaman

ve hakikat, varl�k ve hiçlik, fenomenoloji, uzam ve tin ikilemleri ile aç�klan�rken

aralar�ndaki ayr�m ³öyle ortaya konuldu:

Merleau-Ponty sanat�n gerçek'e dönü³türülmesinde 'bak�³'a ³u anlamlar� yükler;

uzam ve tinin yeni alg� odaklar� yarat�lmas�nda sanatç�n�n 'bak�³'�n�n ne denli önemli

oldu§unu vurgular. Sanatç�n�n duyumsama yetisiyle, yap�ta derinlik, çok boyutluluk

kazand�rabilece§inin önemi irdelenir. Burada sanatç�n�n 'bak�³'�nda Fenomenolojik

alg�n�n yaratt�§� derinlik gösterilmektedir.

Sartre için ise; sanatç�n�n 'bak�³'�nda kaç�n�lmaz olan bakmakt�r. �nsan varolu³u-

nun gerçekli§ini sorgulayan bir 'bak�³'t�r bu. Burada yabanc�la³ma olgusuyla birlikte
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fenomenolojik 'bak�³'ta irdelenmektedir. Sartre, özgürle³me kavram�yla birlikte alg�

düzeyinin varl�k ve hiçlik ile ili³kisinde özneye dair yeni bir söylem geli³tirmi³tir.

Özne olan insan� yine özne olan insan yarat�r. Sartre için, varolu³çulu§a göre; in-

sanda varolu³ özneden önce geldi§inden, özü insan kendi kendine yarat�r.

Lacan ise; hiçle³me olgusuna yeni bir 'bak�³' kazand�r�r. Bakan ile bak�lan ara-

s�ndaki öznenin �ula³mas� (hiçle³mesi) gerçe§in de§i³ken yüzünü göstermeye ayna

tutar. Bir bak�ma, içe 'bak�³'�n ne oldu§unu da söyler. Lacan, ayna teorisiyle, ego-

nun aynadaki izdü³ümünü sorgulayarak olu³mu³ olan maskelenmenin parçalanmas�n�

gösterir. Gerçek'in alg�s�n� içselle³tiren yeni gerçeklik'in dilinin kurulmas�na ön ayak

olur. Lacan, gösteri toplumuna geçi³ini simgesel yolla gösterir. Yani, sanat�n meta-

la³mas�, de§ersizle³mesi, pop art'�n ve panoptik 'bak�³'�n egemenli§inin yol al�³�n�

ortaya ç�kar�r.

Merleau-Ponty'ye göre; alg�sal duyum, 'bak�³'�n, saf dü³üncenin olu³umunda 'ha-

kikat' nesnesi olarak belirleyicidir. Özne ³eylerin tözüdür, ama duyum esast�r. Çünkü

'bak�³'ta belirleyicilik oradan geçer. Sartre da ise; tözün bir çekirdek olarak varolu³u,

varl�k ve hiçlik'teki varolma hali; dü³selden gerçek'e yönelmede esast�r. Duyumsa-

nan, alg�lanan özne-nesne onun dü³üncesinde bir ak�l halindedir. 'Ben' ile ötekinin

durumu, duru³u o etkilerden do§ar. Sartre'a göre, sanatta 'bak�³'da bunun üzerine

kuruland�r. Lacan ise; bilme örtmeyi alg� ötesi bir durum olarak görür. Yani duyusal

olan� içten geçi³; özne-nesne'de duru³ hali biçiminde de§erlendirir. Bu da sanatta

'bak�³'ta kavramsal düzeni bozmada onu atak k�lar. Simgesel gerçek ile düzenin dü-

zensizli§ine geçi³i sürekli i³aret eder.

Bu nedenledir ki, Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'daki sanat 'bak�³'�n� ça§da³

sanat�n gelece§inde bir töz olarak alabilsek de, "yeni", geli³eni de göz ard� edemeyiz.

Ama dönü³me ve zaman�n ruhunu yakalamada "yeni"nin ne oldu§unu görmek, gös-

termek için, bu 'bak�³'�n yal�nl�k, gerçeklik, iletmek, bak�³ aç�s�, estetik kavramlar�n�n

önemini de görerek yol almak kaç�n�lmazd�r.

Burada söylemek istenilen, iktidar�n 'bak�³'�n�n egemenli§inden s�yr�lan sanatç�

parçalanan bir dünyada her zaman yeni bir aray�³a yönelerek yeni 'bak�³'� kurma ça-

bas� içinde olur. Burada uzun derin olan 'bak�³' meselesini bu üç dü³ünür taraf�ndan
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s�n�rlanmas� ile birlikte, günümüzde yeni 'bak�³' söylemleri geli³tirildi§i ifade edilir.

�³te alt� çizilen yal�nl�k, gerçeklik, iletmek, 'bak�³' aç�s�, estetik sanatsal 'bak�³'� dö-

nü³türücü yanlar�d�r. Bunlars�z bir yap�t�n eksikli§i sanatç�y� hiçle³meye yöneltece§i

kesindir. Bütün bu örneklemelerde ortaya ç�kan günümüzde sanat için yeni bir pen-

cerenin (Yeni bir 'bak�³' aç�s�) aç�lmas�na ihtiyaç duyulmaktad�r. Sanatta ça§a ve

zamana göre 'bak�³' de§i³kendir. Bu da sanatç�n�n aray�³�n�n en temel ko³uludur.

Ça§da³ sanatta 'bak�³'�n izlerden, etkilerden, ivmelerden giderek sürekli 'yeni'nin

de§i³ken olan�n ard�nda oldu§u görülmektedir. Ba³ka bakma biçimi ile sanatç� 'kendi

kendini yapan' bir durumu tarihselle³tirir. Bu noktada da kültürel araçlar�n farkl�-

l�§� onun duru³, 'bak�³'�n� etkiler. Merkezden kopup bir hiçle³me alg�s�na yönelir.

Gösterinin mutlak, dogmatik olma hali, onda bir tür alg� yan�lsamas� yarat�r.

Teknolojik geli³meler sanatsal 'bak�³' imlerini zaman içinde de§i³ikli§e u§ratt�§�

gibi; sanatç�n�n alg�s�nda da yeni 'bak�³', kavray�³, yans�tma bilinci geli³tirir. Sa-

natç�n�n bu noktada geldi§i yer asl�nda s�n�rd�r. Bunu e³ikte duru³, geçi³, de§i³ip

de§i³meme olgusu olarak da de§erlendirilir.

Sanattaki yarat�c� töz ister istemez varolunan bir duru³u, ortam� 'bak�³'la ifade

etmek zorundad�r. �³te bu da sanatç�n�n kendini konumland�rd�§� dü³üncenin izle-

rini yans�t�r. Yani gerçek'e 'bak�³'�, yorumu esast�r. Yeniden öznenin merkezlenmesi

ile; kültürel araçlar�n bunu yeniden in³a edip özne nesne ili³kisinin yeni bir 'bak�³'la

dönü³üme u§ramas�d�r. Parçalanm�³ merkezin yeniden bütünlenmesi yeni dönem sa-

natç�n�n ç�k�³ noktas�n� olu³turur.

Ça§da³ sanat�n geldi§i noktada sanatç�n�n 'bak�³'�n�n temellendi§i alg� ve imge

düzlemi, söylemini belirleyen 'bak�³' yeni bir ivme kazanm�³t�r. Burada bunun etkileri

gösterilmi³tir. Sanatç�n�n geldi§i noktada, yeni ütopyalar yaratmas� kendi ütopyas�

içinde yeni bir sanatsal 'bak�³' edinmesinin kaç�n�lmazl�§� ifade edilmi³tir. Bu da onun

merkezde kalmas�n�n önemini ortaya koymu³tur.

Burada as�l geli³tirilmek istenen söylem ³udur; yarat�c�l�§�n tözü bilimsel dü³ün-

cenin ayr�lmazl�§�na i³aret ederken; sanatç� için vazgeçilmez olan bilgi, bilim, alg�

yetisi, ça§�n� kavrama dü³üncesi tümüyle bilimin geli³mesinde hem estetik hem de
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duyumsal olarak etkileyici kaynakt�r. Bu kar³�l�kl� etkile³im ve ileti³im sanat�n, sa-

natç�n�n tözsel gerçekli§inde kendi varl�§�n� bulur. Felsefe, bilim, teknolojik geli³meler

sanat�n, sanat biliminin olu³umunda etkin olmas�ndan dolay�, sanat biliminin olu³-

mas�n�n önemi ve gereklili§i ortaya ç�kmaktad�r.
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