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Geçmişten günümüze dünyanın birçok yerinde ol-
duğu gibi Hindistan topraklarında da tarihi etki-
leyecek sınırsız sayıda sanat eseri ve sanatçılar 

var olmuştur. Bu büyük uygarlığın yüzyıllarca dönüştü-
rerek sürdürdüğü felsefe, din, ideolojilerini yansıtan sanat 
eserlerini incelemek ve açıklamak için yine yüzyıllara ih-
tiyacımız olacak fakat genel bir bilgi elde etmek için Hint 
sanatını anlamamıza yardımcı olan, bilinen ilk kaynakları 
inceleyerek başlamak günümüzdeki etkileri az çok göre-
bilmemizi sağlayacaktır.

Tarih öncesi dönemlere bakıldığında, Hindistan alt kı-
tasında taş devrine ait yerleşim bölgelerinin kalıntıları 
günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanların mağara ve taş ko-
vuklarını yerleşim yeri olarak kullanmaları, bu yerlerin 
günlük hayatlarını yansıtan kalıcı izlerinin de zemini ha-
line getirmiştir.

Yaklaşık MÖ 10.000’lerde Ajanta, Bagh, Armamalai, 
Bhimbetka ve Vindhiyan vadisinin mağaraları günümüze 
önemli bilgiler aktarmaktadır. Bu mağaralarda yaşamış 
insanların günümüz sanatını da etkileyebilecek teknik ve 
tarzda muhteşem eserlerin sanatçıları olduğu görülebilir. 
Bu eserlerde duygu ve düşüncelerin ifadelerinin yanı sıra 
ölümler, cenazeler, ritüeller, insan figürleri ve genellikle 
de boğa, inek, fil, antilop, aslan, maymun gibi hayvan fi-
gürleri duvarlara resmedilmiştir. 

Renkli boyaların da kullanıldığı bu resimlerde boyalar 
doğadan hazırlanmış, kalıcı ve etkili renkler keşfedilmiş-
tir. Örneğin sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızı rengi 
elde etmek için hematit ve demir oksit, beyaz renkler için 
kalsiyum ve kaolin, mor renk için manganez gibi madde-
ler kullanılmıştır.

Resimlerin bulunduğu binden fazla kaya sığınaklarının 
yarısından fazlası kuzey-orta Hindistan’da Bhopal civa-
rında olduğu görülmüştür. Bu barınaklardaki resimlerin 
hepsinin erken döneme ait olmadığı, zaman içinde diğer 
kültürlerden etkilenerek yeni kompozisyonların yüzyıllar 
boyu eskilere eklenerek, tarihi farklılıklarla günümüze 
ulaştığı arkeologlar tarafından tespit edilmiştir.  Neolitik 
dönemde yapılan çömlekler, mühürler, heykellerde bu 
farklılıklar açıkça görülebilir.

Daha sonraki yıllara ait “Doğu Pencap’ın Harappa” ve 
“Sind’in Mohenjo-Daro” yani İndus nehrinin bulunduğu 
bölgede çok gelişmiş bir uygarlık kalıntıları arkeologlar 
tarafından bulunmuştur. Bu uygarlığın yaklaşık bin yıl 
var olduğunu gösteren kalıntılar arasında günlük kullanı-
lan aletler, silahlar ve bunların dışında fildişinden, toprak-
tan bakırdan yapılmış sanat eserlerine de rastlanmaktadır.

Erken yerleşik dönem toplumlarında MÖ 4000 yılların-
da İndus nehri civarında yerleşenler, önemli gelişmeleri 
başlatmış oldular, bronz ve bakırın kullanıldığı ve ayrı-
ca el yapımı çömleklerin de bu dönemlerde yapıldığını 
gösteren kalıntılar arkeologlar tarafından bulundu. Erken 
dönem İndus bölgesi sanatında da görülen motifler,  bo-
ğalar, bitkiler daha sonraki dönemler de tekrar ederek 
yeni temalar oluşturmuştur. Bazı soyut motiflere daha 
sonraki dönemlerin dinsel sembollerinde de rastlandığı 
görülmektedir.

MÖ 3500’lü yıllara ait Mehrgarh bölgesinde bu yöreye 
özgü kırmızı üzerine siyah süslemeleri olan çok sayıda 
çömlek bulunmuş olması o dönemde çömlek tekerleği-
nin keşfedilmesine bağlanmıştır. Daha sonraki dönemlere 
ait kuzey bölgelerinde ise Mehrgarh çömleklerinin farklı 
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tarzları ortaya çıkmıştır. Özellikle Mohenjo-Daro bölgesinde bordo 
üzerine siyah çiçekler, geometrik desenler belirli bir tarz oluşturmuş-
tu. Küçük sabun taşlarına yapılmış mühürlerin üzerinde yazılar ve 
insan, rahip figürleri, boğa, fil gibi hayvan figürleri ya da swastika 
gibi geometrik desenlerin muhteşem tasviri ile eşsiz sanat eserlerine 
dönüşmüşlerdir. Mühürlerin ipe geçirilip asılması için delikler de  ya-
pılmıştır.

Günümüzde araştırmacılar İndus vadisi uygarlığının Harappa ve Mo-
henjo-Daro bölgelerinin ortak yönetiminde olduğunu düşünmektedir. 
Bu uygarlıkların zayıflaması, kuzeyde bulunan Aryan halkının bu böl-
geyi ele geçirmesini kolaylaştırmıştır. 

Aryanların İndus bölgesine yerleşmesi ile MÖ 1500-450 yıllarında Ve-
dik dönem, yani “Veda” olarak adlandırılan kutsal metinler ve bunların 
felsefî yorumları Upanişadların daha sonra destanların ve şiirlerin ol-
duğu epik dönemin de başlamasını sağlamış ve Hint sanatına yeni bir 
etki katmıştır. 

Aryanların istila ettiği bölgede yerli halk olan Dravidler yaşıyordu. 
Mamallapuram’da bulunan, Shore Tapınağı, monolitik kaya kabart-
ması ve Hindû tanrılarının heykelleri erken Dravidyen mimariyi gös-
terir. Dravid ve Aryan kültürü ile etkileşimleri sonucunda farklı tarzda 
tanrısal öğelerin vurgulandığı, geleneksel bir sanat ortaya çıktı. Ayrıca 
çok çeşitli insan topluluklarının ve uygarlıkların var olduğu Hindis-
tan’da çeşitli etnik köken, dil farklılıkları, din farklılıkları, özellikle 
Hindûizm ve Budizm gibi iki önemli dinin  bu bölgede ortaya çıkmış 
olması bu farklılık ve çeşitliliğin dışa vurumu olan sanatına da yan-
sımıştır. Korkular ve inancın getirdiği dinî ifadeleri de resme yansıt-
maları, içinde barındırdığı tanrılar ve kahramanlar, sanatın konusunu 
dinsel kaynaklar olarak belirlemiştir.

Hint sanatının Vedik ve Upanişadik bu dönemlerinde, Jainzm’i tanıtan 
aydınlanma yolunda her şeyi terk etmiş olan Mahavira, Sakya kabi-
lesinden gelen ve MÖ 563-483 yıllarında yaşadığı düşünülen mânevî 
rehber aydınlanmış bilge kişi Sakyamuni Buddha ve Magadha Krallı-
ğının yükselmesi etkili bir dönüşüme sebep olmuştur.

Din ve Kültür değişiminin dışında siyâsî iktidarların da sanatta önemli 
etkileri olmuştur. Erken Hanedanlıklar döneminde; Maurya Dönemi, 
Sunga Dönemi, Gupta Dönemi siyâsî açıdan olduğu gibi kültür, sanat 
ve bilimde de önemli bir yere sahiptirler. 

Maurya Hanedanlığı (MÖ 4 - 2)
Hanedanlığın kurucusu 25 yaşında lider olan Candragupta Mauryadır. 
Büyük İskender Hindistan’a girdiğinde istilacı olarak kabul edilmiş ve 
İskenderin Hindistan’dan ayrılması ile Chandragupta Maurya Hindis-
tan’da politik birliği sağlamış ve ilk imparatorluğu kurmuştur. Kendin-
den önceki kral Dhana-Nanda nın kötü yönetiminden halkı kurtararak 
iyi bir lider olduğunu ispat etmiş ve başarılarla dolu bir hayatı olmuş-
tur. Brahman bir baba ve çiftçinin kızı annenin çocuğu olan farklı kast 
sistemine rağmen önemli bir kimlik oluşturmuş sadece siyâsî değil 
kültürel ve sanat alanında da önemli gelişmelerin oluşmasına katkıda 
bulunmuştur. Bu dönemde sanatsal gelişmeler Maurya dönemi olarak 
tarihe geçmiştir. Mimarlık alanında özellikle “stupa” (anıt, tapınak) 
mimarisi, Budist tapınakların yapılmasında önemli bir yer almıştır. 
MÖ III. yy. ’da yapıldığı bilinen Sanchi stupasının evreni semboli-
ze ettiği düşünülür. Düzen, dinamizm, tekrar eden desenler, tanrıla-
rı, ölüm ve yeniden doğuşu anlatır. Ayrıca heykelde Maurya dönemi 
bugünkü dönemden bile daha etkili sayıldığı araştırmacılar tarafından 
açıklanır. Resimlerden ise günümüze ulaşanlar çok azdır. Maurya dö-
neminin önemli krallarından biri de Aşoka olmuştur. (MÖ 268-283)

Budist Sanat 
Büyük bir zenginliğin içinde doğan Sakyamuni Siddharta Buddha, ha-
yatın içindeki acıların nasıl yok edilebileceğini keşfetmek ve gerçeklik 
arayışı için tüm maddî varlığını ve ailesini terk ederek bir yolculuğa 
çıkar ve derin düşünce (meditasyon) tekniği ile kendi öğretisini keşfe-
der. Aydınlanma sürecinin ardından, etrafında bulunan keşişlere reh-
berlik ederek Budist keşişler topluluğunu kurar. Buddha sınıf ayrımına 
tamamen karşıydı ve karşılaştığı her insanla konuşup, kendi öğretisini 
aktardı. Keşiş olarak sürekli dolaştı ve gittiği yerlerde konaklamak ve 
sohbet etmek için yapılar inşa edildi ve bu yapıların mimarî özellikleri 
Budist sanatın temellerini oluşturmuş oldu. 

Daha sonra Buddha heykelleri Budizmin sembolü haline geldi. Yunan 
heykel sanatından etkilenen Hindistan’da, Buddha’nın heykelleri de 
Yunan heykellerine benzemeye başladı. Gandhara’da MS. 2. yy. ’da 
yapılan Buddha kabartması Budist sanatın ilk örneklerinden olmuştur.

Maurya döneminin ardından Budist sanat gelişerek devam etmiştir. 
Budist sanatta Buddha heykelleri kullanılmıştır ve daha sonra Hin-
dûizm figüratif sanatında da bu figür etkili olmuştur.

Gupta Dönemine ait bir heykel

Shore Tapınağı, Dravidyen Mimarisi
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Sunga dönemine ait Budist anıtların en önemlileri VidÎsâ yakınların-
daki tepede olan Kum manastırıdır. Budizm adına binlerce anıt tapı-
naklar (stupa) yaptırılmıştır.

Sunga Hanedanlığı (MÖ. 185-75)
Maurya hanedanlığının yıkılmasından sonra, günümüzün Doğu Hin-
distan, Nepal ve Bangladesh bölgesini kapsayan Antik dönem Maga-
dha bölgesinde, Sunga Hanedanlığı imparator Pushyamitra tarafından 
kurulmuştur. Sanat ve bilimde ilerlemeler bu dönemde de devam et-
miştir. 

Sanat Afganistan ve Pakistan’da Antik Yunan tarzının da kullanıldığı 
Gandhara okullarının etkisinde bulunan Mathura okulunda yükselişe 
geçti. Genelde Budha ve Jakata’nın hayatı, sanatın konusunu oluştu-
ruyordu. Bihar, Bodh-Gaya bölgesinde bulunan Mahabodhi manastı-
rında, Budha’nın aydınlanmaya ulaştığı, dikdörtgen içine alınan Bodhi 
ağacı, Sançi Stupa’sının kapıları Sunga sanatına önemli bir örnektir.

Mathura Sanatı Sonrası (50-320)
Gandhara okulları sanat tarzı ve buna paralel alçı kullanarak süsleme 
heykelciliği gelişirken, Hindistan’ın güney bölgelerinde eski Hint ge-
leneklerine ait tarzı devam ettiren heykelcilik okulları gelişti. İndus 
bölgesinde yüzlerce yıldır kullanılan, geleneksel sembolik tarzdan ya-
rarlanılan Mathura tarzı, tamamen Hindistan’a özgü bir tarzdır.

Gupta Hanedanlığı (3-5 YY.)
Kuzey ve Orta Hindistan bölgelerini kapsayan Gupta hanedanlığı bi-
lim, kültür ve sanatta çok ileri bir seviyeye gelmiş, önemli eserler orta-
ya çıkarmıştı. Tarihçiler Gupta hanedanlığını klasik uygarlığın modeli 
olarak gösterirler. Bu dönemde Hindûizm yeniden ön plana çıkmıştır. 

MÖ II. yy. ’da Maurya imparatorluğunun çöküşü ile yaklaşık 500 yıl 
Hindistan zor bir dönem geçirmiş, Sakalar ve Kuşanlar gibi yabancı 
hanedanların kendi aralarında savaşmaları ve kuzey Hindistan bölge-
sine kısa süreli yerleşmeleri kültürel etkileri de beraberinde getirmiştir. 
Afganistan ve Pakistan merkezi olan Kuşan hanedanlığının Perslere 
yenilgisi Hindistan’daki etkisini de azalttı. Perslerin Romalılar ve 
Müslüman Araplarla yaptıkları savaşlarla kültürel etkileşim Kuzey 
ve Orta Hindistan da yerleşmiş olan Kuşan hanedanlığına da geçmiş, 
Kuşanların zayıflamaya başlaması ile Guptaların (Magadha devletinin 
içinden) yükselişi başlamış ve dış güçlerin etkisi ile sanatta Gupta dö-
neminin ortaya çıkmasının temelleri atılmış oldu. 

Hindistan’da Gupta hanedanlığından önce her ne kadar zor bir dönem 
geçirmiş olsalar da önemli gelişmelerin hareketliliği başlamış oldu, 
bu dönemde Hindûizmin kast sistemini benimsemeyen yabancıların 
Budizmi benimsemeleri ile Budizmin gelişmesine sebep olmuşlardı. 
Ayrıca Kuşan döneminde Roma sanatından etkilenen “Ganhara sanat 
okulunun” Hint tarzı benimseyen “Mathura sanat okulu” ile birleştiril-
mesi Roma ve Hint kültürünün sentezlenerek yeni bir tarz olan Gupta 
tarzının ortaya çıkmasına sebep oldu.

MS. 510’da Hunlar tarafından Kuzey Hindistan ele geçirilmiş, kısa 
süreli olmasına karşı etkileri kalıcı olmuştur. Bu dönem Kuzey Hin-
distan’da bilim, edebiyat, sanatta klasik çağın sona ermesi ve Orta çağ 
döneminin başlamasına sebep olmuştur. Maurya ve Gupta dönemle-
rinin arasındaki en önemli fark ise Maurya son hanedanı Aşoka’nın 
Budizmi savunması, daha sonra kuzey Hindistan’a gelen yabancıların 
da Budizmi benimsemesi, Guptaların ise Hindûizmi yeniden canlan-
dırmaya başlamalarıdır. Guptalar tekrar Sanskrit dilini kullanmaya 
başlamış ve edebî yazılarda, yazıtların çoğunda Sanskrit dili kullanıl-
mıştır. Şair ve yazar olan Kalidasa Sanskrit dilinde eserler yazmıştır. 
Puranaların (efsaneler) sembolik ifadeleri de Gupta döneminde oluş-
turmuştur. 

Bu dönemde mimarî ve Heykel birlikte kulla-
nılmıştır. Heykel sanatında insan bedeninin 
kıvrımlarını ortaya çıkartarak, ölçülü ve 
uyumlu şekiller verildi. Orantılar, ma-
tematik hesaplarıyla yapılarak kurallar 
üretildi. Bedenlerin üzeri ince örtülerle 
örtülmeye de başlandı. Konusunu din 
ve efsaneler oluşturdu. 

Yunan sanatından da esinlenerek Bu-
dha heykellerini antik yunan heykel-
lerinin biçimlerine yakın olarak yap-
maya başlamışlar ve Budha heykel-
lerinin arkasına haleler yerleştirdiler 
ve bu haleler zamanla değiştirilerek 
renklendirilip, süslenip  büyük çem-
ber görüntülerini almıştır.

Gupta tarzı mimarîde ise kaynaklar 
Kuşan, Mathura ve Gandhara’dan 
esinlenmiştir. Küçük sanchi tapınak-
ları yapıldı, daha sonra tek bir dikdört-
gen bloktan oluşan Garbha Griha tarzı 
tapınaklar yapıldı. Puranaların içinde 
geçen mitolojik sahneler ve karakterler, 
çok süslü paneller kullanıldı. Mimarî açı-

Gupta Dönemine ait bir heykel

Sunga Dönemine ait 
bir erkek figürü
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dan yeni tarzlar oluşturuldu, süslü çok katlı çatılar, sütunlar yapıldı. 
Gupta mimarîsi daha sonraki dönemlerde de etkili olmuştur. 

Hindistan’ın Parçalanması
Gupta döneminden sonra Hindistan bağımsız devletlere ayrıldı. Hindû 
dini resmî din kabul edildi ve dinin sanata etkisi ile resim ve heykeller-
de figürler genellikle Hindû Tanrıları ve karakterini konu aldı. 

Güney Hindistan bölgesinde yaklaşık 7. yy. ’da Mavalipurani, heykel-
leri anıtsallaştırarak Ganj nehrinin hareketini anlatan eserler yapmıştır. 
Daha sonra bu tarz Orta Hindistan Dekkan bölgesi, Ellora’daki Kai-
lasal tapınağına kaymıştır. Burada Ramayana efsanesini anlatan, kaya 
duvarlarına yapılmış heykeller bulunur. 

1000’li yıllarda Gazneli Mahmut da Hindistan’a seferler yapmış ve 
İslâm - Hint kültürünün etkileşimine sebep olmuştur. Daha sonra 1206 
yılında Müslümanların Hindistan’a gelmesi ile Hindistan’ın gelenek-
sel özgün sanatı değişim geçirerek İslâm sanatının birçok dalından 
etkilenmeye başlamıştır. Özellikle minyatür resim, kuyumculuk, do-
kuma, halı ve mimarî açıdan İslâmî tarzı yansıtan önemli eserler yapıl-
mıştır. En önemli mimarî eserler; Tac Mahal ve Fatehpur Sikri Câmii, 
Kuvvet-ül İslâm Câmiidir.

Yeni Delhi bölgesinde, 1526 yılında kurulan Moğol-Türk İslâm Dev-
leti olan Babürlerin döneminde minyatür sanatında önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. Hindistan’da Babür resim akımının öncüleri İranlı Mîr 
Seyyid Ali ve Abdüssamed olmuştur.  

Babür minyatürleri İslâm sanatından farklı olarak perspektif, ışık, renk 
kullanımında insan ve hayvan tasviri bakımından batı tarzına daha 
benzer eserler ortaya çıkartmıştır.

Müslüman Türk mimarisinde sade düz duvarlar, geniş avlu yapılırken, 
heykel ve figürün olmamasına önem verilirdi. Hint mimarisinde ise 
heykel ve sembollerle süslenmiş yapılar önemliydi.

İngiliz Sömürgeciliği Dönemi (1841-1947)
Hıristiyanlık dini Hindistan’a ilk kez MS 52 yıllarında Havari Tho-
mas’ın Güney Hindistan’ın Malabar sahiline gelip Hıristiyanlığı yay-
maya başlaması ile bu dinin öğelerinin kullanıldığı sanatın da Hindis-
tan’a ulaşmasına neden oldu. Hıristiyan sanatçıların eserlerinin Hintli 
sanatçılar tarafından kopya edilmesi, özellikle Îsâ’nın çarmıha gerilme 
ve çarmıhtan indirilme konularının sıklıkla işlendiği görülmektedir.

Ticarî sebeplerle 15. yy. ’da Portekiz’in Ümit Burnu’nu geçerek Hin-
distan’a ulaşmaları ile Portekizliler batı Hindistan kıyılarında yerleş-
meye başladı ve ardından Hollanda, Fransa, İngilizler ve Danimarka-
lılar da geldi.

İngiliz şirketler ticarî açıdan gelişip arttıkça 1600’lü yıllarda küçük 
bir ticarî şirketten 18. yy. ’da, o bölgede siyâsî bir devlet halini alması 
Hindistan’ın en büyük pamuk ve ipek üreticisi olduğunu anlaması ile 
başlamıştır. 

İngiliz sömürge döneminin Hint sanatında büyük etkileri olmuştur. 
Batının sanat tüccarları maddî açıdan zayıflayınca, Avrupalı müşteriler 
için hazırlayacakları sanat eserlerini daha uygun fiyatlarla yaptırabi-
lecekleri sanat okullarını Hindistan’da açarak, Hintli sanatçılara batı 
tarzlarını tanıtıp uygulatmaya başladırlar. Örneğin Bombay Sanat Top-
luluğunun 1888 yılında kurulması ile önemli eserlere imza atılmaya 
başlandı. Raja Ravi Varma’nın resimlerinde de Avrupa Hint tarzlarının 
çok etkileyici bir şekilde kaynaştığı görülebilir. 

Resim alanında 1800’lerde Kalküta’da toplumsal ve ekonomik geliş-
meye tepki olarak sulu boya tekniği ile yapılan Kalighat resim tekniği 
gelişmiş Hintli ve Batı sanatının sentezi olan bir tarz ortaya çıkmıştır. 
Anlatımlar zaman içinde sadeleşti ve daha cesur ifadeler aldı. Bu tek-
nik litografi (kireçtaşı ve mürekkeple baskı) ve diğer baskı tekniğine 
karşı daha fazla dayanamadı ve 1930’larda son buldu.

Çağdaş Sanat
1947 yılında Hindistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra, Hindistan 
sanatının önemli bir merkezi olan Bombay’de altı kişiden oluşan “Ye-
nilikçi Sanatçılar Grubu” kuruldu ve birçok çeşitliliğin sentezi olarak 
yeni bir tarz ile kendilerini ifade etmeye başladılar. 10 yıl boyunca 
etkili oldular ve önemli sanatçıların ortaya çıkmasını sağladılar. 

Günümüz Hintli sanatçılardan olan Bose Krishnamachari ve Bikash 
Bhattacharya da bu akımın etkisinden çıkmıştır. Bharti Dayal ise gü-
nümüzde Mithila bölgesine ait Madhubani tarzı resimleri kendine göre 
yorumlayarak önemli eserler yaratmıştır.

Sadece Hindistan’da değil tüm dünya da büyük beğeni kazanan sanat-
çıların eserleri açık arttırmalarda milyon dolarlara alıcı bulmaya baş-
ladı. Vasudeo Gaitonde, Francis Souza, Tyeb Mehta modern resmin 
ustaları arasındadır. Yeni dönemde ise Anish Kapoor, Atul Dodiya, 
Bharti Kher örnek gösterilebilir. 

Hindistan’da resim ve heykelciliğin dışında sinema, dans ve müzik 
de önemli bir yer tutar. Dans ve müziği kapsayan dramatik teori çalış-
ması olarak, MÖ 200 yıllarında yazıldığı tahmin edilen “Natyasastra” 
gelenekleri ve dinsel metinleri tiyatral bir yaklaşımla müziğin teori 
ve pratiği ile sözlü olarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan, 
aktörler tarafından uygulanan bir eserdir ve bu uygulama günümüz 
Bombay film çalışmalarını da etkilemiş ve popüler filmlerin içine mü-
zik ve dansı da dâhil etmiştir. Hint müziğinde tüm sazlar insan sesine 
benzetilir ve ritm çok önemlidir. Müzikteki makamları konu edinen 
minyatürlerde 17. yy. sonlarına doğru etkili olmuştur. Hint danslarında 
melodi ve ölçü ile saf dans (nrtta) ile seslendirilen şiir dizeleri ile mim 
dansı yorumlanır. Müzikte ise yaylı bir saz olan Sitar özellikle Kuzey 
Hindistan’da çok önemli bir yere sahiptir.

Şiva’nın dans eden tanrı görüntüsü olan Nataraj’ın davulunu çalıp 
dans etmesi, sanatın tanrısal boyutunu ifade eder ve hala günümüz 
Hint filmlerinde bu temalar kullanılır. Dram, komedi, romantizmin 
önemli yer tuttuğu sinema sektörü, yaklaşık iki milyon çalışanı ile bir 
sanayi haline gelmiş ve dünyanın birçok yerinde Hint kültürünün özü-
nü açığa çıkartan bu filmler büyük taleplere ulaşmıştır. 

Kaynakça
• Hindistan’da Türk-Müslüman Mimari ve Resmi Sanatı, Prof. Dr. İnci 
Macun

• Hint Dünyası, Gordon Johnson, İletişim Yayınları,1998 

• Art of Ancient India, Susan L. Huntington

• Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi, 1993

Çağdaş Dönem Sanatı, Amrita Shergil
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verilmesinde bir ara durum varlığı, bir orta terim olma konumunda 
direterek anlamı kendi tinselliğinden doğurması gerekmektedir. Yara-
tım acılı bir süreçtir; duygu ve dış nesnelerin ötesinde bulunacak olan 
anlamın, tümel güçlerin egemenliğinde,  içsel ile dışsal olanın denk 
kılınarak yakalanma çabasıdır. İçerik ile biçim ayrı düşecek, belki de 
uyuma hiç girmeyecektir; rüzgarda savrulan alevden saçların kokusu 
ve dalgası duyumsanacak ancak saçlar yanmayacaktır! “Önünüzde 
bir kadın var, sizse bir resim arıyorsunuz… Sanat nerede? Onu iyice 
gizlemişim, sanki yok edivermişim değil mi?” Frenhofer’in bu çığlı-
ğının üzerinden yaklaşık iki yüzyıl geçmiş olsa da sanat ve sanatçının 
tamlanamamışlığı, hemen her türlü sıradan tikel uğrak zorlanmış olsa 
da, doyuma ulaşılamaması güncel bir sanat sorunsalı olarak varlığını 
sürdürür. 

İçerik ve biçimin kusursuz uyumlu birliği üstat için eksik bir anlatım-
dır; tuvalden neredeyse çıkıverecek denli dirimli resmedilmiş  olan 
Fitneci Güzel üstat için yeterli değildir, bir şeyin eksik olduğu yönün-
de sancı veren bir kuşku içindedir. Öncesiz ve sonrasız soyut tin, ken-
disini, ancak tinsellik olarak bildirebileceği için,  duyumsadığı mutlak 
tin yani özgür tin, gerçek varoluşunu tuvaldeki kusursuz bedenin ifa-
desinin üzerine çıkarak ve ötesine geçerek gerçekleştirecektir. O da 
“Orpheus gibi sanatın cehennemine inip oradan yaşamı getirmek” 
istemektedir. “Benim yaptığım resim değil bir sevdadır, ben ressam-
dan çok bir aşığım.”...“Kuşku içindeyim.” Bir yandan şiir bir yandan 
düşünce fırçayla yarışmaya yönelmekte ve onu zorunlu olarak kuşku-
ya götürmektedir çizginin varlığından bile kuşku duymaktadır.

Devinen tinsellik, sanatçının nerdeyse acı çekerek ulaştığı bu kusur-
suz dışsal  anlatım, klasik resim, şimdi bir çelişki bir çatışkı olarak 
sanatçının karşısına dikilmiştir ve biçimsel açıdan elde edilen eksik-
sizliği yok etmeye yöneltmektedir, kusursuz beden de aradan çıkma-
lıdır. Örtük olanın özbilinçli olana ifadesi nasıl başarılacaktır? Sanat 
kendisini aşmaya davet edilmektedir. Bu kusurlu varoluşu aşmak için 
tuvale dokunan her fırça darbesi bir soyutlamadır artık. Bir kadın be-
denini tüm kusursuzluğu içinde sergileyen Gillette’in modelliğinden 
sonra üstat Fitneci Güzel’i göstermeye hazırdır; eseri kusursuz bir di-
rimli bedenden çok daha fazlasını anlatmaktadır. Oysa Poussain ve 
Porbus tuvalde bir kargaşa dışında yalnızca mükemmel resmedilmiş 
bir ayak görürler, onların bakış açısından tuvalde görülecek bir şey 
yoktur. Genç Poussain ve orta yaşlı Porbus, Frenhofer’in erken bilinç 
aşamaları olarak kendilerine örtük olan bu başyapıtı açık ve seçik ola-
rak anlamaktan uzak olsalar da, Güzel’in ölçütü genç bilinç tarafın-
dan sunulmuştur. Onlar tuvalde, klasik dönemden arta kalan bir ayak 
dışında, yalnızca boya katmanları, değişik renkler ve fırça darbeleri 
görürler; ayaksa son derece güzel ve canlıdır. 

Sanatta İdeal eylemin saf edimselliği, sadece olumlu ve tözsel güçler-
ce yönlendirilebileceği için bu eserde sanatta özünlü geçişler olduğu 
ve her bir kıpının bir üst kıpı tarafından belirlenmiş olmasının aynı 
zamanda bir sınırlanma olduğu da imlenmiştir. Balzac sezgisel ola-
rak, resim sanatının eksik bir tikel anlatım olduğunu, sanatın bildirim 
yetisinin daha derin öznellik kapsayabildiğini ve zaman ile mekânda 
tutuklu kalan tuvalin, bunun iptal edilmesi ile daha yetkin bir anlatı-
ma geçebileceğini biliyordu, bunu bildiği için şu soruyu sorabilmişti: 
“Tablodaki yüzler hareket edecek olsalar, tuvalde işlenen gölgeli kı-
sımlar da ışıklanacak mıdır?” Bu geçişler zorunludur ve ancak dış-
sal aracın ortadan kaldırılması ile olanaklıdır. Böylece öykünün son 
sayfalarında,  bir sanat eserini tinselliğinde duyumsayan bir sanatçı 
inceliğiyle üstat Frenhofer’a bakan genç Poussain şöyle der: “Ressam 
olmaktan çok bir şair.” Yaşamının ileri bir döneminde “Ayrılamaz 
bir biçimde birbirine kenetlenmiş etkiyle nedeni, şair de, ressam da, 
yontucu da birbirinden ayırmamalıdır! Asıl savaş, işte odur!” diye-
cek olan da odur.

Fransız yazar Honoré de Balzac’ın Bilinmeyen Başyapıt isimli eseri 
sanatı kavramsal düzeyde ele alan, kapsamlı düşünme olanağı sunan 
bir kısa öyküdür. On dokuzuncu yüzyılda yazılmış olmasına karşın 
zamanına aşkın tinselliği okuyucuyu sarsıcı niteliktedir. Bugüne dek 
Cezanne, Matisse, Picasso gibi birçok ünlü sanatçının, Karl Marks’ın, 
sanat kuramcılarının ilgisini çeken bir başucu yapıtı olmuştur. Bal-
zac’ın ve öykünün tinselliğinden derinden etkilenen Picasso’nun 
1937 yılında olayın geçtiği adres olan Grands Augustins sokağında 
konumlandırılan aynı binada bir yer tuttuğu ve bir süre burasını işlik 
olarak kullandığı bilinmektedir. 

Balzac bu kısacık eseri ile, Dünya Tininin özsel ereğini açımlarken 
geçtiği sanat uğrağında, özgül yeterlilikten evrensel yeterliliğe zor-
ladığı sanatçıyı ve bunu yaparken sanatçının içine düştüğü yabancı-
laşma kaynaklı çelişki ve parçalanmayı ustalıkla ortaya koymuştur. 
Üstat ressam Frenhofer’in, on yıldır üzerinde çalıştığı ve öykü örgü-
sünün, etrafında kurgulandığı resim olan Catherine Lescault, Fitneci 
Güzel’i sonunda yakarak ve ölerek eriştiği netlik okuyucu için ola-
naklı değildir; aksine, eser bizi artan sorular ve bulanık bir kavramsal 
derinlik ile başbaşa bırakır.

Balzac’ın dahice bir sezgi ile yazdığı bu öykü soyutlamanın sanat 
alanında bir öncülüdür. Çağ açıcılık, yarım yüzyıl sonra Société des 
Gens de Lettres’in kendisinden Balzac’ın bir heykelinin yapılması 
istenilen Rodin’in uzun bir inceleme ve onu izleyen dört yıllık bir 
kuluçka döneminden sonra kimilerince ilk soyut heykel olarak kabul 
edilen Balzac Anıtı’nı, yazarın gücünün neredeyse soyut bir sembolü 
olarak tamamlaması ile sürmüştür. Balzac’ın onurlandırılması adına, 
bu siparişi veren Société des Gens de Lettres, tüm geleneksel eğilim-
leri kıran ve yazarın “gerçekçi” bir gösterimi olmaktan çok uzak olan 
bu heykeli kabul etmemiştir. 

Öykü, genç ressam Poussain’nın tanımadığı ancak öykündüğü usta 
ressam Porbus’u işliğinde ziyarete giderken, aynı anda başka bir zi-
yaretçi olan çok yaşlı bir adama rastlaması ve birlikte geldiklerinin 
düşünülmesinden dolayı eve kabul edilmeleri ile başlar. Yaşlı adam, 
Porbus’un, önünde yerlere eğildiği üstat Frenhofer’dir. Sanat, sanatta 
güzellik kavramı ve bunun edimselliği üzerine kısa bir giriş yapılır. 
Üstat on yıldır üzerinde çalıştığı resmini Catherine Lescault, Fitne-
ci Güzel olarak anmaktadır. Catherine Lescault’yu bir türlü tamam-
layamamakta, artık bittiği sezgisini verecek olan son fırça darbesi 
gel-e-memektedir. Üstat yeterince kusursuz bir ifade yakalayabildiği 
konusunda pekin değil, aksine derin bir kuşkudadır; küçük de olsa bir 
eksik vardır. Sevgili konumuna yükselttiği  Fitneci Güzel’ini kimseye 
göstermemektedir, Catherine’in bedenine başka bir göz değmemiştir. 
Poussain, Frenhofer’e, kuşkusunu giderebilmesi için, güzeller güze-
li sevgilisi Gillette’i model olarak kullanmasını önerir. Bunu izleyen 
olaylar sonrasında Frenhofer aynı akşam başyapıtı da dahil olmak 
üzere tüm eserlerini yakar ve ölür.

Eserde ayrı kişiler olarak ele alınan ressamlar bir ve aynı kişidirler: 
Frenhofer ile Poussain arasında her zaman bir ara bulucu olan Porbus 
üstadın orta yaş dönemi, Poussain ise gençlik yıllarıdır. Poussain ye-
tenekli ve o denli de ihtiraslıdır. Sanatın görevinin kopyalamak değil 
anlatmak olduğunu şimdiden bilir. Başlangıçta olması gerektiğinden, 
henüz sezgisel de olsa  pekin olduğu bir şey daha vardır, yaşlı kendisi 
Frenhofer şöyle der: “Dehası henüz taze kesesi boşken bir üstadın 
karşısına ilk çıkışında yoğun bir coşku duymamışsa insan, yüreğinde 
her zaman bir tel, yapıtında bilmem nasıl bir fırça vuruşu, bir duy-
gu, bir şiir anlatımı eksik kalacaktır.” Frenhofer olma yolunda genç 
ressamı da her sanatçı gibi, gerçekte kendini bir sanat eseri olarak ele 
alabilen her ölümlüyü beklediği gibi zorlayıcı bir yol beklemektedir. 
İnsan olmanın doğası her ne kadar anlaşmakta diretmek olsa da bir 
sanatçının öncelikle, soyut ve belirlenimsiz olanın sonlu gerçekliğe 

Fitneci Güzel Gülgün Türkoğlu
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Sanat güzelliğin açığa çıkması, duyuların önüne getirilmesidir. Gü-
zelin kendisinin varoluş biçimleri sanatın değişik alanlarında görülür. 
Sanatta sınıflama onun konusuna göre değil kullandığı araç ve yön-
temlere göre yapılır. Hangi biçim altında gerçekleştirilirse gerçekleş-
tirilsin farklı sanat alanlarının ortak yanları vardır; amacı güzellik, 
aracı imge, yöntemi hayal gücü, iletisi duygularadır. 

’Güzel’ kavramı ’İyi’ ve ’Doğru’ kavramlarıyla birlikte felsefenin de 
temel sorunlarından birisidir. Böyle olmakla, onu algılayan özne ol-
maksızın bu soruna yaklaşılamaz. 

Bilinç (farkındalık yetisi) temel olarak hakikati inceler. Burada amaç, 
gerçekliği açığa çıkarıp herkes tarafından bilinebilir duruma getir-
mektir. Kavranabilirlik kendi içinde tutarlılığı, zorunlu iç ilişkileri 
ve bütünlüğü gerektirir. Bu haliyle ancak bir olgu kavramsallık taşır. 
Aklın, dört gurup altında toplayabileceğimiz değişik etkinlik alanları 
ve onların doğasına uygun yöntemler uygulanması tinsel dünyamızı 
oluşturur. 

a- Sanat; var olanla yetinmeyip olmayanın, olabilirliğin arayı-
şı; daha çok umutlarımızı ve duygusal tepkilerimizin karşı-
lığıdır. 

b- Din; varoluşun sonsuz çeşitliliği ve varlığın sonsuz gücü 
karşısında duyulan acziyetin bilinci olarak boyun eğme, du-
rumu kabullenme halimizin karşılığı olarak. 

c- Bilim; varoluşların yasasına erme, onları denetleme ve iste-
ğe göre kullanabilme gücünü ele geçirme çabası 

d- Felsefe; parçalılığı aşma, birlik-bütünlüğe erme, anlama-an-
lamlandırma etkinliğidir. 

Bilinç sadece nesnel dünyanın niteliklerini açığa çıkarmakla yetin-
miyor; başka bir deyişle sadece maddî gereksinimlerimizi, bedensel 
arzuları doyuracak şeylerin bilinmesi ve ele geçirilmesiyle sınırlı kal-
mıyor. Kendi üzerine dönüp doğanın dışına çıkıyor. Tinsellik dedi-
ğimiz bu süreç; özgürlük alanımız, insanlaşma sürecimizdir. Bunun 
dışında kalan yanımızla doğa varlığıyız; insan hayvanı. 

Varlık, varolanların ilişkili birliği olarak akıldır. Temeli Platon’dan 
gelen ’Güzellik’, ’Doğruluk’, ’İyilik’ kavramları ya da İdea’lar, kendi 
tarihi boyunca felsefenin konuları olmuş ve olmaya devam edecek-
lerdir.

Güzel, İyi ve Doğru olan Varlığın kendisidir. Tinsel dünyamızın deği-
şik alanlarına karşılık gelen yanlarına göre bu ayrımı yapabiliyoruz. 

Felsefî açıdan şöyle bir sınıflama yapılır; Sanatın ilkesi güzellik, bil-
menin ilkesi doğruluk, ahlâkın ilkesi iyiliktir. Bunu farklı bir yoldan 
şöyle de dile getirebiliriz; Varlığın bilim alanında görünümü doğru-
luk, ahlâk (yaşantıda) alanında iyilik, sanat alanında ise güzelliktir.

Filozoflar kendi dizgesine göre bu konuya bir açılım getirmiş olma-
sına rağmen kavramın üzerindeki felsefî araştırmalar bitmemiştir, 
bitmesini de beklememek gerekir; çünkü varlığın kendisi sonsuz-
dur. İlişkilerin sonsuzluğu, bilincin bunları kavrıyor olması, kendini 
gerçekleştirmesi ve kendi yarattığında yaşıyor olması Kavramın da 
(İdeanın) sonsuzluğudur. Felsefî olarak temel ayırım bu konularda 
değişik şeyler söylemekten çok bunların kavranabilir olup olmadık-
ları, özneden özneye değişiklik gösterip göstermediğidir. Bu nokta 
yaşamın her düzeyinde etkisini gösteriyor. ’Sana göre bana göre’ an-
layışı kendine kendi içinden bir değerler bütünü, bilinç tipi, insanî 
ilişkiler ağı doğuruyor. Aynı düşünme şekli güzellik alanında da kar-
şımıza çıkıyor, ’Sana göre güzel olan başkasına göre değildir’ gibi. 
Bu görünüşte doğru bir önermedir. Ancak herhangi bir şeye güzel 
diyende çirkin diyende bilincinde hangi ölçülerle davranıyor? Elbette 
tek ölçüyle. Örneğin, değişik nesneler değişik ağırlıktadırlar, ne kadar 
farklı ağırlıkta olsalar da onları ancak bir kavramla anlayabiliyoruz; 
Ağırlık kavramıyla. 

Güzellik ideası konusunda bazı filozofların özlü belirlemeleri bu ko-
nudaki tartışmalara temel olmuştur. Değişik içerikli önermeler olsa da 
felsefî düşüncenin farklı aşamalarını temsil eden filozoflar da onun 
hakikat olduğunu, Güzelliğin düşünceye konu olabileceğini, bir bü-
tünlük ve uyum altında anlaşılabileceğini dile getiriyorlar. 

Güzellik ’Bir içerik, bir amaç, bir anlam’; ’Sanat ise bunun ifadesi, 
görünüşü ve gerçekleşimidir.’ 

“Güzellik düzene ve büyüklüğe dayanır. Çok küçük ve çok büyük 
şeyler kavranamadığı için (ona) bakanda birlik ve bütünlüğü sağlaya-
maz.” (Aristoteles) “Anlama yetisi ile hayal gücü arasındaki uyum” 
(Kant) “Güzellik hakiki olanı ifade etmenin ve tasarlamanın özgül bir 
biçimidir.” (Hegel) 

***

Sanat her ne kadar hayal gücü yöntemini kullansa da, seçiminde ve 
kendini gerçekleştirmede özgür olsa da özünde düşünsel bir etkin-
liktir. Bilinci yok sayarsak ne bir sanat eseri yaratılabilir, ne de sanat 
duyumsaması olabilir. Buradan kalkarak şu soruları üretebiliriz: 

Güzellik Sevdirir, Sevilen Güzeldir 
Mustafa Alagöz 
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- Sanat gereksinimi nereden doğuyor? 

- Sanat varlığın anlaşılmasının, hakikatin duyulur alana getirilmesi 
olduğuna göre bilim bu konuda yeterli olamıyor mu? Ya da varlığın 
bilimsel yöntemlerle anlaşılamayan yanları var da sanat bu eksikliğin 
giderilmesinin başka bir yolu mu? 

- Sanat neden imge aracılığıyla yapılmak zorundadır? 

- Hayal gücü yoluyla, imge kullanarak gerçekleştirilen sanat öznel bir 
nitelik taşıdığına göre onu anlamak (Kavramsallaştırmak) mümkün 
mü? 

Bu sorular içinde temele koyabileceğimiz; ’İnsanda sanat yapma ge-
reksinimi nereden doğar?’ sorusudur. Felsefe tarihinde bu soruyu ilk 
soran Aristo’dur. Sorunu şiir üzerinden anlatsa da buna genellik verir. 
“Şiir sanatı genel olarak varlığını, insan doğasında temellenen iki te-
mel nedene borçlu gibi görünüyor. Bunlardan birisi taklit içtepisi olup 
insanlarda doğuştan vardır; ikincisi, bütün taklit ürünleri karşısında 
duyulan hoşlanmadır ki bu insan için karakteristiktir.” (Aristoteles: 
Poetika)

Hegel, konuyu daha derinlemesine ele alıyor. Bu sorunun yanıtını, 
insanın, temel olarak düşünce varlığı olması gerçeğinde arıyor. 

“Sanatın (biçimsel yönüyle) kendisinden çıktığı tümel ve mutlak ge-
reksinim, kökenini, insanın düşünen bir bilinç olmasında, yani ken-
disinin ve başka her şeyin ne olduğunu kendisinden çıkarmasında ve 
kendisinin önüne koymasında bulur.” (Hegel; Estetik) 

Sanat biçimleri hangi ölçülerle kaç gruba ayrılırsa ayrılsın, sanat 
ürünleri ne kadar sınırsız olursa olsun, bunların anlaşılamaması diye 
bir şey olamaz; çünkü tinsel bir etkinliktir ve insanın evrensel yan-
larının hem dışlaşması hem de doyurulmasıdır. Bilinç, diğer her şey 
yanında kendini kendine konu edebildiği için böyledir. 

* * *

Sanat; zihinsel etkinlik olarak bir iletişim yolu, Hakikati kendine 
özgü araçlarla duyulur duruma getirip algılarımıza sunması, bilinci-
mizin önüne koymasıyla bir yöntemdir. Hayal gücü gerçeklikler değil 
geçerlilikler üretir. Kendiliğinden kurulamayan ilişkilerin öznel bir 
biçimde oluşturulmasıdır. Bilincimize ve doğamıza ait düşünsel ve 
yaşamsal enerjilerin tümünün katkısıyla gerçekleştirilir; içgüdüsel 
dürtüler, bilinçaltı, tasarım, teknik beceri, düşünce. Sanatsal etkinlik 
bütün bu güçlerin ortak, uyumlu ve önyargısız işbirliğidir. Buradan 
da anlaşılabileceği gibi sanatsal etkinlik duygu kaynaklı ve duygulara 
yöneliktir. Hayal gücü ürünü olması bilimsel kesinliklerle, fiziksel ve 
işlevsel niteliklerle ilişkisinin olmadığını söyler. O halde sanat kendi 
nesnesini kendisi yaratmak durumundadır. Nesnenin niteliklerini ve 
işlevini bir yana koyarak, onu imgeye dönüştürerek amacı doğrultu-
sunda istediği gibi kullanır. Duyguların ifade edilmesi, onun görünür 
kılınması görünür araçlarla mümkündür. Bu araçlar ise kendilerinde 
ne olduklarıyla değil, dışavurulması istenen insanî bir halin en etki-
li biçimde ifade edilmesinde simgesel olarak kullanılırlar. Tamamen 
özgür seçimle, istenildiği gibi ilişkilendirilerek, istenen anlam yükle-
nerek yapılır. Böylesi bir etkinlik hayal gücüyle ve imgelerle ortaya 
çıkmak zorundadır. Varlığı farklı yanlarıyla ele almak, anlamaya ça-
lışmak, bilincin diğer alanlarına karşılık gelir. 

Sanat zihinsel (aklî) bir etkinlik olduğuna göre; insan hangi durumlar-
da kendini imge yoluyla ifade etme gereksinimi duyar? 

Duyguların kendileri, arzuların ve bilincin uyarılmasıyla oluşan bir 
coşkulanım, insanî varlığın yoğunlaşmış halidir. Bu yoğunluk uyarıcı 
kaynağın aynı olmasına karşılık her insanda farklı nicelikte görünür. 
Duyguların niteliği bir olmakla beraber değişik yoğunlukta oluşları 
onlara bir öznellik kazandırır. Bir özdeyiş olarak söylenen ’Zevklerle 
renkler tartışılmaz’ aslında bu öznelliği anlatır. Her insan sanatsal al-
gıya açık ve sanatsal üretim yapma potansiyeline sahiptir. Bu, sanatsal 
yaşamın evrensel olduğunu gösterir. İmgesel dışavurumun nedenleri, 
başka bir deyişle imge aracılığıyla gerçekleştirilen insanî deneyimler, 
bütün öznel farlılıklarına rağmen evrensel niteliğe sahiptir. Kesin ol-

madığını bilerek, genel bir sınır koymak gerekirse şu önermeyi ileri 
sürebiliriz: Sanatsal dışavurum; duygular gerçekliğin sınırını aştığı 
yerde başlar. Duyusal nesnelerden yapılan özgür seçimlerle, imgesel 
kurgular yapılarak hakikatle bağlantı kurulur. Yukarıda sözünü etti-
ğimiz duygu-gerçeklik gerilimi kendilerini şu biçimlerde gösteriyor: 

- Kelime-anlam diyalektiği: Kelimeler iletişimde özneden özneye bir 
anlam taşırlar. Anlam kendinde esnek, önceden kabul edilen sınırla-
rının ötesine geçebilen bir özelliğe sahiptir. Kelimelerin kültürel uz-
laşmayla belirli bir kesinliği, sınırlanmışlığı vardır. İnsanın bilincinde 
oluşan anlam genişliği ilk elden öteki öznelere, dışarıya kelimelerle 
iletilir. Kelimelerin anlamları-duyumsamaları yeterince karşılamadı-
ğını gören insan bu fazlalığı simgeler yoluyla dışlaştırır. 

- Varoluşsal kaygıdan dolayı: Bir geleceğe mahkûm olduğumuzu 
biliyoruz, başka bir deyişle geleceğe atılmış bir varlığız. Geleceğin 
belirsizliği, karşımıza çıkacak her ne ise ona karşı bir tutum belirle-
mek zorunda oluşumuz bizde bir gerilim yaratır. Bir yandan güvenlik 
kaygısı, diğer yandan kendimizi anlamlı kılma içtepisi bizi arayışlara 
sürükler. Ne olduğumuzun ne olacağımızın yanıtını tam olarak ve-
remeyiz; çünkü var olmamızın yanıtını olmuş bitmiş durumda değil 
nasıl var olacağımızda ararız. Her yeni durumda bilinmeyen bir yanı-
mızla karşılaşırız, ya da o ana kadar olmayan bir yan ediniriz. Sanatın 
bir yönünün hep geleceğe dönük olması buradan kaynaklanır. Tüm 
bu kaygıların baskısıyla gerilen insan hayal gücüyle ve imgelerle bu 
kıstırılmışlığını aşmaya çalışır. 

- Doyuma erişmemiş duygular taşıyor olmamız: Bireyin isteklerini ve 
arzularını yaşayamayıp bunları bastırması onda bir gerilime yol açar. 
Tıpkı coşan duygular gibi bastırılmış olanlar da dışlaşmak isterler, 
yaşamak eğilimi taşırlar. Baskılayıcı güçler ister toplumdan isterse 
bireyin kendisinden kaynaklansın her iki durumda da onun iç dün-
yasında bir gerilim yaratırlar. Bu gerilimin kendisi sanatsal üretimi 
besleyen bir enerji gibi işlev görebilir. Erişilmek istenen özlemler, bir 
haksızlık karşısında duyulan sorumluluk duygusu, duyuncun (vicdan) 
itkisi de aynı şekilde insanı imgesel ifadeye yöneltir. 

- Varolanın sınırını aşmak bilincimizin özsel yanlarından birisidir. 
Hep ’daha ötesine geçme’ isteği onun sonsuz yaratıcılığının kayna-
ğıdır. Olanların içinden kalkarak olmayanı tasarlayıp aramaya yönel-
mesi, olabilirliğini sorgulamaya açması genel olarak tinsel dünyamızı 
oluşturur. İmgesel etkinlik ve sanatsal yaratım da gücünü buradan 
alır. Evrensel niteliği olan; özgürleştirici işleviyle, duyarlılığı arttır-
masıyla, aklı önyargılardan uzak tutmasıyla imgesellik ve sanatsal 
yaratım zihnimizin bir etkinliği olarak var olmaya devam edecektir. 

Sanatın yapısına ve işlevine ait belirli önermelerde bulunabiliriz: 

- Sanat kötülük üretemez. Kötülüğü ifade eder, bilinci irkiltebilir; an-
cak, varlığın kendi içinden kendini aşarak gelişme gücü, daha önceki 
aşamaları kapsayarak sürdürmesini gerektirir. Yaşam kendi yolunu 
açmak zorundadır. Yok ederek değil ancak var ederek, varolanı olum-
lu bir şekilde içinde barındırarak bu mümkündür. 

- Sanat özgür ve özgürleştiricidir, 

- Duygu birliği yaratır, 

- Duyarlılığı arttırır, 

- Yaşamda eşzamanlılığı yakalar, 

- Anlamı kendindedir, gerçeğini kendi yaratır, gösteren ve gösterilen 
ayrı değildir. 

Bütün yapıp etmelerimizi ifade etmek isteriz. Bir deneyimi ifade ede-
bilecek düzeye çıkarmak insanın kendi kendini aşması demektir. İn-
san kendini aşmak zorunda olmakla tüm varlıkların en üstünde durur. 
Yaratan ve yaratılan sadece insandır, bunun zemini Varlık, konusu gü-
zellik yöntemi ise sanattır. Burada taklide, kopyaya, bilinen bir şeyin 
tekrarına yer yoktur: Orijinal olan yeni olandır; yaratılmıştır ve her 
yaratım insanı yaşamaya çağırır, umut ve coşku verir. Eğer bir sınıf-
lama yapma hakkını kendimize verirsek bana göre sanatın en güçlüsü 
ve yetkini “Yaşama sanatı”dır diye düşünüyorum.
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Dünyanın her yerinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki okullar, STEM 
alanlarında (Science-Bilim, Technology-Teknoloji, Engineering-Mü-
hendislik, Mathematics-Matematik) 21. yüzyılın standartlarını karşı-
layıp karşılayamadıkları konusundan durmak bilmeyen, amansız bas-
kılarla yüzleşiyor. Pek azı bu alanların dışında kalan felsefeyi konu 
ya da dert ediniyor. 

İngiltere’de tam da bu alanda yapılan son çalışmayı inceledikten son-
ra bu bakış açısı tamamen değişebilir.

Education Endowment Foundation (EEF) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada, bir yıl boyunca haftada bir kez 40 dakika süreyle katıl-
dıkları felsefe dersleri, 9 ve 10 yaşlarındaki çocukların matematik ile 
okuma ve yazma yetilerinde ciddi ilerlemeler kaydetmesine neden 
oldu. Özellikle sınırlı imkânları olan (yoksul) ailelerin çocuklarında 
bu dallardaki gelişimin en üst düzeyde olması ise başlı başına dikkat 
çekiciydi. 

İngiltere genelinde 48 okulda 3000’den fazla çocuk bir yıl boyunca 
her hafta (haftada bir kez, 40 dakika boyunca) hakikat, adalet, dostluk 
ve bilgi gibi kavramlar hakkında ─derin düşünme, soru oluşturma, 
soru sorma, düşünce ve fikirlerini birbirlerinin düşünceleri ve fikirleri 
üzerine temellendirerek geliştirme- alanlarındaki derslere katıldı.  

Çalışma, okuma yazma ile sayıları anlama ve kullanma alanlarında-
ki yetileri geliştirmek amacıyla tasarlanmış olmasa da, kurslara ka-
tılan çocukların matematik ve okuma-yazma başlıklarında adeta iki 
ay boyunca ek ders almışlar seviyesinde geliştikleri görüldü. Yoksul 
ailelerde büyüyen çocuklar ise, okuma alanında ek dört ay, matematik 
alanında ek üç ay ve yazma alanında ek iki ay öğretim görmüşler dü-
zeyinde gelişme kaydederek çok daha büyük bir fark yarattılar. Öğret-
menler ayrıca söz konusu çocukların özgüven ve başkalarını dinleme 

alanlarında da ciddi gelişmeler sağladığını kaydetti.

Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak faaliyet gösteren EEF’nin hede-
fi, aile geliri ve eğitimsel kazanım arasındaki derin boşluğu doldur-
mak. Bu sebeple, çalışmanın yapıldığı 48 okuldaki öğrencilerin en az 
dörtte birine ücretsiz öğle yemeği sağlanıyor olması göz önüne alındı; 
okulların çoğunda not ortalamalarının orta seviyenin altında olması 
dikkate alınan bir başka faktördü.  Yapılan çalışmada 22 okul kontrol 
grubu olarak rol alırken, haftada bir kez 40 dakika felsefe dersi alan 
öğrenciler ise diğer 26 okuldan seçildi.  

Felsefe derslerinin etkin faydalarının çalışmanın tamamlanmasını ta-
kip eden iki yıl boyunca da devam etmesi, çalışmanın başlı başına 
dikkat çeken bir başka sonucu olarak açıklandı. 

Felsefe çalışmalarına katılan grup hem matematik, dil bilgisi ve ede-
biyat derslerinde hem de özgüven ve başkalarını dinleme alanlarında, 
felsefe dersi almayan kontrol grubundan daha hızlı gelişmeye devam 
etti. 

EEF’nin başkanı olan Kevan Collins çalışmanın tüm sonuçlarını “On-
lara düşünmenin ve kendilerini ifade etmenin yeni yolları verildi; bu 
sayede birbiriyle bağlantıları kurulmuş fikirlerle daha mantıklı düşü-
nebiliyor oldular.” şeklinde yorumladı.

Çocuklara felsefe öğretme deneyini ilk gerçekleştiren ülke İngiltere 
değil. EEF’nin kullandığı P4C isimli program Prof. Matthew Lipp-
man tarafından 1970’li yıllarda New Jersey’de (ABD) ─felsefî diya-
log yoluyla düşünme yetilerini geliştirmek- amacıyla tasarlandı. 1992 
yılında bu çalışmaya öykünerek İngiltere’de SAPERE (Society for the 
Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education) 
kuruldu.  

İlk Ve Orta Öğretimde
Felsefe Dersleri Alan Çocuklar Fark Yaratıyor 

Deniz Tipigil
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SAPERE’nin uyguladığı program Plato ve Kant’ın metinlerini okumak 
yerine öykülere, şiirlere veya filmlerden alınan kısa bölümlere odakla-
narak felsefî konularda tartışmalara zemin hazırlıyor ve yön veriyor. 
SAPERE’nin programının amacı, soru sorma mantığını kurmak, açık 
ve net sorular sormak, yapıcı diyaloglar ve tartışmalar geliştirmek alan-
larında çocuklara yardımcı olmak. 

Collins’in umudu, bu son çalışmanın ABD’ye oranla çok daha fazla 
güce sahip olan İngiltere’deki okul müdürlerini bütçelerinde felsefe 
için yer açmaya ikna edebilmek. 

Kevan Collins “Bu tür programların çocukları indirgemeci bir eğitim 
yaklaşımı ile düşey yönde ilerleyen dar bir müfredata değil, yayılmacı 
bir eğitim yaklaşımı ile yatay yönde ilerleyen geniş bir müfredata doğru 
yönelttiğini” söylüyor. 

EEF’nin araştırmaları ülke genelinde 15 yaşındaki öğrenciler içinde 
%63’lük dilimde yer alan öğrencilerin, sınırlı imkânları olan %37’lik 
dilimde yer alan öğrencilere oranla sınavlarda daha iyi sonuçlar aldığını 
gösteriyor. Vakıf, bu tür kanıta dayalı araştırmalar ve rasgele seçilen 
okullarda yapılan kontrollü çalışmalar sayesinde, okulların bu konu-
daki eşitsizliği giderecek en etkili politikaları benimseyeceğini umut 
ediyor. 

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin Kasım 
2016’da tam da bu konuda yaptığı açıklamalarla yazıya son vermek 
yerinde olacak.

“Dünyada bu konuda olan bitenleri bilmek şart. Ama model almak ge-
rekmez. Çözümleri her ülkede, o ülke için değer bilgisine dayanarak 
düşünmek gerekir.

Türkiye Felsefe Kurumu, farklı aralıklarla, Türkiye’de her eğitim ka-
demesindeki felsefe eğitimiyle ilgili toplantılar düzenliyor. Bu toplan-
tılarda problemler tartışılıyor ve bazı öneriler yapılıyor. Bu önerilerin 
bazıları da gerçekleştiriliyor, ama yarım yamalak. Örneğin bizim öner-
diğimiz gibi “Düşünce eğitimi” ve “Değerler eğitimi” okullara kondu. 
Ama amacına ulaşabilecek şekilde yapılmıyor. 20 dakikalık bir konfe-
ransla hoşgörü öğretilemez!

Ben “Okullarda felsefe öğretsek” değil de, üniversite öncesi öğretimde 
“Bize (felsefeye) dört ders verin, öğretmenlerinin hazırlığını da bize 
verin, Türkiye 20 yıl sonra farklı olur” demiştim Milliyet’in benle yap-
tığı söyleşide. Düşünce alanında gitgide daha şiddetle duyulan bazı ih-
tiyaçları karşılamayı amaçlayan ve bütün okullarımızda bu amaç için 
yeterince eğitilmiş öğretmenler tarafından verilmesi gereken dört ders-
tir bunlar.”

Kaynakça:
https://qz.com/635002/teaching-kids-philosophy-makes-them-smar-
ter-in-math-and-english/?utm_source=qzfbarchive
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/
EEF_Project_Report_PhilosophyForChildren.pdf
http://www.sapere.org.uk
www.tfk.org.tr
deniztipigil@gmail.com

Haydi Elini Ver
Ramazan Aksu

Haydi elini ver
varsın hatırı kalsın ikinin
hele bir elini ver sen
el eli tutunca yumuşar kalpler
işlenmiş yumuşamış toprak bereketlenir
ürünü çoğalır ekinin

haydi ver bir elini
hatırı kalmaz ikinin
çoğaltır sevgiyi birleşen eller

bir ikiyi çağırır
iki çoğulu
çoğul sevgiye yol alırsa
gözler kalmaz buğulu
yaşanası olur dünya
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F
rancis Bacon (1909-1992) 1909 yılında İrlanda’nın Dublin 
kentinde doğmuştur. Babası bir at üreticisidir, bu yüzden 
çocukluğu Dublin’e yakın bir çiftlikte geçer. Birinci Dünya 
Savaşı çıkınca ailece İngiltere’nin çeşitli yerlerinde yaşarlar. 

Ressam, astım sorunları yüzünden okulu bitiremez, evde ders ala-
rak eğitimini tamamlar. Çocukluğu babasının sert ve katı tutumları 
altında kalarak ve anne tarafının sorumsuz, dejenere yaşantısı ile 
içkici komşularının arasında geçer. Bacon’ın gözlemci kişiliği bu sıra-
larda gelişir ve bu aşırılıkları analiz etmesini sağlar. Sanatçı 1926’da 
babası ile yaptığı sert bir tartışmadan sonra evden kovulur ve Lond-
ra’ya gider. Orada genç yaşta desinatörlük, halıcılık, mobilyacılık 
gibi işlerle uğraşır ve iç mimar olarak çalışmaya başlar hatta ünlenir 
ama başarılı olamaz. Ayrıca bu işler Bacon’ı tatmin etmemektedir. 
İleride sanatına yansıyacak olan yatay ve dikey geometrik eleman-
larla, mobilyalar ise bu dönemin ürünleridir. 

Bacon bir süre sonra Berlin’e geçer. Burada Otto Dix (1891-1969), 
Max Beckmann (1884-1950) gibi sanatçılarla karşılaşıp tanışır. Bir 
gün Berlin’de Rosenberg Galerisi’nde ilk defa Picasso’nun (1881-
1973) bir sergisini görür ve çok etkilenerek bir yıl sonra resim yap-
maya başlar. İngiltere’de gerçeküstücü ressamlarla sergilere katılır. 
Ancak bir süre sonra resimleri yeterince gerçeküstü bulunmadığı için 
bu çevrede kabul görmez. Bu evrede kariyerinde ciddi bir duraksa-

ma olur. 1945 yılına kadar eserlerini sergilemek istemediği gibi ne 
yaptıysa imha eder. İngiltere’nin güney doğusunda Hampshire’da bir 
kulübeye taşınarak üretmeye başlaması onun için bir dönüm olur. Bu 
sırada müthiş bir özdirençle kendi psikolojik yıkımına ve o yıllarda 
ressamlar tarafından ağırlığı çokça hissedilen Picasso’nun eziciliği-
ne direnmektedir. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var ki, sanatçı 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında astımlı olduğu için cepheye gönde-
rilmez. Fakat cephe gerisinde bombardımanlarda enkaz altında ka-
lan ölüleri toplama ve gömme görevine verilir. Savaş onda büyük bir 
etki yapar ve yaratıcı gücünü arttırır. Bundan dolayıdır ki: “Ancak 
1944’ten sonra resim yaptım” der. 

Bacon, 60’lı yıllara kadar kendi halinde yaşayıp çalışan, anlaşılama-
mış, pek tanınmayan ve ayrıkotu olarak nitelendirilebilen bir ressam 
olarak kariyerini sürdürür. Ne zaman ki 60’lı yılların başında yeni fi-
gürasyon akımı dünyayı sarar o zaman Bacon’ın özellikle genç kuşak 
başta olmak üzere etkilemediği ülke kalmadığı gibi plastik sorunlara 
getirdiği çözüm ve önerilerle bir yüzyıla yeni bir resim yapma biçimi 
armağan ettiği de görülür. Giderek 20. yüzyılın en büyük ressamla-
rından kabul edilmekle beraber sanatçının hiçbir zaman bunlara aldır-
madığı ve her zaman her şeyin dışında kalarak çalışmalarını sürdüğü 
bilinir. 

Francis Bacon’ın Mekân Anlayışı
Evren Gül

Hakan Tüner’e 

“1870 savaşında Estaque’da saklı yaşamış olduğundan dolayı Cezanne’a kızılmaz, herkes saygıyla onun “Hayat 
korkunç” sözünü anar. Oysa eğer felsefenin bize “Hayatı coşkuyla yaşayanlar” olduğumuzu öğretmediği söylense, 

Nietzsche’den beri herhangi bir öğrenci felsefeyi düpedüz reddeder. Sanki ressamın uğraşında, başka her çeşit acilliği 
aşan bir acillik varmış gibi. O buradadır, yaşamda, güçlü ya da güçsüz ama dünyayı ağır ağır düşünmesinde hiç 
kuşkusuz olarak egemen; tekniği, gözlerinin ve ellerinin göre göre, resim yapa yapa kendine verdikleridir; tarihin 

skandallarının ve şanlarının yankılandığı bu dünyadan, insanların öfkelerine ve umutlarına hiç bir şey kalmayacak olan 
tuvaller çekip çıkarmakta direnmektedir - kimse bir şey demez. Öyleyse nedir ressamın bu sahip olduğu ya da aradığı 

gizli bilgi? Van Gogh’un “Daha ileriye gitmek istediği boyut? Resmin ve belki de bütün kültürün temel yanı?”

Maurice Merleau-Ponty - Göz ve Tin  
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Francis Bacon’ın Sanatının Genel Özellikleri
Francis Bacon’ın sanatı sade bir ifade dili içermesine karşın kültür 
tarihi ve sanat tarihine yoğun referanslar içeren, sosyolojik, felsefî, 
psikolojik ve optik birçok unsurla hem hal olan, renkçiliğinden doku-
suna kadar, özellikle figürlerinin ele alınış biçiminden tutun da sine-
ma ve fotoğrafla olan alakalarına kadar bir çok ilişkiyi, birbirini içe-
ren ve birbiriyle çok yakın duran biçimde yaşatmıştır. Bu unsurların 
hepsi dikkate değer ve önemli ölçüde de detaylıdırlar ancak bu metin 
de sadece mekân anlayışı üzerinde duracağımız için bu konuların sa-
dece bazıları özet halince verilecektir. Şunu da belirtmekte fayda var 
entelektüel gücü çok yüksek olan ve yoğun bir okuma merakı olan 
sanatçının, arkadaşlarının kütüphanelerindeki kitapları da okuduğu 
bilinmektedir.

Bacon’ın resimleri sık sık bir günce şeklinde de ifade bulmuştur ve 
varoluşçuluk düşüncesinden derin izler taşımakla beraber ressamın 
sanatı, sanat tarihi içinde felaket habercisi apokaliptik sanatçılar gibi 
bir tavır taşımaz çünkü ona göre “En kötüsü” zaten olmuştur. Bu yüz-
den resimlerinin tamamı bir yıkım özelliği taşır. 

Bacon genel olarak izlendiğinde, zaman zaman son derece terörize 
bir bilinç dışının ortaya çıktığı görülür. Onun figürleri ölüme ve yıkı-
ma karşı, ataklık ve hareketle cevap veriyorlar, kafes vâri odalarda ise 
her zaman yakılmak üzere hazır olan elektrik düğmeleri ve ampuller 
bulunuyorlardı. Figürleri sıradan insanların durumlarını, onların ik-
tidarla ilişkilerini, mekânla ilişkilerini ve “ne”likleri ile yazgılarını 
aradıkları hissedilmektedir. Ressamın çalışmaları, dönem dönem de 
“Yaşamın anlam ve amacını yok ediyor” diye eleştiriler aldığı olmuş-
tur. Michel Ragon şöyle demektedir:

“Bacon’ın resimlerinin şöyle bir özelliği vardır: Tümüyle yıkım 
damgasını taşır. Bu açıdan, Füssli’nin karabasanlarından, İngil-
tere’de pek gelişmiş romantizme ve gerçeküstücülüğe uzanan bir 
İngiliz geleneği içinde yer alır. Ama Bacon, yıkımı ve çirkinliği 
çok ötelere götürmüştür. Çıplakları bir çeşit sönen balonlar, ka-
uçuk toplar, dış plazmalardır. Bu şekilsiz, pörsük şey, bir odada 
bazen benzerleriyle karşılaşır; o zaman gudubetler güreşine tanık 
oluruz. Ama ressamın kibarlıkla “Bir odada iki figür” diye adlan-
dırdığı öyküsüyle ilgili belki biraz yönümüzü şaşırdığımızı söyle-
meliyiz. Çünkü bu karşılaşmaların modelleri, Bacon’ın atölyesin-
dedir: bunlar çıplak güreşçilerin hareketlerini bozan, parçalara 
bölen tahtalardır. Bu atölyede, Bacon’ın diğer seçme modelleri de 
görülür: Velazquez’in Papa 10. İnnocent’i, Potemkin Zırhlısı’nın 
gözü patlamış çığlık çığlığa dadısı, Van Gogh’un pipolu otoport-
resi. Tarascon yolunda Van Gogh, Himmler’in ve Hitler’in seçkin 
bir yer kapladığı çeşitli şiddet görüntüleri.” [1]

Ragon’nun ifadeleri kendi içinde doğru ve yeterlidir. Ama ciddiyetle 
daha derine inildiğinde nedenler bu kadar yüzeysel ve popülize değil; 
oldukça farklılıklar göstermektedirler. Bu konular, öznel duyumların 
işin içine girdiği çok zor bir başlangıcı oluşturuyor, kavraması da an-
latması da kolay değil. Döneminde dahi sanat yazarlarının ve eleştir-
menlerin onu anlamakta zorlandığı evreler söz konusu olmuştur. 

John Berger (1926-2017) ise Bacon’ın sanatı hakkında başka bir iddia 
da bulunmaktadır:

“Bacon’ın resimleri, sıklıkla söylendiği gibi, gerçek bir yalnızlık, ke-
der ya da metafizik şüphe deneyimi üzerine yorum getirmez; ne de 
20. yüzyılda ki toplumsal ilişkiler, bürokrasi, sanayi toplumu ve tarih 
üzerine yorum getirir. Bunlardan herhangi birisi üzerine yorum getir-
mek için onun resimlerinin bilincini hesaba katıyor olması gerekirdi. 
Bu resimlerin yaptığı, yabancılaşmanın kendi mutlak biçimine ─yani 
akılsızlığa- karşı nasıl da bir özlem doğurabileceğini göstermektir. 

[1]  Michel Ragon, Modern Sanat, s. 153, 154.

Bacon’ın yapıtlarında ifade edilmekten çok sergilenmekte olan tutarlı 
gerçek budur.”[2] 

Berger; Bacon’ın anlamsızlık görüşünün, varoluşçulukla ya da Samu-
el Beckett (1906-1989) gibi bir sanatçının yapıtlarıyla hiç bir ortak 
yanının olmadığını, Beckett’ın umarsızlığı sorgulamanın bir sonucu 
olarak uzlaşımsal yanıtlar aramasının yanında Bacon’ın en kötünün 
olmuş olduğunu kabul ettiğini belirtir. Berger şöyle devam eder:

“İnsanlık durumuna ilişkin görüşü çerçevesinde bir seçeneğinin 
bulunmaması, yaşamı boyunca verdiği yapıtlarda herhangi bir 
tematik gelişmenin olmayışıyla kendini gösterir. 30 yıl boyunca 
gösterdiği gelişme, en kötüyü daha keskin bir biçimde odaklama 
yolunda teknik bir gelişmedir. Bunu başarır, ama aynı zamanda 
ufak tefek değişikliklerle süregelen yineleme en kötüyü daha az 
inanılır kılar. Onun paradoksu budur. Odadan odaya dolaştıkça, 
açıkça görürsünüz ki en kötüyle birlikte yaşayabilirsiniz, insanlar 
bunları satın alıp yemek yedikleri odaların duvarlarına asarlar. 
Yavaş yavaş Bacon size şarlatan gibi gözükmeye başlar. Oysa de-
ğildir. Kendi tutkusuna olan sadakati, sanatının paradoksundan, 
kendi amaçladığı doğruyu değilse de, tutarlı bir doğru çıkarma-
sını sağlar.”[3]

Biraz daha biçimsel yönden devam edecek olursak, öncelikle Ba-
con’ın sanatı için temel bir prensip var. Bu prensip bütün sanat tari-
hini karşısına alan bir farklılığı içeriyor. Francis Bacon, sanat tarihini 
yaklaşım olarak “illüstratif” buluyor. Bu durumu, özellikle figüratif 
sanat üzerinden, resimsel ifade ile bir takım elemanların bir araya ge-
lerek eninde sonunda bir hikâyeyi anlatması şeklinde değerlendiriyor. 
Bu yüzden onun sanatı figürasyon içermez; anlatısal (naratif) veya 
illüstratif değildir. Peki, nasıl bir dil kurulmuştur? Bacon’ın yaklaşımı 
“figüral” olarak nitelendirilir ─figürle beraber oluşan, figürü oluştu-
ran- ve “duyumsama” merkezdedir. Burada bir karşılaşmadan, karşı 
karşıya oluştan söz edilir. Bu yüzden duyumsamanın bir yüzü özneye; 
yani mizacı, kendiliğindenliği, doğası, sinir sistemi, yaşamsal hare-
keti ve içgüdüleriyle kişiye, bir yüzüyle de nesneye yani “olguya” 
ve olaya çevrilidir. Burada bir bütünlük aranır. Gilles Deleuze (1925-
1995) konuyu şöyle açıklamaya çalışır:

“O, ayrıştırılamaz biçimde her ikisi birdendir. Fenemologların 
dediği gibi “Dünya içinde olmaktır” Ben hem duyumsama oluyo-
rum hem de duyumsama yoluyla bir şey geliyor, biri öteki yoluyla, 
biri ötekinin içinde. En uç noktada onu verende alanda hem özne 
hem nesne olan aynı bedendir. İzleyici olarak ben, duyumsama-
yı en çok tablonun içine girerek duyabilen ve duyulanın birliğine 
erişerek anlarım. Cezanne’in izlenimlerin ötesinde ki dersi: Du-
yumsama, ışığın ve rengin (izlenimler) “serbest” ya da bedenden 
kurtulmuş oyununda değildir, tersine bedenin içerisinde, diyelim 
ki bir elmanın gövdesi içerisindedir. Renk bedende, duyumsama 
bedendedir, havalarda değil. Duyumsama resmedilmiş olandır. 
Tabloda resmedilmiş olan bedendir; nesne olarak temsil edilişiyle 
değil, böyle bir duyumsamayı uyandıracak şekilde yaşanmasıy-
la”. [4] 

“Böyle bir duyumsamayı uyandıracak şekilde yaşanmasıyla”, Ba-
con’ın Cezanne’cılığının (1839-1906) kilit noktası burasıdır işte. Ce-
zanne’ın diğer izlenimcilerden ayrıldığı nokta resimlerini yaparken 
ışığın diğer nesneler ve renkler üzerindeki oyunlarını kastetmeme-
sidir. (Cezanne, diğer izlenimcilerin aksine, perspektifle oynamış ve 
olmayan perspektifi var gibi göstermiştir. Fırça darbelerini yatay ve 
dikey kullanarak, gelgitli bir etki yakalamıştır. Bacon buna çok sık 
başvurur.) Burada gösterilen görünenin ardında ki gerçekliktir. Yani 

[2]  John Berger, O Ana Adanmış, s: 39.
[3]  John Berger, a.g.k, s: 38.
[4]  Gilles Deleuze, Duyumsamanın Mantığı, s:40-41.



bir “olgu” kaydedilmektedir. Bacon’ın da meselesi bedenin içindedir; 
beden bir nesne olarak değil de duyumsandığı-yaşandığı biçimde, bir 
olgu olarak resmedilir. Bunun içindir ki her iki sanatçı da duyumsa-
nan olgunun peşindedir. Cezanne’dan hareketle söyleyecek olursak, 
“Elmanın elmamsı varlığı”. Bacon bir adım daha ileri giderek sinir 
sistemini de dâhil etmiştir. Şunu da eklemekte yarar var; Bacon’ın 
genel tavrına biraz daha dikkat edildiğinde Cezanne’ın da temel re-
ferans olarak aldığı Fransız klasist ressam Nicolas Poussin’in (1594-
1665) ardışık hareketliliğini de taşıdığı görülür. Zaten sanatındaki 
canlılık kaygısını bütünüyle “hareketle” ifade etmeye çalışır. Deleuze 
şöyle devam etmektedir:

“Bacon duyumsamanın bir “düzen”den diğerine, bir “düzeyden” 
diğerine, bir “alandan” diğerine geçen bir şey olduğunu hiç bir 
zaman bırakmamıştır. Bu yüzdendir ki duyumsama biçimsizleşme-
sinin efendisi bedenin biçimsizleşmesinin failidir. Bu bağlamda fi-
güratif resimle soyut resmede aynı eleştiri getirilebilir: Beyinden 
geçerler, sinir sistemi üzerinde doğrudan etki etmez, duyumsama-
ya ulaşmaz, figürü çıkarmazlar çünkü daima tek ve aynı düzeyde 
kalırlar. Biçimin dönüşümlerini gerçekleştirebilirler ancak onlar-
da bedenin biçimsizleşmelerine ulaşamazlar.”[5] 

Burada ki biçimsizleşme soyutlama değildir. Bacon hiçbir zaman fi-
güratif- dışavurumcu bir ressam olduğunu kabul etmemiştir. Figüre 
etki eden dış ve iç kuvvetler, (Bacon’ın duyumsadığı, aradığı ve res-
metmeye çalıştığı bunlardır.) bu kuvvetlerin organizmaya -et olana- 
verdiği hareket, ya da yaşayan organizmanın ─hayatta olanın-, maruz 
kaldığı etkenler ve bunların onu değiştirmesi, figürün olası hareketle-
ri, bedenin içindeki hayatiyetin aralanmaya ve aranmaya çalışılması, 
bedenin ölümlülüğü ve her an et ve yağa dönüşebilirliği, gövdenin 
─bir uzantısı olarak kafanın- içindeki saklı başın aranması ve böy-
lece yüzün sıyrılması; bu noktada yine insan ve hayvan arasındaki 
ortak canlılık paydasının sanatçı tarafından duyumsanması, Bacon’ın 
insanı, evrimini tamamlamamış bir canlı olarak niteleyip, “Kasaba 
her gittiğimde asılı etin yerinde neden kendimin olmadığına şaşar 
dururum” diyerek etin yaşanan bütün süreci sindirişine yaptığı vur-
gu, savaş sonrası insanın, özellikle 20. yüzyıl kent insanının durumu, 
iktidarların kiliseden beri yüzyıllardır yaptıkları, bunların insan psişe-
sindeki yansımaları derken böyle bir yapı ortaya çıkmıştır. 

Bütün bunlara ek olarak Bacon bir de, Batı Sanatında bedenin An-
tik Yunan’dan beri süregelen kutsiyetini yerle bir ederek onun ken-
dinden öte bir şey olmadığını ortaya koymuştur. Ve böylece bütün 
bunlarla beraber izleyici ile yapıt arasında bir diyalog oluşmasının 
önü açılmıştır. Hem yapıtın mekânında hem izleyicinin mekânında 
bir buluşma gerçekleşmiştir. İzleyicinin de kendi duygulanımlarıyla 
yapıta özgürce katılmasına imkân tanınmıştır. Ressamın resimlerinin 
boyutları da zaten bu canlı ilişkiyi destekler nitelikte insan ölçülerine 
uygundur. Bütün bunlar göstermektedir ki Bacon, beyine seslenen fi-
güratif resim geleneğini sıkıcı bulmakla beraber hedefini izleyicinin 
sinir sistemine yöneltmiştir. 

Duyumsama konusunu biraz daha iyi anlamak için El Greco’nun 
(1541-1614) “Kont Orgaz’ın Defnedilişi” tablosuna bir göz atalım. 
Çünkü her iki durumu yani sanat tarihi içinde figüratif anlatım ge-
leneği ile Bacon’ın tarif ettiği duyumsamayı aynı anda anlatır. Tablo 
yatay bir hatla yer ve gök olarak ikiye bölünür. Alt tarafta kontun 
defnedilişini temsilen bir “figürasyon” ya da “narasyon” yani öykü-
leme görürüz. Üst tarafta ise kontun İsa tarafından alınmasıyla tam bir 
bağımsızlaşma ve delice bir özgürleşme görürüz. Böylece ortada bir 
narasyona yani anlatılacak bir hikâyeye ihtiyaç kalmaz. Sadece kili-
senin varolan ilâhî kodlarına gönderme yapan hareketler, bedenlerde 
uzayıp kısalmalar yani temsil edici rollerinden kurtulmuş, göksel du-
yumsamalara yol açan bedenler söz konusudur. 

Bacon her ne kadar grafik bir dile yönelmiş olsa da peşinde olmuş 

[5]  Gilles Deleuze, a.g.k, s.229.

olduğu duyumsamaları Cezanne (1839-1906) ya da Van Gogh (1853-
1890) gibi bir çeşit divizyon (titreşimlerin bir araya gelerek bir görün-
tüyü oluşturması) oluşturarak, simülatif bir sunumla ortaya koyduğu 
pek söylenemez. Daha sert ve uyarıcı jestlerle, ani ataklara yönelmiş-
tir. Mekânla, formlarla oynayarak, daha çok biçimsel bir hareketliliğe 
yöneldiği görülür. Bunu da sık sık diyagram kullanarak gerçekleştir-
miştir. Diyagramdan kasıt şudur: Örneğin, Vincent Van Gogh’un re-
simlerine dikkatle bakıldığında yüzeyin altında, tuşların bir araya ge-
lişiyle oluşmuş, kendisini hissettiğimiz ama varlığını göremediğimiz 
fakat bütün yüzeye hareket veren bir titreşimi, kuvvetleri hissederiz. 

Ya da Cezanne’nın bütün dehasını şu konuya yoğunlaştırdığını görü-
rüz: Dağların kıvrımlarının kuvvetini, bir manzaranın termik kuvve-
tini, bir patatesin filizlenme kuvvetini resmetmeye çalışmak, bakan 
ve bakılan arasındaki ilişkinin doğasını, iç kuvvetleri ele geçirmeye 
çalışmak yoluyla açıklamaya çalışmaktır. Jean-François Millet’te de 
(1814-1875) benzer yaklaşımları görülür; bir gün Millet’i bir patates 
sepetini bir sunak gibi taşıyan köylüleri resmettiği için eleştirdikle-
rinde, sunağı ya da patates sepetini değil, yerçekimi kuvvetini res-
metmeye çalıştığını, söylemiştir. Dikkat edildiğinde Millet’in birçok 
resminde figürlerin yer çekimi ile kurdukları fizikî ilişki hissedilmek-
tedir. Bunun içindir ki yine Deleuze’nin tanımıyla Bacon’ın sanatı 
“Görünmez kuvvetleri nasıl görünür kılarız?” sorusuna resim tarihin-
de verilmiş en iyi cevaptır. Hatta bu figürlerin başlıca işlevidir. Bu 
konular üzerine en ısrarlı kalem oynatanlardan olan Fransız felsefeci 
ve fenomenolog Merleau Ponty (1908- 1961) şunları söyler:

“İmge sözcüğü kötü ünlenmiştir, çünkü safça, bir desenin bir çı-
kartma, bir kopya, ikinci bir şey olduğunu; ve düşünsel imgenin 
de özel eski püskü şeyler yığınımız içinde bir tür bir desen olduğu 
sanılmıştır. Ama imge gerçekten böyle bir şey değilse de, ne o ne 
de desen ve tablo kendinden’e de ait değildirler. 

Onlar dışın içi ve için dışıdırlar; bunu, hissetmenin iki yanlılığı 
olanaklı kılmaktadır; ve bu dışın içi ve için dışı olmasa, imgelem 
sorununu bütünüyle oluşturan hemen- hemen - bulunuş ve olmak 

Francis Bacon, Fotoğraf: John Deakin, 1922. 
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üzere - olan - görünürlülük hiç anlaşılmayacaktır. Tablo komedye-
nin mimikleri, sıradan şeylere yokluklarında ulaşmak için hakiki 
dünyadan ödünç aldığım aracılar değildirler. İmgelem, şimdi ola-
na hem çok daha yakın, hem çok daha uzaktır: Çok daha yakındır, 
çünkü şimdi olanın yaşamının vücudumda ki diyagramıdır, onun 
bakışlara ilk defa sunulmuş eteni ya da tensel ters yüzüdür ve bu 
anlamda Giacometti’nin enerjik biçimde söylediği gibi: Bütün re-

simlerde beni ilgilendiren benzerliktir, yani benim için benzerlik 
olan: dış dünyayı bana biraz keşfettiriyor olan çok daha uzaktır, 
çünkü tablo ancak vücuda göre bir benzerdir, çünkü tine şeyleri 
oluşturan ilişkileri yeniden düşünme fırsatını vermez, ama bakışa- 
onlarla birleşmesi için- iç görüşün izlerini sunar, görüşe onu içsel 
olarak kaplayanı, gerçeğin imgesel dokusunu sunar.” [6] 

Alberto Giacometti (1901-1966) ve Francis Bacon kısa bir süre ar-
kadaşlık kurabilmişlerdir çünkü Giacometti erken ölmüştür. Fakat 
Giacometti’nin yukarıdaki görüşleri tam da Bacon’ın yaklaşımını 
yansıtmaktadır.

Buraya kadar Bacon’ın sanatının prensiplerini olgusal durumlar, du-
yumsama ve duyumsamayı oluşturan (hissettiren) kuvvetlerin ele ge-
çirilmeye çalışılması ile ilgili açıklamaya çalıştık. 
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John Berger, O Ana Adanmış, Metis Yayınları, 2009.
Türkiye’de Sanat, Mayıs/Ağustos, 1996, Sayı:24. 
Skala, Aralık 2001, Sayı:8. 
https://www.youtube.com/watch?v=VfTgEKQj0Dk
http://nopasaranmedya.blogspot.com.tr/2015_03_01_archive.html
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduarte/article/viewFile/1018002782/1018002465

[6]  Maurice Merleau Ponty, Göz ve Tin, s: 36 - 37.

El Greco,”Kont Orgaz’ın Defnedilişi”, Tuval Üzerine Yağ-
lıboya, 480 x 360 cm, Santa Tome Kilisesi,Toledo, İspanya.

Ülkemizde sosyal psikolojinin kurucularından ve uluslararası psikoloji dünyasının önemli isimlerinden 
biri olan Türk biliminsanı, sayın Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 2 Mart 2017 günü hayatını kaybetti.

Kendisini rahmetle anıyoruz...

Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurucu üyesi olan Kağıtçıbaşı, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
1969-73 yılları arasındaki Psikoloji Bölümündeki hocalığının ardından uzun yıllar Boğaziçi Üniversite-
si’nde görev yaptıktan sonra Koç Üniversitesi’ne geçmiştir ve ölene kadar orada ders vermiştir. Önceki 
dönemlerde, Koç Üniversitesi Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini de üstlen-
miştir (1998-2001) aynı Fakültede Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Öte yandan, Duke, Colombia, 
Harvard ve Kaliforniya-Berkeley üniversitelerinde de misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Araştırmalarında, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla incelemiş-
tir. Geliştirdiği kültürlerarası benlik ve aile modeli ile psikolojide ABD egemenliğine karşı çıkmış ve bu 
karşı duruşuna rağmen en büyük övgüyü yine ABD’de almıştır.

AÇEV Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda pek çok sosyal uygulamanın başlatıcısı olmuştur. Geliştirdiği 
anne-çocuk eğitimi ve erken destek projesi 62 ilde uygulanmaktadır. Ayrıca, bulunduğu onlarca ulusla-
rarası dernek yöneticiliklerinin en önemlisi 2000 yılına kadar sürdürdüğü Dünya Psikoloji Derneği’nin 
yardımcı başkanlığıdır. Kağıtçıbaşı, uzun yıllar UNICEF danışmanlığı da yapmıştır.

Türkçe ve İngilizce olarak kaleme aldığı, çeşitli bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanan 200’e yakın ma-
kalesi vardır ve toplam 28 kitaba yazarlık yapmıştır. Çalışmaları, aile, ana-babalık, erken çocukluk dö-
nemi ve kültürel bağlamda insan gelişimi üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırmaları kapsamaktadır.

Prof. Dr.
Çiğdem Kağıtçıbaşı

Kaynak: tr.wikipedia.org
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Sokrates, düşüncelerinin esin kaynağı olarak Daimon’a işaret eder.[1] 
Sokrates’in Daimon’u ilhamın kaynağı, sezgilerin yöneticisi, ezgile-
rin kaynağıdır. Daimon ile Sokrates bir düşünce sanatçısına dönüşür. 
Peki, nerededir Sokrates’in Daimon’u? Bizim için hiç bir yerde, Sok-
rates için her yerde! Bu bir kelime oyunu mu? Felsefenin sakladığı bir 
ipucu mu? Sokrates için her yerde olan ve bizim tanımadığımız Da-
imon, Sokrates ile birlikte göçüp gitmiş midir dünyadan? Sokrates’e 
ilham veren Daimon şimdi nerededir?

Aristoteles’in katı akılcılığına saplanan kilise, Îsâ’nın meleklerini ma-
kul, Îsâ’nın bildirmediği melekleri şeytânî kabul etmiştir. Zira Kutsal 
Kitab’ın içinde yer almayan ve Mesih Îsâ’nın merhameti ile bildiril-
meyen doğaüstü bir varlık Tanrısal olabilir mi? Öyleyse Sokrates’in 
ilham kaynağı olan Daimon, bir esin perisi olamaz; o şüphesiz şeytânî 
bir tecessüm olmalıdır.[2] Kim bilir belki bu nedenle Sokrates’in Da-
imon’u, Demon olarak geçer Hıristiyan literatüründe.

Hâlbuki Sokrates’in Daimon’u sanatsal ifadenin kaynağıdır. Sokra-
tes’i Tanrısıyla buluşturan (ve tabii Tanrısını da Sokrates ile) Dai-
mon’dur. Sokrates için Daimon, karanlık bir oda gibidir. “Bedeni ba-
zen esirden ve bazen de ateştendir” der Porphyry.[3] Ve buhardandır 
kimi zaman da. Aslında Daimon’un bedeni yoktur, ancak insanın onu 
seyretmesi bu bedenler altında olur. Çünkü Daimon tahayyül edilmek 
istendiğinden heyûlânî bir mahiyettedir. Kelâm, nefesiyle döküldü-
ğünde Tanrının ağızından buhara benzer ve sohbetlerindeki o kelâm 
ile Sokrates’i kaplayan ateş başka bir bedenidir Daimon’un. Sokra-
tes’e Daimon’dan haberi Diotima getirse de, Diotima sadece bir ha-
berci olabilir. Zira Daimon Sokrates’i Tanrısına taşıyan ve Tanrısının 
kendisine görünmek için sûretine büründüğüdür. Diotima’nın kendisi 
ancak arada durur ve Sokrates’i orada tutar.

Daimon’un karanlığı, insanın kendini içinde kaybederek bulduğu zi-
firi karanlıktır, kutsalların kutsalı, alacakaranlık gece; Daimon bilinç-
dışıdır. 

Îsâ, müjdesinde nûrun karanlıkta parladığını söyler.[4] Karanlıkta 
parlayan o nûru Pavlus görür. Onu kendi karanlığında görür. Pav-
lus’un yanındakiler bu karanlığı görmez ama nûru fark ederler. O nûr, 
Îsâ’nın kelâmını ağzına koyduğu Pavlus’tur. Pavlus’ta parlayan o nûr 
benim için nerede? Hiçbir yerde. Pavlus için o nûr nerede? Her yer-
de. Nûr daima insanın kendi karanlığında parlar. İnsanın, kendinden 
habersiz olan yanı; gün ortası körlüğü bu karanlığı tanımaz. Ve sanat 
orada doğar.

Akılcılığı mutlak belirleyici kabul eden modern bilinç, sanatın da 
mutlak sûretle kavramsal olması gerektiğini savundu. Sanat akılla ya-

[1]  Platon, Şölen 202d-e. Alfa Yayınları.
[2]  Samuel Parker, A Free and Impartial Censure of the Platonick Philosophie. 
Oxford 1666, s.90.
[3]  Porphyry, pneuma için bak. Porphyry, Life of Plotinus; Scott Fitzgerald Johnson, 
Late Antiquity. Oxford, s.530-538
[4]  İncil, Yuhanna 1:5

pıldığında Daimon odayı terk eder. Bilinçdışını, esinlerin kaynağını 
yok saydığımızda; onun bize koşulsuz sunduğu yaratıcılığı sildiği-
mizde geriye müze ortasında ters çevrilmiş bir pisuar kalır. İşlevinden 
arındırıldığı için artık bir pisuar da değildir ve bununla üretim toplu-
mu eleştirilir vs.

Duchamp sanatçıyı ve esin kaynağını sorgularken, güzelin mahiyetini 
silip atar. Eğer sanatçı bir düşüncenin hayata geçmesi için sanatı kul-
lanan bir emekçiyse, güzelin kaygısına düşmemelidir.[5] Öyle ki gü-
zelin kaygısıyla “İdeal olan bir fikri” tam yansıtamayabilir. Öyleyse 
modern zamanda sanatçı güzellik olgusunun, güzel yapma kaygısının 
kavramı zedelemesine izin vermemelidir. Böylece bilinçli insan, bi-
linçdışının lir seslerinden uzaklaşır. Tam bir mesûliyetle sanatın esi-
nini ’hayvanî’ kabul ettiği doğadan ayrılır ve tinsellik bocalamasında 
evsiz kalmış kuduz bir hayvana dönüşür.[6] Sıradan olanı, sırf sıradan 
olduğu için güzel bulur ve bu sıradanlığı meşrulaştırmak için ona ser-
vetlerin yatırılmasını ister. Sıradan olana servet yatırıldığında o artık 
sıradışıdır. Gerçekte ise sıradışı olan karanlık odaya giren sanatçıdır 
ancak.

Bu nedenle sanat tehlikelidir. Çünkü sanatçı, sanatsal esin yoluyla 
kendi bilinçdışına dokunur ve bu dokunuşun ardından kendisini neyin 
beklediğini bilemez.[7] Bu tehlike toplumla, müzeciyle, sanatseverle 
vs. ilgisizdir. Daimon’un yalnız Sokrates’e görünmesi gibi, onun var-
lığı ve hayatında yarattığı dehşetli belirişler yine ve ancak sanatçının 
kendisi için vardır.

Modern ve onun iç dalgalanmaları olarak beliren postmodern, kav-
ramsal sanat vs. için böyle bir tehlike yoktur. Onlar izleyiciyi mutlu 
etmek ister. Korkutmak, gerilime sokmak istemez.

Donald Kuspit’in yorumuyla “Postmodern sanatçı izleyiciyi rahatsız 
etmek istemez. Bunun yerine ona ayna tutarak onu onaylamak ister. 
Böylece sanki olası tek bakış açısı buymuş gibi söz konusu izleyi-
cinin kendine olan inancını gerçekliğe ve yaşama olan bakış açısını 
doğrulamış olur. Postmodern sanatçıya göre sanatsal deprem diye bir 
şey yoktur. Modern sanatın açtığı derin boşlukları doldurur; modern 
dünyada sanki başka sorun kalmamış gibi çevre düzenlemesiyle uğ-
raşır. Postmodern sanatçılar sanatçı karikatürlerdir çünkü sanatçıyı 
kalabalıktan biri haline, başkaları gibi sıradan bir işi olan sıradan biri 
haline dönüştürürler.”[8]

Böylece modern dünyanın sanatçısı ve bu sanatın perileriyle esinle-
nen düşünürleri için geriye sadece tek soru kalır. Sokrates gerçekten 
yaşamış mıdır? Yanıt basit. Onlar için yaşamamış, benim için ölme-
miştir...

[5]  Donald Kuspit, Sanatın Sonu. Metis Yayınları. s.54; 
[6]  Marcel Duchamp, The Great Trouble with Art in This County. s.126; Donald 
Kuspit, Sanatın Sonu. Metis Yayınları. s.58
[7]  Metin Bobaroğlu, AAV Toplantıları. 19 Aralık 2016
[8]  Donald Kuspit, Sanatın Sonu. Metis Yayınları. s.72

Daimon’un Karanlığında Sanat
İzzet Erş



17 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

G
ünümüz sanatı içinde, özellikle sinema, tiyatro ve ede-
biyat alanında, insan neslinin tümüyle kötücül oldu-
ğunu ve yok edilmesi gerektiğini söyleyen birçok eser 
çıkmıştır.  İnsanoğlunun, suçluluk duygusu içindeki or-
tak vicdanının çığlıkları... 

İnsan, bu kâinat içindeki var olanların en üstün ve en şereflisi midir, 
yoksa aşağıların en aşağısında mıdır? Bu sorunun cevabı için, önce 
insanı, diğer varlıklardan ayıran özellikleri ortaya çıkartmaya çalışalım. 
Şimdilik tanık olabildiğimiz evren içinde, insanı diğer var olanlardan 
ayıran en temel farklılık, akıl ve vicdana sahip olmasıdır. Bu iki özel-
liğin kullanımına göre insan, en şerefli ya da en aşağı var oluş olabilir. 

İnsan aklı, ona, doğayı dönüştürme ve doğaya hâkim olma yetisini ver-
miştir. Aklı ve eliyle âlet yapan insan, tüm canlılardan farklı olarak her 
şart altında yaşamayı başarmıştır. Bu sayede yerleşik hayata geçmiş, 
düşünce ve kültür üretebilmiştir. Doğada, düşünce ve soyut kavram 
üretebilen tek canlı “insan”’dır. Tanrı’nın sûreti insanın düşüncesinden 
açığa çıkmıştır. Mevlânâ “Sen düşünceden ibaretsin” derken, Descar-
tes “Düşünüyorum öyleyse varım” diyerek, varlığın düşünceyle açığa 
çıktığını imlemişlerdir. Düşünce üreten insan, sonunda düşüncesini 
kendine çevirmiş, kendini var etmiş, kendini bilerek, dönüş(tür)ebilen 
tek canlı olmuştur. Bu dönüşümün sonucunda vefa, sadakat, saygı gibi 
değerleri üretmiştir. Evet, insan var olanların en üstün ve en şereflisidir.  
İnsan insanın cennetidir. 

Kendine verili özellikleri kullanmayan insan, elindeki servetin değerini 
bilmeyen ve har vurup harman savuran bir mirasyedi gibidir. Aklını ve 
vicdanını kullanarak doğada biricik olan insanoğlu, bu ikisini kullan-
mayınca doğada başka hiç bir varlıkta olmayan özelliklere sahip olur; 
Zulüm ve cehalet. Sadece içgüdüsel aklını kullanan insan için doğa 
yalnızca bir hammadde kaynağıdır. Arzu ve hırslarının esiri olmuş,  in-
san olmanın en önemli özelliğini sevgisini kaybetmiştir.

Doğada hiç bir canlı için zalim diyemeyiz. Kimse kalkıp da “Timsah 
ne zalim bir varlık” diyemez. Ya da “Bakma bu kurdun yaptıklarına, 
cahil işte” cümlesi komik kaçar. Ama aklını kullanmayan insan cahil, 
vicdanını kullanmayan insansa zalim olur. 

Gezegenin, milyonlarca yılda oluşturduğu kaynakları sanayi devrimi 
sonrası, son iki yüz yılda bitirme noktasına getiren de, binlerce canlının 
neslini tüketen de, nükleer kazalar ve denemeler, büyük petrol sızın-
tıları, silah denemeleri, tüketim çılgınlığının getirdiği sanayi kirliliği 
sayesinde çevreyi aklın ve vicdanın ötesinde tahrip eden de insandır. 
Gıda ve su sıkıntısı nedeniyle milyonlarca çocuğun öldüğü bu dünya-
da, milyar dolarlık diyet ve zayıflama sektörü olması biraz garip değil 
midir?  Sadece kendi dışındaki doğaya değil, kendi kendine de en 
büyük zulmü insan yapmıştır.  Dünya savaşında 50 milyona yakın 
insanı katletmiştir. İnsan insanın cehennemidir.  Evet, insan zalim ve 
cahildir. 

Acaba insan bu dünya üzerine bozgunculuk yapmak ve kan dökmek 
için mi gönderilmiştir? Yoksa bu dünyaya gelmesinde bir sır var mıdır? 

İnsan bilinciyle tapınan tek varlıktır. Hz. İbrahim gibi önce doğa nes-
nelerine, sonra ata ruhlarına, sonra insansı tanrılara, sonunda da mutlak 
olana tapar. Eğer tapımı sırasında kendinde, bir ve her şeye aşkın olan-
dan başka hiç bir şeye yönelmemesi gerektiğini görür ve diğer tüm ilah-
lardan bağını kopartabilirse gerçek anlamda özgürleşir.  Düşüncenin 
özgürleşmesi felsefeyle, nefsin özgürleşmesi insanın kendi batınına 
dönmesiyle olur. 

İnsan ölümün bilincinde olan tek varlıktır. Bu bilinç insandaki en temel 
korkuyu ortaya çıkartır; Ölüm korkusunu. Ölüm korkusu ve bilinci sa-
yesinde aşkın olana yönlenmiş kendi ölümsüzlüğünü aramıştır. İnsanın 
en büyük öğretmeni ölüm bilinci olmuştur. Aslında bu korkudan “Lâ 
ilâhe illâllah” ile  “Ölmeden önce ölünüz” ya da “Kendini bil” düstur-
larını yerine getirerek kurtulabilir. İşte o zaman dost olan bireye, ne 
ölüm korkusu, ne elem, ne de üzüntü vardır. Birey gerçek anlamda öz-
gürleşmiştir. 

Sanatın en büyük ve gerçek işlevi, bize görünen evrenin dışından, 
metafizik alandan haber vererek özgürleşmeye giden yollarımızı aç-
masıdır.  Bugün sanat insanın varlığını sorgulamaktan öte onun öz-
gürleşmesi için gerekli işlevini yerine getirmelidir. “İnsan nasıl öz-
gürleşir” sorusuna cevap verecek çıkış yollarını bize sezdirmelidir.

İnsan, Varlık, Kaygı
Hakan Tüner
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BİZİM SAHAF
Hazırlayan: Behiye Bobaroğlu

Dinlerde Biçim ve Öz 
Frithjof Schuon, Çevirmen: Salime Leyla 
Gürkan
İnsan Yayınları, 2016

Kitap, Schuon’un, metafizik, Batı ve Doğu mistisizmi, tasavvuf, 
İslâm ve karşılaştırmalı din konularının yanı sıra kutsal sanat üze-
rine vukûfiyetini; bir metafizikçi ve mistik olarak düşüncesinin 
genişliğini ve derinliğini ortaya koyan önemli bir eserdir.

Kitabın temel konusu, zahirî yönden farklılık gösteren dinî bi-
çimlerin özünde gizli olan/bâtınî tek hakikattir. Perenniyal düşün-
cenin esasını oluşturan bu teze göre, hakikat tek ve dolayısıyla 
evrenseldir; bu tek/evrensel olan hakikat (philosophia perennis) 
farklı biçimlerde yani farklı dinî formlarda tezahür etmektedir. 
Traditional/Geleneksel ekolün “Dinlerin Aşkın Birliği” tezinini 
norm ve form benzerliği üzerinden ortaya koyan en temel metin-
lerden biri olan bu kitap Kutsal’ın dil ve anlam benzerliğini de 
göstermektedir.

Sanatın İnsansızlaştırılması ve 
Roman Üstüne Düşünceler
José Ortega y Gasset, Çevirmen: Neyyire Gül Işık
Yapı Kredi Yayınları, 2017

José Ortega y Gasset, Camus’ye göre, “Nietzsche’den sonra belki de 
en büyük Avrupalı yazardır”.

1955 yılında hayata veda eden İspanyol filozof José Ortega y Gasset, 
1925 yılında kaleme aldığı “Sanatın İnsansızlaştırılması” ve “Roman 
Üstüne Düşünceler” başlıklı iki uzun denemesinde, çağının sanatı ve 
edebiyatı üzerine düşüncelerini ortaya koyuyor.

“Sanatın İnsansızlaştırılması” ve “Roman Üstüne Düşünceler” çar-
pıcı, cesur, derinlikli ve isabetli saptamalarıyla, güncelliğini koruyan, 
her zaman heyecanla okunacak klasik metinlerden.

“Kimi dostlarımdan, özellikle de bazı genç yazarlardan bir roman 
yazmakta olduklarını işittiğimde, bunu nasıl olup da sakin bir ses to-
nuyla söylediklerine pek şaşırıyor, onların yerinde olsam tir tir titrer-
dim diye düşünüyorum. O sükûnetin altında büyük çaplı bir bilinç-
sizliğin yattığından kuşkulanıyorum, belki de haksızımdır, ama başka 
türlüsü elimden gelmiyor işte.”
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Modern Hayatın Ressamı
Charles Baudelaire, Çevirmen: Ali Berktay
İletişim Yayınları, 2004

İster hayatta, ister sanatta olsun, modernliği keşfe çıkanların pusulası 
ne zamandır Baudelaire. Modern kentle ve kültürle ilgili inceleme-
lerde yer eden pek çok tema onun edebiyatında beliriyor. “Modern 
mitoloji”yle haşır neşir olanların antikitesi haline gelen 19. yüzyıl 
Paris’ine bizi o uyandırıyor. Adeta onun imgeleriyle hatırlıyoruz. 
Zamanımızda sanat/edebiyat tarihi kadar, sosyoloji ve kültürel çalış-
malarla uğraşanlar da hep Baudelaire’ye dönüyor. Ekonomik, top-
lumsal, siyasal hayatın modernleşmesiyle, sanatın modernleşmesi 
arasına çizgi çekerek, modernizasyon ve modernizm arasındaki ge-
rilimi Baudelaire haber veriyor. Modernizmi edebiyatının kahraman-
ları aracılığıyla bir özerkleşme efsanesi olarak ilk o temsil ediyor.  
Budelaire şair olmadan once bir eleştirmen. Aslında şiiriyle de, eleş-
tirileriyle de yazdığı, sonuçta bir estetik manifesto. Modern Hayatın 
Ressamı bu manifestonun can damarı ve modern eleştirinin klasiği. 

"Kuşku yok ki [modernism] Baudelaire’le başlar; onunla, mevcut 
düzene ve geleneğe başkaldırı olarak anlaşılır." - Arnold Hauser

"Estetik modernite ruhu ve âdabının hatları Baudelaire’le netleşti." 
-Jürgen Habermas

"Belki kendisi için bir talihsizlik ama Baudelaire çağdaşımızdır." 
Frederic Jameson

Doğu’ya Yolculuk (1849-1851)
Gustave Flaubert, Çevirmen: Yaşar Avunç
Sel Yayıncılık, 2016

Dünya edebiyatının devlerinden Gustave Flaubert 1849-1851 tarih-
leri arasında, yirmi sekiz yaşında dostu Maxime Du Camp’la birlik-
te çıktığı Doğu yolculuğunun derin etkilerini ömrü boyunca taşıya-
caktır. At sırtında, tehlikelerle dolu ıssız dağlarda ve ovalarda süren, 
dört buçuk ayda Nil Nehri’ni geçebildikleri bu uzun seyahat, Fran-
sa’dan başlayıp Mısır’a, Suriye ve Filistin’den Anadolu’ya, İzmir ve 
İstanbul’dan Yunanistan’a ve nihayetinde de İtalya’ya dek uzanır. 
Flaubert’in şaşırtıcı gözlem gücünün ve derin kültürünün izlerini taşı-
yan bu kapsamlı seyahatname sayesinde 19. yüzyıl Doğu’sunu -ve de 
Türkiye’sini- Flaubert’in gözünden görmenin zevkine erişirken, dünya 
edebiyatının hiç tartışmasız en büyük ustalarından birinin “Görme sa-
natı”nı ve “Yazma sanatı”nı kavrayışını da eşsiz bir deneyim halinde ta-
darız. Gökyüzünün, dağların, ormanların, kısacası doğanın rengarenk 
ve ayrıntılı tabloları Flaubert’in kaleminde şehir ve köy sokaklarındaki 
gündelik hayatla, sıradan insanların ev yaşamıyla, genelevler ve safa-
hat âlemleriyle, tapınakların, anıt ve heykellerin incelikli tasvirleriyle 
bezenirken, bir yandan da insan ruhunun derinliklerine dalan keskin 
bir zekanın ayrıksılığı ve melankolisi her satırda kendini hissettirir. 
Flaubert uzmanları Claudine Gothot-Mersch ile Stéphanie Dord-C-
rouslé’nin notları ve edisyonuyla Türkçede ilk kez...

(Tanıtım Bülteninden)
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Tematik Konumuz UMUT!
Değerli Vakıf Üyeleri ve Katılımcı Dostlarımız; 

İlk tematik bültenimiz olan "Türkiye’de ve Türkçede Felsefe" ile 
Türkiye’nin önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe 
yapabilme olanaklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayat-
tan kopuk, teorilere dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz 
ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek 
olduğunu göstermeye çalıştık.

Yabancılaşma, Sınır ve ardından Kaygı konulu tematik bültenlerimiz-
de ise bu sefer söz kendi düşünürlerimizin oldu. Kalemlerimizi elimi-
ze alıp bu kavramları kendi düşüncemize konu ettik. Bu konuları tüm 
yönleriyle ele alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psikolojik, edebi, 
sanatsal, iktisadi, siyasi, sosyolojik, teolojik vb. teorileri ve bunların et-
rafında gelişen düşünceleri anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalıştık.

Nitelikli düşünebilmek, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve an-
lamlandırdığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Dü-
şün-ü-yorum isminin anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkin-
liğin farkındalığıyla yeni tematik konumuzu UMUT olarak belirledik.

Yapılacak paylaşımların en geç 15 Nisan 2017 tarihinde teslim edilme-
si gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunma-
sını rica ederiz!

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemeli-
dir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, 
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlan-
ma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluştur-
mak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu 
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile 
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih süre-
cinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yo-
rumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde olu-
şan ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde 
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurul-
masını ve böylece düşünce yönetiminin ve dü-
şünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınması-
nı sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini 
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine 
katkıda bulunmaktır."

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının kendi-
ne ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. 
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de 
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konu-
nun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı 
olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içe-
rikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kulla-
nılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım ol-
maması adına yazıların “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir 
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimi-
ze gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki 
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumlu-
luğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
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Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca yayımlanacak çeviri yazılarda 
çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak 
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları dergiye devredilmiş sayılır. 


