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ahasuerus
aykut yazgan

kurgu türü birtakım hikâyeler’ de yazdığım seha ver adlı kurgu türü bir öyküde, ahasver ‘e göndermeler yapmıştım. hikâyedeki kahraman (seha ver) tarihte
sözü edilen, isa’yı kışkırtan antagonist bir tipten ziyade bedduaya uğramış bir
zavallının ve yine analojik olarak, onun kadar uzun sefil ve sefih bir yaşamı bir
türlü ölemeden sürdürmesinin hikâyesiydi..
ebediyen yaşamaya mahkûm edilen tarihteki ilk kardeş katili kain, sonsuza
dek sürse de, ümit burnu’nu geçmeye and içen uçan hollandalı gibi işte bu ahasver’in ebedi yaşama mahkûm esrarengiz hikâyesini, bildiğim halde, hikâyemi
yazdıktan sonra yine de tamamını merak ettim..
ahasver ya da ahasuerus ya da cartaphilus; sırtında koca tahta haçla yokuşu
çıkarken bir lahza durup dinlenen isa’ya “daha çabuk isa, daha çabuk. sallanıp
durma!” sözleri ile kışkırtması üzerine isa’nın ona sert bir yüz ifadesi ile şu
cevabı verdiği söylenir: “ben durup dinleneceğim, ama sen son günlerine kadar
yürüyeceksin.”
ve ahasver, gezgin yahudi, ya da cartaphilus her yüz sene sonunda yeniden
otuz yaşına geri döner ve cebindeki elli kuruşla eziyetli ölümsüzlüğü böylece
sonsuza kadar devam eder..
ahasver’e gezgin yahudi, ebedi yahudi de denebilir.. diğer isimleri: eternal
jew, der ewige jude, juif errant.. vs..
1228’lerde ingiltere adasını ziyaret eden ermeni bir başpiskoposa aziz albans
manastırı mensupları, isa ile konuşan aramithea’lı yusuf’un el’an hayatta olup
olmadığını sorarlar. ermeni başpiskopos böyle bir ermeniyi tanıdığını, isminin
cartaphilus ve aslında yahudi bir ayakkabı tamircisi olduğunu ve yukarıda da
yazdığım konuşmanın bu yahudi ile isa arasında geçtiğine tanıklık eder.
aşağıdaki kutsal kitaptan alınan birkaç ayette ise ahasver’e, on üçüncü asırdan çok önce isa tarafından, işaret edildiği varsayılabilir..
1. yuhanna’nın kitabında (21:20-23) isa’nın “ben gelene kadar kalmasını istersem, senin için ne önemi var.” [1]
2. jehoshua gilboa’ya göre hoşea 9:17’deki: “tanrım onları reddedecek çünkü ona itaat etmediler; uluslar arasında gezgin olacaklar.”
3. matta 16:28’de ise “gerçekten size söylüyorum, burada duran bazı insanlar, krallığın oğlu’nun krallığında geldiğini görmeden ölümü tatmayacaklar.”
[1] ayet, daha çok isa’ya gönülden bağlı olanların, havarilerin ebedi hayatları olacağı şeklinde de
tefsir edilebilir.
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Gustave Doré,
Complaint of the Wandering Jew
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varie) doğru çıkmaya başlarken etraftakiler seslenirler
“başkalarını kurtardı. ama kendisini kurtaramadı. israel’in
kıralı.. mesih.. in bakalım o haçtan aşağı. in aşağıya ki biz
de sana inanalım.”

bir başka husus...
gezgin yahudinin isa’yı kışkırtması ya da alay etmesi her
ne kadar bir efsaneyse de, yeni ahitte isa ile üç kez alay edildiğini apostollar teyit ederler.

yeni ahitte, havarilerin aktardıkları bu üç olayın, daha
sonraları gezgin yahudi efsanesinin doğmasında, anlatılmasında bir etkisi ya da bir ilgisi, esinlenme bir bağlantısı var
mıdır yok mudur acaba.

birincisi san hedrin’deki suçlanması esnasında olur. gözleri bağlı isa’ya vururlar ve “madem kehanetlerde bulunuyorsun, söyle bakalım kim vurdu sana” diyerek alay ederler.
(lukas 22:63)

şunu düşündüm; isa ile çeşitli yerlerde onca alay edenlerin ilahi bir gazaba uğramadan kurtulmaları.. ve zamanlar
nihayetinde; zaten unutulan bütün bu alayların altına, koyu
bir çizgi çekilerek hesabın bir şekilde böylece kapatılıp, topyekûn bütün günahların bir ayakkabıcı yahudinin ve onun
ırkının sırtına yüklenmesi...

ikinci kez pilatus tarafından mahkûm edilen isa’nın
omuzlarına, bir asalet, bir kraliyet nişanesi olarak (mark
15:17) ve eline de asaleti temsilen bir asa, bir sopa verir
askerler. ve seslenirler “yaşasın yahudilerin kıralı!” (matta
27:29). daha sonra tükürüp kafasına vururlar..
üçüncü olay isa omuzlarında haç yukarı kranion’a (cal-

Mihály Munkácsy, Christ in front of Pilate, 1881

Gaston Melingue, The Wandering Jew, 1874

mukabili olmadan!) hikâye eder. pişmanlığı ve dine dönüşünün bir işareti olarak da kendisine atfedilen birçok isimlerden biri olan cartaphilus ise (sevgili-sevilen) anlamına
geliyor...

başpiskopos ayrıca bu cartaphilus’un o zamandan beri
iseviliği kabul edip devamlı dualar edip münzevi bir hayat
sürdüğünü de anlatır. 1252’de benedikt keşişi parisli matta
(matteu) bir kez daha roger of wendover’in tarihine atıfta
bulunarak, olayı doğrular. daha sonraları ise guido bonatti
gezgin yahudinin forli, italya’da ve daha sonraları da viyana
ve diğer yerlerde görüldüğüne şahadet edilir.

prusya’da 1843’lerde tartışma konusu olan ve bruno
bauers tarafından kaleme alınan yahudi meselesi başlığı altındaki mütaalalara constantin frantz ‘ın yaklaşımı, ahasver
olayına ya da söylencesine daha başka bir açıdan bakmamıza neden oluyor...

isa tarafından lanetlenmiş ve günlerin sonuna kadar oradan oraya durmadan gezmeye mahkûm edilmiş böyle fiktif
bir şahsın, yeni ahitte, ismen bahsi geçmez. ahasver efsanesi
ya da söylencesi ilk olarak yukarda da bahsedildiği gibi on
üçüncü asırda ortaya çıkar.

frantz:
“yahudi halkının kendisi ebedi yahudi’dir. kurtarıcıyı
reddetti.. ve bu yüzden tüm dünyaya dağıldı ve hiçbir yerde
dinlenemiyor; diğer halklarla kaynaşmak ve böylece geçmişini silmek istiyor.. ve fakat yapamıyor.”

söylenceye göre ahasver, daha o zamanlar isa’nın bir kâfir
olduğuna inanarak onu sanhedrin’ e, leviler’ e ve kohanim
‘e şikâyet ve ihbar ederek ve böylece pontus pilatus tarafından da çarmıha gerilmesine ön ayak olduğudur. isa’nın,
ahasver’in kapısı önünde bir an tevakkuf eylemesi esnasında
onu kışkırtarak yürümesini söylemesi, herhalde isa namına
sırtına yüklendiği bu günahların sonuncusu olsa gerek..

her ne kadar ikinci dünya savaşından sonra katolik kilisesi, tanrının oğlu isa’ya karşı yahudilerin işlemiş oldukları
günahı (!) affederek bir antlaşma yapmış olsa dahi, constantin frantz’ın bu konudaki saptaması halen geçerli..
hiçbir yerde dinlenemiyorlar...

diğer taraftan daha sonraları vaftiz olup pişmanlık duyduğu söylenir. ve gittiği her yerde başından geçenleri (para
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Mihály Munkácsy, Christ in front of Pilate (1881)
için ön çalışmasında Yahudi motifi
Michael Sgan-Cohen, The wandering Jew, 1980 (1983)
Center for Jewish Art
Fotoğraf: Zev Radovan

protogonistleri (ya da antagonistleri) ahasver bile..
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Hüzün, Coşku ve Tutku:
Vincent Van Gogh*

V

incent van Gogh… Üniversitenin ilk yarıyılında, Ankara Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen Wuppertal, Von Der Heydt Müzesi
Koleksiyonu’ndaki “Patates Ekimi” adlı resmini görüp karşısından ayrılamadığım ve araştırdığım; “Doctor Who” adlı
İngiliz bilim-kurgu dizisinin 5. sezonunun 10. bölümünde
değişik açıdan yansıtılan Hollandalı ressam. 1880 – 1890
yılları arasındaki en bilinen çalışmalarını animasyon, sinema teknikleri ve surround ses sistemiyle, çok ekranlı dev
boyutlu gösteriyle sunan Van Gogh Alive Dijital Sanat
Sergisi’yle, NASA’nın hazırladığı videoda okyanuslardaki
akıntıların görüntülerinin onun “Yıldızlı Gece” adlı resmine
benzemesiyle ve çok bilinen yapıtı “Ayçiçekleri”nin genetikçiler tarafından incelenmesiyle gündeme gelen sanatçı…

Nalan Yılmaz

İçindeki var olma ve var olamama bunaltılarıyla yaşayan, 19. yüzyılın yazgısı en trajik sanatçılarından biri.
Bunaltılarının nedeni hiçbir işe yaramadığına olan inancı,
bir şeyler yapma, bir çıkış bulma isteğidir. Sıkıntılıdır, huzursuzdur ve yalnızdır ama resimleriyle sevinç uyandırmaya, hüzünleri neşeye ve yalnızlığı birlikteliğe döndürmeye
çalışır. İnsanların kederli ve yoksul hallerinden etkilenir.
Acı çekenlere ilgi duyar; içinde yaşadığı dünyaya yabancı ve uyumsuz hisseden bütün melankolikler gibi. Hiçbir
zaman hiçbir şeyi başaramayacağına olan inancı, içine yönelmesi, kendisinden kuşku duyması, yaşamına son vermesidir onu melankolik yapan. Hiçbir şey yapmayan, sadece
derin düşüncelere dalan melankoliklerden ayrılan yanı ise
“Başarısız bir şey yapmayı boş oturup hiçbir iş yapmamaya
yeğlerim” sözünden anlaşılır. İçine sıkıntı bastığında hemen
bir şeyler çizer, böylece uzaklaştırmaya çalışır karamsar
düşünceleri.

Yıldızlı Gece, 1889, Tuval üzerine yağlıboya,
Modern Sanat Müzesi, New York
Van Gogh Alive Dijital Sanat Sergisi, 2012
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umutsuzluğa kapılıyorum.” “Acı duymak gülmekten iyidir,
zira acı insanın yüreğini arıtır.” “İnsanları diri diri gömercesine kilitleyip çevrelerinde duvarlar örenin ne olduğu bilinmez ama yine de birtakım duvarların, tel örgülerin, demir
parmaklıkların varlığı hissedilir. Bütün bunlar bir kuruntu,
bir hayal midir? Sanmıyorum. Ve insan kendi kendine sorar; Tanrım bu uzun süreli mi, temelli ve herkes için geçerli
olan bir ebediyet midir?”

Dünyada kendisini alçalmış, sevgilerden uzaklaşmış görür. “Yararsızlığının
elinde olmadığını, yazgının
çizdiği olaylar dizisi sonucu bir kafese tıkıldığını, bir
şeyler yapmak, insanlara
ve dünyaya yararlı olmak
istediğini ama bunun yolunu bulamadığını” yazar,
Theo’ya Mektuplar’ında.
Daha sonra yapacağı işi bulur ve kendini tamamıyla
ona adar büyük bir tutkuyla. İnsanı eyleme sürükleyen bir
içsel sessizliğin olması gerektiğini ve yoğun bir çalışmayla
başarıya ulaşılabileceğini savunur.

İlk dönem karakalem çalışmalarında maden işçilerini,
köylüleri ele alır, patates ekenleri, dokuma tezgâhı gibi konuları işler, bir yandan da koyu renklerle manzaralar resmeder. “Patates Yiyenler” bu dönemdendir. 1885 tarihli
resimde konu iç mekânda geçen günlük yaşamdır. İşçiler
kendi ektikleri patatesleri paylaşarak yerler. Tek ışık kaynağı olan yukarıdan sarkan lamba, patatesleri aydınlatır.
Resimde yeşilin ve kahverenginin koyu tonlarıyla oluşan
yabani patatesin tozlu rengi baskındır. Loş görünüm, insanların yüzleri ve yoksulluğu melankolik bir atmosfer yaratırken, mütevazı yemeğin paylaşımı ve sade ortam hoş,
samimi ve sıcak. Çalışanları gözlemleyen Van Gogh da

Resimde onu yaşamdan koparıp alacak yolu ve karanlığın içindeki ışığı arar. Yaşamı sadece resimdir. İçindeki onu
yakan ateş renklerle ifade bulur. Coşkusunu, içinde kopan
fırtınaları, yoğun hislerini portrelerine böylesine yansıtan
başka bir ressam daha var mıdır? Kendisiyle durmadan hesaplaşan, bir türlü emin olamayan, kardeşinin eline bakmaktan dolayı sürekli ezik ve hassas olan ama gittiği, inandığı
yoldan vazgeçmeyen, kendini hep savunmak zorunda hisseden, çevresindekiler tarafından anlaşılamamış, deli ve çılgın
deyip geçilmiş bir Van Gogh. İnsanların onu işe yaramaz
olarak görmesinden müthiş rahatsızlık duyup derin umutsuzluklarla mücadele eden onurlu bir Van Gogh. Acıları,
huzursuzluğu, arayışları, hırsı, tutkusu, sonsuz yalnızlığı,
sevgiye açlığı, yoksulluğu, yaptığına duyduğu saygı, kısa
yaşantısına sığdırdığı onca yapıtı, erkek kardeşi Theo’ya
yazdığı mektuplar, hastalığı, krizleri, bir tas çorba ile boya
tüpü arasındaki seçimleridir onu Van Gogh yapanlar. “Çoğu
zaman 30 yaşında olduğuma inanamıyorum. Çok daha yaşlı hissediyorum kendimi. En çok beni tanıyanların çoğunun
bana ‘rante’ gözüyle baktıklarını düşündüğümde ve bazı
şeyler değişmezse belki de haklı çıkacaklarına inandığımda içim kararıyor, sanki bu şimdiden gerçekleşmişçesine bir

Ren Nehrinde Yıldızlı Gece,
1888, Tuval üzerine yağlıboya,
72,5x92 cm, Orsay Müzesi, Paris

Patates Yiyenler, 1885, Tuval üzerine yağlıboya, 81,5x114,5 cm,
Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam

bilir yoksulluğun ne demek olduğunu. Kardeşine gönderdiği bir mektupta şöyle yazar: “Böyle devam ederse hedefime varamayacağım. Bu kadar uzun zaman aç kalmasaydım bünyem daha kuvvetli olurdu. Fakat her seferinde
daha az çalışmak ya da aç kalmak şıklarından birini seçmem gerektiğinde ben hep aç kalmayı tercih ettim. Bir insan buna nasıl dayanabilir? Açlığın etkisini resimlerimde
öylesine görebiliyorum ki geleceğim için kaygılanıyorum.”
“Ren Nehrinde Yıldızlı Bir Gece” (1888) adlı manzarasında yıldızlı gecenin görünümü göz kamaştırıcıdır. Işık saçan
yıldızlar, kıyıdan denize vuran yapay ışıklar ve lacivertle
mavi tonları resmin bütününe yayılır. Ön planda yürüyen bir
çift görülür. Erkek olanı kızıl saçlıdır. Ömrü boyunca yalnız
olan ressam gerçek hayatta asla bulamadığı eşini, resimlerinde hep yanında çizer. Figürler manzarada çok küçük ve
yüzleri seyredene dönüktür. Bir mektubunda “Gece manzaralarını ve gece ortamının özelliklerini, gecenin gerçek
karanlığı içinde ve yerinde tuvale aktarma sorunu beni her
taraftan kuşatmakta” diye yazar. Gökyüzündeki yıldızlara
gitmek için ölümün bir araç olduğunu belirtir. Ölümle ulaşılan yıldızların erişilir olabileceğini düşünür. Gece karanlıktır, korkudur, ölümdür, uykudur, yalnızlıktır, hüzündür.
Van Gogh Japon baskılarının güçlü renklerinden, dekoratif tasarımından ve düz perspektifinden etkilenerek çiçek
açan ağaç resimleri ve manzaralar yapar. Doğanın renklerine yer verirken paleti de aydınlanır. Canlı ve parlak renkler kullanır. Yeğeni Vincent için yaptığı ve yeni bir hayatı
simgeleyen “Çiçek Açan Badem Ağacı” (Şubat 1890) adlı
resmi aydınlık, huzurlu ve yalın görünümüyle Japon tarzına
örnektir.

Çiçek Açmış Meyve Bahçesi, 1888,
Tuval üzerine yağlıboya, Özel Koleksiyon

Patates Ekimi, 1884, Tuval üzerine yağlıboya, 70,5x170 cm, Von der Heydt Müzesi, Wuppertal
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Aynı yıla tarihlenen “Buğday Tarlası ve
Kargalar”da yine karanlık bir gökyüzüyle karşılaşırız. Van Gogh bir kez daha üzüntüyü ve yalnızlığı vurgular. Geniş tarladan üç farklı yol ayrılır.
Seyreden resmin köşesinde veya tarlada patikanın
sonunun ve ufkun nerede olduğunun bilinmezliğiyle sarsılır. Tarlaların perspektif kurgusu tersine dönmüştür. Çizgiler resmin önünde kavuşmak
için ufuktan kaçar. Sanatçı bu çalışmasında ufka
doğru yükselen iki yolun böldüğü buğday tarlasının –üçüncü yol resmin sağ alt köşesindedir– karşısında yere çöküp önce sola sonra sağa iki kez
ateş eder. Fırtınalı alçak gökyüzünde ölümü simgeleyen kargalar uçuşur. Belirgin mor fırça vuruşları dikkati hemen çeker.
29 Temmuz 1890’da kendini vuran** Van
Gogh iki gün sonra hayata veda eder. Ölümünden
sonra üzerinde bulunan ve kardeşine yazdığı ama
göndermediği mektupta “Kısaca sanat uğruna
hayatımı tehlikeye atıyorum ve bu yüzden aklımın
yarısını yitirdim,” diye yazılıdır.

Çiçek Açan Badem Ağacı, Saint-Remy, 1890
Tuval üzerine yağlıboya, 73,5x92cm,
Van Gogh Müzesi, Amsterdam

“Bulutlu Göğün Altındaki Buğday Tarlası” (1890) için, “Bunlar
kasvetli gökyüzünün altında uzanan uçsuz bucaksız buğday tarlaları...
Derin kederi ve sonsuz yalnızlığı ifade etmekte zorlanmadım” diye yazar. Ancak ona göre üzüntü ve üzgün yine de iyileştiricidir ve neşelidir.
Resmin yarısından çoğunu kaplayan koyu mavi tonlarla oluşturulan
gökyüzü altında sarılar, yeşiller ve beyazlarla ışıklandırılmış tarlalar
uzanır. Önde birkaç küçük gelincik başı vardır. “Kanımca somurtkan
yeşil renkler toprak rengi tonlarıyla iyi bir uyum içinde; bunda sağlıklı
ve bu yüzden itici bulmadığım bir üzüntü havası var.”

Notlar:

* Bu yazı 10 Nisan 2012 tarihinde leibriz.com web
sitesinde yayınlanmıştır. Yeniden düzenlediğim bu araştırmam ilk olarak 21 Mayıs 2001’de
Hürriyet’in şu anda yayında olmayan internet
dergisi Agora‘da yayınlanmıştır.
** Son sözleri “imkânsız, imkânsız”dır.

Kaynaklar:
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Walther, Ingo, F. Vincent Van Gogh, Vision and
Reality, Benedikt Taschen, Köln, 1993

Buğday Tarlası ve Kargalar, 1890,
Tuval üzerine yağlıboya, 50,5x100,5cm,
Van Gogh Müzesi, Amsterdam

Bir Kavram Olarak Yol ve
Felsefede ‘Yolda Olmak’
Nilda Paşaoğlu

İ

nsanlık tarihinin hemen her döneminde yol teması etrafında pek çok düşünce ve inanç şekillenmiş, hatta
milletlerin ve medeniyetlerin kuruluşunda da yol ve
yolda olmak en önemli etken olmuştur. “Yol nedir?” sorusu
hep sorulmuştur. Yol kelimesi ana Türkçede yazılı örneği
bulunmayan *yo- “yürümek” fiilinden türetilmiştir. Tarihte
en eski kaynaklarda, “yol, sefer, yolculuk” (Orhun Yazıtları
(735) : altun yışıg yolsuzun aşdım [altun ormanı yol aramadan aştım), yolak “1. kırlardaki küçük yol, patika, 2. yol
yol çizgili olan şey” (Divan-ı Lugat-it Türk, 1070 ) yoldaş
“yol arkadaşı” (Tezkiret-ül Evliya (1341) : Zekeriyya’nıŋ
üstadımış ve Tirmidi’nüŋ yoldaşımış)[1] şeklinde kendini
gösterir. Yol,“Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, kendi kendine oluşmuş yürümeye
uygun yer”[2] anlamına gelir. Yol genel anlamı ile kişiyi
olduğu yerden alan ve onu ötelere taşıyan, kişiye farklı bir
yerde bulunma ve her şeye başka bir noktadan bakabilme
fırsatı tanıyan temel figür vazifesi ile öne çıkmaktadır. Bu
bağlamda yol metaforu, insanın yeryüzündeki yürüyüşünü
ve onu diğerlerinden ayıran yaşama biçiminin bir ifadesidir.
Özetle“Yol, etkin ve çeşitliliklerle dolu yaşamın simgesi ve
imgesidir.”[3] Birey çeşitlilikle dolu yaşamın simgesinde
ilerlemek zorundadır.
Hançerlioğlu, yol kavramını şu şekilde izah eder: “Davranış biçimidir. Yöntem ve biçimden farklı olarak özgül
bir tutumu dile getirir. Başka bir biçimiyle de üretim tarzı,
yeni varışlar anlamındadır.”[4] Felsefede, yol nedir, yolda
olmak nedir gibi sorularını bitirebilecek bir yanıt yoktur.
Çünkü her yanıt yeni sorulara çıkar. Velâkin yolda olma
varoluşu sürdürmeyi, yeni arayışlara yeni yanıtlar aramaya
yönlendirir. Düşünce tarihimizde bir kök metafor olan yolda olmak kavramı, hakikatin peşinde hakikati bilmek için
çabalayarak, arayarak huzuru bulmak anlamındadır. Yolda
olmak maddi ve manevi bir dönüşümdür.
Yolda olmak, pozitif bir değişimdir. Hem ruhî hem fikrî
hem de fizikî değişimdir, gelişimdir, yenilenmedir. Şurası
bir gerçek ki insan, hayatı boyunca bir yerlere doğru hareket

Bulutlu Göğün Altında Buğday Tarlası, 1890,
Tuval üzerine yağlıboya, 50x100cm,
Van Gogh Müzesi, Amsterdam
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[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/yol.
[2] Türkçe Sözlük, Hazırlayan: Şükrü Akalın, Türk Dil Kurumu,
Ankara,2009, s.2188-2190.
[3] Gaston Bachelard, Mekânın Poetikası,(Çev: Aykut Derman), Kesit
Yayıncılık, İstanbul, 1996, s.39.
[4] Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi 7.Cilt, Remzi Kitapevi,
İstanbul, 1978, s.334.
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etmektedir. Hareket etmek de, yaşamak da yolda olmak demektir. Ancak önemli olan, hakikate giden yolda olmaktır.
Karl Jaspers’ın da belirttiği gibi hakikate giden yolda, en
yüksek iyinin bilgisine ulaşılabilecek yolda, özgürce olabilmektir. Çünkü felsefe yapmak aklın bilgisinin sınırlarından başlayıp en yüksek iyinin, Tanrı’nın bilgisine, insanın
özgürlüğüne ulaşabilmesidir. Yani esas olan, insanın hangi
yaşamın yolcusu olduğudur, nereye doğru yürüdüğüdür. Ya
da yürünen yolun farkında olabilmektir. Yolu, bindiği taşıtın
yolu olarak anlayan çağdaş insana yürüdüğü yollar anımsatılmalıdır. Yolunu tanıyıp yürüyebilmek, yürümeyi göze
alabilmektir. Bilgece yaşamanın yükselişi, o yolda olan insan içindir.[5]
İnsanın, yolda olması ve yolculuk serüvenine girmesinin
çeşitli sebepleri vardır. Yolculuk bir yere varmak, bir şeyleri
aramak ya da kaçmak için yapılabildiği gibi bir serüven de
olabilir. Bazen sebeptir, bazen de sonuçtur. Doğunun yolculuklarında yolculuğun temel sebebi arayıştır. Aramak aktif,
beklemek pasiftir. Godot beklenir, Simurg aranır. Hal bu
olunca da arayış yolculuğun bir parçası hâline gelir. Çünkü
klasik kültürün yolculuğu aktif bir arayıştır. Batınınki ise
daha çok buluş, yüzleşme veya kaçmadır. Bilinene özlem,
bilinmeyene hayal ve sezgi yöneltir. Bu anlamda kaçış da
Batılı bir metafordur. Doğu düşüncesi, yol felsefesini kaçmak üzerine kurmaz. Bu anlamda daha çok mücadele ya da
tevekkülle kabulleniş içerir.
Felsefede yolda olmak demek, herkesin bu yolda yolcu
olması demektir. Bu yol daha farklı bir yoldur. Bahsedilen
yol uçsuz bucaksız bir yoldur. Hiçbir zaman elinde haritanın bulunmaması demektir. Daha da önemlisi yolun sonunun olmamasıdır. Felsefe yolunun hiçbir türlü sonu yoktur,
sonsuzluğa uzanır. Sorular hiç bitmez, yollar hiç tükenmez.
Felsefede yolda olmak bir maceradır. Sadece aramaktır, aradığını bulamayacağını bile bile aramaktır. Jaspers, “Felsefe, yolda olmaktır; hiçbir yere yerleşmemektir, sürekli bir
maceradır. Felsefe yersizlik ve yurtsuzluktur; amansız bir
göçebeliktir. Felsefe, evine hiçbir zaman ulaşamaz. Felsefe
sadece aramaktır; aradığını bulamayacağını bile bile aramaktır. Felsefe, hakikate varamaz; o hep eksik olmakla yazgılıdır,”[6] diyerek yol felsefesini özetler.
[5] İbrahim Hakkı Aydın, Bir Felsefi Metafor ‘Yolda Olmak’, Din
Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, S.6/4, 2006 s.16.
[6] http://www.sozkimin.com/a/345-karl-jaspers-kimdir-sozleri-vehayati.html#ixzz5Ao39z7X8.
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model oluşturur. İnsan üstbenliğine korku duyduğundan itaat
ederken, benlik idealine aşk sonucu boyun eğer.[5]
Psikanalize Yeni Giriş Konferansları’nda da üstbenliğin
üç işlevi birden barındıran bir yapı olduğunu söylemiştir. Bu
üç işlev, kişinin kendisini gözlemi, vicdanı ve idealleridir. [6]

Üstbenlik
Kavramı
Elif Ersoy

F

reud, 1923’te geliştirdiği “yapısal kuram”ında, ruhsal aygıtta birbiriyle bağlantılı çalışan 3 yapıdan bahsetmiştir: altbenlik, benlik ve üstbenlik. Altbenlik, doğuştan sahip olduğumuz, hayatımızın ilk yıllarında ruhsal aygıtımızın tümünü
kapsayan yapıdır. Zaman ilerledikçe ruhsal aygıtta altbenlikten farklılaşarak ayrı işlevsel
özellikler kazanan birimler oluşur. Bu birimler benlik ve üstbenliktir.[1] Oluşma süreci
5-6 yaşlarında büyük ölçüde tamamlanan, ancak gelişimi çocukluk hatta erişkinlik dönemi boyunca da devam eden üstbenlik, kişiliğin, toplumsal değer yargılarını, ahlak normlarını temsil eden ve bireyin doğru-yanlış normları ile ideallerinden oluşan kısmıdır.[2]
Üstbenlik bireyin davranışlarını sürekli süzgeçten geçirerek bireye, “bu yaptığın
doğru, aferin!” ya da “bu yaptığın yanlış, utan kendinden!” mesajlarını verir. Benlik
ise hem altbenliği memnun etmeye çalışır, hem de üstbenlik tarafından azarlanmaktan
kurtulmak ister. Üstbenliğin işlevleri, altbenlikten gelen, toplumun hoş karşılamadığı nitelikteki cinsellik ve saldırganlık dürtülerini bastırmak ve benliği salt gerçekçi hedeflere
değil, ahlaki hedeflere ve kusursuzluğa yönlendirmektir.[3]
Freud, ruhsal aygıtta bulunan üstbenlik tarzında bir yapıyı ilk kez 1914-1915 yıllarında belirler. Bu yapı iki bölümden oluşmaktadır: benlik ideali ve eleştirel olan bölüm.
Daha sonra 1923’de Ego ve İd’de tanımladığı şekliyle üstbenlik, yasaklara ve ideale
dönük işlevleri kapsayan bir yapıdır.[4]
Freud’un üstbenlik terimini ilk kez kullanması ise 1923’te Ego ve İd adlı yazısında
olmuştur. Ego ve İd’de üstbenlik, benlik idealinden ayrımsız bir konumda sunulmuştur.
Freud’a göre birincil narsisizmin mirasçısı benlik ideali, sonradan üstbenliğin bir parçası
haline gelir. Benlik idealinin ortaya çıkmasıyla benliğin istekleri artar, böyle olunca istekleri artmış benliğin narsisistik doyumunun sağlanıp sağlanamadığının kontrolü gerekir.
Böylece benlik, ideale göre denetlenir. Üstbenlik bir yargıç rolü oynarken benlik ideali bir
[1] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları, Mayıs 2003, s.73.
[2] Budak, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2000, s.709.
[3] http://www.geocities.com/marufbecene/kisilik_kurami.htm
[4] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem; Sunat, Haluk; Tükel, Raşit; Üçok Alp;
Yücel, Başak; Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, s.95.
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Peki neden ve nasıl oluşur bu üstbenlik? Freud, “Üstbenlik
Oedipus karmaşasının mirasçısıdır,” demektedir. Üstbenlik
ödip karmaşasının çözülmesiyle oluşur. Ödip sonucunda
ensestiyöz arzuların gerçekleştirilmesi yasaklanır, çocuk
da anne-babaya olan libidinal yatırımlarını nötralize eder.
Fakat yasaklanan, çocuğun ebeveynelerine duyduğu ensest
arzular olmamıştır; ensest arzuların gerçekleştirilmesi olmuştur. Arzu etme yasaklanmadığı için de benliğin bir bölümü arzu etmeyi devam ettirir, diğer bölümü ise arzunun
gerçekleştirilmesini yasaklayan ebeveyn ile özdeşleşir. İşte
üstbenlik hem bu ensest arzusunun gerçekleşmesinin yasaklanmasını hem arzunun devam ettirilmesini hem de benlik
bütünlüğünün korunmasını sağlayan yapıdır.[7] Benlik, üstbenliği kurarak Oedipus karmaşasını denetim altına alır ve
aynı zamanda kendisini altbenliğin hükmü altına sokar.[8]
Ödipal karmaşa sağlıklı çözüldüğünde, erkek çocuk,
babası gibi bir erkek olup annesi gibi bir kadını sevmenin
altyapısını, kız çocuk ise annesi gibi olup babası gibi bir
erkeği sevmenin altıyapısını hazırlamış olur. Anne/baba gibi
olma, yani özdeşim sürecinde, ebeveynlerin üstbenliklerı ile
özdeşleşilir.[9] Freud, “Çocuğun üstbenliği anne baba imgesinden değil, onların üstbenlik imgesinden oluşur. Aynı içeriğe sahiptir, böylece geleneği temsil eder, kuşaklar boyunca sahip olunan değer yargılarının taşıyıcısıdır. Üstbenlik
geleneği taşır,” demektedir.[10] Üstbenlik gelişimi, ebeveyn
etkisinin azaldığı yaş dönemlerinde, öğretmenlerle, arkadaşlarla ve ideal model olarak seçilen kişilerle özdeşim sonucu gittikçe ebeveyn figürlerinden uzaklaşır, kişisellikten
kurtulur ve kollektifleşir.[11] “Çocuk büyüdükçe babanın
rolü öğretmenler ve diğer yetkililer tarafından sürdürülür;
onların emir ve yasaklamaları üstbenlikte güçlü olarak kalır ve vicdan kalıbı içinde ahlaki sansür uygulamayı sürdürür.”[12] Yakın klinik gözlemler de Oedipus karmaşasının
aşılmasının tam olmadığı durumlarda, üstbenlik gelişmesinin de (büyüme ve olgunlaşma anlamında) tam olmadığını
göstermektedir.
[5] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları,
Mayıs 2003, s.72,73, 89.
[6] Akvardar, Y; Çalak, E; Etaner, U; Hürol, C; Sunat, H; Tükel, R;
Üçok A; Yücel, B; Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, s.97,
98.
[7] Parman, Talat, Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları,
Mayıs 2003, s.73.
[8] Freud, Sigmund, Metapsikoloji; çeviren: Dr. Emre Kapkın, Ayşen
Tekşen Kapkın, Payel Yayınları, Mart 2002, s.362.
[9] Akvardar, Y; Çalak, E; Etaner, U; Hürol, C; Sunat, H; Tükel, R;
Üçok A; Yücel, B; Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, s. 94.
[10] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları
Mayıs 2003, s.77
[11] Akvardar, Y; Çalak, E; Etaner, U; Hürol, C; Sunat, H; Tükel, R;
Üçok A; Yücel, B, Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, s.67.
[12] Freud, Sigmund; Metapsikoloji; çeviren: Dr. Emre Kapkın, Ayşen
Tekşen Kapkın, Payel Yayınları, Mart 2002, s.363.
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Üstbenliğin bilinçli ve bilinçdışı bölümleri vardır. Ahlaki
bilinç, eleştirel bilinç ve ideal değerleri üreten bilinç üstbenliğin bu bilinçli bölümüne aittir. Din, sanat ve ahlakın
temelleri burada oluşur. Üstbenliğin bilinçdışı olan bölümü
ise insanı kimi zaman kendine, kimi zaman da çevresine
karşı en acımasız suçları işlemeye iten bölümüdür. [13]
Üstbenlik benliği denetleyen bir yapıdır. Freud, benlik
ve üstbenlik arasında yoğun bir gerilim meydana geldiğinde suçluluk ve aşağılık duygularının oluştuğunu; suçluluk
duygusunun vicdanla, aşağılık duygusunun ise benlik ideali ile ilgili olduğunu söyler. Freud, Ego ve İd’de vicdanın
istemleriyle benliğin gerçek uygulamaları arasındaki gerilimin suçluluk duygusu olarak yaşandığını söylemektedir.
Dışsal yetke ile benlik arasındaki gerilim suçluluk duygusunu oluşturur. Buradaki gerilim, yetkenin sevgisine duyulan
gereksinimle, engellenmesi agresyona yol açan dürtüsel doyum arayışı arasındaki çatışmanın dolaysız bir dışa vurumudur. Bu ise, pişmanlığa yol açar. Böylece, gerilimden kurtulmak için yasak içselleştirilir ve kişiye/kişiliğe mal edilir,
yani vicdan oluşur. Dürtü doyumundan her yeni vazgeçiş
vicdanın katılığını ve hoşgörüsüzlüğünü arttırır. Vicdan
toplumsal yasakların bekçisidir. Babanın/toplumun sevgisini kaybetme ve cezalandırılma korkusu bir noktadan sonra
eylem ve niyeti bir tutar. Yasağı çiğnemeye niyetlenme bile
üstbenliğin gözünden kaçmaz. [14]
Freud’un, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları yapıtında vurgulandığına göre üstbenliğin oluşumundaki tek dürtü agresyondur. Üstbenlik, dışarıya yöneltilebilecek agresyonu
çıktığı yere, yani benliğin kendisine, vicdan kisvesi altında yönlendirir. Freud, 1924 tarihli Mazoşizmin Ekonomik
Problemi isimli çalışmasında; “Dış dünyadan dönen yıkıcılık, üstbenlik tarafından alınır, herhangi bir değişmeye uğratılmaksızın, egoya yönelik sadizmin artırılmasında kullanılır,” demektedir.[15]
S. Freud, bazı suçların suçluluk duygusu yüzünden gerçekleştirildiğini söylemektedir. Melanie Klein, Freud’un suç
ve bilinçdışı hakkındaki görüşlerini geliştirerek suçlu çocuklarda üstbenliğin zayıf ve eksik olduğunu değil, tam tersine
katı ve güçlü olduğunu söylemektedir. Lampl-de Groot’ya
göre suça eğilimin etiyolojisinde üstbenlik güçlü ancak benlik ideali zayıftır. Winnicott ise anne nesnesinin olmadığı
erken yoksunluk durumlarında, bilinçdışı suçluluk duygusunun ve üstbenliğin sağlıklı bir biçimde gelişemeyeceğini
söylemektedir. Yani zayıf bir duygusal çevre ve fizik çevre
kişinin kendini suçlu hissedebilme kapasitesinin ve ahlaki
bilincin oluşumuna olanak tanımadığını söylemektedir. [16]

[13] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları,
Mayıs 2003, s.74.
[14] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem;
Sunat, Haluk; Tükel, Raşit; Üçok Alp; Yücel, Başak; Psikanalitik
Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, s.98.
[15] age, s.98
[16] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları,
Mayıs 2003, s.72.
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Politikos / Devlet Adamı
Üzerine İrdelemeler
Hazırlayan/ Derleyen: Hulisi Akkanat

D

evlet adamının bir bilgisi olmadığı söylenemeyeceğine göre, devlet adamının ne olduğunu ortaya
koymak için, sofistin ne olduğu aranırken yapıldığı gibi, bilgiyi bölümlere ayırmak doğru olsa gerektir.
Herkes bilir ki, hesap ve hesapla aynı soydan olan şeyler,
soyut bilgilerdir. El sanatlarında ise çalışanın bilgisi işe katılmaktadır. Bu durum göz önünde tutulursa, bütün bilimleri
ikiye ayırıp, birine “teorik bilgiler”, ötekine “pratik bilgiler”
adı verilecektir.
Hekim olarak tanınmadığı halde, bir hekime akıl öğretecek kadar bilgili olan insana, hekim demekte kimse tereddüt
etmez. Bunun gibi, memleketi yönetenlere yol gösterecek
kadar bilgili olan insan da –ister kral ister sade bir vatandaş olsun– krallık sanatından sayılsa yeridir. Büyük bir aile
küçük bir devlete benzediğine ve yönetme bakımından aralarında fark olmadığına göre de, bunların hepsinde krallık
bilgisi, siyaset veya ev yönetimi diyeceğimiz bir bilginin
bulunduğu kabul edilir.
Bir kralın, daha çok aklını kullandığına şüphe yoktur.
Krallık bilgisi, pratik işlerden çok teorik bilgiye yakındır. Şu
halde yapacağımız şey, teorik bilgiyi bölümlere ayırmaktır.
Hesap, kesin olarak teorik bilgiler sınıfına girer. O, sayılar arasındaki ayrılıkları bilir ve bildiği şeyler üzerinde hüküm vermekten başka bir işi yoktur. Bir işçi gibi çalışmadığı, emeğinden değil bilgisinden veren bir insan olduğu için,
mimarın da teorik bilgilerden pay edindiği söylenebilir. Fakat mimarın, hesapçı gibi vermekle kalmaması, iş bitinceye
kadar her işçiye ne yapacağını söylemesi gerekmektedir.
Öyleyse teorik bilgiler, “hüküm veren” ve “yöneten” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Şu var ki, emir her zaman doğrudan doğruya olmaz. Birisinin yaptığı malı başkasına satanlar olduğu gibi, kralın
buyruğunu başkalarına taşıyanlar da vardır.
Krallık sanatı, tercümanın, dümencinin, bilicinin, habercinin işi gibi değildir. Kral, kendiliğinden emir veren insan,
gerçek yöneticidir.
Dikkat edilirse, bütün yöneticiler bir şey meydana getirmek için emir verirler. Meydana gelen şeyler canlı ve cansız
olduğu ve krallık bilgisi, mimarlık gibi cansız şeyleri değil
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canlıları yönettiği için, teorik bilginin emir veren bölümü de
ikiye ayrılıyor demektir. Canlıların meydana getirilmesi ise,
ya tek yetiştirme ya sürü ile yetiştirme şeklinde olur.
Devlet adamı, atına bakan seyisten, öküzüne bakan bir
rençperden çok, at ve öküz sürüleri yetiştiren bir kimseye
benzetilebilir. Yalnız sürü yetiştirmenin türlü türlü olduğu
da unutulmamalıdır.
Toplumları birbirinden ayırırken çok zaman Yunanlılar
bir yana konuyor; aralarında hiçbir bağlılık olmayan, başka
başka diller konuşan bütün toplumlara “barbar” adı verilip
çıkılıyor. Oysa bu, sayıları tek ve çift diye ayırmak yerine,
belli bir sayıyı ele alıp bütün sayıları onun karşısına koymak gibidir. Bir turna kuşu da canlıları ayıracak olsa, herhalde turna türünü alır; insanlar dâhil, bütün canlıları onun
karşısına koyar. Bir kimse aynı hataya düşmek istemiyorsa,
önce kara hayvanlarını deniz hayvanlarından, iki ayaklıları
dört ayaklılardan ayıracak; sonra kanatlı sürüyü insanlardan ayırmak için tüylü ve tüysüz ayrımı yapacaktır. Benzeri
daha birçok ayırım sonunda da, krallık ve devlet sanatı denen şeyin, insanları yönetmek ve yöneltmek olduğunu söyleyecektir.
Bir kral bir çobana benzerse de, onunla başka çobanlar
arasında büyük fark vardır. Çobanın karşısında, sürünün yönetimini onunla paylaşmaya kalkan, paylaştığını öne süren
bir rakibi olmadığı halde; tüccarlar, çiftçiler, beden terbiyesi verenler ve hekimler, devlet adamları ile boy ölçüşmeye
kalkabilirler. Hem yalnız halkı değil, yöneticileri de kendilerinin yetiştirdiğini söyleyebilirler. Çobanlık bilgisini,
hiç kimse çoban kadar bilmez. Hayvanları besleyen çoban,
doğurtan çobandır. Kavalının sesi ile sürüsünü etkileyen o,
hayvanlarını herkesten iyi yatıştıran odur. Kralın çevresini
ise, devlet adamlığını onunla paylaşmaya kalkanlar almıştır.
Çobana benzetmekle, kralın ne olduğu biraz anlaşılmış olsa
bile, ötekilerden ayrılmadıkça, başkalığı ortaya konmadıkça, tam bir tanımı yapılmış olmaz.
Bir mythos’un dediğine bakılırsa, eskiden dünyanın gidişi ve insanların yaşayışı bugünküne benzemezmiş. O zamanlar insanları Tanrı-çobanlar yönetirmiş. Bize anlatılan
bu Tanrı-çoban, çok üstün bir varlıktır. Oysa bugünkü devlet
adamları, yönettikleri kimselere benzemektedir. Krallar da
onlar gibi büyütülüyor, onlar gibi terbiye ediliyor. Bununla
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beraber biz yine de kralların bir üstünlüğü olup olmadığını
araştırmalıyız.
İnsan toplumuna bakmakla, genel olarak insanlar üzerinde egemenlik kurmakta hiçbir bilgi krallık bilgisinin önüne
geçemez. Ama mademki bazı kimseler yersiz iddialarda bulunuyor, sürünün yönetimini kralla paylaşmaya kalkıyorlar;
öyleyse sürünün yetiştirilmesinden değil, sürünün bakımından söz edilmeli; bu çobana, “besleyen”den çok, “gözeten”
anlamını veren bir ad takılmalıdır.
Bundan başka, kralla tyrannos’u (zorbayı) bir araya koymamak için, insanların yönetimini, istenen ve zora dayanan
olmak üzere ikiye ayırmalıdır.
Sert hükümdarların yönetimine tyrannosluk, istekli olanların yönetilmesine politika denince, kendisinde bu ikinci
yönetme sanatı bulunan kimseye gerçek kral, gerçek devlet
adamı diyenler olabilir. Ama acele eden bir heykeltıraşın
bazı aşırılıklara kaçabileceği unutulmamalıdır. Bir ressam
tablosunun ana çizgilerini ne kadar iyi çizerse çizsin, gerekli
renkler henüz verilmemişse, kimin ve neyin resmi olduğu
anlaşılmaz. Bunun gibi, devlet adamı üzerinde söylenenlerde bir gerçeklik olsa da, konu açığa çıkmış sayılmaz.
Yeni okuma öğrenen çocuklar, bir harfi küçük hecelerde
tanır, başka yerde tanıyamazlar. Onlara, önce harfleri doğru
olarak tanıdıkları gruplar, sonra tanımadıkları gruplar gösterilir ve bir zaman sonra bu çocuklar, her harfi, her hecede
tanıyacak hale gelirler. Biz de, araştırmalara küçük örneklerden başlamanın, örneğin dokumacılığın bir bölümü olan
yün dokumacılığını incelemenin devlet adamının ne olduğunu kavramakta yararlı olacağını düşünemez miyiz?
Biz dokumacılık deyince, karşımıza bir değil birçok sanatın çıktığını görürüz. Çünkü yün, dokunmadan önce taranmakta, eğrilip bükülmektedir. Yün taramanın, yün eğirip
bükmenin dokumacılıktan ayrı sanatlar olduğuna şüphe yoktur. Fakat onlar, dokumacılıkla yarışa kalkarlar. Büyük payı
dokumacılığa verseler bile, kendileri de bir pay isterler. İş
burada da kalmaz. Dokumacılıkta kullanılan aletleri yapan
sanatlar da, dokunan kumaşın yardımcı nedeni olduklarını
öne sürerler. Yün elbise ile ilgili olan bütün sanatlar içinde en
önemli yer dokumacılığa verilse de, rakipleri bir yana çekilmedikçe, dokumacılık yeterince tanımlanmış olmaz.
Meydana getirilen her şeyin, bir asıl nedeni (kaynak sorun), bir de yardımcı nedeni (görünen sorun) vardır.
Yün taramak, yün bükmek yardımcı sanatlar olduğu gibi,
kullanılan iğleri, mekikleri yapanlar da yardımcı sanatlardır
ve asıl dokuma sanatı bunlardan ayrı bir şeydir. Kısaca bir
şey söylemek istenirse, ona, çözgü ile atkıyı çaprazlamak
sanatı denebilir.
İyi ama kısa ve uzun söylemek neye göredir? Bir şeyin
yerinde övülmesi veya yerilmesi hangi kurala göre olacaktır?
Bunun için artıkla eksiğin incelenmesi gerekmeyecek midir?
Ölçü sanatı denen şeyin, uzunlukla kısalığa, artıkla eksiğe uygulanabileceğine şüphe yoktur. Yalnız bu sanat ikiye
bölünmeli ve bu bölme, bir yandan büyükle küçüğün birbiri
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ile ilişkisine, öte yandan oluşun öz zorunluluklarına dayanmalıdır. Genel olarak, küçük karşısında büyük olana büyük,
büyük karşısında küçük olan küçük deniyor. Oysa sözde olsun işte olsun, iyilerle kötülerin ayrılığını en güzel gösteren
şey, doğru ölçüyü aşmak veya doğru ölçüden aşağı olmaktır.
Büyükle küçüğün iki türlü varlığı, iki türlü ölçüsü olduğu
unutulmamalıdır.
Büyüğün özünü yalnız küçüğün özü ile ilişkili görmek,
onun doğru ölçü ile ilişkisini kabul etmemek, sanatların
meydana getirdiği eserleri yok etmeğe varır. Doğru ölçünün
altında kalan veya üstünde olan, bu sanatlar için olmadık
bir şey değildir; istenmeyen şeydir. Bütün sanatlar meydana
getirdikleri eserlerden onu uzaklaştırmaya çalışırlar; doğru
ölçüyü kullanarak, eserlerini iyi ve güzel kılarlar. Devlet sanatı yok edilmek istenmiyorsa, çokla azı kendi aralarında
değil, doğru ölçü ile ölçülür kılmak zorunludur.
Ölçü sanatı dediğimiz şekilde bölümünde, uzunluğun,
enliliğin, derinliğin ve kalınlığın kendi karşıtları ile ölçüldükleri sanatlar bir yana; uyguna, yerindeye, gerekliye, en
ileri ile en gerinin tam ortasında bulunan doğru ölçüye göre
olan sanatlar bir yana konur.
Her sanat eserinin, şu veya bu şeklide, ölçüde payı vardır. Fakat insanlar nesneleri türlere ayırmaya alışık olmadıklarından, ölçüler farklı olsa da, onların benzediğini sanır;
aynı olduklarını söylerler. Bölümlerine ayırmadıkları bazı
şeylerde de, tam tersini yaparlar. Doğru olan ise, birtakım
şeylerde bir ortaklık görünce, bir ortaklık içinde, türleri
meydana getiren farkları ayırmaktır. Birçoklukta bir sürü
benzemezlik görünce de, gizli kalan yakınlık çizgilerini bir
tek benzerlik içine alıp, bir cins üzerinde toplamaktır.
Bazı varlıklarda, duyulara çarpan, kolayca görülen benzerlikler olur. Ama en büyük, en değerli varlıklar üzerinde
açık bir fikir vermek için kullanılabilecek, şu veya bu duyuya bağlanabilecek bir şey yoktur. Cisimsiz varlıkları, bize
ancak akıl açıkça gösterebilir. Akıl bir şeyin kolay ve çabuk
çözümünü ikinci sıraya koymakta, türlere ayırmayı öğreten
yönteme daha çok değer vermeyi doğru bulmaktadır; bir
şeyin daha iyi kavranmasına yarıyorsa, uzun konuşmaktan
çekinilmemesini, uzun sözün sabırla dinlenmesini istemektedir. Bunun için, biz de araştırmalarımıza devam edeceğiz.
Krallık sanatının sürülerle uğraşan sanatlardan biri olduğunu söylemekle yetinmeyecek; devlet içindeki diğer sanatları
ele alacak ve bunları birbirinden ayıracağız.
Küçük veya büyük bir alet yapan bütün sanatlar, yardımcı sanatlar sınıfına girerler. Bunlar olmadıkça, ne devlet olur
ne devlet adamı. Ama krallık sanatının işlerinde, bunların
hiçbir payı yoktur. Yetiştirici sanatların bir bölümü, yetiştirme ile ilgilidir; bir bölümü de kuru veya yaş yetiştirilmiş
maddeleri koymak için yapılmış şeyler girer. Üçüncü tür,
taşıt sanatlarıdır. Bir taşıt, değerli veya değersiz, kara için
veya deniz için olabilir. Ama ne cins taşıt olursa olsun, onu
meydana getiren, devlet sanatı değildir. Bu daha çok, dülger,
çömlekçi veya demircinin işidir. Dördüncü tür “sığınak” diyeceğimiz sanat türüdür. Bütün giyecekler, silahların büyük
kısmı, surlar, toprak ve taş sığınaklar –hepsi insanı korudu-
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ğu için– bu türe konmalı; yalnız bu türün devlet adamından
çok, mimar ve dokumacının sanatına girdiği unutulmamalıdır. Resimle veya müzik yardımı ile yapılan bütün taklitler,
beşinci tür olarak kabul edilebilir ve hepsi insanın zevkini
amaç edindiği için, bu türe “eğlence türü” denebilir. Altıncı
tür, saydığımız bütün sanatların kullandığı malzemeyi veren
ve kendisi başka sanatlardan çıkan türdür. Gerçekten bütün
sanatlar, topraktan çıkarılmış madenleri, balta ile kesilmiş
veya budanmış şeyleri, soyulmuş bitki kabuklarını, işlenmiş
hayvan derilerini, bükülmüş ipleri, kâğıdı ve benzerlerini
kullanmaktadırlar. Bu türe “karışık tür” dense yeridir. Yiyeceklerimiz arasına giren şeylere gelince, bunlarla yedinci
bir tür kurulması, bu türe “besleyici” adının verilmesi uygun olur. Fakat bunların da, devlet sanatına sokulmaması;
çiftçilik, avcılık, beden terbiyesi, hekimlik, aşçılık sırasına
konması gerekir.
İnsanın sahip olduğu bütün mallar, bu yedi türde olur.
Unutulmuş olanlara önemsiz görülüp ele alınmayanları da,
bu türlerden birine koyabiliriz. Yalnız evcil hayvanlar, daha
önce sözünü ettiğimiz sürü yetiştirme sanatına girmektedir.
Bir devlette bu sanatlarla uğraşanların dışında kalan
kimseler, hizmet edenler grubudur. Pamuk tanların, iplik bükenlerin dokumacı ile yarışa kalkması gibi, hizmet edenler
grubundan bazı kimseler kralla yarışa kalkabileceği için, bu
gruba çok dikkat edilmelidir.
Bunların içinde en çok hizmetçi olan, kölelerdir. Onların
krallık sanatında en küçük payları yoktur. Başka şehirlere
giderek çiftçilikle öteki sanatlar arasında dağıtıcılık yapan,
malı parayla, parayı parayla değiştiren tüccar ve sarraf gibi
vatandaşların, hiç değilse ticaret siyasetinde bir yerleri olduğu söylenebilir. Fakat önlerine gelenlerin hizmetine giren
gündelikçilerin, aylıkçıkların, krallık sanatından pay aldıkları kabul edilemez. Bütün elçiler, gördükleri iş nedeni ile
yazı alanında bilgin kesilenler, kamu işi ile ilgili bir sürü
başka iş görenler, şehir devletlerinin başları değil, hizmetçileridir. Tanrı sözcüsü oldukları söylenen bilicilerle halk
adına tanrılara kurban sunan ve tanrılardan yardım isteyen
rahiplerin işi de hizmet sınıfına girer.
Gerçek kralın, gerçek devlet adamının ne olduğunu açığa çıkarmak için ilk yapılacak şey, onu, kendisine hizmet
edenlerden ayırmak; ikincisi de, öteki rakipler bir kenara
konduğu zaman, karşılaşılacak sürüyü ele almaktır. Bunların
bir bölümü yırtıcı hayvanlara, bir bölümü satyr’lere, gücü az
hilesi çok hayvanlara benzerler; göz yumup açıncaya kadar
görünüşlerini, özelliklerini değiştiriverirler. Devlet sanatının
ne olduğu açıkça görülmek isteniyorsa, sofistlik sanatında
usta olanların, gerçek devlet adamından ayrılması gerekir.
Bilinen iktidar şekillerinden biri tek kişinin, biri küçük
bir topluluğun yönetimi, biri de çokluğun efendiliğidir. Hükümetlerde zorun veya hürriyetin, fakirliğin veya zenginliğin, kanunun veya kanunsuzluğun egemen oluşuna göre, ilk
iki hükümet şekli ikiye bölünüyor. Ama zenginlerin isteğiyle
de olsa zor da kullanılsa, kanunlar sayılsa da sayılmasa da,
çokluğun yönetimine demokrasiden başka bir ad verilmiyor.
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İlkelerimize bağlı kaldıkça, bilinen bu devlet şekillerinden herhangi birine gerçek devlet diyemeyiz. Daha önce
krallığın bir bilim olduğunu söylediğimize göre, hükümet
şekillerini ayırırken, yönetimin bir kişinin, birkaç kişinin,
zenginlerin veya fakirlerin elinde olmasına değil, bu bilimin
bulunup bulunmadığına dikkat etmeli; bilimlerin en güçlüsü
ve elde edilebilen en büyük bilim olan insanları yönetme biliminin, hangi devlet şeklinde bulunduğunu göstermeliyiz.
Mademki kralın rakipleri, devlet adamı olmadıkları halde
devlet adamı olduklarını söylüyor ve buna başkalarını inandırabiliyorlar; öyleyse bu bilimin incelenmesi, kime devlet
adamı deneceğinin iyice bilinmesi gerekir.
Bu bilimi kalabalığın elde edebileceği düşünülemez. Değil herkes, on bin kişilik bir devlette elli kişi bu bilimi elde
edebilse, devlet sanatı sanatların en kolayı olur. Yunanlılar
içinde bu ölçüde satranç ustası bile zor bulunur. Demek ki,
gerçek bir yönetim, bir iki kişinin veya az sayıda insanın
elinde olacaktır ve daha önce söylediğimiz gibi, krallık etse
de etmese de, bu bilgiye sahip olanlara kral denecektir.
Bir hekim, ister bizi gönlümüzle, ister bir yerimizi keserek ve yakarak, canımızı acıtarak zorla iyi etsin ister fakir
ister zengin olsun, yaptıklarını hasta kurtarmak için yapıyorsa ve bir sanata göre tedavi ediyorsa, ona hekim demekte
tereddüt etmeyiz. Öyleyse doğru hükümeti ararken de, her
şeyden önce baştakilerin krallık bilimine sahip olup olmadıklarına bakılacaktır. Kralın kanuna uyması veya uymaması, halkın gönlünce gitmesi veya zor kullanması, fakir veya
zengin olması hesaba katılmayacaktır. Sözünü ettiğimiz
başlar, ister devleti temizlemek, devletin sağlığını korumak
için birisini öldürsün veya sürsünler, ister kovandan oğul salar gibi dışarı kollar çıkarsınlar veya devleti büyütmek için
yabancıları içeri alıp yeni yurttaşlar edinsinler; devleti bilim
ve doğrulukla korudukça, kendileri de elden geldiğince iyi
kaldıkça, onların hükümeti, bizim gözümüzde en doğru hükümet olacaktır.
Bu sözlerimizi garip karşılayanlara, kanunsuz bir hükümetin doğru olabileceğine inanamayanlara söyleyelim ki,
kanunlar da bir ölçüde kral işidir; ama en iyisi, gücün kanunlara değil krala verilmesidir. Çünkü kanun, herkes için
en iyi ve en doğru olanı aynı zamanda kavrayamaz. Bir insan ötekinden, bir iş başkasından ayrı olmakla da kalmaz,
insanla ilgili şeyler hiçbir zaman olduğu yerde durmaz.
Bunun için, hiçbir sanata, hiçbir konu üzerinde, her zaman
ve her durumda doğru olacak bir kural verilemez. Kanun
kendisinden emin bir kara cahil gibidir. Buyruklarına karşı
kimseye ağız açtırmayan, yeni bir durumda bile soru sorulmasına katlanamayan bir adama benzemektedir. O şaşmaz
bir kural koymak isteğindedir; oysa boyuna değişenin, hiç
değişmeyene uyması imkânsızdır. Ama uymazsa, kanun en
doğru kural değilse, neden kanun çıkarmak zorunda kalınır?
Bilindiği gibi, zaman zaman çeşitli oyunlar düzenlenmekte, birtakım yarışlar yapılmaktadır. Bu idmanları bilim
kurallarına göre yöneten beden terbiyesi öğretmenleri, her
duruma göre, herkes için ayrı emir vermezler, genel olarak
vücuda yararlı olanı söylerler. Herkesten aynı çalışma is-
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tenir; hareketler aynı zamanda başlatılır ve aynı zamanda
durdurulur. Kanun koyucu da, sürüye emir verirken böyle
yapar. İster yazılı kanunlar çıkarsın ister geleneklere kanun
gücü versin, onun kanunu toptan bir kanundur. Kanun koyucu her zaman insanın yanında olmayacağı için, şu veya
bu durumda ne yapılacağını noktası noktasına söyleyemez,
herkese uyan şaşmaz bir kanun veremez.
Uzun bir yolculuğa çıkacak bir hekimin, bir beden terbiyesi öğretmeninin, verilecek öğütleri unutmasınlar diye,
hastalarına ve öğrencilerine yazılı reçete ve program bırakmasına bir şey denemez. Ama yolculuk umulandan kısa sürer veya mevsimlerin gidişinde beklenmedik bir değişiklik
olur da dönüşte hastayı ve öğrenciyi daha sağlıklı bulurlarsa, o yazılı emirlerin yerine başka emirler vermezler mi?
Yalnız o eski emirler sağlığa ve hekimliğe uygunmuş gibi,
yazılı reçetelerde ısrar ederler mi? Konan bir kanun artık
bozulamaz mı? Doğru ile eğriyi bilen bir kanun koyucunun
kendisi veya onun yetkisine sahip birisi, eski buyruklarını
değiştiremez mi?
Çok kimse, ataların kanunlarından daha iyi bilinen kanunların, ancak yurttaşları inandırdıktan sonra yurda verilebileceğini düşünmektedir. Fakat yazılı kanunları halka zorla
kabul ettirmek de, hekimin yazılı reçeteye hiç bakmadan,
kandırmaya baş vurmadan, hastayı daha iyi bir tedaviye
zorlandığını söylemek doğru olmasa gerektir. O halde, daha
güzeli, daha doğruya, daha yararlıyı yapmak için, yazılı kanunlar, gelenekten gelen kanunlar zorla bozulduğu zaman
da, başka her şey söylense bile, zor kullananların namussuzluk ettikleri haksız davrandıkları söylenemez. Elbette
zor kullanan zengin olunca hareketi doğru, fakir olunca eğri
görülmeyecektir. Ama halka yararlı bir işin, kanuna uygun
veya aykırı olmasından, yurttaşları kandırarak veya zor kullanarak yapılmasından daha önemli olan; iş görülürken göz
önünde hep doğru bir yönetimin şaşmaz ölçüsünün tutulup
tutulmadığı değil midir? Bir kaptanın bütün dikkati, gemisinin ve gemisinde olan insanların üzerindedir. O kendi bilimini kanun tanıyarak, onları tehlikelerden kurtarır. Bunun
gibi, devlet dümenini doğru bir yönetimin şaşmaz ölçüsüne
göre çevirebilen başlar da, kendi sanatlarına kanundan üstün
bir güç vererek doğru hükümeti gerçekleştirmezler mi? Akıldan ve bilimden ilham alan başlar, yurttaşlar arasında tam
bir doğruluk kurmaktan, yurttaşları korumak ve daha iyi kılmaktan ibaret olan biricik büyük kuralı uygulamak suretiyle,
yanılma tehlikesine düşmekten her şeyi yapamazlar mı?
Şu var ki, devleti akılla yönetmek bilimi, öyle herkeste
bulunacak bir şey değildir. Çoğunluk bu bilime hiçbir zaman
sahip olamayacağı için, biricik doğru hükümet, ancak birkaç
kişiden, hatta tek bir insandan beklenecektir. Öteki hükümetler bu gerçek hükümetin iyi veya kötü bir taklidi olacaktır.
Onlar yazılı kanunlarını, doğru hükümetten alarak yaşayacaklar; en doğruyu değilse bile, bugün için doğru olanı yapacaklardır. Herhangi bir kimsenin kanunlara aykırı bir şey
yapmaya kalkmasını yasaklamak, kalkanı da ölüm cezasına
çarptırmak, bu hükümetler için bir zorunluluktur. Demin
söylenen ilke bir yana konursa, bu en doğru, en güzel ilkedir
ve bu ikinci ilkenin yerleşmesinin bazı nedenleri vardır.
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Yine kullandığımız örnekleri ele alacak olursak, bir hekimin hastasını haraca keseceği, aldığı paranın çoğunu kendisi için harcayacağı, hatta yakınlarından veya düşmanlarından para alıp zavallıyı öldüreceği düşünülebilir. Denize
açılan bir gemici de yolculara –ıssız bir kıyıda bırakmak
veya yanlış manevralarla denize dökmek gibi– çeşitli kötülükler edebilir. Öyleyse bu iki sanat, efendi olarak emir
işlerden hiç anlamayanlara, her sanattan insanlara, hekimlik ve gemicilik işlerini danışmaktan, ilaçların ve hekimlik
aletlerinin, gemilerin ve gemicilik aletlerinin nasıl kullanılacağını sormaktan başka yol yoktur. İster hekimlerin ve dümencilerin, ister işten hiç anlamayanların fikirleri ile olsun,
kalabalık neye karar verirse, sütunlara, mermer levhalara o
yazılacaktır; denizcilikte ve hekimlikte bu kararlara uyulacaktır. Sonra her yıl zenginlerin veya halkın içinden seçilen
bir kimse başa geçirilecek; o da hastaları iyi etmekte, gemileri kullanmakta yazılı kanuna göre emir verecektir. Devlet
adamları yılını bitirince kura ile seçilen bir mahkeme önünde yaptıklarının hesabını vermeye çağırılacaktır. İsteyen
herhangi bir kimse, devletin başını bu mahkemede, gemileri
yazılı kanunlara, geleneklere göre yönetmemekle suçlayabilir. Hastaları tedavi edenler de aynı şekilde suçlanabilir.
Suçlu görülenlerin çekeceği cezayı ve ödeyeceği parayı da,
yine mahkeme kararlaştırır.
Birisi çıkıp da, dümencilik sanatını, denizcilik bilimini, hekimliğin elde ettiği gerçekleri yazılı kanundan başka
yerde ararsa, bu konularda bilgiçlik taslarsa; onun bir sofistten başka bir şey olmadığı, gençleri kanunsuz denizcilik
ve hekimlik etmeye teşvik ettiği söylenecektir. Böylelerini
mahkemeye verenler olacaktır. Kanunlarda yazılanları küçümsedikleri, başkalarına akıl verdikleri belli olanlar, en
ağır cezalarla cezalanacaktır.
Burada “iyi ama bilgi böyle kanunla bağlanınca, şu veya
bu sanat dalında yönetim –sanatın değil de– kanunun elinde
olunca, her türlü araştırmayı yasaklayan bu kanunla kovulan sanatlar ortadan kalkmaz mı? Sanatla uğraşmak yazılı
kanunun boyunduruğuna sokulup bu yasa seçimin veya kuranın gösterdiği başa kabul ettirilince; hiçbir şeyden anlamayan bu başın kanuna aldırmaması, şu veya bu nedenle
kanuna aykırı bir harekete kalkması daha kötü olmaz mı?”
gibi bir soru akla gelebilir. Ama denemeler sonunda meydana gelen, ve her maddesi iyi niyetli kimselerin öğütleri
ile halk tarafında kabul edilen kanunlara aykırı bir hareket,
daha da kötü sonuçlar verir; daha büyük bir suçtur. Yazılı yasaların yaptığı, bunun yanında hiç kalır. Böyle olduğu
içindir ki, kanunların ve yazılı yasaların kurulduğu bir yerde, alınan ikinci bir kararla, bir kişiye veya bazı kişilere kanunları bozma hakkının tanındığı görülmemiştir.
Kaynakça
Platon, Devlet Adamı, Çev. Furkan Akderin, Say Yayınları, 2014.
Platon, Devlet Adamı, Çev. Behice Boran, Mehmet Karasan, MEB
Yayınları, 1960.
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Dokuz
Yüz
Nilgün Çevik Gürel

900
H

er dönemin kendine özgü sanatçısı ve sanat eseri
olduğu düşüncesini kabul edersek; günümüz sanatçılarının beslendikleri kaynaklar, kullandıkları malzemeler, kendi düşünceleri, duyguları, izleyicinin
tepkileri gibi unsurlarla ortaya çıkan eserlerini değerlendirirken sadece biçimsel formlar, malzeme, teknik gibi alışılagelmiş estetik algıların değil, daha çok, üretilen fikirlerin,
tepkisel yaklaşımların ön planda olduğunu görebiliriz.
İtalya’nın Torino şehrinde bir Ortaçağ eseri olan ve restorasyonlardan sonra barok özellikler taşıyan “Castello di
Rivoli” 1984 yılında İtalya’nın ilk çağdaş sanat müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Klasik sanatın izlerini taşıyan bu Ortaçağ kalesinin içine girildiğinde günümüzün ruhunu yansıtan ve ziyaretçilere
hem geçmişi hem de şimdiyi yaşatan eserleri görebiliriz.
Bu eserlerden en dikkat çekenlerinden biri olan
Novecento isimli enstalasyon, ilk bakışta vicdanları fazlasıyla rahatsız eden bir görüntüye sahip olsa da verdiği etki
bir o kadar güçlü olmuştur.
Novecento, Rivoli kalesinin geniş salonunun kubbeli tavanından bir iple sarkıtılan mumyalanmış attır.
Bu eserin anlam çözümlemesini yapabilmek için sanatçının biyografisini, karakterini, niyetini, yaşam tarzını, sanatsal geçmişini, diğer eserlerini incelemek gerekir. Böylece
mumyalanmış bir atı buraya asması ile ne ifade ettiğini anlamamız kolaylaşır.

Novecento (Dokuz Yüz / 20. Yüzyıl),
Maurizio Cattelan,1997,
200x7x270 cm.

Eserin fiziksel yapısı, mekân ve ayrıca izleyicinin yorumu da anlam arayışını etkilemektedir.

Malzeme: Mumyalanmış At, Deri Askılar, Koşum Takımları, İp
Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi, Torino - İtalya

Cattelan’ın eserlerinin her biri bir çelişki niteliğinde ve
yoruma açıktır. Eserlerinde sosyal ve kültürel yapılar üzerinden topluma ait imgeleri, olayları değerlendirip varoluşsal
yansımaları esprili yollarla sunarak çağdaş bilinci yansıtır.
1990’ların başından beri çağdaş sanatın provokatörü olarak
sanat dünyasında güç ve otorite ile alay etmiştir.
Maurizio Cattelan, İtalya’nın Padova şehrinde 21 Eylül
1960 tarihinde doğmuştur. Formal sanat eğitimi almayan sanatçı işe mobilya tasarlayıp üreterek başlamıştır.
Sanat katalogları okuyup, şov yaparak kendini eğittiğini
söyler. Esprili hiper gerçekçi heykelleri ve enstalasyonları ile tanınır. Ayrıca küratörlük ve yayıncılık da yapmıştır.
Sanat alanında kendi kendini yetiştiren Cattelan’ın sıra dışı
çalışmaları birçok uluslararası müzede ve bienallerde sergilenmiştir.
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İtalyanca ismi Novecento olan eser “Dokuz Yüz” anlamındadır ve bu terim yirminci yüzyıl ifadesi için kullanılmıştır.
Novecento ünlü yönetmen Bernardo Bertolucci’nin
İtalyan faşizminin yükselişini konu aldığı 1976 tarihli, yaklaşık beş saat süren filminin de adıdır. Film faşist otoritenin,
toprak sahiplerinin karşısında sömürülen köylü halkı ve onların verdiği özgürlük mücadelesini anlatır.
Cattelan da eserinde bu filme atıfta bulunur ve iktidar
sembolü olan atı gücünü yitirmiş görüntüsü ile sergilerken
kargaşa ve şiddetin tükettiği bir ülkeyi, geçen yüzyıla bir bakış ve gelecek hakkında bir uyarı olarak nitelendirir. Ayrıca
natürmort kavramına da yeni bir bakış açısı getirmiştir.
Torino Kraliyet Müzesi’nde (Palazzo Reale) savaşta kullanılan eşyaların bulunduğu salonda yüzlerce savaş kıyafeti,
silahlar ve onlarca görkemli poz verdirilerek mumyalanmış
atların sergilenmesi ve kraliyetin iktidar gücünü abartılı bir
şekilde gözler önüne sermesi büyük bir ihtimalle İtalyan sa-

natçı Cattelan’ın da dikkatini çekmiştir. Ve bu iktidar gücünün simgesi olan şahlanmış, tüm kasları, damarları belirginleştirilmiş muhteşem atların görüntüsünü değiştirerek
bir tavandan asılmış, hareket etme hissi görülmeyen, boynu
bükülmüş, bacaklar, tüm kaslar bedenin ağırlığı ile yerçekimin etkisinde uzamış, güçsüzleşmiş, çaresiz bir at imgesi
ile güç sembolünü tam zıt anlamda izleyicilere sunmuştur.
Eser görüldüğünde akla gelen sorulardan bir tanesi de
gücünü yerden, zeminden alan atın neden yere düşmüş, uzatılmış ya da ayakta bir hali değil de yukarıya asılmış bir halinin kullanılmış olduğudur.
Güç göstergesi kabul edilen at heykellerinin yüzyıllardır
bir kaide üzerinde meydanlarda sergilenmesi ile iktidarın
toplum üzerinde yükselmesi anlamını da çıkarabiliriz.
Bu enstalasyonda at yine yüksektedir fakat kaidesizdir.
Toplumun desteğinden kopartılmıştır. Zemin ile ilişkisi kesildiği için de “iktidar ölüdür” çıkarımını yapabiliriz.

Eserlerinden
bazıları:
- Amerika: 18 ayar altından yapılmış klozet.
- La Nona Ora (Dokuzuncu Saat): Bir göktaşının
çarparak yere düşürdüğü Papa 2. Jean Paul tasviri
ile manevi yönden çok güçlü birinin bile doğal felaketlerden etkilenebileceğini vurgular ya da Tanrı
tarafından cezalandırıldığı da düşünülebilir.
- Komedyen: Duvara koli bandı ile yapıştırılmış bir
muz. Değer yargılarımızı, ne çeşit objelere değer
verdiğimizi sorgulamamızı sağlayan basit bir nesneyi kullanarak sergi mekânını, sanat piyasasını,
sanat satıcıları, alıcıları, aracıları, sanatı yönlendirenleri esprili bir dille aşağılamaktadır. Sanatın
içinin boşaltılmış olduğunu kendi yeteneklerini
kullanmadan, herkesin ulaşabileceği bir nesne ve
kolaylıkla uygulayabileceği basit bir yöntem ile
göstermektedir.
- Charlie Sörf Yapmıyor: Okul sırasında oturan bir
öğrenci heykeli sırtını seyirciye dönmüş ve elleri
masanın üzerine kalemlerle çivilenmiştir.
- Sistine Şapel Röprodüksiyonu: Sistine Şapel’in
aynısını küçük boyutta yapmıştır.
- L.O.V.E Heykeli: Milano borsa binası önüne dikilmesi şartıyla yaptığı, orta parmağını kaldırmış
bir el heykeli, finans dünyasına karşı gösterdiği
esprili bir hareket olmuştur.
Cattelan doğada bulunan, hazır malzemeleri (ağaç,
sandalye, koli bandı gibi) kullanarak “Arte Povera”
(fakir sanat), insanlar ve hayvanlar arasındaki duy-
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gusal ve kültürel ilişkileri keşfetmek için “Mumyalama
Tekniği”, “Dekonstrüksiyon” (yapı söküm; malzemenin kendi bağlamından çıkarak yeniden anlam kazanması) “Hiper
Gerçeklik” ile eserler üretmiş, performans sanatını da kullanmıştır. Her şeyi kültür nesnesi haline getirebilmiştir.
Sanatı bir eleştiri aracı olarak kullanarak kendine özgü
komik bir dil geliştirmiştir. Birçok galerilerde, müzede,
meydanlarda eserleri sergilenmiştir.
New York Guggenheim müzesi 2011 yılında sanatçının
çalışmalarının bir retrospektifini sunmuştur.

https://www.monnaiedeparis.fr/en/shop/medals-mini-medals/medal-novecento-maurizio-cattelan
https://www.theartnewspaper.com/interview/art-s-most-high-profile-provocateur-maurizio-cattelan-discusses-his-new-blenheim-palace-show
https://artsandculture.google.com/asset/novecento-maurizio-cattelan/lAFKzKQXI_vIzA
http://www.museoradio3.rai.it/dl/portali/site/articolo/
ContentItem-90efdce6-a4d4-479f-9b60-87af6bd3ac0e.html
Anadolu Aydınlanma Vakfı
@anadoluaydinlanma

Kaynaklar:

@AAVakfi
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Bülten Künye

Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi
Palazzo Reale Kraliyet MüzesiTorino
Flash Art Dergi, İtalya, Kasım, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=N0ixQqmYemw
https://www.youtube.com/watch?v=WYkhp8Bn720
https://www.youtube.com/watch?v=so8sB25IL4o
https://www.perrotin.com/artists/Maurizio_Cattelan/2/novecento/5482
https://www.castellodirivoli.org/en/opera/novecento/
https://www.castellodirivoli.org/artista/maurizio-cattelan/
https://www.cbsnews.com/pictures/the-prankster-art-of-maurizio-cattelan/5/
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