HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Resim Anasanat Dalı

KİŞİSEL BİR AİDİYET MESELESİ : EV, YURT, ÇADIR

Funda YALÇIN

Yüksek Lisans Tezi

Ankara, 2020

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Resim Anasanat Dalı

KİŞİSEL BİR AİDİYET MESELESİ : EV, YURT, ÇADIR

Funda YALÇIN

Yüksek Lisans Tezi

Ankara, 2020

KİŞİSEL BİR AİDİYET MESELESİ: EV, YURT, ÇADIR
Danışman : Prof. Necla RÜZGAR
Yazar: Funda YALÇIN

ÖZ
İnsan kendisini bekleyen bir mekanın, bir aidiyetin içine doğar. Bu ilk aidiyet,
hepimizin en temel tecrübesi olan ev ve ailedir. İlerleyen zamanlarda bulunduğumuz
mekanlardan ayrılıp başka mekanları da deneyimleriz. Ancak günümüzün yaşam tarsi
özneyi evin dışında farklı bir yere konumlandırır ve zamanla aidiyet algısına farklı bir
yön verebilir. Geçmişteki aidiyet hissinden bu denli köklü bir kopuşun oluşması
sebebiyle bireylerin güçlü aidiyet hissetmesi mümkün görünmemektedir.
Çalışmanın temel mekanlarından ikincisi olan yurt ise, evin bir simülasyonu gibidir. Ev
hissi vermeyi vaad eden ancak ev olmayan bir taklit mekandır. Yurdun sunduğu
durum gerçek ve sahne arasındadır. Barınma ihtiyacından doğan, yeniden üretmek
ve devam ettirmek için oluşturululan yurtlar, otoriter bir disipline sahiptir. Her şey aynı
düzende tekrarladığı için; günler çeşitli yeniden canlandırma, tekrarlama ve oynatma
süreçlerinin yaşandığı bir atmosferde ilerler. Bu düzene maruz kalan bireyler;
bulundukları duruma katılmakta, zamanla ayak uydurmakta ve her anı tekrar
etmektedirler.
Bu çalışma vesilesiyle aidiyet kavramıyla hesaplaşmak; bu hesaplaşmadan yeni bir
bakış açısıyla çıkma fırsatıdır.

Anahtar Sözcükler: aidiyet, ev, yurt, çadır, taklit mekan, düzen.
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ABSTRACT
Human born into a sense of belonging and a place waiting for himself or herself. The
first sense of belonging, the most basic experience of all of us, is home and family. In
time we leave the places we live in and experience ether olaces, but modem lifestyle
positions the subject to a different place and in time, it can give different direction to
sense of belonging. It doesn’t seem possible to feel a strong sense of belonging
because of a radical break from the sense of belonging in the past.

Dormitory which is the second main place of woek, is like a simulation of house. It is
an imitation place that promises to feel home but is not home. The situation offered by
the dormitory is between reality and scene. Dormitories that is created to reproduce
and maintain the need for shelter, has an authoritarian order. As everthing repeats in
the same order. The days progress in an atmosphere of various re-enactment, replay
and playback processes. Individuals exposed to this order, keep pace with time from
participating in their situation, and they repeat every moment.

With this study, it is aimed to get a new perpective by settling on the concept of
belonging.

Key Words: belonging, home, dorm, tent, imitation space, order.
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GİRİŞ
İnsan kendisini bekleyen bir mekanın, bir aidiyetin içine doğar. Bu ilk aidiyet, hepimizin
en temel tecrübesi olan ev ve ailedir. İlerleyen zamanlarda bulunduğumuz
mekanlardan ayrılıp başka mekanları da deneyimleriz. Örneğin yurtlar; yurtta kalmak
evde kadar hayatımızda yer kaplayan bir diğer mekan olabilir. Yurt yaşamını
deneyimlemiş, olumlu ve olumsuz tecrübeler içeren pek çok çıkarımda bulunduğumuz
bir gerçektir. Yurt yaşamının hayatımızda beklediğimizden de fazla yer kaplamış
olması, bu çalışmanın yazılmasına ilham olmuştur. Dolayısıyla diyebiliriz ki; bu
çalışmada üzerinde durulacak olan temel motif yurt yaşamı, yurt kavramıdır. Bu
çalışmanın bir aidiyet meselesi olarak yurt yaşamıyla hesaplaşacağı ve bunun
sanatsal ifadeye nasıl dönüştürüleceğine odaklanacaktır.
Bir insanın yaşamında derin izler bırakan aidiyet mekanları vardır. Bu kişilere,
durumlara, tarihsel olanaklara göre değişebilir. Ancak bu çalışma içinde aidiyet
mekanlarının

daraltılıp;

ev,

yurt

ve

çadır

üçlemesi

şeklinde

ele

alınması

planlanmaktadır. Öncelikle bu kavramların yaygın olarak bilinen anlamlarına
değinilecek, ardından zaman içinde yaşanılan durumların/anıların/tecrübelerin bu
kavramların içeriğinde nasıl değişimler yarattığına odaklanılacaktır. Ev ve yurt
kavramları aidiyet bağlamında daha somut imgelerle ele alınırken, çadır kavramını
daha şiirsel ve metaforik bir bağlamda ele alacağız.
Duyularımızla deneyimlediğimiz mekanları kendi duygu ve algılayış biçimimizle
etkileriz. Zamanla onları algılayış biçimimiz bize sunulanın ya da öğretilmiş olanın
dışına çıkar. Ev en temel aidiyet mekanıdır. Bu nedenle de en temel tecrübedir. Bu
noktadan baktığımızda; evin bu çalışmanın bütününde bir “gizli özne” olarak var
olacağını söyleyebiliriz. Ev aidiyeti, yuva sıcaklığını temsil ederken, yurt onun bir
kopyası bir simülasyonunu sunacaktır. Bu simülasyonun içinde yaşamaya çalışan bir
birey, zaman içerisinde aidiyet kavramına fark bir bakış açısıyla bakmaya
başlayacaktır.
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Yurt yaşamı; gerçeklikle ve kurgu arasında salınan bir yapıya sahiptir. Bir yurt mekanı;
barınma ihtiyacından doğan, yeniden üretmek ve devam ettirmek için oluşturulmuş bir
mekandır. Yeniden canlandırma, tekrarlama ve oynatma süreçlerinin yapıldığı bir yeri
ifade etmektedir. Bu durum bir kapsülü andırır ve içinde barındırdığı herkesi
hapsederek kendine göre şekillendirecektir. Yurt bölümünde kavramın anlamı
açıklanıp sunduğu kopya bir mekanla beraber insanın üzerinde bıraktığı etkiler ifade
edilmeye çalışılacaktır. Yurtta yaşamayı deneyimlemiş olmak; nereye gidersek gidelim,
ne yaparsak yapalım, üstümüzde hayatımızın geri kalanında etkili olacak bir “geçicilik”
hissi, bir ait olamama hissi yerleştirir.
Yurtta kalmak bazı insanların hayatındaki en temel şeylerden biri olabilir. O halde
kendi kendimize şu soruyu sorabiliriz; bunun sanatı nasıl yapılır? Yaşanılan
hesaplaşmalar, tecrübeler, edinilen bilgiler imgeye nasıl dönüştürülür?
Bu ve benzeri soruların bu çalışmanın temel problemini oluşturacağını belirtmek
gerekir. Bu kavramlar incelenirken amaçlanan; aidiyet kavramını ev ve yurtla
sınırlamak ve sınırın içinden sanatsal bir ifade çıkarmaktır. Bir adiyet mekanı olarak evi
tecrübe etmek, sonrasında ise evin bir kopya mekanı olarak yurt yaşamını
deneyimlemek ve arasındaki simülasyonu imgeye dönüştürmek bu çalışmanın
amaçlarından bir diğeridir. Eve ve yurt mekanlarının metaforik olarak bir çadır
imgesine dönüşmesi sürecini incelemek de bu tezde amaçlanan bir diğer başlık
olacaktır.
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BÖLÜM 1: ÇOCUKLUKTA EV VE AİDİYET

Çocuklar içgüdüsel olarak ev olma durumunun en derin anlamlarını, mıntıka ve
barınağın önemini, iç ve dışın metafiziğini, kapı pencere ve çatıların
sembolizmini yetişkinlerden bile iyi kavrıyor gibidirler (Pollan, 2018, s. 37).

Araştırmacılar uzun zamandır nasıl ait olduğumuzu ve ait olurken neye ihtiyacımız
olduğunu konusunda araştırmalar yürütmekteler. Henry Murray, Abraham Maslow ve
Erik Erikson gibi isimler aidiyetle ilgili kuramlar ve deneyler ortaya atmışlardır.
Araştırmalara göre, insan doğumundan beri aidiyet duygusunun gelişimide neredeyse
ergenliğin sonlarına doğru tamamlanmaktadır. Bu aşamaya gelinmeden önce insanı
aidiyet duymasının gerçekleşmesi için evreler bulunmaktadır. Evreler hakkındaki öne
çıkan üç kuram Murray’ın öğretilmiş gereksinimler kuramı, Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi ve Amerikalı psikolog Erik Erikson’ın, insanın 8 evresini tanımladığı psikososyal gelişim kuramı üzerinden aidiyet kavramı okunacaktır.
Murray’ın öğrenilmiş gereksinimler kuramında (1954), gereksinimin gerçekleşmesini
içinde bulunulan koşula bağlar ve buna baskı demektedir. Murray’ın baskı kavramı
sebep olduğu güdülenmeler aidiyet duygusunun yanlış kavranılmasına sebep
olmuştur.
Maslow’un çıkardığı İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramında yaşam içerisinde insanın
motivasyon oluşumunu sağlayan güdülerinin kendi içinde bir sisteminin olduğunu ifade
etmiştir (1954). Kuramın ait hissetmekle ilgili olduğu, ait olma sevgi ve yakınlık duyma
gibi gereksinimleri genellikle toplumsal gereksinimler olarak ifade etmiştir.
Erikson’un (2014) kuramında aidiyet bakımından önemli olan kısım ilk beş evredir.
Bunlar bebeklik, erken çocukluk, oyun çağı, okul çağı ve buluğ çağı şeklinde ifade
etmektedir. Erikson, insanın aidiyet duygusunun 11 yaş ve ergenlik dönemi yani 5.
Evrede oluştuğu söyler (2014). Temelde ise önceki evrelerin kişiyi aidiyet evresine
hazırladığı görülmektedir. Devam eden evrelerde oyun çağı, ergenlik ve okul çağında
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mekanı anlamaya ve yerleşmeye başlamaktadır. Aidiyet duygusunun neredeyse
oluştuğu bu dönemde çocuğun mekan ve zaman algısı, anlamlı sosyal diyalog ve
etkileşimlerle giderek büyümektedir. Bu süreç bireyin kendine ait bir alan yaratmasına
imkan vermektedir.
Evin bütün anlamları ve söylemleri dışında insan benliğinde ölçüsü bilenemeyen bir
kavramdır. Herkesin çocukluğunu geçirdiği evi mutlaka olmuştur. Çocukluğunun geçtiği
ya da yerinden hiç kıpırmadan kaldığı bir yer. Bu olgu çocukken bizlere sıcak bir yuva
olarak sunulmuştur. Ev ilk anlamında ve yaşayışında bizim barındığımız ve sığanımız
olmuştur. Çocuk içinde büyüdüğü bu mekanda ortak bir aidiyetle aile üyelerine sıkı
sıkıya tutunur. Yıllarca aynı resim albümlerine bakmak, tek bir fotoğrafta bile aynı
kişileri görmek tanınmış ve güvenli bir alan olduğunu hissettirir. Yıllar önce alınan bir
şekerlik bile ailedeki herkes için anlamla bir nesne gibi görülebilmektedir. Güzel ev
konforlu olan değil; eşyaların dahi mutluluğu çağrıştırdığı ve oturanlarının kendilerini
inşa edebildikleri evdir (Botton, 2001, s.117). Aidiyet duygusunun besleyen önemli
faktörlerden biri, o yerde kendine ait izleri oluşturmak ve nesneleri kullanarak
pekişmektedir. Çünkü çevrenin fiziksel bağları da yere bağlılığın oluşumunda önemli
bir rol oynamaktadır (Sancar & Severcan, 2010, s. 198) .
Aidiyet, en basit ölçüde çocuğun içinde huzur ve güven içinde yaşayabildiği yerlerde
ortaya çıkmaktadır. Burada aidiyeti belirleyici unsurlardan biride o yeri ne kadar
tanıdığımızla ilişkilidir. Zaman geçtikte etkisi büyüyen o büyük sofralar çocuğa
güvende hissettirir. Mekânsal anlamda aidiyetin güvende hissetme duygusu ile
desteklendiği fikride öne çıkmaktadır. Çünkü insanlar, kendilerine aşina olan
mekânlarda daha güvende hissetmektedir. Güven hissi oluştuktan sonra da aidiyet
duygusunu besleyip, geliştirmektedir (Yıldırım Erniş, 2012, s. 144) .

David Seamon’ a göre, evin insan için, dış dünyanın itiş kakışından çekilmesini ve
sınırlı bir mekanda olup bitenler üzerinde kontrol oluşturmasını sağlayan, mahrem bir
dinlenme yeri olduğunu düşünür (Aktaran: Gürkaş, Barkul, 2012). Ev insanın kendisi
olduğu yerdir. Tuan’ a göre, insanlar için en önemli ve en popüler yer örneği evdir. Ev
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insanların tutundukları ve köklendiklerini hissettikleri, anlamın ve itinanın merkezi olan
yerdir (Aktaran: Gürkaş, Barkul, 2012). Belli toplumsal yapının dışında aile
oluşumunun ilk evresidir. Harvey bu ifadeyi şöyle kuvvetlendirmektedir; aile ya da
cemaatler gibi temel kurumlara ilginin artması ya da tarihsel köklerin araştırılması gibi
eğilimler hep değişen bir dünya da daha güvenli limanlar ve daha uzun ömürlü
değerler arayışının işaretidir (Harvey, 2014, s. 326).
Phil Cohen, etnik ya da ırkçı her türlü yabancı düşmalığının yabancıyı bir düşman, bireysel
ya da kolektif egemenliğe bir sınır ve sınırlama olarak gören her yaklaşımın, ona anlam
kazandıran metaphor olarak idealleştirilmiş güvenli ev kavramına sahip olduğunu öner
sürer. Güvenli ev imgesi, sokağı, evin dışını tehlikelerle dolu bir alana dönüştürür; bu dış
bölgenin sakinleri tehdit taşıyıcılarına dönüşür
kısıtlanmaları, izlenmeleri ve uzak
tutulmaları gerekir: Dış ortam bir örnek biçimde istenmeyen ve tehlikeli olarak görünür hale
gelebilirken, simgesel dantel perdelerin ardındaki odalarda kişisel standartlar muhafaza
edilebilir. Ev duygusu, temel bir düzen ve edep duygusunun, kaotik bir dünyanın öznenin
doğrudan denetlenebildiği küçük bir parçasına dayatılabildiği alana çekilir (Bauman, 2015,
s. 124).

Ev, toplumun temeli olmanın ötesinde onun en karmaşık ürünlerinden biridir. Evin içi,
çok katmanlı bir ilişkiler sahnesidir. Bu sahnede sürekli olarak olaylar, durumlar
değişmekte ve paylaşım halinde olma vardır. Başka hiç bir mekanda ilişkiler bu kadar
sıkı olmayabilir. Burada etkili bir grift yapıdan söz etmek mümkündür. Bu girift yapıda
en belirgin unsur aidiyet kavramıdır. Evde bir aidiyetten bahsedilmek için geçmişe
gönderme yapan bir bellekten söz etmek gerekmektedir.

Yer kimliği kavramı, insanın mekansal yerini ifade etmektedir; bu özellikler, belirli bir yerin
objektif özelliklerinden ziyade, kişiler tarafından algılanan nitelikleriyle ilgilidir. Bu anlamda
bir yerin kimliği, o yere kişiler tarafından atfedilen ve o yeri diğerlerinden ayırt eden
özelliklerin ve anlamların bir bütünüdür (Bilgin, 2007,s. 220).

Evde bildiğimiz insanların ortamında davranmaya alışırız, evde yaşayanların,
yaptıklarına ve söylediklerine aşina olmaya başlarız. Bu durum evde yaşayan birinin,
belli bir durumda nasıl düşüneceği ve davranacağı konusunda öngürede bulunmamazı
sağlar. Bu durum oldukça rahatlatıcıdır. Bir gün boyunca bir evde olup bitenlerin çoğu,
gün sonu ermeden evdekiler birbirlerine aktarmaya başlar bu sayede bellek işlemeye
devam etmektedir. Ev sıcaklığı bir çocuk için, bilindik bir yüz, ailesidir. Herkesin
bişeyler anlattığı ve yaşadığı eylemlerin hiçbir zaman sona ermeden sürüp gittiği bir
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etkinliktir.
Evin rengi, perdeleri, kapıları, içinde yaşanılan anılar bunlar çocuğu ve içinde
yaşayanları oraya bağlayan nesnelere örnek verilebilir. Bilinenin içinde çocukluğumuzu
geçirmek bize huzur verebilmektedir. Bizim ne olduğumuzu ne olacağımızı derin bir
yapıyla belirleyen, yön veren bir yerdir. Ailenin sahip olduğu kültürel etkilerle ve yaşam
biçiminde varoluruz. Bu varoluş, sınırları çizilmiş bir mekanda gerçekleşir. Fakat oraya
ait olduğunu bilerek büyütülür ve yaşanır. Bu çizilmiş sınırların bizim güvenliğimiz için
olduğu gerçeğini hissederiz. O evin büyüsünde, geçmişinde ve geleceğinde kendi
kimliğimizi oluştururuz. Geçmişin parçalarıyla yoğurur kendini, hikayeler yaratır ve bu
bilindik sınırlılıkta huzurlu bir şekilde yaşarız. Aidiyet, parçamız olan, içinde
büyüdüğümüz, yetiştiğimiz çevreyi ve onun kurallarını tanımaya ve öğrenmeye
yardımcı olur (Mavili, Kesen, Daşbaş, 2014).
Çocuk, fiziksel alanla ve ona yüklediği anlamlarla beraber aidiyet, bağlılık, ortak bellek
kavramlarını kendinde hissetmeye başlar ve dahil olur. Ev onun kimliğini oluşturduğu,
güvenli alan ve köklerini bulduğu bir yer olarak tanımlayabilir. Çocuğun gelişim
sürecine dayalı olarak sağlıklı biçimde gelişebilmesi için mahremiyete ve kendi
egemenlik alanine sahip olması gerekmektedir. Çocuğun tamamen kendine ait bir
alanının olması, onun kişiliğinin gelişmesine ve özgüveninin pekişmesinde en önemli
etkendir. Çocuklar için aidiyet kavramının oluşması için bazı unsurlar vardır. Algıladığı
mekanda hareket alanı ne kadar geniş olursa kavrayış sürecide bir o kadar gelişim
gösterecektir. Çocuk çevresinde onu engelleyici nesnelerin etrafında gezinerek bunları
görme ve dokunmayla keşfetmeye başlar. Doğumu itibariyle yaşadığı ev ile sınırlı
kalmayıp etkileşimini farklı alanlarda sürdüren çocuk, yeni deneyimler edinmektedir.
Yetişkinlere göre daha hareketli, keşfedici olduklarından mekanı hareket ederek ve
dokunarak keşfederler. Fiziksel çevreyle kurdukları bu ilişkide aidiyet oluşumları daha
kolay olacaktır. Çocuk için bir yüzü tanımak mekanı tanımaya benzer. Çocuk
hareketlerini ne kadar istediği şekilde sergileyebilirse aidiyet hissi daha da
kuvvetlenecektir. Çocuğun kendine ait bir odası ve kendi kendine bir şeyler
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yapabilmesi onu olumlu yönde etkilemektedir. Çocuk bildiği bu ortamda kendini
güvende hissedip yine kendine uygun ortam sağlandığı ölçüde rahat olabilmektedir.
Bir yere ait hissetmek sosyal ve psikolojik anlamda kişiyi iyi hissettirir. Aidiyet kişinin
mekansal memnuniyetinin önemli bir belirleyicisidir. Bu belirleyici faktörlere psikolojik
ölçekte bakmakta bu durumu anlamada bize farklı bir açılım sağlamaktadır. Baker’e
göre psikolojik faktörler şu şekilde başlıklanır: Aidiyet, Mahremiyet, Bireysel
Mesafelere Duyarlılık (Barker, 1976).

Kişinin kendi odası olması bile varlığına duyulan duyarlılığın bir göstergesi olarak
düşünülebilir. Odadaki eşyaların konumlarını ayarlayabilmek, ışığı kendinize göre
ayarlama, odanın sıcaklığının ya da soğukluğunun ayarlanabilmesi bunlar üzerinde
hakimiyet kurulan bir odanın varlığına işarettir. Psikolojik faktörler kısmında aidiyet
kavramında ise, biyolojik bir bağın bulunması, her bir köşesinde anıları gösteren ve
varlığı simgeleyen bir çok yapıyı barındırması bulunulan yere ait hissetme durumu
oldukça kuvvetlendirir. Mahremiyet ve bireysel mesafelere duyarlılık kısmında bunu
sağlayacak bir odanın olması da aidiyetin oluşmasına ilişkin örnek verilebilir.
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BÖLÜM 2: YURT

Yurt bir ev olmasa da barınmak için düzenlenmiş ve evin yerine işlev gören bir
mekandır. Yurtta kalmayı deneyimlemiş olanlar zamanla bildikleri ev kavramının yerini
başka bir duyguya bırakabilirler. Baudrillard, (2018, s.24), Lascaux Mağarasının
ziyareti yasaklanmış olduğunu, ancak beş metre öteye aynı mağaranın tıpatıp
benzerinin inşa edilerek ziyarete açıldığını yazar. Orijinal mağarayı insanların
belleğinden silip atmanın bir yarar sağlayacağını çünkü kopyasıyla arasında hiçbir fark
olmadığını belirten Baudrillard, bu mağara için yapılan kopyanın her iki mağarayı da
yapaylaştırmaya yettiğini belirtir.
Baudrillard’ın bu açıklamasına yurt kavramı üzerinden bakıldığında; yurt adı verilen
kurumların evin bir kopyası olarak inşa edildiğini söyleyebiliriz. Böylece bildiğimiz içine
doğduğumuz bir mekanın yani evin kopyasına dönüşen yurt mekanının bellekte evi ve
ona duyduğumuz aidiyet hissini değiştirdiğini ve onu başka bir forma dönüştürdüğünü
hissedebiliriz. Tıpkı kopya mağaranın orjinale de zarar vermesi gibi…
Büyük kapılar, küçücük odalarının soğuk bir hastaneyi andıran sığ koridorlarıyla
detaysız ve duyusuz olanın içinde tecrübe ettiğimiz ev durumunu yaşayamayız.
Odalarında öğrencilerin bir yatak, dolap ve çalışma masası eşliğinde yaşamalarını
idame ettirmesi beklenmektedir. Yurt mekanının içine konulan temel ihtiyaçlar, bunların
geçmişe dair herhangi birşey çağrıştırmaması ve kendisine dair bir şey görmemesi
durumu çıkarmaktadır. Bu durumda mekan kendine özgü biriciklik oluşturamaz.
İnsanın kendi öyküsünü gerçekleştirebilmesi için, bulunduğu ortamda özgür bir yaşam
deneyimi, kendi oluşturduğu kimliği ve üzerinde hak iddia edebileceği bir yerinin olması
gerekmektedir. İnsan bunlar olmadan herhangi bir şekilde varlığını başka kişilere ya da
barındığı kuruma dayamış olur. Yurt yaşamı benlikten, kişilikten, duygulardan yoksun
bir mekanı ifade etmektedir. Çünkü kendi isteğiyle mekana bir isim veremez kendisi
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yurdun kapsül oluşumuna katılmış olur. Yurt mekanda insanı var etmez kendi
durumunu devam ettirme üzerine kurulmuştur.

Görsel 1:Funda Yalçın, “Tek Ekran”, 2018, 9 kanallı video, 00:01:20

“Tek Ekran” isimli (Görsel 1) video çalışmasında hemen hemen aynı anda odaya giriş
yapan kişiler görülmektedir. Bu kişiler yataklarında zaman geçirmektedirler. 9 kanallı
bu video da kişiler kendinden başka birçok kişiyle aynı mekan da görülmektedir. Yurtta
bir günün nasıl geçebileceğinin bir örneği olan bu videoda 9 farklı kişiyi aynı ekranda
birleştirerek birbirlerine benzer hareketler gösterdikleri aktarılmaya çalışılmıştır.
Mekanda aynı hareketler, aynı tekrar eden bir durumun içindedirler. Aynı anda
ekrandan ayrılmaları da bu düşünceyi desteklemektedir. Odada birden çok insanın
yaşaması ve bunun sadece yatak ve çevresinde gerçekleştiğine odaklanılmıştır.
Fiziksel

olarak

birbirlerine

benzemeseler

de

aynı

şekilde

yaşadıkları

gözlemlenmektedir.
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İnsanları bir tecrit tankına koyacak olursak, dış duyuları görme, duyma, koklama büyük
ölçüde işlevsiz kalır. Bu koşullar altında sadece bedenin mevcudiyeti kalır. Son derece
yavaş geçen zamanın akışı bu durumda hala tecrübe edilir, ki bu da zaman
duygumuzun altında bedensel süreçlerin yattığına işaret eder ( Wittmann, 2019, s.117).

Yurt mekanında insan davranışları birbirine benzemektedir. Bu sebeple her gün aynı
şeyleri yapıyor gibi düşünülür. Mekan kendi yapısıyla insanların hareketleri üzerinde
etkili olmaktadır. Odaların içinde bulunan her nesneyle ilişki dahilinde olur. İlişki
halinde olduğu, zaman geçirdiği ve deneyimlediği alanı yatağı ve etrafındaki kişilerdir.

Bir kurum içinde olmak kuralların egemenliği altında olmaktır. İnsan sanki kodlara
boyun eğen bir tür kurumsal varlık… Bizler bir mekanda biçime sokuluruz. Ve o mekan
bizim özgürlüğümüzün de sınırıdır… Mekandaki hakikatlere, inançlara, ideolojilere
aklımızı, usu kısaca logos’u teslim ederiz ya da onlar tarafından teslim alırız... Artık
konuşan, düşünen, eyleyen biz değilizdir (Büyükdüvenci, 2014, s. 23).

Yurtta barınan insanlar içinde bulundukları mekanın şeklini almaya ona göre
şekillenmeye başlarlar. Belli kuralları olan ve her koşulda geçerli olması planlanan bir
yapısı vardır.

Zaman geçtikçe istedikleri gibi davranamadıkları için mekanda aidiyet sorunu yaşaya
başlarlar. Bununla beraber ev gibi göremez aidiyet sorunu yaşar ve mekanla ilgili
herhangi bir bağlantı kuramaz duruma gelir. Kişinin böyle bir psikolojiyle yaşaması
farklı durumlar doğurabilmektedir.
Odalarında ve koridorlarında birçok farklı insane eşlik eden yurt, kişileri bu yapıya dahil
ettiği gibi istediğinde ışıkları kapatmaktadır. Odalarda üç veya dört kişi beraber
yaşamakta, istenilen şekilde davranılmasını mümkün kılmamaktadır. Birçok kişiyle
aynı odada kalmak kısıtlayıcı ve karmaşık bir yapıdır. Tam olarak yerleşememe ve
kendi gibi olamama durumlarını beraberinde getirmektedir.
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Görsel 2:Funda Yalçın,” Yurt Odası”, 2020, 4 adet karton heykel, 25x30 cm

Yurt Odası isimli çalışmada kişiselleşmemiş, nesnesiz herhangi bir odayı gösteren bu
çalışma yurtta ki ortamdan bir görüntü sunmakta, odanın ne kadar kısıtlayıcı ve
birbirine geçmiş yapısı gösterilmektedir. Soğuk renksiz duvarlarla birbirine sıkışmış
yataklar duyarsız bir ortamı sunmaktadır. Geçici bir deneyim sunmakta ve bu dört
yatak kimin uyuyacağının belirsizliği içinde odaya yerleştirilmiştir. Bundan kaynaklanan
ortamın

soğukluğu içinde yaşayan insanları diğerlerinden ve kendi hikayesinden

uzaklaştırmıştır. Maketinin yapılmasının bir diğer düşünceside bu kadar iç içe geçmiş
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mekana hem uzaktan bir gözle bakılacak olmasının nasıl bir duygu çağrıştırdığı hemde
içeride hareketin neredeyse imkansız olduğu bir mekana davet ediyor olmasıdır.
Baudrillard’ın Simülakrlar ve Simülasyon kitabında Diseyland, dünya fuarları, Covent
Gardenda gibi bir bağlamda yurtta simüle edilmiş düzene örnek verilebilir. Disneyland
tüketim için var edildiği gibi yurtta tüketim yani geçici bir durumda hissettirmektedir.
Tıpkı bir otel gibi, girilip çıkılan zamanların belli olduğu ve tam olarak istenilen yaşamın
olmadığı bir mekana dönüşmektedir. Her şey yaşanır, geçirilir ve geride bırakılma
üzerine kurulmuştur. Anlam verilemeyen ve tam olarak ait olunamayan mekanın içinde
ise kendi gerçekliğini yitirmekte ve zamanla mekanın yapısına ayak uydurulmaktadır.
Bu şekilde, fiziksel bir bağın olmadığı yurt ortamında kişinin kendini yansıtması,
kendini o mekanda görmesi ve oraya katılması zorlaşmaktadır.

Görsel 3:Callum Morton, “Hotel”, 2008, Melbourne, 2000×1200×500 cm. Erişim: 10.09.2020.
https://www.roslynoxley9.com.au/exhibition/hotel/hxzqp
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Callum Morton, mimariyle ilişkili işleriyle tanınan bir sanatçıdır. “Hotel” (Görsel 3) adlı
çalışmada otel tıpkı gerçek bina gibi çelik, beton ve camdan inşa edilmiştir. Yüksekliği
yirmi metre olan heykel on katlı bir otelin büyük ölçekli bir modeli gibidir. Etrafında
başka bir yapı bulunmamasından dolayı sanki başka bir yere ve zaman aitmiş de
oradan kırpılıp şu anki yerine yapıştırılmış gibi durmaktadır. Morton’un bu çalışması
gerçek bir otelin simüle edilmiş haline örnek verilebilir. Çalışma yurt mekanı ile
ilişkilendirildiğinde ise, çalışma hem bir mekanın kopyası hemde yaşamın içinde yurt
gibi geçici bir barınma durumunu temsil etmektedir.

İçinde bulunulan, ait hissedilen ve yaşam olmasının asıl sırrı sabitlikten ziyade
hareketliliktir. Hareketin olmadığı yerlerde yaşam kendini gösteremez. Kalabalık ve
geçici bir ortam sunan yurt kimsenin yalnız kalmasına müsaade etmez. Uyumanın
hangi saatte gerçekleşeceği, ders çalışmanın

belli saatler arasında olması

zorunluluğu gibi pek çok örnek verilebilir.

Ortak alanlar çok fazladır ve çoğu şeylerin burada yapılma zorunluluğu vardır. Kişiler
birbirini soyunurken görebilir, kendi başını kalmaya fırsat bulunduğunda diğer insanlar
tarafından oda işgal edilebilir. Oda içinde giyinme alanının olmaması ve kişisel
ihtiyaçların ortak bir alanda yer alması mahremiyetin göz ardı edilmesine sebep
olmaktadır. Uyumanın gerçekleştiği yatak konfor alanından çıkıp okuma, ders çalışma
ve kişisel işlerin gerçekleştirdiği işlevsel bir nesneye dönüşmektedir. Bununla birlikte
kişi için nesnelerin kullanım ihtiyaçları farklı anlamlara bürünmüştür. Kısıtlayıcı bir
ortamda kendine bir alan yaratmaya çalışsa bile istediğini şekilde hareket
edemeyecektir.

İnsan zaman içinde yurtta aynı olmanın mekaniği içinde yaşarken bu aynılaşma
durumu kişinin duygularını yok saymaktadır. Kurgusal ve hiyararşik bir kimliğin altında
ezilerek süreç tamamlanmaktadır. Kişi bu kurgusal kimliklere hapsolmuş vaziyette
bugünü devirmenin ve bir sonraki günü görmenin arasında sıkışmış durumdadır.
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Onaltıncı yüzyıla kadarki dönemde günlük yaşam, görev yönelimliydi; hafta, çok önemli
bir zaman birimi değildi ve mevsimler, ilgili panayır örgütlenmenin temellerini
oluşturuyordu. On altıncı ile on sekizinci yüzyıllar arasında bu durum, şu gelişmelerle
birlikte değişmeye başladı. Evinde saate sahip olanların sayısında artış kamusal
alanlarda saat ve çanların kullanımında artış üst ve orta sınıfların, etkinliklerin zamana
göre planlandığı okullara katılmalarındaki artış püritenlerin çalışmayı haftalık temelde
örgütlenme çabaları iş günlerini ve ücret oranlarını hesaplama ihtiyacı gösteren bir
para ekonomisinin artan gelişimi ve halkın sözcük dağarcığına dakiklik teriminin girişi
(Urry,2003, s. 39)., pazarlar ve kilise takvimi zamansal

Tarihsel süreçten bahsettiğimizde zamansalı bir birim olarak yaşamaya başladığımız
görülmektedir. Yurttaki durumda beraberinde yaşadığımız, yeni zaman disiplinine göre
gerçekleşmiştir.
Belleğin kendisiyle ilgili olarak bugüne ilişkin deneyimimizin, büyük ölçüde geçmiş
hakkındaki bilgimize dayandığını belirtebiliriz. Günümüzün dünyasını, geçmişin
olaylarıyla ve yani geçmişin, o anda yaşamadığımız olayları ve o anda algılamadığımız
nesneleri bağlamında yaşarız. Bu da şimdiki zamanı, çeşitli geçmiş yaşantılarımızdan
hangisiyle bağlantısını kurabilirsek ona gore yaşayacağımızı gösterir (Connerton,
2014,s. 9).

Bu durumdan yola çıkarak yaşamsal anlamında ilk mekan ev olarak bilinmekte ve
deneyimlenmektedir. Yurt ile ilgili deneyimler, evi zihinde gizli özne tutarak kendi
yapısıyla değiştirmektedir.

2.1 Yurt Bağlamında Kimlik

Tanımlarla birlikte doğulur kimlikler ise yaratılır. Tanımlar size kim olduğunuzu söyler.
Kimlikler ise sizi, henüz olmadığınız fakat olabileceğiniz şeye çeker (Bauman, 2019, s.
108). Bir tanımdan ibaret olan yurt öğrencisi bunun verdiği kurallar dahilinde hareket
etmektedir. Şimdiki zamana tutunmayı yitirmenin yarattığı boğucu duygu, siyasal
iradenin kaybolmasına, kolektif olarak anlamlı bir şeyin yapılabileceği ya da tek başına
gerçekleştirilen eylemin insanlık durumunda radikal bir değişiklik yaratabileceği
konusunda inançsızlığa da yol açan bir sonuçtur (Bauman, 2015 ,s. 76). Şimdiki
zaman dışarının ışığıdır fakat yurtta öğrenciler bir odaya kapanmış gibi olduklarından
bu ışığı bilemezler. Ancak kendilerine izin verildiği saatlerde bu zamana ortak
olabilirler.

Ortak

olduklarında

hepsinin

üzerinde

bağlı

oldukların

kimliğin

üniformalarıyla karşımıza çıkarlar.
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Tıpkı diğer standartlar gibi kimlik de daima bir adım ileridedir ve kişinin buna ulaşmak
için nefes nefese koşması gerekir (Bauman, 2019, s. 105). Bu kontrolle beraber her
hareketi

diğerlerine göre yaparken

kendi

öyküsünü gerçekleştirememektedir.

Günümüzün en önemli romancılarından biri olan Amin Maalouf, kimliği beni başka hiç
kimseye benzemez yapan şey olarak ifade etmektedir (Maalouf, 2000, s. 16). Yurtta
her bir kişi birbirinin kopyası gibidir. Bu kopya görüntü ve davranışlarla belirli tanımlarla
ifade edilir.
Kimlik, bir özeneye yüklenen özellikler toplamı, onu diğer bireylerden farklı kılan yön ya
da yönleriyle bir tanımlamanın konusunu oluşturan bir nitelendirme, insanın bireysel ve
toplumsal özelliklerinin bütünlüğünü dile getiren bir kavramdır. Birey ancak, bir özne
olarak başka özneler ile ilişki içinde bir varoluşa sahip olduğundan, hem kendisi hem
kendi dışında hem de başkası aracılığıyla, öznel ve toplumsal olmak bakımından,
sırasıyla kendi için olmanın yanı sıra, kendinde ve başkası için varlık tarafından bir
değerlendirme ve tanımlama aracılığıyla kimlik kazanır (Özçınar,2014,s104).

Yurt bağlamında kimlik düşünüldüğünde ilk akla gelen görüntü kişilere üzerine
giydirilmiş kıyafet olarak düşünülebilir. Bu kıyafet kişileri tanımlar, bir öğrenci
olduklarını gösterir. Düşünme biçimi, kurallar ve kısaca nereye ait olunduğu bile
söylenmektedir.

Görsel 4:Funda Yalçın, “Üniformalar”, 2020, kağıt üzerine suluboya, 4 adet 10x5 cm
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“Üniformalar” adlı çalışmada (Görsel 4), dört tane üniforma sergilenmekte, bu
hem öğrencilere bir göndermeyken hemde belli bir düzenin de göstergesidir. Yurt
bağlamında kimliğe, daha doğrusu aynılaşan, beraberinde kimliksizliğe sığrıdırılmış
üniforma örneğini sergilemektedir. Renk, çizgiler, aynı görüntünün tekrarı ve bir
mekanın da olmamasıyla oldukça sadeleştirilmiş olup bedenin gövde kısmına vurgu
yapılmıştır.

Anonimleşen

görüntüde

bu

üniformayı

giymiş

biri

de

kendisini

görebilmektedir. Sadece bir çizgi olarak çizilen üniforma, görüntünün kime ait olduğu
konusunda herhangi bir şey göstermemektedir. Olabildiğince tek elden çıkmış bir hisle,
fakat bir o kadar da görüntünün aynısı olarak belli bir topluluğun imgesi olarak
çoğaltılmıştır. Üniforma oradadır ve içini kimin doldurduğunun da bir önemi yoktur. Bu
örnek konuyla ilgili ayrı duruyor olsa da kimliğin öğrenci üzerindeki bir örneği olarak
ilişkilendirilmiştir.

Görsel 5:Chris Jordan, “Prison Uniform”, 2007, 3x7.5 cm panel, Erişim: 10.09.2020.
http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/ - prison-uniform-set

Chris Jordan, dünyadaki herkesin bilinçsizce gösterdiği müşterek davranışlar üzerine
çalışmalar yapan bir sanatçıdır. “Prison Uniform” isimli çalışmasında (Görsel 5) ABD‘de
2005 yılında 2.3 milyon olan mahkum sayısının giderek katladığını söyleyen Jordan,
mahkumların sayısı kadar üniformaları bir araya getirmiştir. Üç metreye yedi buçuk
metre ölçülerinde olan bu çalışmada üniformalar panelde bir demir para kalınlığına
denk gelmektedir. Uzaktan ufacıklar görünürler ve zor görülebilecek durumda
olduklarından çalışmaya yakınlaşmak gerekmektedir. Tek bir kimliğin göstergesi olan
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üniformalar çoğaltılmış izleyicinin boyunu aşan panellerde sergilenmiştir. Çoğaltılan bu
üniformalarda kimliğin tek bir görüntüsü elde edilmiştir.

Görsel6:Funda Yalçın, “Parmak İzi”, 2020, video 00:00:30

“Parmak İzi” (Görsel 6) adlı video çalışmasında tek bir kişinin parmak izi kullanılmıştır.
Parmak izi kimliğe, kim olduğuna dair tespitin yapılabildiği bir şeydir. Siyah fonun
kullanımı rengin ve izin daha net algılanması için düşünülmüştür. Pembe renkte olması
ise bir kadına ait olduğunu gösterir. Arda arda görünmesi her gün kontrol amacı
güdülerek orada bulunulduğunun sistemsel bir kanıtıdır. Yurda belli bir saatten önce
giriş yapılması gerekmektedir. Her gün bir çizelge tutulup orda olunup olunmadığına
dair kontrol edilmektedir. Bir ayın otuz bir gününe vurgu yaparak parmak izinin düzenli
olarak alındığını göstermektedir.

2.2 Alan Mesafesi Teorisi ve Kişisel Alan Sorunu

Edward T. Hall, “Gizli Boyut” adlı kitabında her insanın görünmeyen alanlara sahip
olduğunu söylemektedir (Hall, 1990). İnsanlar arası etkileşimde dört farklı mesafeden
bahsetmektedir. Bunlar, özel (intimate), kişisel (personal), sosyal (social) ve toplumsal
(public) mesafedir. Özel mesafe, vücudumuzun en dar alanıdır.

Vücudumuzu

çevreleyen 45 cm yarıçapındaki bir dairedir. Başkalarına dokunurken ya da onlara
fısıldarken kullanırız. Bunun etrafında kişisel alanımız yer alıyor. Bizden 1.2 metre
uzaktaki her şey ailemizi ve arkadaşlarımızı bu alan içine alabiliriz. Bunun etrafında da
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3.6 metre uzakda sosyal alanımız vardır. Geçici olarak tanıdıklarımızla bu mesafeden
ilişki kurmayı tercih etmekteyiz. 7.6 metreye kadar olan mesafe ise bizim için umumi
alanı temsil ediyor. Hiç tanımadığımız insanlarla bu mesafeden etkileşimde olmak daha
güvenilir hissettirmektedir.
Tam da bu noktada yaşamın yüzeysel olarak devam ettiği yurt odalarından bu alan
teorileri tamamen altüst olmaktadır. Yurtta alan mesafelerinden yoksun yurt odalarında
iç içe geçmiş daireler şeklinde düşünebiliriz. Kişisel alana hatta bazen samimiyet
alanına hiç tanımadığımız insanlar girmeye başlayarak bu mesafeler arasını eritmeye
zamanla yok etmeye başlamıştır.
Özel yaşam ya da mahremiyet, genel olarak, kişilerin yalnız başına kalabildikleri,
istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi yer, zaman ve koşullarda
ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına bizzat kendilerinin karar verebildikleri bir alanı
ve bu alan üzerinde sahip olunan hakkı ifade eder. Bununla birlikte insanın günlük
yaşantısının çok önemli bir parçasını oluşturan mahremiyet hakkı, başkalarını
tamamen dışlamak veya onlarla ilişkiyi tümüyle kesmek anlamına gelmez. Sadece bir
kimsenin, kendi hayatını başkalarıyla ne ölçüde paylaşacağını belirleme hakkına sahip
olduğunu ifade eder (Yüksel, 2013).

Kişisel alan insanın kendi doğal alanıdır. İnsan dışarının verdiği karışık yapıdan
kaçmak için kendine ait olduğunu bildiği tekil bir alana ihtiyaç duyar. Yurtta bunun gibi
alanlar yoktur. Daha kapsamlı olarak herkesin ihtiyaçlarına yönelik alanlar vardır.

Üzerimize doğru yığılmış mekansal imgeler kolajı içinde, yer kimliği önemli bir konu
haline gelir, çünkü herkes kendini başkalarından ayıran bir mekan işgal eder; kendimizi
başkalarından nasıl ayırdığımız ise kimliğimizi belirler (Harvey, 2014, s: 337). Harvey
bu açıklamasıyla yurtta insanların kendisini başkalarından ayırabilecek bir alan yoktur.
Kişi kendisini ayıramadığı gibi bulunduğu mekana, kişilere ve durumlara dahil olmak
zorundadır. Kimlik, kendi oluşturabileceği bir seçenek olmadığı gibi birbirlerine
benzemektedirler.
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Görsel 7:Funda Yalçın, “Aynı Masada Saat Onsekiz” ,2019 ,kağıt üzerine tükenmez kalem, 50x65 cm

“Aynı Masada Saat 18” (Görsel 7) adlı çalışmada aynı masanın altında 3 kişi
görülmektedir. Masa burada bir otorite imgesi yurdun temsili olarak düşünülebilir. Masa
içinde bulundukları duruma bir göndermeyken masa dışında zeminde herhangi bir
nesnenin olmaması da dikkat çekmektedir. Yüzeysel bir deneyim sunan yurt,
çalışmanın zihinde yarattığı etkinin bir yansıması olarak görülebilir. Bir masa pek çok
kişinin ortak nesnesidir. Kişisel bir unsura ihtimal vermez ve yurt mekanının kendi
yapısına katılmış olunur. Yukarıdan bir bakışla çizilmiş olup sanki gözetlenir olunduğu
hissini vermektedir. Bedenlerinin alt bölümü gözüken kişiler anonimleştirilmiştir.
Gözüken zeminde yatar pozisyonda olmaları uykuda bile kontrol edildiklerini
göstermektedir. Üç kişi bir odayı paylaştığı içinde kişisel bir alandan söz
edilememektedir.
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2.3 Düzen ve Rutin

Hayatta ne kadar çok rutin olursa deneyimlerin yoğunluğu o kadar azalır; bunun
sonucunda da zihin bunları yeterince net kaydedemez. Hayata dair öznel deneyimimiz
belleğe bağlı olduğundan, rutin arttıkça öznel zamanda hızlanır (Wittmann, 2019, s. 83).
Düzen, belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistemdir
(TDK). Rutin ise sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
şeklinde açıklanmaktadır (TDK). Yurtda belli kurallar etrafında hareket etmek düzenin
göstergesi olabilir. Rutin için ise her gün belli saatte aynı durumların tekrarlanmasına
örnek verilebilir.
Mekan öyküyü etkiler ve böylece öykü, mekanın sunumunun geri planına itilir. Mekan,
daha öne çıkar bazen. Durağan mekan, tematize olsun olmasın sabit çerçeveyi belirtir ve
bu çerçevenin içinde olaylar meydana gelir. Dinamik olarak işlev gören mekan ise,
karakterin hareketine izin verir, karakterler burada yürürler, o yüzden de bir yola ihtiyaçları
vardır. Büyük alanlara ihtiyaçları vardır (Bal, 1999, s. 136). Aslında bellek şimdinin
algılanması üzerine güçlü bir etkiye sahiptir. Fakat algılanan kendi başına bir şekli yoksa,
geçmişte kazanılmış hiçbir şekil, şimdi örülen bir şeye uygulanamaz. Algılanan kendine
özgü bir kimlik taşımadıkça hiç kimse onu tanıyamaz (Arnheim, 2018, s. 98).
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Görsel 8:Funda Yalçın, “Battaniyenin Düzeni”, 2020, tuval üzerine akrilik boya, 50x70 cm

“Battaniyenin Düzeni” adlı resimde (Görsel 8) bir battaniyenin etrafında gelişmektedir.
Çünkü battaniye yurtta ki en göz önünde olan, en çok temas edilen nesnedir. Herkes
bu battaniyenin altında uyur. Zaman içinde kişinin zihnine yer eder ve yurttaki düzeni
hatırlatır. Battaniye rengi ve çizgileriyle yurdu hatırlatıcı bir nesnedir. Düzeni gösteren
bu nesnenin altında, günler geçmekte kişileri bir arada tutan kurallar hatırlanmaktadır.
Battaniyenin altına girmiş, bütünleşmiş kişiler mekanın şekillendirdiği bir nesneye
dönüşmüşlerdir. Hareket etmeye çalışsalar da birbirlerini bir ileri bir geri itmektedirler.
Battaniyeye sahip olmak görseldeki gibi altında olmak yurtta olmaktır. Bundan dolayı
var olan harekette mekanın özündeki hareket olup aynı öyküyü tekrar tekrar giymektir.

Ortalama bir insan gün içinde onlarca kez saate bakar, çünkü yaptığımız neredeyse
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her şeyin zamanında yapılması gereklidir (Harari, 2016, s.349). Dışarıda saate bakma
lüksünüz varken yurt mekanı bunu öğrenciler için yapar ve kontrol sistemine dahil
eder. Mekan bütün sınırlamalar ve soğuk duvarlarla kişilere seslenir. Bu düzen kaotik
bir yapıyla öykünün gerçekleşmesine müsade etmemektedir. Düzen vardır ve buna
uymak herkesin devam ettirdiği bir davranıştır. Kişilerin karşısına herhangi bir
alternatifte çıkmadığı gibi ve yerleşmiş kuralların verdiği düzen hiç bozulmadan bir
rutin içinde devam etmektedir.

Diderot’ nun Büyük Ansiklopedi’ sinde rutinin olumlu yönünden bahsedilmektedir. Diderot
rutin çalışmanın adatıcı olduğuna inanmıyor, aksine, rutinin, işin düzen ve ritminin yavaş
yavaş evrilmesiyle birlikte anlatının oluşumuna hizmet ettiğini düşünüyordu. Bu kaynakta
rutinin diğer ezberleyerek öğrenilen çeşitlerden olduğuna inanıyordu.
Bu Ansiklopedi de en çarpıcı maddeler gündelik yaşama dair olanlardır. Bir
sandalyenin nasıl yapıldığına ilişkin bir dizi gravür eşlik etmektedir. Rutine özel bir
başlık atan ise Ansiklopedi’ nin 5. cildinde Paris’ in Montargis kasabası civarında
kurulu kağıt fabrikası karşımıza çıkmaktadır. Betimlenmesiyle göze hoş görünen bu
fabrika Direrot’ nun zamanında emeğin geçirdiği büyük değişimin bir simgesidir. Bu
fabrika her şeyin belirlenmiş bir yerinin olduğu ve herkesin görevini bildiği bir yerdir.
Diderot bunu inandırıcı kılmak için bir dizi görsel ve etkili kanıt sunmaktadır. Kağıt
fabrikasında, kokuşmuş paçavraları kesen oğlan çocukları bir odada, başlarında bir
yetişkin olmadan yalnız başlarına çalışırken resmedilmişlerdir. Şekillendirme, kurutma
ve kesme odalarında oğlanlar, küçük kızlar ve iriyarı adamlar yan yana çalışmaktadır:
Ansiklopedi’ nin okurları burada kelimenin tam manasıyla eşitliği ve kardeşliği
görmekteydi. Bu imgeleri görsel olarak bu kadar çarpıcı yapan şey, işçilerin yüz
ifadeleridir. Görevler ne kadar zor olursa olsun işçilerin hep sakin olan yüzleri, Diderot’
nun, emek sayesinde insanoğlunun kendisiyle barışık hale geldiği düşüncesini
yansıtır(Sennet, 2019, s. 36-37).

Adam

Smith,

Ulusların

Zenginliği

kitabında

ise

ilerleyen

sayfalarında

İğne

Fabrikasından bahsetmektedir. İğne fabrikası zamanla uğursuz bir yere dönüşür. İğne
imalatında parçalara bölmenin, iğne işçilerine saatler boyunca tek bir küçük işlem
yaptırmak ve onları uyuşturucu ve sıkıcı bir iş gününe mahkum etmek olduğundan
bahsetmektedir. Rutin belirli bir yerde zararlı bir hale gelmeye başlamıştır. Çünkü
insan kendi uğraşı üzerindeki kontrolünü yitirir, çalışma zamanı üzerindeki kontrolün
kaybedilmesi ise insanın zihnen öldüğü anlamına gelir. İğne işçisi iş bölümünde aptal
bir yaratığa dönüşerek yaptığı işin tekrara düşmesi onu pasifleştirmektedir. Bu
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düşünceye yurt kavramından baktığımızda ise her gün aynı şeyleri uygulamak aynı
saatlerde yapmış olmak bile düşünceyi güçlendirmektedir. Rutin hakimiyetini kurunca,
kişisel tarih için fazla bir şeye izin vermez: Kendi karakterini geliştirmek isteyen kişinin
bu rutinden kurtulması gerekir (Aktaran: Sennet, 2019, s. 40).

Modern toplumların genellikle, modern-öncesi toplumlara gore saat-zamanına daha
çok güvendikleri gözlenir. Modern toplumlarda zaman çoğunlukla toplumsal etkinlikler
açısından yapılandırılmaz. Saat-zamanı, modern toplumların ve onların kurucu
toplumsal etkinliklerinin örgütlenmesinde merkezi bir önem taşımaktadır. Bu tür
toplumlar, zamanın mekanın boşaltılması ve zamanın soyut, bölünebilir ve evrensel
olarak ölçülebilir bir şekilde hesaplanmasının gelişimi çevresinde konumlanmıştır
(Urry, 2018,s.16).

Bütün günler birbiriyle aynıdır, yanınızda, odayı paylaşmakta olduğunuz kişiler, ders
çalışılacak yer, yemek yeme saati, etütlerin başlama saati, çarşamba günleri banyo
saatleri bunlar neredeyse aksamadan yaşanır. Oldukları yerde sizleri içine çekerek
yine günün bir sonrakine geçmesi için çalışırlar. Düzen hep aynıdır fakat zamanla
sıkıcı bir tekrarı yaşatmaktadır.
İktidardaki insanlar için düzen olan şey, onların yönettikleri insanlara tekin olmayan bir
kaos gibi görünür. İktidar mücadelesinde, daha düzenli, daha kestirilebilir kılınmak
istenecek olan daima öteki taraftır; rutinleştirilmek, tüm olumsal ve sürpriz
unsunlarından arındırılmak istenen hep öteki tarafın adımlarıdır; beri taraf ise rutini
önemsememe ve değişken biçimde hareket etme hakkını kendisine bırakarak adım
atar (Bauman, 2015, s. 51).

Düzen, bizim hareketlerimiz için nizami ve istikrarlı bir çevreyi, olayların olma
olasılıklarının rastgele değil sıkı bir hiyerarşiye göre dağıldığı belli olayların
muhtemelen olacağı, diğerlerinin daha az ihtimalle yaşanacağını ve diğerlerinin ise
neredeyse asla yaşanmayacağı bir dünyayı ifade ediyor (Bauman, 2013 s. 16). Yurtta
her bir durumun beli bir saati vardır ve bu saat dilimlerine göre yaşam bölünmüştür. En
nihayetinde belli bir düzene sokulmuştur. Bu düzen birlikleri kurduklarıyla baskıyla
kişileri ve durumları kontrol altında tutmaktadırlar. Her şeyin aynı olması, günlerin aynı
geçmesi ve tekrar odalara dönmek rutine örnek verilebilir. Onun bu yapısı kişilerin
aslında hareket halinde olmadığını gösterir.
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2.4 Sınırlar

Woolf, kapıda bir kilit olması insanın kendi adına düşünme gücü anlamına geldiğini
söyler (Wolf, 2005). Burada bahsetmek istenilen yurtta kalan insanların sahip
olamadığı kilittir. Bu sebeple sınırlandırılmış bir şekilde günler geçirilir. Bu alanın
olmaması kişinin kendini dinlemesine olanak tanımaz ve iç serüvenin oluşmasına
imkan vermez. Belli kurallar, sınırlar ve kısıtlamalarla içinde barındırdıklarını kendine
göre şekillendirmeye başlamaktadır. Ortak yaşam zorunluluğu başlı başına sınırların
içinde yaşamak zorunda olduğu demektir. Sabah kalkıldığında ya da gece yatarken en
mahrem olarak bilinen soyunma ve kıyafet değiştirme bile gözler önündedir. Bu gibi
durumlar ait hissetmek için derin ve serbest hissi vermemektedir. Zamanla bu olaylara,
kavramlara ve durumlara bakış açısı

değişmekte oraya ait hissedilmesi engel

olabilmektedir. Gerekli alanlar, ihtiyaçlar, koşullar sağlansa bile gerçek bir aidiyet
hakimiyet kurmakla geçmişten parçalar taşımakla hissedilebilmektedir. Bu durumda
yurtta bunları görememekle ve hissedememekle birlikte ait hissetmemek yurdun kendi
yapısını göstermektedir.

Görsel 9:Funda Yalçın, “İsimsiz”, 2020, kağıt üzerine tükenmez kalem 50x65 cm
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İsimsiz çalışmada (Görsel 9) figürler belirsiz bir mekanın içinde farklı yönlerde
durmakta bedenlerinin alt kısmı görülmektedir. Giydiklerin eteklerden kadın oldukları
anlaşılabilen figürlerde aynı kimliğe bürünmüş olarak gösterilmiştir. Figürler ayakta
fakat bir battaniyenin altındadırlar. Düşünsel olarak kendilerini ifade edemedikleri gibi
battaniye altında durmakta ve ona göre hareket etmekte oldukları ifade edilmiştir.
Sosyal kurallar herhangi bir durumda ne söylenebileceğini ve yapılabileceğini
belirleyerek, benzer durumlarda bireylerin pek çok çaba harcamadan ve çok
düşünmeden konuşmasına, hareket etmesine olanak sağlar. Bu özellikleri ile sosyal
kurallar grup içerisinde karmaşayı azaltır. Kişilerarası ilişkileri düzenler ve bireylerin
birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda yol gösterir (Sakallı, 2001, s.
21).

Sınır bireylerin kontrol edilmesi, bir kırmızı çizginin ifadesidir. Kişiye belli kalıplar
doğrultusunda bir alan vermek, kişiyi kontrol etmesi şöyle dursun, olduğu yerde
durmasını

bulunduğu

mekanda

sıkışmasını

göstermektedir.

Sürekli

olarak

sınırlandırılmak bir anlamda sıkıcı bir hal alır. Pratik boyutta da aidiyet kurulamayan bir
alan olarak kalmaktadır. Ortak bir alanda yaşamak sınıra maruz kalmak demektir.
Çünkü kişilerin isteklerinin gerçekleşmesi bu gibi alanlarda gerçekliğe kavuşması olası
değildir. Özne kendi düşüncesini kendi yönetimini kullanamadığı gibi yaşamında hem
somut hem de soyut anlamda yer almaktadır.

2.5 Kendi İçinde Yalnızlaşma
Yurt ortamında yalnızlaşma, kişinin kendi içinde deneyimlediği bir unsur olarak
kalmaktadır. Yurt düzen sunmuş, içine dahil etmiş ve belli bir zamandan sonra kişi için
kendi içinde tekliğe dair düşünceler oluşmasına sebep olmuştur. Her günü aynı
yaşanmakta bedenlerimizi oradan oraya taşınır. Ev sıcaklığı bulamayarak kendi içinde
yalnızlaşma sürecine girmektedir. Her şey o kadar basit ama sentetiktir ki köşenize
çekilmeye mahkum eder. Sahip olduğu tek şey kendi diliyle konuşması, zaman
anlayışını eritmesi, hızlandırılmış döngü ve dört bir koldan sağlanan kurallarla bu
durum üzerinden tekrarlamaktadır. Bireyselleşme devamlı kalmak üzere buradadır:
Onun hepimizin hayatlarımızı yönetme tarzımız üzerinde yarattığı etkinin üstesinden
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gelme araçlarına ilişkin düşünen herkes bu olguyu bilerek işe başlamalıdır (Bauman,
2015, s. 72).
Yalnızlaşma içinde bir yerde size bireyselleşme fısıldamıştır. Sennet, bireyselliğin
kentin içinde nasıl yaşandığını şu sözlerle ifade etmiştir;

Modern kentli bireyciliğin gelişimi içinde, birey şehirde suskunlaşmıştır. Sokak, kafe,
mağaza, trenler, otobüsler ve metro konuşmaktan çok bakışılan yerler haline
gelmişlerdir. Modern şehirde, yabancılar arasındaki sözel bağları korumak
güçleştiğinde bireylerin etrafındaki manzaraya bakarken hissedebilecekleri sempati
itkileri de geçicileşmekte, canlı fotoğraflara bakan saniyelik tepkiler haline gelmektedir
(Sennet, 2011, s. 321).

Yurtta kalmak hayata dair en temel şeylerden biri aldı ve zamanlada yaygınlaşmaya
başlamıştır.

İnsanın

buralarda

nasıl

yalnızlaşdığına

ilişkin

hep

aynı

hikaye

söylenmektdir. Şimdi, kendilerine denk herhangi bir şey yapamadıkları gibi içinde
bulundukları ortam sebebiyle her biri köşesinde kendi bireyselliğindedir.

Görsel 10:Funda Yalçın, “Hep Aynı Hikaye”, 2020, kağıt üzerine tükenmez kalem, 50x65cm
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“Hep Aynı Hikaye”, (Görsel 10) kişiler kendi içinde farklı olsa dahi, bulundukları
ortamda tek bir kimliğe dönüşmektedir. Onları bir arada tutan tek şey aynı ortamda
bulunmalarıdır. Görsel 10’ da aynı mekanda olmanın sadece fiziksel görüntüsünü
gösterilmektedir. Ard arda sıralanmış ve kim oldukları anlaşılmayan figürler aynı
yatağın altında resmedilmiştir. Yatak, yatağın üzerinde ki battaniye orada olmaya dair
bir simgedir. Kendilerine bu düzene ve rutine bağımlı ortamda küçük bir yer yaratmaya
çalışmışlardır.

BÖLÜM3: İKİ YOL ARASINDA
İmge zihnin saf yaratısıdır.
Bir karşılaştırmadan değil, birbirine az çok uzak iki gerçekliğin
birbirine yaklaşmasından doğar.
Birbirine yaklaşmış iki gerçeklik arasında ki ilişki ne kadar uzak
ve doğru olursa, imge o kadar güçlü olur duygusal etkisi ve şiirsel
gerçekliği o kadar büyük olur (Pierre Reverdy).

Varoluşçu felsefenin önde gelen düşünürlerinden Alman filozof Martin Heidegger, 1926
yılında yazmış olduğu “Varlık ve Zaman” isimli kitabında mekan kavramının, özenin
deneyimlemesi

ile

anlam

kazanacağını

ve

yere

dönüşeceğini

savunmaktadır (Heidegger, 2018). Bu düşünceden hareketle A noktası ev, B noktası
da yurt olarak düşünülebilir. Kendini iki nokta arasında yolculukta düşünerek hangi
mekanda olursa olsun diğer mekanıda var etmektedir. Kendini nerede ait hissettiği
ikileminde kalıp kendini bir yolculukta düşünmektedir. Ait hissetmek anlamlı bir
deneyim edinmekten ziyade bir yolculuk meselesine dönüşmektedir. Kişinin zihninde
bu durumdan kaynaklı iki noktada kendi için geçici bir deneyim ile ifade edilmektedir.
Yolculuk esnasında kendini herhangi bir yerde göremez ama bu yolculuğu kendini,
düşüncelerini ait olma durumunu değiştirmektedir. Mekanın yere dönüşmesini şu
şekilde ifade etmiştir: Mekanı somut, fiziksel bir yapı şeklinde ele alan Heidegger, yer
kavramının daha soyut bir olgu olarak ele almaktadır ve mekanların matematiksel
olarak kavranan mekanla değil, insan deneyimi yoluyla kavranan yerle varlık
bulduğunu ifade etmektedir (Heidigger, 2018, s. 31). Bununla birlikte desteklenen
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düşünce kişinin mekanı var etmeye yönelik deneyimlediği şey ikisininde tam olarak var
olmadığına ilişkin duygudur.
Mekanın yere dönüşmesi süreci fiziksel olarak ya da bir nesneye sahip olarak
gerçekleşmemektedir. Yolculuk bir mekan, bir yer halini almaktadır. Yolculuğun ve
kişinin hareket halinde olmasını sağlayan düşüncelerinin devam etmesini metaforik
olarak yol kavramıyla ilişkilendirmektedir.

Görsel 11: Vieux Port’a dönüşüm kapsamında eklenen dev ayna, 46x22 metre, 28 Eylül 2018,
Marsilya. Erişim: 10.09.2020. https://www.fosterandpartners.com/projects/marseile-vieux-port/ - gallery

Vieux Porta’ a sahil kenarına yerleştirilen bu dev ayna kentin tarihi doksuna eklenen bu
üst örüntüyle bir dönüşüm yapılmaya çalışılmıştır. Kent ile liman arasına yerleştirilen
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dev ayna bir arakesit oluşturmuştur. İnsanların önceden bir boşluk olarak tanımladığı
mekana dev bir ayna yerleştirilerek mekana dahil olmaları ve deneyimlemeleri
sağlanmıştır. Ayna kendisine yansıyan görüntü ile iki kere mekan etkisi yaratmaktadır.
Böylece var olan mekanın aynaya yansıyan haliylede tersten bir bakış oluşmaktadır.
Görünen mekan oradadır, yansıyan mekan aynanın kendisidir. İnsanlar ise mekana
dahil olarak onu değiştirmeye, çoğaltmaya oradan ayrılarak ise tekrar kendi yalın
durumu devam ettirmektedirler. Bu iki kere mekan durumu yurt ve ev ile benzerlik
göstermektedir. Mekan evdir ayna ise yurdun bir yansımasıdır. Gerçekle mekan ile
kopya mekanın tıpkı insanın zihninde var ettiği gibi bir arada olduğunu göstermektedir.

Görsel 12:Funda Yalçın,” İki Yatağımda Benimle”, 2020, kağıt üzerine kurşun kalem, 65x50 cm

“İki Yatağımda Benimle “ (Görsel 12) de bir kişi ve iki yatak görülmektedir. Yatakların
ilerisinde bulunan figür yatakları arkasına almıştır. Arkasında olmasının sebebi sanki
hep ardı sıra gelmeleri, her anında onunla beraber yer almaları şeklinde düşünülebilir.
Bacakları görülmekte olan figür basit bir ayakkabı giymiş ve ayakta sabit bir şekilde
resmedilmiştir. İki yatağın biri evde ki puantiyeli nevresimli, diğeri ise yurtta bulunan
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pembe çizgilerden oluşan bir şekilde resmedilmiştir. Kişi, bedenen hangi tarafta olursa
olsun, diğer mekanın imgesi yatak, zihninin bir yerinde olmakta ve o yatağın
bulunduğu mekanıda zihnin de bir yerde var etmektedir. Bu iki mekan arasında süreç
yaklaşık onbir yıl boyunca sürmüştür ve hayatındaki aidiyet kavramını değiştirmeye
başlamıştır. Bununla birlikte her iki yatağını zihninde var etmekte aidiyeti bir yere bağlı
olmakla değil yolculuk etmek olarak görmeye başlamıştır. Fiziksel olarak sabit
kalamadığı gibi ve duygusal olarak da etkilenmeye başlamıştır. İki mekanın imgeleri
olan yatakları peşinden ya da arkasından devamlı olarak taşımaktadır. Aidiyet bir
yolculukta olma halini almıştır.

Görsel 13:Funda Yalçın, “Yol Üzeri”, 2020, tuval üzerine karışık teknik, 30x30 cm

“Yol Üzeri “ (Görsel 13) adlı çalışmada tuvalin sol alt tarafında bulunan pembe yurt
yatağı resimde büyük bir şekilde, evdeki yatak ise küçük bir şekilde uzakta
resmedilmiştir. Bunların ardında koyu ve açık gri olarak resminde sol üst tarafından
sağa doğru ya da tam tersi olarak düşünülebilir iki yol görülmektedir. Bir başlangıç ve
bitişin olmadığı yol imgesine eşlik eden iki yatak göze çarpmaktadır. Zihinde dönüp
.
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dolaşan, zaman zaman fiziksel bir yolculuk halini alan bu durum ilerleyen süreçte bir
oyuna dönüşmektedir. Dönüp dolaşıp aynı noktalarda bulunamasa da, zihninde var
ettiği imgeler onunladır. Kullanılan imgelerin ifadesi, pastel renklerle plastik dilin
çocuksu renkleriyle yansımaktadır. Kullanılan renkler, içinde yaşanılan durumun kişi
tarafından sanki bir oyun alanına dönüştüğünü, kendi içinde yaşadığı deneyimin ve
değişimden tıpkı bir oyun oynadığı hali gibi keyif almaktadır.

Görsel 14:Funda Yalçın, “Yoldayım Hala”, 2020, tuval üzerine karışık teknik, 30x30 cm

“ Yoldayım Hala ” (Görsel 14) adlı çalışmada iki yatak ve bir kişiye ait yarı bedeni
görülmektedir. İki farklı mekana ait bu yatakları bir mekanda görülmesi durumu,
zihinde aynı anda olmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Figür hangi mekanda olursa olsun,
resimde görüldüğü gibi yurt yatağı üzerinde ayakta bir vaziyette resmedilmiştir. Bir
öğrenci olarak hayal edebileceğimiz resimdeki bireyin eve yaptığı yolculuğu genelde
yazın olduğu için evinde ki yatağının altında yeşillikler ve çimler gözükmektedir.
Bulunduğu mekandan, diğer mekanın imgesi yatağa baktığı düşünülen ama
görünmeyen figür aslında bir yolculuktadır.
.
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Görsel 15 :Funda Yalçın, “İki Yol Arasında”, 2020, tuval üzerine karışık teknik, 30x30 cm

“İki Yol Arasında” (Görsel 15) adlı çalışmada kişi bir yerde var olma durumunu yatak
nesnesi üzerinden temel almaktadır. Bunun nedenlerinin en başında bir yerde kalma,
uyuma, ait olma durumunun yatak ihtiyacını getirmesiyle açıklanabilir. Yatağın varlığı
yer yer bir masa da olabilmesiyle ve öznenin bu nesneyle geçirdiği zaman üzerinden
yorumlanabilir. Resimde yolun bir başlangıç ve bitiş noktası görülmemektedir. Yolun,
yolculuğun bir sınırı yoktur. Yolculukta ona eşlik eden iki mekanın imgesi olarak yatak
vardır. Başka bir nesneye yer verilmemiştir. Fakat hikayenin geride kalan resimine geri
dönücek olursak (Görsel 13) resmin sınırları dışında bir yerlerde yolculukta olduğu
düşünülebilir. Yolun kenarında küçük çitler ise yolculuktan çıkamayacağını ya da
çıkmak

istemediğini

göstermektedir.

Hangi

mekana

doğru

yolculuğa

çıktığı

bilinmemektedir. Bu yolculuk, resmin içine dahil edilmeyen figürün zihninde
oluşturduğu bir atmosferdir. Zihinsel olarak ait olma durumu yolda olmayla
ilişkilendirilmiştir. Tıpkı bir çölde havası veren zeminde iki yatakta görülmekte
birbirlerinden uzakta fakat resim içinde aynı yerlededir. Fiziksel olarak uzak olmanın,
zihinsel anlamda karşılığını resimde görememekteyiz. Bununla birlikte iki yol hem
.
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birleşmemekte, bir o kadar da uzaklaşmaktadır.

Görsel 16:Funda Yalçın, “Maviliklerde Uyurken Yoldayken”, 2020,

tuval üzerine karışık teknik,

30x30 cm

“Maviliklerde Uyurken Yoldayken” (Görsel 16) adlı çalışmada sarı zemin üzerinde
konumlandırılan iki farklı renkte ki yol ve iki farklı yatak görülmekte olup figür yeşil
yolun üzerinde yatmaktadır. Yolun kenarında ki küçük kısa çitler ise o yolculuktan
çıkamayacağını göstermektedir. Bunları tek bir mekanda sunmaktadır. Figür yatar
konumda olup aslında, yukarı bakmakta fakat resmin içinde sadece bedeni
gözükmektedir. Zihinde yarattığı etkiye öyle alışmış ki bir orada bir burada olmak,
sanki hayatının bir parçası olmuş gibidir.
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Görsel 17:Funda Yalçın, “Burada mıyım Orada mı ?”, 2020, tuval üzerine karışık teknik, 50x70 cm

“ Burada mıyım Orada mı ?” (Görsel 17) adlı çalışmada resmin zeminini kişinin zihni
olarak düşünürsek kişinin bir rüya belki de gerçek dışı bir mekanda, iki ayrı yol iki farklı
mekanı tek bir düzlem üzerinde resmedilmiştir. Figür fiziksel olarak evdeki yatağında
uzanmakta fakat diğer mekan zihninin bir tarafında var olmaya devam etmektedir.
Sağ tarafdaki yatağın altından resmin ortasına doğru görünen yol, düşüncenin hala
zihinde devam ettiğini ve sürecin bitmeyeceğinin ifadesidir. Resmin ortasındaki yurt
yatağı ise diğer yolun kenarında konumlanırken, sanki figür kalkıp onun üzerine
uzandığında da yolu üzerine geçecekmiş duygusu vermektedir. Yol imgesi yolculuk
durumundan çıkmakta fakat kişinin zihninde ki aitlik

yolculuğuna gönderme

yapmaktadır. Renklerin pastel olması zihinde ki duyguların bir çocuk heyecanında
devam ettiğiyle ilişkilidir. Sol taraftaki yeşil bulut imgesi yatağın ve yolun üzerindedir.
Burada ki bulut bir gölge görevi görmesede fiziksel olarak sabit bir yerde olmanın
anlamı barındırmaktadır.
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Görsel 18:Funda Yalçın, 2020, “Uyurken”, tuval üzerine karışık teknik, 30 x30 cm

“Uyurken” (Görsel 18)adlı çalışmada görülen figür yolculuktadır. Yolculuk zihnin içinde
var ettiği mekanda gerçekleşir. Uyurken (Görsel 18) figür yatar vaziyette resmin içinde
yer alırken iki yatağı yine beraber görmekteyiz. Turuncu zemin bir mekanken yeni bir
hikayeden ziyade, izleyicine sanki bir çöl atmosferi hissettirmektedir. Bir çölün sağında
ki figür sanki orada değilmiş gibidir. Figürün yüzünü göremesek de uyuma durumunda
olduğundan masumane bir etki bırakır. O sesiz yolun kenarında yine sessizlik içinde
kalmaktadır.
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Görsel 19:Funda Yalçın, “Şimdi Yoldayım Anne”, 2020, tuval üzerine karışık teknik, 50x50 cm

“Şimdi Yoldayım Anne” (Görsel 19) adlı çalışmada bir insan iki mekanda da bulunabilir
mi? Fiziksel olarak mümkün olmasa bile kişide bıraktığı etkiler doğrultusunda bu
gerçekleşebilir. Resimde iki mekana ait yatakları görmekteyiz. Bunlar bir zemine otursa
da resmin içinde bir çok farklı durum meydana gelmektedir. Sağ altta ki yeşil alan, ev
ve yurt arasında girmeden önce, yolculuğu bekleme noktası olarak çizilmiştir.İki
mekanda düşünüldüğünde zihinde, canlanan bir düzlemdir.

3.1 Geçicilik

Kişiler yurda adımlarını attıkları andan itibaren bu kaotik yapının bir parçası olmaya ve
bunu

devam

ettirmeye

sürüklenmişlerdir.

Yurtta,

evimizde

bildiğimiz

kendi

konforumuzu ve aidiyetimizi yaşadığımız nesnelerin bizi daha farklı bir algılayışla
.

36

karşılamaktadır. Yurdun içine konulan nesneler ve bunları algılayan öznenin zihninde
herhangi bir çağrışım yapmadığı gibi bu mekanın kalıcı bir mekan düşüncesi içerisine
giremezler. Dolayısıyla, kendinden başka her bir öznenin de bir o kadar söz sahibi
olduğunu nitelemektedir. Belli başlı nesnelerle kurulan ilişki formu itibariyle geçici bir
durumdan öteye gidememektedir. Yurt içinde bulundurduğu her bir nesneyi ve özneyi
kendi yapısıyla şekillendirmektedir. Geçicilik durumu her yerdedir ve görülen her şey
kimsenindir. Yurt içinde barınırken kişinin kişisel tarihini üzerinde etkisi büyüktür.
Durumlar, bulunulan mekanların imgeleri aynıdır fakat tarihleri farklılaşmaktadır.

Görsel 20:Funda Yalçın, “ Yıllar”, 2020, kağıt üzerine kurşun kalem ve marker, 21x29 cm
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Yıllar (Görsel 20) isimli çalışma kişinin 2007 ve 2018 kadar uzanan yurt ve ev
arasındaki bulunma çizelgesini göstermektedir. A4 formu üzerine el yazısıyla yazılmış
küçük bir günlük olarak düşünebiliriz bunu. Bazen mekanlara ait nesneler ve yaşanan
olaylar, onları anlatmak için

yeterli olmayabilir. Tarihlerle ifade edildiğinde ise

geçmişte yaşanılan mekanların ve orada geçirilen zamanı görebiliriz.. Ev ve yurt
arasında gidip geldiği ve sürekli olarak kendini yolda düşünmektedir. Bunlardan ziyade
en sonda betimlenen çadır imgesi göze çarpmaktadır. Kişinin kendi tarihine farklı bir
nesnenin girdiği, içinde bulunduğu, hissettiği duygunun imgesi olarak çadır
görülmektedir. Yolculuğunun bittiği kavramının değiştiği gözlemlenmiştir. Düşüncelerini
çadır nesnesiyle ilişkilendirerek kavrama farklı bir anlam yüklemiştir.

Görsel 21:Trayce Emin, “ C.V”, 1995, 9 Adet A4 kağıdı üzerine mürekkep kalem, 29x21 cm

Emin’in Emin sanatına hayatını dahil eden bir sanatçı olarak bilinmekte, sanatçı
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hayatını sanat eseri olarak görmekte ve hayat hikayesinden yola çıkarak işlerini
üretmektedir. Trayce Eminin (Görsel 21) “CV” si, sanatçının kendi el yazısı ile
oluşturduğu dokuz A4 sayfasından oluşmaktadır. Emin’in hayatının 1995’e kadar ikiz
kardeşi ile birlikte başlayan önemli olayları anlatmaktadır. Bir kağıt veya bir tuval
üzerinde olmuş olması, el yazısı ya da tipografik yazıda olabilir eserin kalıcı bir unsura
dönüşmesini elbette sağlayabilir. Fakat sanatçının geçmişteki o anı, yine o anın geçici
bir durumunu da gösterebilir. O an geçmiştir ve elimizde kalan sadece andan geriye
kalan yazıdır.

Geçmişe bakıldığında, anılara, yaşanılan yurttan geri kalan parçaların içinde hep
orada yaşamanın nasıl olduğuna dair yazılar yazılmıştır. Geçmişten kalan bir tarihler
bir günlüğe dönüştürülmüştür. Yine orada yaşandığına dair kayıtların hep bir kağıt
üzerinde olduğuna ilişkin bu detay yazının ne kadar güçlü bir nesne olduğuna ikna
etmiştir.
Herkesin aynı nesnelere sahip olması, aynı battaniye altında uyanmak bir kurumun
altında nefes almayı göstermektedir. Başka bir deyişle; kişi o yıllarca deneyimlediği
orada olma durumunu aynı görüntüde tekrar etmektedir. Aidiyeti zamanla bırakmış,
yurtta kaldığı süreç içinde evin konforunun aranması, dijital materyallere ve dışarıdan
getirilene izin verilmemesiyle devam edecektir.
Kitlede sistemin mantığını olduğu gibi benimseyerek bu mantığı kendisine karşı
direnmek amacıyla kullanıp bir tür yansıtıcı görevi yapmakta, sistemin gönderdiği
anlamı hiçbir şekilde etkilemeden kendisine geri göndermektedir (Baudrillard, 2018, s.
123). Yurdun sunduğu durum gerçek ve sahne arasındadır. Şöyledir ki; burası
barınma ihtiyacından doğan, yeniden üretmek ve devam ettirmek için oluşturulmuştur.
Günlerin arasında çeşitli yeniden canlandırma, tekrarlama ve oynatma süreçlerinin
yapıldığı bir yerdir. İnsanlar bulunduğu duruma katılmakta zamanla ayak uydurmakta
ve her anı tekrar etmektedir.
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3.2 Ev ve Aidiyetin Nesneleşmesi

Şayet modern hayat, gelip geçici, anlık, parçalanmış ve olumsal olanla
gerçekten bu derece iç içe geçmişse, bundan bir dizi önemli sonuç doğar.
Her şeyden önce, modernitenin, bırakalım modern öncesi toplumsal
düzenleri, kendi geçmişine bile saygı göstermesi mümkün değildir. Her şeyin
geçiciliği, bir tarihsel süreklilik duygusunu korumayı güçleştirir (Harvey, 2014,
s. 24).

Kişi zamanla aidiyetin eski bir aidiyet durumu olmadığını, hayat boyu bunu
yaşamayacağını anlamıştır. Açık ve vazgeçilebilir şeyler olduğunun farkında varır;
kendi kararlarının, attığı adımların, eyleme biçiminin ve tüm bunları sabitleyecek
kararlılığın hem aidiyet hem de kimlik için hayati faktörler olduğunu fark eder (Bauman,
2019, s. 20). Yıllar yıllar önce daha biz doğmadan ait olacağımız ev belirli bir şekilde
duruyordu önümüzde. Ev, çocukken, aidiyete dair en temel yerdi ve bir yere bağlı
olmak insanın en temel duygularından biriyken günümüzde bu durum başka bir
anlama dönüşmeye başladı. Şu şekilde ifade edilebilir; insanlar mekan olarak kadar
çok yer değiştiriyor ki nereye ait olduklarını ve ait olma hissine sahip olmanın ne
olduğunu unutuyorlar. Geçmişte aidiyetimizi oluşturan anılar bellek, içine bizim
katılmamız bekleniyordu. Aidiyeti geçmişte içine düştüğümüz, var olduğumuz, yine
içine katılarak oluşturduğumuz bir kavram olarak söz ederken geçmiş ait olmayı
hissettik. Fakat zamanla bu bildiğimiz kavram yani aidiyet bir yere bağlı olmanın
dışında başka bir anlama dönüşmeye başladı.
Şu anda modernliğin katı evresinden akışkan evresine geçmekteyiz. Sıvılar şekillerini
uzun süre aynı tutamadıkları için böyle adlandırılırlar ve biçimli bir taşıyıcıya
dökülmedikleri sürece en küçük bir gücün etkisiyle bile şekil değiştirmeye devam
ederler (Bauman, 2019, s. 65). Bu söylemlerle beraber ev kavramı artık sıvılaşmış
büyük ihtimalle buharlaşmış ve kutsalı yıkılmıştır. Evin kendi yapısına doğmatik
etiketlerinin bir tık ötesinde bir anlamı var artık. Fiziksel dünyanın bir köşesinde başka
bir aidiyet ilan etmek ve bu aidiyetin dışarının itiş kaçışından, hızın durmaksızın devam
etmesinden çok uzakta bir anlamı oluşmaktadır. İçinde bulunduğumuz zamanın da bir
.
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koşulu olarak bireysel düşünme, bireysel yaratma ve bireysel yaşama olanakları
gelişmektedir. Evi yeniden tanımlamak ve yeniden biçimlendirmek bir ihtiyaç olmuştur.
Modern yaşamda insan için her yer bir ev olabilir, sırtına aldığı çantasıyla kendine ait
bir oda oluşturabilmektedir. Bireyselleşme fikrinin içerdiği şey, bireyin toplumsal
karakterinin,

atfedilerek,

miras

alınarak

ve

doğuştan

kazanılarak

belirlenme

durumundan kurtulmasıdır (Bauman, 2015, s. 192).
Bulunduğumuz çağın koşulları insan bedenleri oradan oraya savururken geçmişte sıkı
sıkıya sarıldığımız aidiyetimizde kalmak ve hissetmek başlı başına eskisi gibi olmayan
bir duruma dönüşmüştür. Mekanlar artık bizim tarihimizi yazıyor, geçmişten kopan,
yalnızca yeni olanın dilini konuşan bütünüyle yeni kültürel biçimlere kavramlara
evrilmektedir.

Biçimin

işlevden

türediği

ve

bireysel

özgürlüğün

ve

refahın

azamileştirilmesi için mekansal rasyonalitenin dış dünyaya dayatılması gerektiği
anlayışıyla, etkinlik ve işlev merkezi unsur olarak alınıyordu (Harvey, 2014, s. 303).
Özneyi evin dışında farklı bir yere konumlandırıyor zamanla bu etkinlikler de yön
veriyor. Geçmişle bu denli köklü bir kopuşun oluşması ve oluşan bu yeni durumla
öznenin aidiyet hissetmesi mümkün görünmemektedir. Özneye geçmişi hatırlatan,
anıların ve zamanın büyük kısmını geçirdiği mekanlardan uzaklaştıkça da bu durum
devam edecek gibi görünmektedir. Geçmişteki tanımıyla aidiyet bahsedilen şeylerin
beraberinde hissedilen ve oluşan bir kavramken günümüz insanı bunun anlamınını
kaybetmiştir. Yeni ifadeler yeni biçimler yeni imgeler belki de yeniden ifade edilmeye
muhtaç olmuş bir kavrama dönüşmektedir.
Evin farklı bir anlamının olmasının dışında şimdiye göre, eskiyi aratmaya belki de
farkına varılamayan bir anlamının olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Ev eskiden
içinde kişiyi büyüten yapısıyla kutsal bir mekandı. Fakat şimdinin evinde hem dışarıya
taşıyan hem de bu yapının içinde değişen imgesine bakan özneyi barındırmaktadır.
Değişen anlam ile ifade edilen ev, kişinin kendini gerçekleştirmesinde bir etkisi
olmamasıyla sadece belirli zamanlarda kullanılan bir mekana dönüşmüştür.
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3.3 Aidiyet İmgesi Olarak Çadır

Tuhaf bir his gerçekten. Nereye gitsem ilkim.
Araçtan dışarı çıktım. Oraya gelen ilk kişi benim !
Bir tepeye mi tırmandım? O tepeye tırmanan ilk kişi benim.
Bir taşımı tekmeledim. O taş milyon yıldır yerinden oynamanıştır.
(Andy Weir)

Geçmişten bu yana çadır çok pratik bir nesnedir. İstenilen her yere götürülebilir ve
kurulabilir olmasıyla ıssız bir ormanda yüksek bir bölge de küçük bir sığınak olmuştur.
Çadır kullanılan yerde sizi koruyabilir, saklayabilir fakat aynı zamanda çadır, dışarıyla
içeriyi birleştiren yapıdır. Bir ev kadar tekin olmamakla birlikte, dışarıya açılır
durumdadır.
Yüzyıllardır göçebelerin kullandığı çadır; hızlı bir şekilde kurulmasıyla hemen yerleşme
duygusu verir. Bu yerleşme durumu anlık bir durum olarak ifade edilebilir. Hızla
kurulmasıyla pratik bir mekanın ilk örneği olarak karşımızı çıkar. İstenilen yere
götürülüp yerleşme duygusu verebilir. Fakat gelip geçici bir duygu olmakla kalmaktadır.
Gelip geçicilik duygusu farklı hikayelerin oluşmasına imkan vererek hikaye ve
hikayenin kahramanına eşlik etmektedir. Kişi kendini özgür hissettikçe ve yaşama dair,
bulunduğu yere dair düşüncelerini kendi kontrol edebilirse içinde bulunduğa ana karşı
daha duyarlı olabilir. Duyarlı oldukça daha iyi hissedebilir ve kendini, duygularını daha
derin yaşayabilir.
Yaşadığımız içinden geçtiğimiz mekanların, insanların bize kattığı yada aldığı
duyguları bir şekilde bilgeliğe dönüşürdüğümüz noktada büyürüz. Oralardan çıkan
bizlere, yeni personalar ve yeni kuvvetlerimizle beraber zenginleşmesine şahit
oluyoruz. Gitgide daha geçirgen oluyoruz ve katılık gidiyor. Hayatın iyi ya da kötü
olmadığını, bir yere ait olmanın oraya kök salmak olmadığını ve hayatın sadece hayat
olduğu bize sadece verdiği kadarıyla aktığını anlayabiliriz. Yaşamın dinamiğinde
.
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geçicilik kaçınılmazdır ve içindeki rolümüz bu geçiciliğe nasıl tepki verdiğimizle ilgilidir.
Tam olarak bir yerden bağımsız olarak yaşamak bir yere ait olamamak değil,
yaşadığımız hikayelerin ya da hayatların bir çadır nesnesi kadar var olduğuyla
ilişkilidir.

Kişinin farkındalığı arttıkça yani eyleme geçen, yaptıklarını kontrol eden kişinin kendisi
olduğunu deneyimledikçe daha canlı bir hal alacak ve içinde bulunduğu ana karşı daha
hassas olacaktır. Tıpkı öz farkındalık gibi, şimdiki zamanın gerçekliğine dair bu
deneyim geliştirilebilir. Tam bu esnada ne hissediyorum? Ya da Neredeyim, şu anda
duygusal anlamda benim için en önemli olan şey nedir? Gibi sorular sormak faydalıdır
(May, 2014, s. 255).

Öyle ki insan varoluşunun bir kanıtı olarak, evrenin sonsuzluğu içerisinde kendine ait
bir yer edinmişti. Bu sonsuzluk içinde kendini dıştan ayırdığı soyutladığı bir mekan
yarattı. Aidiyet imgesi, zamanla aidiyete atfedilen anlama göre nesneleşen bir mekana
dönüştü. Her iki mekanı yani ev ve yurdu deneyimlemiş, onlar üzerinden metaforik
anlamda

bir

yolculuğa

çıkarak

aidiyet

duygusu

farklı

bir

anlama

dönüşmüştür. Aidiyetin nesne olarak, değişken anlam ve biçimi çadır imgesiyle
dönüşmüştür. İşte bu kez koskoca bir gezegende çadırıyla ordan oraya mekan
değiştiren bir karakterin duygularını onun düşünsel değişimiyle takip edebiliriz.
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Görsel 22: Funda Yalçın, ”İlk Kişi Benim”, 2020, kağıt üzerine kurşun kalem, 50x65 cm

(Görsel 22) “İlk Kişi Benim” adlı çalışmada resmin tam ortasında bulunan çadır,
bomboş bir alanda ve bağımsız olarak görülmektedir. Kişinin bedeninin yarısı içeride
diğer yarısı dışarıdadır. Çadırın iç ve dış kavramlarını bir arada barındırmasıyla
ilişkilendirilebilir. Sakin ve yumuşak yatan kişi için aidiyet kavramı çadırla
ilişkilendirilmiştir. Çadır bir yere ait olma durumunu yansıtmamaktadır. Kişinin zaman
içinde psikolojik değişiminin imgesi haline gelmiştir. Uzun süre boyunca iki nokta
arasında yolculuk yapmış olması duygusal ve düşünsel olarak ait olma durumunun
değiştiğini farketmiştir. Farklı bir yola çıkmış ve bunu metaforik olarak tamamlamıştır.
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Görsel 23:Tracey Emin, 1995, “1963-1995 Arasında Uyuduğum Herkes”, aplik çadır, 122x245 cm.
Erişim:10.09.2020 https://www.saatchigallery.com/aipe/tracey-emin.htm

Çadır imgesi bize kuşkusuz Çağdaş sanatçı Traycey Emin’in çadırını hatırlatır. “19631995 Arasında Uyuduğum Herkes” (Görsel 23) adlı çalışması bir galeride
sergilenmiştir. Sanatçı böylelikle bir galeri mekanına kamp alanına dönüştürmüştür.
Emin, mahrem bir durumla kamusal bir durum arasındaki sınırları bu eseri vesilesiyle
eritmiştir. Sanatçı çalışmasını galeri mekanın içine koyarak sergileyen sanatçı,
uyuduğu mekanı bir kamp çadırıyla özdeşleştirerek mahrem bir durumu izleyiciye
sunmuştur. Yüklediği anlamda çadır sanatçının mahremiyeti yani bedeninin metaforik
bir nesnesidir. Çadırın içine nakışladığı isimlerle cinsel ilişki yaşadığı birçok
arkadaşının, ikiz kardeşinin ismi, kürtajla aldırdığı ceninlerin isimleri ve çocukken
tacizine uğradığı akraba isimlerini yazmıştır. Sanatçı yaşamında izler bırakmış kişilerin
isimlerini çadırın içine nakış ederek, başka bir bakış açısıyla geçici olduğu vurgusu da
yapmış olabilir.
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Görsel 24:Rene Magritte, 1935, “Öngörülemeyen Tepki “/ La Reponse Imprevue, Tuval üzerine
yağlıboya, 82x54,4 cm. Erişim: 10.09.2020. pictify.saatchigallery.com/717126/ren-magritte-la-rponseimprvue-1933
Görsel 25:Rene Magritte, 1935, “Aşk Perspektifi “/ La Perspective Amoureuse, Tuval üzerine
yağlıboya, 116x81.5 cm. Erişim: 10.09.2020. https://unsognoitaliano.blogspot.com/2014/03/magritteperspective-amoureuse.html

Rene Magritte, Öngürelemeyen Tepki ve Aşk Perspektifi (Görsel 24), Aşk Perspektifi
(Görsel 25) adlı çalışmalarında iki kapıyı birden betimlemektedir. İzleyiciyi iki kapıya
yönlendirmiş fakat kapıların ardında kalan diğer tarafıda açık bırakarak bir illüzyon
etkisi yaratmaktadır. İçeri ve dışarı kavramlarıyla oynamakta olup, kapıyı iki mekanı
birleştirici bir unsur olarak ifade etmiştir. İlk kapı karanlığın ürpertisine açılırken, ikinci
kapı ise dışarıda yeşil bir ağaca açılmaktadır.

Magritte resimlerinde kullandığı nesnelerin kompozisyondaki varlığı üzerine söylediği
sözler şu şekildedir;
Dünyaya ve nesnelerine dair olağan bilgimiz, nesnelerin resimlerdeki temsillerini
yeterince meşru kılmıyor; ayrıca şeylerin çıplak gizemi gerçekte olduğu gibi resmimde
de gözümüzden kaçabilir... İzleyici resimlerde aklıselime bir tür meydan okuyuş
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buluyorsa, bir durumun farkına varmış demektir. Zaten bana göre dünyanın kendisi
aklıselime yönelik bir okuyuşunda kendisidir (Antmen, 2009, s. 141).

Rene Magritte, “Öngürelemeyen Tepki ve Aşk Perspektifi” (Görsel 24), “Aşk
Perspektifi” (Görsel 25) adlı çalışmalarında iki mekanın yani iç ve dışın bir arada
olduğunu görüyoruz. Çadır imgesiyle bağlantısında ise ikisi arasında ortak bir
fikir anlaşılmaktadır. Magritte’ nin çalışmasını çadırla ilişkilendirdiğimizde hem
dışarının rehavetini hemde için kendisini konu almaktadır.

Görsel 26: Funda Yalçın, 2020, “Çadır”, video, 00:00:35

“Çadır” (Görsel 26) adlı videoda görülen çadır yeşillikler içinde, kuş seslerinin eşlik
ettiği güneşli bir yerde kurulmuştur. Uyumakta olan figürün bedeninin yarısı çadırın
.
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içinde yarısı ise dışındadır. Çadır ilk bakışta dış mekan ile figür arasında yeni bir
mekan oluştururken başka bir ifadeyle iki mekanı bir arada gösterirken hem içeriyi
hemde dışarıyı deneyimletmektedir. Çadır geçici bir nesnedir ve kişinin aidiyeti
zamanla onu alıp götürebildiği, nereye giderse orada kurabileceğini göstermektedir.
Sanki başka bir gezegende olduğunu, kendi kendine kaldığını, aidiyet kavramı bir yere
ait olmanın dışında formunun ve anlamının değiştiği anlatılmaya çalışılmıştır. Bir
yanda gerçek dünyada yaşarken diğer tarafta kendi gezegeninde kendi aidiyetiyle
kendini ifade etmektedir.
Weir, çizgi romanlara, bilgisayar oyunlarına meraklı kendi halinde bir yazılımcıdır.
Gündelik işlerine devam ederken kendi hayatının küçük bir köşesinde açtığı alanda
yazılarını, çizgi romanlarını, hikayelerini ve romanlarını yazmıştır. Yumurta isimli
hikayesi kısa film ve animasyonlara dönüştürülmüştür. Aidiyet hakkında en temel
tecrübeyi zihnimizin bir köşesinde hep var ettiğimiz deneyimlediğiiz mekanlarla başka
bir farkındalığa dönüşmesini incelendik. Aidiyet bir imge olarak çadıra dönüştü tıpkı bu
yolculuğun peşine takılanlarla bir tür Kristof Kolomb vari bir serüvene başladık. Bu
farkındalıkla beraber Hintistan ‘ a diye yola çıkıp Amerika’ ya vardık. Yumurta isimli
hikayeyle bitirmek, insanın evrendeki aidiyetine dair şiirsel bir final olabilir.

…
Gözlerinin içine baktım. Hayatın anlamı, bu evreni yaratmamın tek sebebi, senin olgunlaşman.
İnsanoğlunu mu kastediyorsun? Olgunlaşmamızı mı istiyorsun?
Hayır, sadece sen. Bütün evreni senin için yaptım. Her hayatla beraber büyüyor, olgunlaşıyor ve daha büyük bir
zeka oluyorsun.
Sadece ben mi? Diğerleri?
Başka kimse yok, dedim. Bu evrende, sadece sen ve ben varız.
Bana boş gözlerle baktın. Ama dünyadaki o kadar insan...
Hepsi sen. Senin başka cisimlerin.
Bekle. Herkes ben miyim?!
Sırtına bir tebrik şaplağı ile beraber “İşte şimdi taşlar yerine oturuyor, dedim.
Bütün zamanlarda yaşayan bütün insanlar ben miyim?
Ve yaşayacak olan, evet.
Abraham Lincoln ben miyim?
Onu öldüren John Wilkes Booth da sen, diye ekledim.
Dehşet içinde Hitler’im? dedin.
Ve öldürdüğü milyonlarsın.
İsa’yım?
Ve onu takip eden herkes.
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Sessizliğe gömüldün.
Ne zaman birine haksızlık etsen, dedim, kendine haksızlık ediyordun. Yaptığın bütün iyilikleri de kendine yaptın.
Yaşanmış ve yaşanacak olan bütün mutlu ve üzgün anlar, senin tarafından yaşanacak.
Düşünceye daldın.
Neden? diye sordun. Bunları neden yaparsın ki?
Çünkü, bir gün, sen de benim gibi olacaksın. Çünkü bu sensin. Sen benim türümdensin. Sen benim çocuğumsun.
İnanamayarak, Ne?! dedin. Benim de bir tanrı olduğumu mu söylüyorsun?
Hayır. Daha değil. Sen ceninsin. Hala büyüyorsun. Bütün zamanlardaki bütün insan hayatlarını yaşadığın zaman,
doğacak kadar büyümüş olacaksın.
Yani bütün evren, dedin, sadece...
Yumurta. diye yanıtladım. Yeni hayatına başlamanın zamanı geldi.
Ve seni yoluna gönderdim.
Weir, 2009, Erişim: https://www.galactanet.com/oneoff/theeeg-tr-mod-html

.

49

SONUÇ

Bu tez çalışmasının temeli oluşturulurken, kişinin hayatında etkisi olan ev ve yurt
mekanını nasıl deneyimlediğinden yola çıkılmıştır. Süreçlerin altında yatan durumlar
incelenmeye çalışılmıştır. Kişisel deneyimleri ön plana koyup, bu izlenimlerden
hareketle imgeler oluşturulmuştur. Bu izlenimler resim ve video çalışmalarına
dönüştürülmüştür. Kişinin yaşamında aidiyet fikrine mekan olan üç kavram üzerinde
durulmuştur. Bu kavramlar farklı bölümlerde ele alınmış olan ev, yurt ve çadırdan
oluşmaktadır. Araştırma sürdükçe konuların içinde açılan başlıkların ifadesi plastik
açıdan değişmekte, duyguların kavrama yansıdığı plastik değer farklı tekniklerle ifade
edilmiştir. Böylece görseller kendi içinde hikaye biçimini almış aynı zamanda bölümler
içinde kendi hikayesini oluşturmuştur.
“Çocuklukta Ev ve Aidiyet”, bölümünde aidiyete ilişkin kuramlardan bahsedilmiş, çocuk
için

evin

ilk

aidiyet

tecrübesi

olması

üzerine

düşünceler

ifade

edilmiştir.

Çocukluğumuzun aidiyetin ilişkin hem psiko-sosyal gelişim hemde toplumsal olarak ele
alınmıştır. Bunlar kişinin hayatından örneklerle bağlanmıştır.
Yurt, başlığı altındaki çalışmalarda mekanın ve duyguların bir derinliği olmaması yani
yüzeysel bir deneyimin ifadesi amaçlanmıştır. Çizgesel, figürlerin yarı bedeni
gözükmekte ve mekanda birkaç nesne ile sınırlandırılmıştır. Mekansız ve nesnesiz
resimlerde figürler anonimleştirilerek arzulanan sonuçlara yaklaşıldığı görülmüştür. Alt
başlıklarda kişinin geçmişte yurtta yaşadığı dönemdeki durumlara yer verilmiştir. Ev
tecrübesi göz önünde bulundurularak yurt mekanının nasıl bir deneyim sunduğu
üzerine görsel çözümlemeler yapılmıştır. Anlatımın dışına çıkacak bir görsele yer
verilmemiştir. Yurdun sunduğu durum gerçek ve kurgu arasıdır. Gerçek aidiyeti eve
göre biçimlendirmek isteriz fakat yurt kurgusal sahnenin kendisidir. Yurt mekanında
gerçek bir aidiyet bulamasak da aidiyeti sahneleme mekanı sunmaktadır. Yurt, kendini
gerçekleştirme mekanı değil bir kapsülün sahnesini ifade etmektedir.
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“İki Yol Arasında” adlı bölümde yurt ve ev arasındaki hem fiziksel hem de zihinsel
yolculuğunun tamamlanmamış olduğunu gösterilmiştir. Kişinin iki mekan arasında
geçirdiği yani yaşam içindeki yolculuğunun ne bir başlangıç ne de bir bitiş noktası
vardır. Figür sürekli olarak kendini yolda düşünmekte, fiziksel olarak hangi mekanda
olursa olsun zihninde diğer mekanı da var ettiğine ilişkin düşünceleri görsellerle
kuvvetlendirilmiştir. Devam etmekte olan çalışmaların bir sonuç noktası yoktur kişinin
zihninde kalmış ve içindeyken hissettiği duygular aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu

bölümlere gelene kadar yapılan araştırma ve ifade biçimlerinin ardından sürecin
tamamlanması ve aidiyetin başka bir formunun aranması düşünülmüştür.
“Aidiyet İmgesi Olarak Çadır” bölümünde ise aidiyetin başka bir forma dönüştüğü
aidiyete ilişkin ilk tecrübemiz olan evin yerini yurt mekanıyla karşılaştırılmasıdır. Bu
tezin belki de en belirgin sonucu; aidiyet kavramı ile hesaplaşmış olmak ve bu
hesaplaşmadan yeni bir bakış açısıyla çıkmış olmaktır. Aidiyet hissinin bir ev ya da
yurt ile ilgili olmadığı, bu hissin kişilerin zihninde başlayıp bittiği söylenebilir. Bu
noktadan bakınca; çadır imgesinin de kendiliğinden yerini bulduğu, bir metafor olarak
nereye kurulursa orayı kendine ait kıldığı düşünülebilir.
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