HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı

KADIN BEDENİNİN MEKÂN OLARAK SERAMİK MALZEMEYLE
YORUMLANMASI

İpek YAĞUŞ

Yüksek Lisans Tezi
Ankara, 2021

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı

KADIN BEDENİNİN MEKÂN OLARAK SERAMİK MALZEMEYLE
YORUMLANMASI

İpek YAĞUŞ

Yüksek Lisans Tezi
Ankara, 2021

KADIN BEDENİNİN MEKÂN OLARAK SERAMİK MALZEMEYLE
YORUMLANMASI

Danışman: Doç. Funda Susamoğlu
Yazar: İpek Yağuş

ÖZ

Mekân ve beden kavramlarının karşılıklı ilişkisi sanat çalışması raporunun odak
noktasıdır. Mekân ve beden kavramlarının ilişkisi üzerinden, mekân olarak kadın
bedeni imgesi irdelenmektedir. Mekân kavramının sanat ile ilişkisi yanı sıra kişisel
bellekteki mekâna doğru genişlemektedir. İlk çağlarda figürinlerle görünür olan
kadın bedeni, güncel çalışmalarla mekân ve bedeni problem edinen sanatçılar
incelenmiştir.

Yapılan araştırmalar ve kişisel uygulamalarda, kadın bedeni bir mekân olarak
yorumlanmaktadır. Mimari bir unsur olarak görülen mekân, içerisinde bedeni
barındırmaktadır. Kadın bedeni ise tensel bir mekân olarak ifade edebileceğimiz
üretken bir yapıdır.

Bu bağlamda araştırma, mekânın ve bedenin fiziksel

tanımlarıyla sınırlandırılamayan ve karşılıklı ilişkileri kişinin hafızasında yeniden
üretildiği fikri üzerine kuruludur.

Anahtar Sözcükler: Beden, kadın, mekân, seramik, mekân üretimi, figürin.
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INTERPRETATION OF THE FEMALE BODY AS SPACE USING
CERAMIC MATERIAL
Supervisor: Doç. Funda Susamoğlu
Author: İpek Yağuş
ABSTRACT

The mutual relationship of space and body concepts is the focus of this art work
report. Through the relationship between space and body concepts, the image of
the female body is examined as a space. In addition to the relationship between the
concept of space and art, the space expands towards the space in personal
memory. The female body which was visible with figurines in ancient times, and
artists who worked on space and body with their contemporary studies were
examined.

In research studies and personal applications, the female body is interpreted as a
space. The space, which is seen as an architectural element, contains the body.
The female body, on the other hand, is a productive structure that we can express
as a sensual space. In this context, the research is based on the idea that space
and body cannot be limited by physical definitions and that their mutual relations are
reproduced in one's memory.

Keywords: Body, woman, space, ceramic, space production, figurine.
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GiRiŞ
Bu sanat çalışması raporunda beden ve mekân kavramları karşılıklı ilişki içinde ele
alınmaktadır. “Mekân” kavramı, günümüzde resim, mimari, felsefe, heykel gibi
alanlarda, farklı anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Sanatın uzun süredir parçası
olan mekân kavramı, günümüzde ise başlı başına sanatsal bir öge hâlini almaktadır.
Mekânı tanımlarken kullanılan anlamlar doğrultusunda, mekânın beden ile olan
ilişkisinin bir metafor olarak ele alınması hedeflenmiştir. Fizikselliğin ötesinde olarak
ele alınan mekân kavram ile kadın bedeni arasında tinsel bir ilişki kurulması
amaçlanmıştır. “Beden” formu ise mekânla birlikteliği sürecinde devamlı olarak
duyular aracılığı ile etkileşimli bir yapıya sahiptir.

İlk çağlarda yapılmış olduğu bilinen bazı figürinlerin oturur pozisyonda işlenmesi bir
zemin algısı arayışı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu figürin çalışmaları ile ilkel
çağlarda mekân ile bedenin ilk temasından söz edilebilmektedir. Rönesans
Dönemi’nde yaşanan gelişmeler, mekân algısına ve mekânın kullanımına tek kaçışlı
perspektif kavramının bulunması, ilk mekânsal yerleştirmenin gerçekleştirilmesi
şeklinde yeni bir boyut kazandırmıştır. Diğer bir mekânsal farklılık ise O’Doherty’nin
“Beyaz Küpün İçinde* Galeri Mekânının İdeolojisi” isimli kitabında belirtildiği üzere
Duchamp’ın galeri mekânını ters düz ederek daha önce keşfedilmemiş olanı
keşfetmesi ve galeri mekânı kullanımının sanat tarihi sürecindeki büyük
sıçrayışlardan biri olarak kabul görmesidir (2016, s.87-90).

Sanat tarihi içerisinde yaşanan değişikliklerde kadın bedeni ve mekân ilişkisi
devamlılığını korumaktadır. Sanat tarihinin değişen ve gelişen süreci içerisinde
gözlemlenen eserlerde mekânın sanatta üretim sürecinin bir parçası olduğu,
günümüzde ise sanatın kendisi hâline dönüştüğüne yer verilmiştir. Yapılan
araştırmalar doğrultusunda ilkel figürinlere yer verilirken günümüzdeki beden ve ev
kavramları üzerine yoğunlaşmış sanatçılara da yer verilmektedir.
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Kadın bedeninin, mekân olarak ele alınmasında esas alınan bir tanımlama ise
Pallasma’nın “Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular” isimli kitabında değindiği üzere
tenimiz bizim ilk dünyaya geldiğimiz andan ölünceye kadar geçen süreçteki en
önemli iletişim aracımız olarak bilinmektedir. Dış dünya ile kurduğumuz iletişimin
en önemli unsurunun tenimiz olduğu ifadelerine yer verilmektedir (2011, s.13).
Mekânı bir metafor olarak ele aldığımızda bedenimizin sınırlarını oluşturan, bizim
dış dünya temasımızın gerçekleştiği mekânsal sınırlarımızı tenimizin oluşturduğu
düşüncesi irdelenmektedir.

Çalışma raporunun sonucunda ise kadın bedeninin, tensel duvarlara sahip
içerisinde tinsel bir mekânı barındırdığı yönünde çalışmalara yer verilmektedir.
Bedenimiz, dünyaya geldiğimiz anda ilk mekân değeri taşıdığına inanılan
plasentadan sonraki tüm çevre ile etkileşimin sağlandığı bir plasentaya
benzetilebilen tensel duvarlarımızla kaplı mekânımız şeklinde ileri sürülmektedir.
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1. BÖLÜM: MEKÂN VE BEDEN İLİŞKİSİ
Bölüm kapsamında, mekân ve beden kavramlarının psikoloji, felsefe, sosyoloji gibi
farklı alanlar ile güncel sözlükteki tanımlarına yer verilmiştir. Mekân ve beden
kavramları arasında kurulan ilişkinin kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Kadın
bedeninin bir mekân olarak, kişisel belleğimiz ile olan ilişkisine de açılmıştır.
1.1. Kavramsal Olarak Mekân

Mekân, kavramsal olarak farklı anlamlara sahiptir. Günümüzde mekân denildiğinde
ilk olarak aklımıza altı, üstü ve yanları kapatılmış mimari yapılar gelmesine rağmen
daha geniş açılımı olan bir kavramdır. Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ifadede
“mekân” kavramı Arapça kelime kökenine sahip ve üç madde hâlinde karşımıza
çıkmaktadır. “Yer, bulunulan yer, ev, yurt, eskimiş gök biliminde uzay” (TDK, Erişim:
29.05.19).

Mekân,

bulunulan

yer

anlamı

taşırken

içerisinde

bir

süreci

barındırabilmektedir. Bununla birlikte “yer” cismin kapladığı alan mekânın bir
parçasıdır (Nalbantoğlu, 2008, s.90). Cismin kapladığı yer şeklindeki ifadesinde ise
mekân; insanın düşünce sınırlarında yarattığı bir nesne, bir söylem veya duygu
hâlinde de sınırlandırılabilmektedir. Yani mekânı, mekâna dönüştüren olgunun
bulunduğu sınırlar ve ögeler olduğu şeklinde bir ifade bulmaktadır (Kurak Açıcı,
2015, s. 5-8). Bir yeri mekân kavramı şeklinde tanımlamak için mimarlık disiplininde
gereken sınırlandırıcı ögeler kimi zaman duvarlar, kolonlar, pencereler, çatı
olmuştur. Ancak her gün gerçekleştirmekte olduğumuz eylemlerimiz ve bu
eylemlerimizde kullandığımız nesneler de mekân içerisinde sınırlandırıcı ögelere
dâhil olabilmektedir. Ağaç, kanepe, köşe başındaki market gibi sabit konumlu ögeler
mekânımızı sınırlandırırken duygularımızın da bizleri kontrol ederek belleğimizdeki
sınırlarımızı oluşturduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, Lefebvre sınırların
olmadığı, sınırlayıcı ögelerin temasa dönüştüğü ölçüde mekân sonsuz biçimde
kendini üretir şeklinde ifade etmiştir (Lefebvre, 2014, s. 21-24).
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Mekân kavramı başka bir kaynakta ise “En yalın biçimiyle, uzayın insan eliyle
sınırlanmış parçası olarak tanımlanabilir.” şeklinde bir ifade ile karşımıza çıkmıştır
(Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2, 2008, s.1018). Tanımdan da anlayabileceğimiz
gibi mekân, insanın fiziksel ve düşünsel müdahalesine açık bir kavram şeklinde
değerlendirilebilmektedir.

Günümüzde

insan

eliyle

sınırlandırılabilen

ve

bulunduğumuz yer şeklinde tanımları bulunan mekân kavramı farklı disiplinlerde ve
farklı anlatımlarla yorumlanmaktadır.

Resim alanında “mekân” kavramının kompozisyonu oluşturan ögelerin birleşerek üç
boyutlu algı yanılsaması oluşturacak şekilde yerleştirilmesi anlamını taşıdığı
düşünülmektedir. Resim sanatındaki mekân sorununda ise iki boyutlu olan yüzeye
üç boyutlu bir mekânı “yeniden üretmek” istenildiği takdirde bir mekândan söz
edilebilmektedir (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2, 2008, s.1018).

Görsel 1. Marcus Aurelius Atlı Heykeli, M.S 164-66, Bronz,
3,5 m, Musei Capitolini, Roma, İtalya Farthing, 2014, s.6667).
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Heykel alanında ise mekân kavramının ele alınabilmesi için Rönesans bir dönüm
noktası niteliği taşımaktadır. Bunun nedeni, Rönesans’a kadar mimari yapılar
içerisinde konumlandırılan heykel, bu dönemden sonra mimari yapıdan ayrılmıştır.
İlk defa kendi mekân sınırlarını yaratmış ve kendini dışarıya açmıştır. Heykel
sanatında kendi mekânını yaratarak karşımıza çıkan Michelangelo’ya ait tunç
malzemeden yapılmış “Marcus Aurelius” heykeli, Roma’da yer alan Campidoglio
Meydanı’na yerleştirilmiştir (Görsel 1). Bu önemli gelişmenin ardından sanatsal
üretime ve üretim sürecine mekân bilgisi dâhil olmuştur (Karaaslan, 2005, s.289).

Mimarlık alanında ise mekân, mimarlığın temel konusunu oluşturur. Mekânın
mimarlık için yaratma sanatı olduğu belirtilmiştir (Aydınlı, 2008, s.150). Bu her
dönemde mimarlığın gelişen ve değişen süreçleri kapsamında, dönemsel
farklılıklarla kendini göstermektedir. Geçmişten günümüze mağaralardaki barınma
ihtiyacı ile başlayan mimarideki mekân süreci, günümüzdeki geniş sınırlara sahip
bir kavramdır.

Felsefe sözlüğünde ise kavram üzerine “Var olan her şeyin içinde yer aldığı, eni,
boyu ve derinliği olan bir kap ya da hazne. Mekân, içine bir şeyin yerleştirilinceye
kadar boş olan bir kap ya da hazne olarak var olur” (Cevizci, 2011, s.296). Bu
şekilde derinliği, boyu ve eni olan içine bir şeyler yerleştirilebilen birçok şeyin mekân
değeri taşıdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda mekânın bir metafora dönüşebileceği
algısı araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

En eski teorileri mekân kavramına ait her şeyin sayılar ile açıklandığını söyleyen
Pisagor savunucularından gelmiştir. Titreşen tellerden çıkan armoninin sayılardan
ibaret olduğunu buldukları gibi mekânın da sayılardan ibaret olduğunu ileri
sürmüşlerdir (Altan, 1993, s.75).

Aristoteles’e göre mekân kavramının değerlendirmelerinde karşımıza, “Tópos”
kelimesi yani cismin ait olduğu yer veya nesnenin bulunuşu anlamı bulunmaktadır.
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Aristoteles, mekânın içi boş değildir, bir şeyin başka bir şey ile sarılmasıdır şeklinde
ifade etmiştir ve “Tópos” sözcüğünün üç farklı anlamını ele almaktadır. Birincisinin
uçsuz bucaksız, devingen, kavranmasının zor bir şey olduğunu; ikincisinin ise bir
kap gibi doldurulabilen bir şey, yani hem devingen hem de sabit olduğunu;
üçüncüsünü ise mekânlaşmak, mekân yaratmak şeklinde ifade etmektedir.
Aristoteles bununla beraber “Bir şey oradaysa o yer onun doğal yeridir.” şeklinde bir
iddiada bulunmuştur (Nalbantoğlu, 2008, s.90). Devam eden süreç içerisinde
modern matematikçiler, felsefeyi bir kenara iterek mekânın kendi alanlarına ait
olduğunu iddia etmişlerdir. Matematikçiler bu şekilde eğimli mekânlar, soyut
mekânlar, öklidi olmayan mekânlar şeklinde sınıflayarak soyut alana yönelmiştir
(Lefebvre, 2014, s.33).

Sonuç olarak mekân kavramının insanların tanımlarla sınırlandırdığı ama tam olarak
sınırlandırılamayan farklı farklı yaklaşımlarla genişleyen tanımlarına ulaşılmaktadır.
Bir metafor olarak mekân kavramı, ilerleyen bölümlerde tartışmaya devam
edilecektir.
1.2. Beden ve Mekân İlişkisi

Günümüzde “beden” kavramı Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmıştır.
Beden; “canlı varlıkların maddi bölümü, vücut”, “vücudun, baş, kol ve bacak dışında
kalan bölümü, gövde” şeklinde tanımlara sahiptir. Beden kelimesi ile eş anlama
sahip olan diğer kelime “vücut” ise “İnsan veya hayvan gövdesi, beden” şeklinde
tanımlanmaktadır (TDK, Erişim: 29.05.19). İnsan, maddesel boyutta elle tutulup
gözle görülebilen canlı bir varlık olan bedene sahiptir.

Bedenimiz, yaşam sürecinde çeşitli yargı ve sınıflandırmalara maruz kalmaktadır.
1980’li yıllarda beden kavramı sosyolojik olarak tartışma konusu hâline gelmiştir.
Beden sosyolojisi, çeşitli bilimlerden destek alarak tarihsel, kültürel, genç, yaşlı
şeklinde farklı sınıflandırmalar ve değerlendirmeleri konu edinir (İnceoğlu, Kar,
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2010, s.133-134). Dünyaya gelen insanın göz yapısı, yüz hatları ve ten rengi bu
sınıfsal ayrımlara neden olmaktadır. Diğer büyük bir tartışma ise cinsiyet kavramı
etrafında şekillenmektedir. Beden sosyolojisi, “Beden, organik yapısı, biçimi, kütlesi
ve rengiyle canlı varlığın maddi bölümünü oluştururken, toplumsal cinsiyet, ırk ve
cinsellik olarak tanımlanan birçok kimliğinin konumlandığı, performe edildiği ve
sorgulandığı yapıdadır.” şeklinde konu katmanlı bir şekilde ele alınmaktadır
(Canatan, 2011, s.23). Bunun yanı sıra günümüzde etkisini yitirdiğini düşünmek
istesek bile maalesef hâlâ gündemde olan ötekileştirilme bir sorun olarak
sürmektedir.

1990’lı yıllarda Yasumasa Morimura, sanat alanında toplumsal hafızada yer etmiş
olan önemli figürleri ve imgeleri yeniden kurgulamaktadır. Toplum yapısı, dış
görünüşe odaklanması çalışmalarının çıkış noktası olmuştur. Morimura, kendi
bedenini bir ifade aracı hâline dönüştürmüş ve bir söyleşisinde sınıflandırmaları şu
şekilde ifade etmiştir.

Görsel 2. Yasumasa Morimura, “Hamile Mona Lisa”, 1998, tuval
üzerine inkjet baskı, 77,47 x 54,61cm
(https://www.kisa.link/On4J~s, Erişim: 18.09.19).
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Erkekler erkektir, kadınlar kadındır, babalar babadır, anneler annedir, Japonlar
Japon’dur, Amerikalı Amerikalıdır… İnsanların dahil edildikleri kategoriler, sürekli
olarak dış dünya tarafından dayatılır. Gene de tek tek her bireyin zihninde ve
bedeninde, toplumun ona yüklediği ad, işlev ve konumun sınırlarını kat kat aşan
unsurlar bulunur. Bunlar gri bölgelerdir. Ve günlük yaşamda genellikle su yüzüne
çıkamayan bu gri bölgelere biçim kazandıran şey sanattır. (Antmen, 2013, s.11)
(Görsel 2).

Mekân ile bedenin ilişkisi hayatın tüm evrelerinde vardır. Bu bağlamda ilk
mekânımız ise varoluşsal sürecimizin başlangıcının kadının doğurganlığı ile gelen
anne rahmi olduğu düşünülmektedir. Kişisel uygulamalar kısmında yer verilen
“Plasenta / 12.10” isimli çalışmada dünyadaki varoluşsal süreçte ilk mekânımıza
değinilmektedir. İlk algılarımızın, yaşam belirtilerimizin gerçekleştiği anne rahmi;
bebeğin “plasenta” içerisindeki varoluş ve gelişim sürecinin gerçekleştiği, onu
hayatta tutan mekândır (Görsel 3). Bu bakımdan ilk ikamet etme işlevinin bir nevi
doğuştan geldiği ortaya konulmaktadır (Bachelard, 2013, s.35).

Görsel 3. İpek Yağuş, “Plasenta / 12.10”, 41x57x10
cm, seramik, elle Şekillendirme, 1000°C, 2019.
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Bedeni, fizikselliğin ötesine taşıyarak değerli kılan insanın kendisidir. Kadın bedeni,
sanatın ilk çağlardan günümüze kadar konusu olmuş gerek üç boyutlu gerek
yüzeyde örnekler ile sanatta uzun bir tarihe sahiptir. Kadın bedeni, sanatta farklı
şekiller; boyutlar ve renklerle, kimi zaman soyut, kimi zaman gerçekçi ölçülerde
karşımıza çıkmaktadır. 70’lerle birlikte kadın hareketinin bir uzantısı olarak da
eleştirel bir söylemin öznesi konumundadır.

Lefebvre mekânın özne ile olan ilişkisine değinmektedir ve belirtilen özne mekân
ilişkisi ise kişinin belleğinin ona getirileri çerçevesinde nitelikli olarak mekânı
şekillendirmektedir.

Mekânın dile ya da dillere içkin genel bir kodu olmasa da belki de özel kodlar tarih
boyunca yerleşmiş ve çeşitli etkileri de beraberinde getirmiştir. Öyle ki herhangi bir
toplumun üyesi olan ilgili “özneler” hem kendi mekânlarına hem de bu mekânda
etkin olan, (terimin en güçlü anlamında) onu içeren “özne” niteliklerine
kavuşuyorlardı. (Lefebvre, 2014, s.47).

Bu araştırma kapsamında yapılan kişisel sanat uygulamalarında bir metafor olan
mekân, kadın bedeninin içerisinde ve dışarısında bir mekânı barındırdığı şeklinde
yorumlanmaktadır. Beden ve mekânın diyaloğu daimî bir süreklilik içindedir.
Çalışma kapsamında mekânı yeniden farklı tanımlardan yola çıkarak üretmek
amaçlanarak, ilerleyen bölümlerde mekânın kadın bedeni ile olan birlikteliğine
üzerinde durulacaktır.
1.3. Mekân Olarak Kadın Bedeni

Bedenin üzerini kaplayan deri “insan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya
pulla kaplı tabaka, cilt, ten” şeklinde tanımlanmaktadır. Derimiz, mekânımızın
sınırları yani duvarları ve dış dünyayla iletişim alanıdır.

[Ten] en eski ve en duyarlı organımızdır, ilk iletişim aracımız ve en etkili
koruyucumuz… Gözümüzün saydam ağ tabakasının üzerinde bile dönüşümüne
uğramış bir deri katmanı vardır… Gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz ve ağzımızın
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atası dokunmadır. Dokunma diğer duyulara dönüşerek farklılaşmıştır, dokunmanın
öteden beri “duyuların anası” olarak değerlendirilmesi bu olgunun tanınması gibi
görünmektedir. (Pallasma, 2011, s.13).

Ten; dışımızda bulunan çevre ile etkileşim kurduğumuz, yani mekânımızı oluşturan,
gözlemleyebilen, analiz edebilen, algılayabilen duvarlarımızdır. Bachelard’ın
“Salyangozlar sırtlarında taşıdıkları küçük evler inşa eder.” şeklindeki salyangoz
örneğindeki gibi bedenimizde bizim içinde ikamet ettiğimiz evimizdir (Bachelard,
2017, s.156). Bedenimizi bir ev, bir kabuk olarak düşünmek mümkündür. Beden bir
mekân olarak düşünüldüğünde ise içerisinde barındırdığı gizemi kapalı tutmaktadır.
Görme, duyma, dokunma ve işitme eylemlerinin bedenin çevre ile olan etkileşimini
sağladığı düşünülmektedir.

Mekân kavramının bulunulan yer anlamına geldiğine ve sınırlandırmak için
tanımların ötesinde bir boyuta sahip olduğuna değinmiştik. Kadın bedeninin,
doğurganlık özelliği ise bedeni bir mekân olarak ele alırken yeni bir mekânın
üretilmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Mekânda bulunan beden için “Mekân artık
salt bir boşluk olarak değil; beden tarafından mesken edinilen, kavranan ve üretilen
bir olgu olarak betimlenir.” (Aydınlı, 2008, s.156). Beden artık mekânın kendisi
olmuştur. Kendisini yaşanabilir bir alan hâline dönüştürmüştür.

Bedenimizi kaplayan derimiz hayatımızdan izler taşımaktadır. Bedenimizde var olan
izler, bedenimizin fiziken bulunduğu mekân sınırları içerisinde de bulunmaktadır.
Dünyaya ilk geldiğimiz andan başlayan sürecimizde tenimiz bizlere ölünceye kadar
eşlik etmektedir. Bu süreçte ise bizi dış etkenlerden korurken çeşitli hasar verici
darbelere, olaylara veya çiziklere maruz kalabilmektedir. Ve bedenimizin
yaşamımızda bizi korurken edindiği tüm izler hafızamızda konumlanmıştır.
Hafızamızda yer alan anılar; mekânlar, eşyalar, insanlardan izler taşımaktadır. Bu
izler bazen doğuştan oluşabildiği gibi sonradan da fiziken bedenimize eklenmiş
olabilir. Doğduğumuz andan ölünceye kadar geçen sürede yaşadığımız olaylar ile
bedenimiz

yaptığımız

eylemleri,

olaylar

ve

mekân

kurgusu

içerisinde

hatırlamaktadır.
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Bedenimiz bizim mekânımızın sınırlarını oluşturmaktadır. Pallasma’nın belirtmiş
olduğu gibi tenimiz, dış çevre ile etkileşime girdiğimiz duvarlarımızdır. Bu düşünce
doğrultusunda bedenimizin bulunduğu yer ve bedenimiz bizim mekânımız şeklinde
ele alınmaktadır. Kişisel sanat pratiğinde “Mekân Olarak Beden” ve “Beden ve
Mekân İlişkisi” üzerine uygulama ve fikirlere yer verilecektir.
1.3.1. Kadın Bedeni ve Ev İlişkisi
“Ev” sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde
yapılmış yapı, bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane, aile, soy,
nesil” anlamlarını içermektedir (TDK, Erişim: 05.02.21). Ev kavramı, bedenin ikamet
ettiği yere kimlik kazandırdığı yaşamsal tüm izlerin en doğal hali ile izlendiği yer
olarak yorumlanabilmektedir. İlkel çağlarda bedenin mekân ile olan ilk temasının
ağaç kovukları ve mağaralar olduğu bilinmektedir. Ev kavramı, kişinin belleğinde var
olan sığınılacak, güvenli yaşam alanı olarak canlanmaktadır. Değişen ve gelişen
süreçte ev formları dönemler ve kültürlere göre farklılaşma yaşamış ancak ev
kavramına yüklenen barınma, sığınma, güvende hissetme anlamları değişikliğe
uğramamıştır. Bu araştırmada ev kavramı, kadın bedeninin içgüdüsel bir edimi
şeklinde yorumlanmaktadır. Kadın bedeni, ilk çağlarda karşımıza çıkan figürinler
esas alındığında doğurganlık, bereket, cinsellik kavramları ile özdeşleştirilmektedir.
Kadın bedeni, özdeşleştiği bu kavramlarla ele alındığında bir mekânsal değer
şeklinde yorumlanabilmektedir. Plasenta, kadın bedeninin doğurgan olma hali ile
dünyaya gelmeden önceki ilk evimiz olarak irdelenmektedir. İlk evimizden
ayrıldığımızda, tensel duvarlarımız olan mekânsal sınırlar, tensel evimiz kişisel
uygulamalarda

ele

alınmaktadır.

Kadın

bedeni,

tüm

anılarını

belleğinde

saklamaktadır. Belleğinde kayıt altında olan anıları yaşadığı alana yansıtmaktadır.
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1.4. Bellekteki Mekân

Bellek, “yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak
zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin” anlamlarına sahiptir (TDK,
Erişim: 20.01.20). Bellek kavramı, toplum bilimleri sözlüğünde “İnsanın nesnel
gerçeklikle etkileşiminin sonuçlarını saklama ve yeniden üretme yetisi” anlamına
sahiptir (Hançerlioğlu, 1996, s.35). Psikoloji sözlüğünde “Yaşantıları, öğrenilen
konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, hafıza”
şeklinde ifade edilmektedir (Bakırcıoğlu, 2012, s.92).

Belleğimiz doğduğumuz andan itibaren işitme, görme, dokunma, tat alma şeklindeki
tüm duyularımızı kayıt altında tutan bir cihaz görevi görmektedir. "Bellek bir yeti
olduğu gibi aynı zamanda özne ile nesne arasındaki etkileşimin sonuçlarını
barındırma yeridir. Bellek, geçmişi saklama ve yeniden getirme becerisidir.” şeklinde
ifade edilmiştir (Özak ve Gökmen, 2009, s.147). Belleğimiz farklı türlerde kayıt
yapısına sahiptir. Bunlar; duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek
şeklinde belirtilmiştir. Duyusal bellek, bir alışveriş merkezinde gezerken kulağınızın
kalabalığın içerisinde gitar çalan kişiye odaklanmasını sağlayacaktır. Bu şekilde
çevreden gelen bilgileri direk olarak duyusal belleğinize alacak ve eğer dikkatinizi
çekmez ise birkaç saniyeliğine duyusal belleğinizde kalacaktır. Duyusal belleğinize
erişen gitarın sesi ilginizi çekince bu ses kısa süreli belleğinize aktarılacaktır. Kısa
süreli bellekte diğer adı ile çalışma belleğinde kısıtlı miktardaki bilgiler
kaydedilmektedir. Burada kayıt altında kalma süresi için 30 saniye kadar bir zaman
diliminin olduğu iddia edilmektedir. Kısa süreli belleğe ulaşan melodiler, ilginizi çekip
mırıldanmaya başladığınız zaman uzun süreli belleğe kaydedilecektir. Uzun süreli
bellek sonsuz bilginin depolandığı yer olarak belirtilmiştir (Plotnik, 2009, s.240).

Belleğimiz karmaşık bir yapıya sahiptir. Hormonal durum, kişinin ilgi alanları, çevresi
belleğin kaydetmesini ve kodlanmasını farklılaştırmaktadır. Her bireyin kendine ait
bellek yapısı olduğu düşünülmektedir. Belleğimizdeki kodlamalara ilk evimizin, ilk
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deneyimlerimizin ve ruh hâlimizin etkisinin olduğu ifade edilmektedir (Bachelard,
2013, s.103). İlk evimizle kurmuş olduğumuz ilişkimiz karmaşık bir mekânsal belleğe
sahip olmamızı sağlamıştır. İlk evimizin bize ait olması ya da olmaması, kalabalık
bir aile ya da çekirdek aile olmamız, ekonomik düzeyimiz, sosyal çevremiz gibi
unsurlar ilk mekânımıza yüklediğimiz tüm anlamlar bütününü oluşturduğu
düşünülmektedir.

Uzun

süreli

belleğimizde

en

eski

anılarımız

olarak

belirtebileceğimiz çocukluk anılarımız yer almaktadır. Geçmişte evimizin içinde,
evimizin bulunduğu yerde veya çevresinde bazı nesneler, olaylar, kişiler uzun süreli
belleğe kodlanmaktadır. Doğduğumuz ev, attığımız ilk adımlar, evimizdeki
gıcırdayan kapı, yukarıdaki bisikletçi, caddedeki fırın şeklinde belleğimizde
saklanmaktadır. Uzun süreli belleğimiz, tanıdık ses ve olaylar yaşandığı zaman
kodlanan bilgiyi geri çağırarak (istemli veya istemsiz) imgelem oluşturmaktadır.
Mekânsal anlamda ilk evimiz, gelecekte yerleşeceğimiz evdeki yaşamımıza ait
benzer oda yerleşimleri, bina konumları şeklinde izlenimler sunmuştur. Yani ilk
mekânımızdan sonraki mekânımızı kişiselleştirmek için kendi kişisel eşyalarımız ile
yerleştirmişizdir. Buna örnek olarak ise Bergson doğumla başlayıp ölümle sonlanan
yaşam sürecini bir yumağın sürekli sarılması olarak dile getirmiştir. Bu düşüncede
yaşamın sürekli olarak sarılması yani ömrümüz boyunca tüm izleri taşıdığımız ve
geçmişin daima bizi takip ettiği şeklinde yorumlanabilmektedir (Özak ve Gökmen,
2009, s.149).

Belleğimizin her şeyi kaydettiğine değinmiştik. Koku da nefes aldığımız anda
belleğimizde birçok reseptör tarafından analiz edilip kayıt altına alınan bir kavramdır
ve koku mekânları şeklinde belirtilmiştir. Çoğu zaman en kalıcı şey, bulunduğunuz
mekâna ait olan koku şeklinde düşünülmüştür. Buna örnek olarak ise bazı kişilerden
duyabileceğiniz sobadaki odun kokusu, evdeki çiçek kokusu veya sobanın üzerine
atılan mandalinaların odayı kapladığı koku şeklinde olabilmektedir. Her mekânın ve
bedenin kendine ait kokuları olduğu gözlemlenmiştir. Tanıdık bir koku bizi anında
belleğimizde yer etmiş bir mekâna alıp götürebilmektedir (Pallasma, 2011, s.67-69).
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Mulla’nın “Bir Tanık Olarak Mekan” (2019) isimli tezinde de değindiği üzere
toplumsal alan ile özel alan da yer alan nesneler biçimsel benzerlik gösterse de
bizlerin onlara yüklediği duygusal anlamlar birbirlerinden farklılık göstermiştir.
Gündelik hayatımızda evimizde yer alan birçok eşyayı aklımıza getirdiğimizde bazı
eşyalarımıza yüklediğimiz duygusal anlamlar ve eşyaların kullanım şekilleri
bakımından da bellekte ev anıları şeklinde kaydedilmektedir. Bedenin mekânın
kendisi olduğu dile getirilmiştir (Lefebvre, 2014, s.241-250). Mekâna kimlik
kazandıran fiziksel ögeler yanı sıra, o mekânın ne ile dolu olduğu ve içerisindeki
beden ile olan ilişkisini de belirleyicidir. Yani mekân beden ile sürekli bir temas
hâlinde yer almaktadır, birey mekânını yaratırken mekâna kimlik kazandırmaktadır.
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2. BÖLÜM: GÖRSEL SANATLARDA BEDEN VE MEKÂN İLİŞKİSİ
İnsanın varoluşundan günümüze kadar düşünsel bir varlık olduğu araştırmacılar
tarafından gözlemlenmektedir. Tarih öncesi çağlarda yaşayan ilk insanlar, yaşamın
gerekli kıldığı beslenme, barınma, hayatta kalma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışmışlardır. Bu doğrultuda beden formunun ilk olarak tarih öncesi çağlarda
karşımıza çıktığı yapılan literatür taramasında gözlemlenmektedir.
Birincil başlıkta ilk beden formlarının hangi süreçte karşımıza çıktığı üzerinde
durulması hedeflenir. Bu beden formlarını tanımlamak ve sınıflandırmak için
kullanılan kavramın incelenmesi planlanmaktadır. Beden formlarının farklı amaçlar
ve şekillerde üretildiği ve bu amaçların neler olduğuna değinilecektir. Kişisel
uygulamalarda kullanılan plastik dil, ilkel dönem figürinlerindeki abartılı beden
formlarından bağımsız kullanılmaktadır. Çalışmalarda kullanılan plastik dil, kişisel
bir üslup şeklinde ifade edilebilir.

İkincil başlıkta ise tez kapsamında üzerinde durulan beden ve mekân ilişkisinin ilk
çağlardan günümüze kadar ki sürecinin değişimi incelenmek. Geçmişte mekâna
göre konumlandırılan beden formları karşımıza çıkarken, günümüzde ise beden
formları farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

Üçüncül başlıkta ise çağdaş seramik sanatında beden ve mekân kavramlarını sorun
edinerek ele alan sanatçıların eserlerine yer verilmektedir.
2.1. İlk Beden Formları: Figürinler
Paleolitik Dönem’de ilk yaratıcı buluşlar, aletler karşımıza çıkmaktadır. İlk insanlar
Neanderthaller, çeşitli malzemelerle mağara duvarlarına doğada gördükleri hayvan
bedenlerini resmetmişlerdir. Arkeologlar, insanın ilk sanatsal girişimlerinin Paleolitik
Çağ ile başladığını düşünmektedir. İlk beden formları bu çağ içerisinde farklı
biçimlerde karşımıza çıkmıştır. İlk karşımıza çıkan beden formlarına “figürin” adı
verilmektedir. Figürin; canlı varlıkların betimlendiği, taşınabilir ve üç boyutlu sanat
ürünleri olarak tanımlanabilir. Buna Hodder’in “Tunç Çağı’nın Gizemli Kadınları
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Figürinler Hakkında Düşünmek” adlı kataloğundaki tanımı ile değinilebilir: “İnsan
bedenlerinin küçük röprodüksiyonları dünyadaki bütün arkeolojik kazı alanlarında
sıkça görülür. Hayvan ve nesne heykelleriyle birlikte, bu küçük heykellere ‘figürin’
denir.”. Figürinler araştırmacılara sosyokültürel yapı, kadının çağ içerisinde nasıl
görüldüğü hakkında ipuçları vermiştir. Arkeologlar, Paleolitik Çağ’da yaşayan
insanlar tarafından figürinlerin tapınma için dinsel törenlerde inançların temsilî
olarak kullanıldığını ifade etmektedirler. Bunun dışında da bolluk, bereket, aşk,
güzellik, doğurganlık ve bazen oyuncak şeklinde kullanıldığı yönünde karşımıza
çıkmaktadır (Tekin, 2019, Erişim: 26.08.20).

Temelde bereket sembolü olarak yapılan büyük göğüslü, kalçalı ve göbekli kadın
figürinlerinleri için “Venüs” kavramı da kullanılmaktadır. “Venüs” kavramı ilk olarak
Édouard Piette tarafından bulunan bir fildişi malzemeye sahip şişman formlu
figürininin cinsel organının Avusturya’daki “Venüs Tümseğine” benzetilmesi
sonucunda bu tanımlama da kullanılmaya başlanmaktadır. Bu benzetmenin
ardından birçok şişman kadın figürini için “Venüs” adı ortak bir terim olmuştur.
Dönemde bilinen farklı bölgelerde bulunmuş ve farklı biçimlerde Venüs Figürinleri
karşımıza çıkmaktadır.
“Berekhat Ram Venüsü”, 1981 yılında arkeolog N. Goren-Inbar tarafından Golan
Tepeleri’nde bulunmuş bir venüstür. Alt Paleolitik Dönem’e ait ve büyüklüğünün 3,5
cm olduğu bilinmektedir. Venüs üzerinde yer alan boyun ve kol detayına benzer
oyuntuların olduğu arkeologlar tarafından gözlemlenmiştir. Alexander Marshack
yapmış olduğu mikroskobik incelemede ise bu oyuntuların yapay olduğunu ve bilinçli
işlendiğini ispatlamaktadır. Berekhat Ram Venüsü, elle işlenmiş ve ispatlanmış,
bilinen en eski sanat nesnesi değeri taşıyan kadın figürininin temsili olarak kabul
edilmektedir (https://www.kisa.link/OaYo, Erişim: 22.08.20) (Görsel 4).
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Görsel 4. “Berekhat Ram Venüsü”, 1981, y: 3,5cm, Golan Tepeleri,
(https://www.kisa.link/OaYt, Erişim: 22.08.20).

“Hohle Fels Venüsü”, 2008 yılında Almanya’da Hohle Fels Mağarası’nda
keşfedilmiştir. Malzemesi mamut dişidir. Üst Paleolitik Dönem’e ait ve büyüklüğünün
6 cm olduğu bilinmektedir (https://www.kisa.link/Onke, Erişim: 22.08.20). En eski
insan reprodüksiyonu olduğu düşünülmektedir.

Hohle

Fels

Venüsü’nün

diğer

bulunan

Venüslerden

yapısal

farklılıkları

bulunmaktadır. Arkeologlar tarafından Hohle Fels Venüsü; geniş omuzlar, aşırı
büyük orandaki göğüsler, kalçanın ve cinsel organın fazlası ile abartılı işlenmesinin
sonucunda ilk şehvetli kadın figürini olarak yorumlamaktadır. Kasıtlı yapıldığı
düşünülen bu abartılı detayların seksüel bir vurgu yapmak amacından kaynaklı
olduğunu düşündürmektedir. Figürinin üzerindeki başa benzer, özenli oyuntu,
bunun bir kolye olarak kullanıldığı düşüncesini desteklemektedir. Doğurganlık
sembolizesi olarak yapıldığı düşüncesi üzerinde durulmaktadır (Aslan, 2010, s.910). Yapısal olarak baş kısmının küçük olması figürinin daha hacimli hissedilmesine
neden olmaktadır (Görsel 5).
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Görsel 5. “Hohle Fels Venüsü”, 2008, mamut dişi, y:6 cm, Hohle
Fels Mağarası (Aslan, 2010, s.8).

“Willendorf Venüsü’nün” 11,5 cm yüksekliğinde ve malzemesinin kireç taşı olduğu
bilinmektedir. Avusturya’da, Willendorf bölgesinde Josef Szombathy tarafından
bulunmuştur (Tekin, 2019, Erişim: 26.08.20). Bu figürinin bulunmasının ardından
Prehistorik Dönem’de “Venüs heykeli” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Vücudun
abartılı yuvarlak hatları göze çarpmaktadır ve seksüel olarak çarpıcı eserlerden biri
olduğu belirtilmektedir (Honour ve Fleming, 2016, s.25) (Görsel 6). Figürinin
doğurganlık organlarının büyük olarak işlenmesi nedeni ile doğurganlık sembolizesi
olduğu araştırmacılar tarafından kabul görmektedir (https://www.kisa.link/ObkF,
Erişim: 25.08.20). Venüs heykelinin diğer figürinlerin yanı sıra daha erotik olarak
işlendiği, baş kısmındaki saçların bu kadar ince detaylı işlenmesinin ise seksüel bir
anlamı olduğu veya büyüsel inançlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Görsel 6. Willendorf Venüsü, Avusturya, y.30.000-25.000, Kireçtaşı,11,5cm,
Naturhistorisches Museum, Viyana (https://www.kisa.link/Njhe, Erişim: 23.04.20).

Çatalhöyük 1958 yılında James Mellaart tarafından keşfedilmiştir. İnsanlığın ilk
yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Neolitik Dönem’i kapsayan bu süreçte pişmiş ve
taştan yapılmış insan biçimli figürinler bulunmaktadır. Anadolu’da bulunan kadın
figürinleri diğer bulunan “Venüs” figürleri gibi büyük kalçalı ve büyük göğüslü olması
nedeni ile arkeologlar tarafından “ana tanrıça” sembolü olarak yorumlanmaktadır.
Günümüzde Konya şehri yakınlarında bulunan “Çatalhöyük Ana Tanrıça Figürini”
Neolitik Dönem’e ait en önemli ana tanrıça figürini olarak bilinmektedir (Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, 2019). Ana tanrıça figürinleri çoğunluklu olarak Venüs
figürinlerine benzer şekilde şişman, büyük göğüslü ve kalçalı şekilde; bazen doğum
yaparken tasvir edilmektedir. Bolluk ve bereket sembolizesi olarak yapıldığı
bilinmektedir. Figürün elleri iki yanda duran leopar olarak tahmin edilen hayvan
figürlerinin başlarında yer almaktadır. Bu duruş, figürinin koruyucu otoriter bir yapıya
sahip olduğunu düşündürmektedir (Aslan, 2010, s.28). Figürinin bacakları arasında
yer alan yuvarlak görünümlü yapının ise doğmakta olan bir bebeğin başı veya
saygın bir atanın kafatasına benzetilmektedir (Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
2019). Tanrıça heykelinin oturduğu alan ile birlikte işlenmesi ilk mekânsal ilişkinin
kurulması şeklinde nitelendirilebilir (Görsel 7).
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Görsel 7. “Çatalhöyük Ana Tanrıca”, M.Ö 6000 (baş restore edilmiştir) Pişmiş toprak,
yükseklik 20 cm, (Anadolu Medeniyetleri Müzesi).

Görsel 8. “Çernovada Adamı”, M.Ö.4000-3500, Kil,
y.11,5cm, Romanya Millî Tarih Müzesi / Bükreş (Honour
ve Fleming, 2016, s.37).

Neolitik Dönem’de bulunan eserler arasında ayrıca Çernova (Boğazköy) bölgesinde
farklı bir vücut duruşuna sahip kadın ve erkek figürinleri bulunmaktadır. Bu figürler,
ayrı taşlar üzerine oturtulmuş, yere çömelmiş ve dirseklerini dizlerine yaslayarak
20

yüzü tutan bir duruşa sahiptir. Bu figürinin günümüze kadar ulaşan ilk “düşünen
heykel” duruşlu “Çernovada Adamı” olduğu ileri sürülmektedir (Honour ve Fleming,
2016, s.34-38) (Görsel 8).
2.2. Mekândaki Bedenden Bedendeki Mekâna
Tarih öncesi çağlarda mekân kavramından söz edilirken primitif resimlerin yer aldığı
mağara

mekânı

ile

karşılaşılmaktadır.

Kadın

figürinleri

için

mekânsallık

düşünüldüğünde mekâna dair çağrışımlarda bulunan “Çatalhöyük Ana Tanrıça”
figürininin oturduğu oturak akla gelmektedir. Rönesans Dönemi’ne kadar olan süreç
içerisinde mekân, bilgiye dayalı bilinçli bir kullanım yerine bedenin de dâhil edildiği
algısal bir mekân yapısı oluşturmaktadır. Rönesans Dönemi’nin başlaması ve
perspektifin bulunmasından sonra resmin yer aldığı mekân ve resmin sınırları
içerisindeki perspektif ile oluşturulan mekân şeklinde ayrı ayrı nitelendirilmektedir
(Ayşin, 2019, s.22). Rönesans Döneminde, heykel sanatında ilk bilinçli mekânsal
yerleştirme olarak “Marcus Aurelius Atlı Heykeli” kabul edildiğine değinilmektedir
(Karaaslan,2005, s.289). Bu dönemden sonra zaman içerisinde mekân kavramı
günümüzde kullanılan çeşitli anlamlarını kazanmaya başlamaktadır. Rönesans
Dönemi’nin ardından bilinçli olarak mekâna konumlandırılan heykellerle ve resmin
içerisindeki mekân algısıyla karşılaşılmaktadır.

Heykel sanatının mekân ile ilişkisi, mimarinin bir parçası olan duvar kabartmaları,
inançsal tanrı formları, hayvan-insan karışımı koruyucu formlar veya şehir
meydanlarında güç gösterisi olarak yerleştirilen imparatorlar şeklinde bir kitleye
ulaşmak, bir olayı, sorunu (savaş, din, güç gibi.) anlatmak için farklı şekillerde
konumlandırılmaktadır.

Dönemde

konumlandırılan

bu

eserlerde

mekâna

yerleştirilen eserler bilinenler doğrultusunda mimari yapıların parçası olarak
bilinmektedir. Rönesans Dönemi’nde Marcus Aurelius ve Gattamelata Atlı Heykelleri
gibi bazı heykeller soylu kişiler tarafından halkın görebileceği şehir meydanlarına
güç ve iktidarı sembolize edecek şekilde yerleştirilmektedir. 20. yüzyıla kadar
mekânsal yerleştirme bir problem olarak görülmemiştir.
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Görsel 9. Auguste Rodin, Tanrı’nın Eli, 1898 dolayları, Mermer, yüksekliği:
92.9cm, Musée Rodin, Paris (Musée Rodin, Web Erişim: 06.2019).

XIX. Yüzyıl içerisinde Auguste Rodin doğayı kopyalayarak eser üretmeyi
reddetmektedir. Estetiği ön planda tutarak boşluğu da bir “mekân” şeklinde
tanımlayarak yeni bir tanım yaratmıştır. Mekân kavramının günümüzdeki sanatta
ana eksende yer almasının öncüsü kabul edilmektedir (Uysal, 2009, s.16). Rodin,
eserlerinde portrelerin bitmiş olarak görünmesini istememiştir. Farklı üslubu, dönem
içerisinde yapmış olduğu “Tanrı’nın Eli” (1998) adlı eserinin bitmemiş etkisine sahip
oluşu şeklinde gözlemlenmiştir. Eserlerinde bazı detayları seyircinin hayal
dünyasına bırakmak gerektiğine inanmıştır. O dönem içerisinde bu durum hoş
karşılanmamıştır (E.H.Gombrich, 1999, s.528-529) (Görsel 9).

20. yüzyılda başlayan pratiksel anlamda değişiklikler, kültürel ve siyasi anlamda
modernizm tohumlarının atılması ile geçmiş yüzyılın değerlerini tehlikeye
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atmaktadır. Bunun sonucunda sanatta sergi mekânları alışılmışın dışında
farklılaşmalar yaşamaktadır. Gelenekten kopuşun görüldüğü, sanatçının ise
“geleneksel”

olanı

reddettiği,

üretirken eserini

oluşturmasındaki

nedenleri

sorguladığı bir dönemdir. Üretim yöntemlerine mekân, kütle ve biçim unsurlarının
da eklendiği belirtilmektedir (Farting, 2014, s.444).

Geleneğin reddedildiği dönem içerisinde sanat yaklaşımında köklü bir değişim, hazır
nesnenin devreye girmesi ile gerçekleşmektedir. Hazır nesnenin kullanımına
öncülük eden ünlü ressam ve heykeltıraş Marcel Duchamp’tır. Duchamp, 20.
yüzyılda öncülük ettiği hazır nesneyi çeşitli çalışmalarında kullanarak farklı
yerleştirmeler yapmaktadır. Hazır nesne kullandığı bir çalışmasında ise 1200 adet
kömür çuvalını tavana asmaktadır (O’Doherty, 2016, s.87) (Görsel 10).

Bu uygulaması ile çuvallarının tavana asılması o zamana kadar keşfedilmemiş
başka bir uzam algısı yaratmaktadır. Sanatçının daha önce beyaz küpün içinde
kullanılmayan yeni bir alanı kullanması, 1938 yılındaki köklü bir değişiklikte öncü
davranış olarak kabul edilmektedir. O’Doherty’nin yazmış olduğu “Beyaz Küpün
İçinde* Galeri Mekânının İdeolojisi” başlıklı kitabında Duchamp’ın bu eseri için “Bu
tersyüz ediş, bir galerinin bütün olarak tek bir hareketle -üstelik galeride başka sanat
yapıtları da varken- bir sanatçı tarafından çerçeve içine alınmasının ilk örneğidir.”
ifadesine yer verilmektedir. Bununla birlikte sergi salonunda bulunan kapıları da
döner kapı olarak tasarlamıştır. Bu davranışı ise nerenin içerisi nerenin dışarısı
olduğu şeklinde içeri girenin başını döndürücü bir etki yaratmaktadır (O’Doherty,
2016, s.87-90).Bu köklü değişim ile sanatta “mekân” artık başlı başına bir sanat
unsuru olarak görülmeye başlamaktadır. Mekânın sadece yan duvarlar, zemin
olmadığı ifade edilmekte ve Duchamp’ın beyaz küpün içinde daha önce
keşfedilmeyen o tavanı keşfettiği dile getirilmektedir (O’Doherty, 2016, s.87-90).
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Görsel 10. Marcel Duchamp, “1200 Kömür Çuvalı”, 1938,
“Uluslararası Gerçeküstücülük Sergisi’nden görüntü, New
York (O’Doherty, 2016, s.88).

Bu köklü değişimlerin ardından 1960’lı yılların sonuna doğru günlük kullanım diline
“Enstalasyon (Yerleştirme) Sanatı” terimi dahil edilmektedir. Başlarda enstalasyon
sanatı galeri ve sergi salonlarında “mekâna özgü yapıtlar” şeklinde görülmektedir
(Farthing,2014, s.504). Yerleştirme sanatı, mekânla eserin bütünleşerek seyircinin
daha içli dışlı yakın olmasına imkân sağlamıştır.
1958 Yılında Fransız kökenli performans sanatçısı Yves Klein, Irish Clert
Galeri’sinde “The Space/ Boşluk” adlı bir sergi açmıştır. Bu sergi için galeriyi
tamamen boşaltarak duvarları beyaza boyamıştır. Sanatçı, duvarları beyaza boyalı
ve içi boş galeriyi sergileyerek sanatın kendisi ifadesi ile metafiziksel bir alan
yaratmaktadır. Klein, bu şekilde sanatsal özgürlüğü ve farklı bakış açıları olduğunu
vurgulamaktadır. Klein ile aynı dönemde birçok hazır nesne ile işler üreten
Fernandez Arman ise dönemdeki sanayileşmenin getirileri, kullan-at mantığı ile seri
üretilen üretim çılgınlığı sonucu gündelik birikinti olan ürünler üzerine eserler
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üretmektedir. Klein ile olan bağı üzerinde durulduğunda ise 1960 yılında Arman,
Irish Clert Galeri içerisinde Klein’e “nesnel” bir cevap niteliğinde “Full-Up / Doluluk”
isimli bir sergi açması şeklinde belirtilmektedir. Bu sergi gündelik birikintilerin yer
aldığı bir yerleştirmedir. (Boyraz, Cantürk, 2013, s.130). Duchamp’ın yapmış olduğu
yerleştirmeler ardından akılda kalıcı yerleştirmeler olarak Klein ve Arman’ın eserleri
ifade edilebilir.

Çağdaş sanat içerisinde mekâna yerleştirilen büyük boyutlu beden formları ile
karşımıza çıkan diğer bir sanatçı Sam Jinks’tir. 1973 yılı Avustralya doğumlu sanatçı
hiperrealistik eserleri ile tanınmaktadır. Boyutları büyütülmüş insan figürleri
yaparken kimi zaman da birebir ölçekli figür çalışmaları yapmıştır. Jinks, başlarda
illüstratör olarak çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte hiper-realistik heykellerin
kendisini hipnotize ettiğini, bunu heykellerden kendisinin de yapmak istediğini ve
serüveninin bu şekilde başladığını bir röportajında belirtmiştir. Etkilendiği sanatçının
ise Chuck Close olduğunu ifade etmiştir.

Görsel 11. Sam Jinks, “Kneeling Woman/ Diz Çöken Kadın”, 2015, karışık malzeme,
(https://samjinks.com/new-gallery-3, Erişim: 08.04.19).
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Ailesinden çok fazla destek gördüğünü belirten sanatçı, takıntılı bir karakter
olduğunu da söylemekten çekinmemiştir. Annesinin çok iyi bir terzi olduğunu, bu
nedenle bazı işlerinin de kıyafetlerini annesinin diktiğini belirtmiştir. Sanatçı
çalışmalarını galeride sergilemekten keyif aldığını dile getirmektedir. Bunun
nedenini ise çalışmaları ile fazla vakit geçirmesinden ötürü “Bazen görme yetimi
kaybederek galeriye yerleşen işe baktığım zaman farklı bir bakış kazanıyorum.”
şeklinde ifade etmiştir. İnsanın karmaşık bir forma sahip olduğuna da değinen
sanatçı “Dışında yumuşak bir doku ve içeride sert kemiklerin olması aslında oldukça
zorlayıcı bir yapıdadır.” şeklinde söylemiştir (https://www.kisa.link/NbtX, Erişim:
08.04.19) (Görsel 11). Sanatçının mekânın içine yerleştirdiği bu dev bedenler,
izleyicide mekân algısını bozan ezici bir etki yaratmaktadır. İnsan bedenin ölçüsüne
göre tasarlanan mimarinin içinden taşan bedenin kendisi mekânsallaşmaktadır.
Sanatçının eserleri ilk çağ örnekleriyle birlikte incelendiğinde, mekândaki bedenden
bedendeki mekâna yönelik sanatın içindeki mekân ve beden ilişkisinin değişimini
yansıtmaktadır.
2.3. Çağdaş Seramik Sanatında Beden Ve Mekân Kavramları Üzerine
Yaklaşımlar
Hong Kong doğumlu sanatçı Johnson Tsang, sürrealist eserleri ile öne çıkmaktadır.
1993 yılına kadar polis olarak görev yapan sanatçı hayatında olan eksikliği
hissederek seramik kurslarına gitmiş ve bunun bir dönüm noktası olduğunu dile
getirmiştir. Açtığı atölyede eğitimler verip üretim yapmaya başlamıştır. 2011 ve 2012
yıllarında Kore’de düzenlenen bienallerde “Splash of Wonder / Harika Sıçrayış”
(Görsel 12-13) ve “Bowls of Fantasy / Fantezi Çanak” isimli iki çalışması ile ödül
almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarında farklı seriler oluşturan sanatçının en bilinen
eseri “Yuanyang”dır. Eserlerinde çoğunlukla bebek figürleri kullanan sanatçı
mimikleri ve yüzlerdeki çeşitli ifadeleri başarılı şekilde işlemesini, çocukluğundan
beri başarılı bir gözlemci olmasına bağlamaktadır. Eserlerinin düşsel bir gerçeklik
taşıdığı söylenebilir (https://www.kisa.link/NbJX, Erişim: 09.04.20).
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Görsel 12. Johnson Tsang, Splash Of Wonder, 2011, Paslanmaz çelik ve cam
(https://www.kisa.link/Ow1W, Erişim: 09.02.2021).

Görsel 13. Johnson Tsang, Splash Of Wonder, 2011, Paslanmaz çelik ve cam
(https://www.kisa.link/Ow1W, Erişim: 09.02.2021), (Detay).

27

Çalışmalarında seramik, paslanmaz çelik gibi malzemeler kullanırken ince işçiliği
çarpıcıdır. Sanatçının seri işlerinin adları; “Lucid Dream II / Kontrol Edilebilen Rüya
2” ve “Open Mind Series / Açık Zihin Serisi” dir. “Açık Zihin” isimli işlerinde ise zihnin
dışarıya doğru açılan mekânsal bir yaklaşımla hareket ettiği gözlemlenmiştir. Yüzü
çekiştirerek,

sıkıştırarak

içi

boş

bir

torba

gibi

deforme

etmektedir.

(https://johnsontsang.wordpress.com, Erişim: 09.04.20) (Görsel 14).

Görsel 14. Johnson Tsang, “Open Mind Series 5 (solda), 1 (sağda)”, 2016, Seramik
(https://johnsontsang.wordpress.com/2017/01/09/open-mind-series/, Erişim: 09.04.20)

Sanatçının çalışmalarında yer alan detaylı, hayranlık uyandıran işçilik ve formları
deforme biçimleri ile bedenin içsel bir mekân olarak, içinin dışa açılması şeklinde
algılanmaktadır. Sanatçının “Açık Zihin” seri işlerinde bedeni içi olan bir şekilde
yansıtması tez kapsamında metafor olarak ele alınan mekân kavramı ile bedenin
ilişkisine önemli bir örnektir. Johnson Tsang, beden formunu mekânsal bir dışarı
açılım olarak boşluklu bir yapı şeklinde kullanmaktadır. Sanatçının, beden formunu
boşluklu yapı olarak ele alması kişisel sanat pratiğimde boşluğun mekân değeri
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taşıdığı ve boşluklu yapı olarak kadın bedeninin bir mekân olduğu şeklinde
yorumlanmaktadır.

1936 İstanbul doğumlu sanatçı sanat hayatının ilk yıllarında işlevsel biçimlere
yoğunlaşmış olsa da 1960’lı yıllarda ise plastik detayları öne çıkartan organik ve
doğal figürlere yöneldiği bilinmektedir. Zaman zaman özellikle 1980 yılında figürlere
ve ince hatlı kabartmalara yönelen sanatçı bu yıllarda çalışmalarındaki
farklılaşmalar ile serbest biçim anlayışına yönelmektedir. 1990 yılı ile birlikte insan
beden parçalarını yani kol, bacak ve el dizinleri şeklinde sergilemektedir
(https://galerinev.art/tr/candeger-furtun, Erişim: 01.12.2020).

Sanatçı, daha önceden hiçbir sanatsal geçmişi olmadığın ifade ederken asıl ilgi
alanının psikoloji ve felsefe olduğunu "İnsanın varlığı, nedenleri, niçinleri, ölüm ve
yaşam sorunları…Dünyayı kavramak ve kavradıklarımı aktarabilmek dürtüsü beni
sonunda Akademi'ye getirmişti.” dile getirmektedir. Resim bölümünde eğitim alırken
modelaja olan ilgisinin fark etmesi ile 1957 yılında bölüm değiştirmiş, 1959 yılında
seramik bölümünden mezun olmuştur. Seramik sanatı ile kurmuş olduğu etkileşimi
üzerine “Toprağı sevdim. Elini toprağa süren bir insanın kolay kolay topraktan
ayrılabileceğini düşünmüyorum.” diyor ve ekliyor: “Hem çok yumuşak, hem de çok
inatçı, kişilikli bir malzeme. Düşüncelerimi olabildiğince toprakla gerçekleştirmeye
çalışıyorum.”

ifadelerini

kullanmaktadır

(https://www.kisa.link/Ons4,

Erişim:

01.12.20).

Görsel 15. Candeğer Furtun, “Bacaklar”, 1992, (https://www.kisa.link/Ons4, Erişim: 01.12.20).
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Sanatçının “Bacaklar” isimli çalışması ilk olarak 1992 yılında İstanbul Resim ve
Heykel Müzesinde sergilemiştir. Daha sonra çalışmasını 1994'te Maçka Sanat
Galerisinde sergilemiştir. Furtun’un bir soru esnasında ilk sergileme yerinin Maçka
Sanat Galerisi olduğunu düşünmesi ile bu düşüncesini “Çünkü Bacaklar’ın doğası,
yapısı Maçka'da çıktı." olarak açıklamaktadır. “Bacakların seramikten yapılmış
olması, insanın hem çok kırılgan hem de çok dayanıklı olduğunu vurgulamakta. Tüm
saldırılara direnerek ve eksiklikleriyle varlığını sürdürmeye çalışmakta. Henüz her
şey kaybolmadı, hâlâ iki bacak onu anımsatabilmekte ve algılatabilmekte.” ifadesine
değinen Furtun bu çalışması ile bacakların işlenişinde eşit görünümü bozan bir el ile
baskıcı ve maço bir duruş detayı aktarmaktadır (https://www.kisa.link/Ons4, Erişim:
01.12.20) (Görsel 15-16).

Görsel 16. Candeğer Furtun, “Bacaklar”, 1992,
(https://www.kisa.link/Ons4, Erişim: 01.12.20) (Detay).

1962 Doğumlu olan sanatçı Kukuli Velarde, Latin Amerika ve Peru tarihine
odaklanmaktadır. Bu odağı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren sanatçının
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beden formları kullandığı ve bu formları inançları ile harmanladığı bilinmektedir.
Sanatçının farklı dönemlerde farklı üsluplar ile kendi portresini değiştirerek kadın
bedenine uyarladığı bilinmektedir. Eserlerinde, kayıp medeniyetler dışında silinmiş
tarihsel ögelere de değinmektedir. Irk, cinsiyet, sömürge tarihi, ve güç hiyerarşileri
gibi etkenleri yapmış olduğu eserler ile aktarıyor. Peru’ya ait ölü çağırma ayini olarak
bir geleneğe değinmektedir. Bu geleneksel ayin geçmişte ölen ruhları çağırmak için
beden formlu kapların kullanıldığını ifade etmektedir. Bu çalışmanın kültürlerinde
“ölüm

kapları”

olduğunu

belirtmektedir

(https://www.kisa.link/OxIa,

Erişim:

14.02.21).

Görsel 17. Kukuli Velarde, “Isichapuitu Installation, close up”, 1997-2002,
yerleştirme (https://www.kisa.link/OxIa, Erişim: 14.02.21).

Sanatçı, “Manchaypuitu (male), Isichapuitu (female)” adlı ölüm kaplarının güçlü
araçlar olduğu şeytan çıkarma, veda ve yeni bir başlangıç şeklinde yorumlandığı
ifade etmektedir. Sanatçı vücudunun anılar, inançlar, korkular, izlenimler ve
arzularla dolu olduğunu hissetmektedir. Bu kapları ruhları çağırarark barışmak ve
teşekkür etmek için tasarladığını belirtmektedir. Isichapuitu çalışmasının aynı
şekilde birkaç farklı yerleştirme şeklinde kullanıldığına değinmekte ve metafor olarak
bir bütünlük sağlamak adına yerde birbirlerinin yanında bedenin farklı parçaları
şeklinde konumlandırmaktadır (Görsel 17). Sanatçının, “her sanat eserinin bir oto
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portre olduğu söylenir” ifadesi ile her sanatçının üretmiş olduğu eserler ile içsel bir
bütünlük kurduğunun sanatçının da eserlerinde oluşturmuş olduğu inançsal, kültürel
açıdan kendine yakın olduğuna inandığı eserler üreterek bu anlamda çalışmalar
ortaya koymaktadır (Görsel 18-19). Sanatçı, bir kadın olarak eserlerini kadın bedeni
ile kurgulamaktadır. Bu davranışı kadın bedeninin içsel dürtülerinin bir harmanı ve
bulunduğu mekânsal sınırlarIa kendine, düşüncelerine, inancına, kültürünü
kapsayan tasarımlar üretmesi ile mekânsal sınırlarına aidiyet kazandırması çabası
tez

kapsamında

önemli

bir

tutum

olarak

değerlendirilebilmektedir

(https://www.kisa.link/OxIa, Erişim: 14.02.21).

Görsel 18. Kukuli Velarde, “Garden Of Eden II”, 1997-2002 (https://www.kisa.link/OxIa,
Erişim: 14.02.21). (Detay 1).
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Görsel 19. Kukuli Velarde, “Mariposeandome”, 1997-2002 (https://www.kisa.link/OxIa,
Erişim: 14.02.21) (Detay 2).

1920 Doğumlu olan seramik sanatçısı Füreya Koral 1953 yılında Türkiye’ye kesin
dönüş yapmış ve ilk seramik atölyesini kuran sanatçıdır. Atölyesinde özgün seramik
panolar, kadın heykelcikleri ve küçük boyutlu seramik evler üretmektedir. Koral, ev
ve insanı konu alan eserler üretmiştir (Görsel 20). “Seramik Evler”, “Seramik Kapı”,
“Mahalle” adlarını vermiş olduğu seri çalışmaları bulunmaktadır. Sanatçının ev
üzerine yapmış olduğu çalışmalarda anısal izlerin olduğu, ev sıcaklığının,
düşselliğinin hissedildiği belirtilmektedir. Yapmış olduğu ev çalışmalarında saksı,
pencere, kuş, kapı gibi detaylara kendine ait içsel dünyasının aktarımı olarak yer
verilmektedir. Evlerin pencere ve kapı detaylarında ise içeriden dışarıya açılan bir
yuva algısının da oluştuğu belirtilebilmektedir. Koral’ın minyatür boyutlu evleri
izleyicide düş kurdurucu bir etki barındırmaktadır (Atalay Aktuğ, 2010, s.24-25).
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Görsel 20. Füreya Koral, “Evler Serisinden”, 10x10x10 cm
(https://www.kisa.link/Ow8n, Erişim:09.02.21) (Detay 2)

Sanatçı atlattığı birçok badireden sonra 1951 yılı kasım ayında Maya Galerisinde ilk
kişisel sergisini gerçekleştirmiştir (https://www.kisa.link/Owdp, Erişim: 09.02.21).
Kişisel uygulamalarda yer verilen bir nesneye yüklenen güvende hissetme, huzurlu
olma, korunduğuna inanma gibi duygular ile taşınabilir bir ev sıcaklığı yakalama
düşüncesi işlenmektedir. Bu neden ile sanatçının seramik evler yaparak bu evlere
eklemiş olduğu detaylar ile ve içsel dünyanın yansıtılma hali önemli görülmektedir.

Görsel 21. Füreya Koral, “Yürüyen İnsanlar Serisi”, (https://www.kisa.link/Oxg9,
Erişim:13.02.21) (Detay 2)

Seramik sanatının öncüsü olan Füreya Koral’ın vefatının 20.yılına özel olarak
Füreya’yı “anmak kadar anlamak” gerektiği vurgusu ile retrospektif sergisi
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düzenlemiştir. Düzenlemiş olduğu sergide sadece sanat eserleri değil, sanatçıya ait
eşyalar, fotoğraflar ve belgelere de yer verilmiştir. Sanatçı, eserlerinin “yüksek
sanat” olarak görülmesine karşı olduğu bilinmektedir. Koral, “İstiyorum ki yaptığım
çini tabakta en fakir ev yemek yesin. Benim çinilerim herkesin olsun.” şeklinde ifade
etmektedir. Sanatçı, eserlerin müzelere hapsedilme düşüncesine karşı olması
nedeniyle eserleri vefatıyla Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılmaktadır. Sanatçının,
bazı seramik pano çalışmalarında yer yer kullanılan figürleri 80 yaşında yaptığı
bilinmektedir (Görsel 21-22), (https://www.kisa.link/Oxg9, Erişim: 13.02.21).

Görsel 22. Füreya Koral, “Yürüyen İnsanlar Serisi”, (https://www.kisa.link/Oxg9,
Erişim:13.02.21) (Detay1)
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3.BÖLÜM MEKÂN OLARAK KADIN BEDENİ ÜZERİNE KİŞİSEL
SANAT UYGULAMALARI
Bu araştırma kapsamında kadın bedeni ile mekân kavramları bir bütünlük içinde ele
alınmaktadır. Kadın bedeninin, mekân değeri taşıdığı ve bir mekânın içerisinde
mekân olarak arayışlar bir çıkış noktası olmuştur. Uygulamalarda mekân içerisinde
algısal ve imgesel mekânlar üretme çabası deneyimlenmektedir. Yapılan
çalışmaların

çıkış

noktası

mekân

kavramı

fiziksel

ve

metafor

olarak

yorumlanmaktadır. Kişisel sanat pratiğimde şekillendirdiğim beden formları genel
ölçüde kaslı, büyük göğüslü ve kalçalı kadınlar olarak, iri yapılarıyla dikkat
çekmektedir. Çalışmalardaki bu karakteristik yapı, ilk çağlardan günümüze kadın
bedeninin bir rahime sahip olan doğurganlığı ile ilişkilenmektedir. Bu çalışma
kapsamında mekânın süre gelen üretkenliği de eş zamanlı ele alınmaktadır.

Çalışmalarda renklendirmeye çok fazla yer verilmeyerek yalın duvarlı mekân imgesi
ve kadın bedeni çakıştırılmak istenmemiştir. Bazı çalışmalarda bütünlük bir desenin
devamlığı ile renk devreye girerek sağlanmaktadır. Bedenle birlikte mekân değeri
yüklenen farklı malzemelerin ilişkisi araştırılmıştır. Mekânın farklı kavramsal
anlamlarını da göz önünde bulundurmuş, beden bir mekân olarak ele alınırken bir
mekânın içerisinde yeni bir mekân imgesi aranmaktadır. Bedenin yer aldığı
duvarlarla sınırlandırılan mimari yapı (oda, ev vb.) da bir mekân değeri taşımakta ve
bu karşılıklı ilişki gözetilmektedir. Mimari yapı içinde duran beden, onun içinde
bulunan bir mekân olarak yorumlanırken kendini sürekli yeniden üretmektedir.
Mekân, Lefebvre’nin belirttiği gibi birbirini sınırlandıran ögeler temasa dönüştüğünde
mekân sonsuz biçimde kendisini üretmeye devam etmektedir (Lefebvre, 2014, s.
21-24).
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3.1.Plasenta - 12.10 / Placenta -12.10

Görsel 23. İpek Yağuş, Plasenta – 12.10, 2019, elle şekillendirme,
seramik çamuru, (G)42 x (Y)10 x (D)55cm.

Varoluş sürecimizin başladığı “plasenta” bizi hayatta tutan ve hayati önem taşıyan
yaşam alanımızı oluşturmaktadır. Anne bedeninde oluşan yeni bir mekâna tanıklık
edilmektedir. Bir imge olarak anne bedenini ve anne bedeni de plasentayı mekânsal
bir öge olarak içerisinde oluşturmaktadır. Doğuştan gelen var olma sürecimiz
dünyada nefes aldığımız ilk evrede bir topluma, ülkeye, kıtaya ait olma ile devam
etmektedir. Tenimiz, mekânımızın somut sınırlarını oluşturmaktadır.

“Plasenta” çalışması elle ve plaka yöntemi ile şekillendirilmiştir. Çalışmada bedenin
üzerinde bulunan izler, varoluş sürecinin başından o ana kadar ki süreci temsil
etmektedir. Bu çalışmada beden içinde beden algısı ile mekân, birbirini takip eden
ve üreten bir döngü olarak ele alınmaktadır (Görsel 23).
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3.2. Mahrem / Privcy

Görsel 24. İpek Yağuş, “Mahrem”, 2019, elle şekillendirme, seramik çamuru, (G)6 x (Y)9,5 x
(D)9,5cm.

“Mahrem” çalışmasında, mahremiyet ve gizlilik kavramlarından yola çıkılmaktadır.
Merak kontrol etmekte zorlandığımız bazen ise kontrol edemediğimiz bir duygudur.
Merakımıza yenik düştüğümüz anlarda ise bir konuşmayı, gelen sesi dinleyebilmek,
duyabilmek için keskin işitme duyusuna odaklanılmaktadır. Bazı durumlarda ise
mekânı sınırlandıran ögeler duyusal anlamda bizlere engel olmuştur. Bu görmeye
çalıştığımız bir kişi veya eşya ile aramızdaki başka kişiler, uzaklık, objeler iken
mekânda yer alan kapalı kapılar, kalın duvarlar, gürültü şeklinde bize duyusal zorluk
yaratabilmektedir. Mekânları sınırlandıran ögelerden en temeli olan duvarlardır. Bu
nedenle sembolik bir hâl alan gizli bir konuşmayı dinleme dürtüsü ile duvarların
arkasından bardak ile yardım alınmaktadır. Bir duvarın arkasında konuşulanlar
mahrem olarak kabul edilirken beden de mekânsal bir yapı olup içerisinde
mahremini barındırmaktadır.
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Görsel 25. İpek Yağuş, “Mahrem”, 2019, elle şekillendirme, seramik çamuru, (G)6 x (Y)9,5 x
(D)9,5cm.
cm.
Çalışmada kulak formu seramik çamurundan
elle şekillendirilmiş ve bir cam bardak

içinde duvara yerleştirilmiştir. Organik bir forma sahip olması nedeni ile kulak sırsız
bırakılmıştır. Çalışmada duyulanlar, dinlenilmek istenenler, bardak ile yeni bir
mekâna

hapsedilerek

ironik

bir

durum

yaratılmaktadır.

İşitme

eylemini

gerçekleştiren kulağımızı bardağa kapatma, kulağı duyduğu ve maruz kaldığı
mahreme hapsetmektedir. Çalışma Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
kütüphanesinde “Tek Çivi” sanat projesi kapsamında 17.02-01.03.2020 tarihleri
arasında sergilenmiştir (Görsel 24-25).
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3.3. Öteki Olan / The Other

Görsel 26. İpek Yağuş, “Öteki Olan”, 2019, elle şekillendirme, seramik
çamuru, cam kavanoz, Ø:8,5 cm, y: 10 cm.

Dünyaya geldiğimiz an itibari ile bulunduğumuz kıtanın, ülkenin, ırkın geleneksel
veya modern anlamda farklı dayatmaları ile karşı karşıya kalırız. Gündelik
hayatımızda etkili olan faktörlerden tutun, geçmişteki aile öğretilerimizden daimî
olarak öğrenme edimini zorunlu ya da istekli şekilde gerçekleştiririz. Toplum yazılı
veya yazılı olmayan kurallar çerçevesinde kendi sınırlarının aidiyetini ve öğretilerini
taşımaktadır.

Toplum

sahip

olduğu

bu kurallar

bütününü

tüm

bireylere

baskılamaktadır. Yaşadığımız ülke sınırları içerisinde kabul ederek ya da etmeyerek
maruz kaldığımız durumlar bizi istemediğimiz kalıplar ve dayatmalarla karşı karşıya
bırakmaktadır.

Bu çalışmada cam kavanoz, toplumun yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallarını temsilî
olarak kullanılmaktadır. Cam kavanoz içerisine yerleştirilen kadın bedeni ise
toplumun ilk çağlardaki gibi bereketini, çoğalmayı temsil etmektedir.
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Görsel 27. İpek Yağuş, “Öteki Olan”, 2019, elle şekillendirme, seramik çamuru, cam kavanoz,
Ø: 8,5 cm, y: 10 cm (Detay).

Gündelik hayat içerisinde sıradan rutinlerimizi gerçekleştirirken her zaman açık bir
şekilde olmamasına rağmen kalıplaşmış ölçülerde sınırlar bulunmaktadır. Toplum
giyim kuşam, hâl ve tavırlarıyla sınırların dışına çıkmaya çalışan tüm bireyleri çoğu
zaman etiketlemektedir. 21. yüzyılda adalet sistemimizi oluşturmamıza ve
gelişmeye devam etmemize rağmen toplum daima kendine benzemeyeni
ötekileştirerek baskılamaya ya da toplumdan uzaklaştırma eğilimindedir. Çalışmada
kadın bedeni kendi mekânı dışında mekânsal bir sınıra sahip bir yapıya kapatılarak
sıkışmışlık hissi verilmek istenir. Toplumsal yapının bir bireyde baskı uygulaması,
kişinin aidiyet kurma çabasını baltalamaktadır. Salyangozun kabuğunun şeklini
aldığı oranda bedende mekânın şeklini alır, mekânın şeklini alan beden artık o
kabuğun sınırlarında yaşamaktadır. Salyangoz kabuğu bu noktada toplumsal
kuralları yansıtan bir metafor şeklinde ele alındığı taktirde bireyin toplumun kural ve
sınırlarını kabul etmeyerek kabuk değiştirme yani mekânsal aidiyetini arama eğilimi
olduğu düşünülmektedir. Çalışma kapsamında sergi mekânındaki kavanoz
toplumların sınırlı mekânını temsil ederken beden, toplumun içerisinde yer alan
dayatmalara maruz kalanı temsil etmektedir (Görsel 26-27).
3.4. Mekânım / My Place
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Görsel 28. İpek Yağuş. “Mekânım”, 2019, elle şekillendirme, seramik çamuru, (G)54 x (Y)50 x
(D)42 cm (Detay 1).

Geç saatlerde bir sokaktan geçtiğimiz zaman pencerelerde yanan ışıklar sokağı
aydınlatmaktadır. Evlerin ışığının yandığı pencereler bir yaşam göstergesi, kişisel
mekânlarımızdır. Bir salyangozun kabuğu gibi bir beden de bizim ile büyüyen,
gelişen, değişen kabuğumuzdur. Bu şekilde bedenin asıl evimiz olduğu düşünülür.
İçeriye yerleştirilen aydınlatma ile bir evin penceresinden yanan ışık yani yaşanılan
mekân, konut hissi verilmeye çalışılmaktadır. Kendimiz olduğumuz evimizde,
bulunduğumuz yer olan bedenimiz çakışmaktadır.

Beden doğduğumuz andan ölünceye kadar yaşantımızdan izler taşımaktadır.
Taşıdığı bu izler, hafızamız içerisinde farklı anımsatıcı kodlamalar ile bulunduğumuz
yerleri, yaptığımız eylemleri temsil etmektedir. Eski evimizin kapısında bisiklete
binerken düştüğümüzde elimizdeki derin yara izi gibi babaannenizin evinde oyun
esnasında yanlış bir anda kırılan bir kemiğinizin size bıraktığı iz gibi eşleşmektedir.
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Görsel 29. İpek Yağuş, “Mekânım”, 2019, (Detay 2).

Hepimizin kabuğunda mekân olarak, eylem olarak izler yer almaktadır. Mekânımız
olan kabuğumuzda bulunan izlerimiz belleğimizdeki mekânda ve bedensel
mekânımızda yer almaya devam etmektedir. Bu çalışma ele şekillendirme
tekniğiyle, beyaz çamurla inşa edilmiştir. Sol göğüs bölgesinden pencere kesiti
oluşturularak içsel bir aydınlatma yaratılmak istenmiş ve bedene mekân algısı
katmak hedeflenmiştir. Çalışmada kadın bedeninin kullanımı, kadına yüklenen
doğurganlık özelliği ve yuva kurma dürtüsü nedeniyle tercih edilmektedir.

Bachelard pencerede yanan bir lambanın o evin gözü olduğunu belirtmiştir ve buna
ev şiirselliği olarak oluşturduğu dosyalar üzerinden değinmiştir. Mekândan dışarı
sızan ışığa ve sızan ışığın dışarıyı gözetlemesi üzerinde durmuştur. Bunun üzerine
ise “Parlayan her şey görür.” ifadesini kullanmış ve Christiane Barucoa’a ait olan şu
dizelere yer vermiştir:
“Taştan dört duvar arasına
Hapsolmuş bakış.”
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Bu dizelerden birkaç dize önce şair şöyle der:

“Pencerenin ardında yanan bir lamba
Gecenin gizli yüreğinin başında sabahlıyor.”
(Bachelard, 2017, s.65-66)

Emmuré adına sahip bu satırlardan pencerenin arkasında yanan lambanın ve
hapsolmuş bakışların dışarıyı gözetlediği ve taş duvarların arkasında yaşam belirtisi
olduğu yorumlanabilmektedir. “Mekânım” çalışmasında bu sözlerden esinlenilerek
mekân olarak bedene bir pencere açılmak istenmiştir. Bu şekilde bedenin bir mekân
olarak algılanması irdelenmektedir (Görsel 28-29-30-31).

Görsel 30. İpek Yağuş, “Mekânım”, 2019, (Detay 3).
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Görsel 31. İpek Yağuş. “Mekânım”, 2019, (Detay 4).
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3.5. Kalıplar / Molds

Görsel 32. İpek Yağuş, “Kalıplar”, 2019, Karışık Teknik, 1040°C, (G)54 x (Y)20 x
(D)14 cm.

“Kalıplar” çalışmasında bir kadın iç giyim nesnesi olarak sutyen, alçıya daldırılarak
kalıp olarak kullanılmıştır. Kişinin bedenini şekillendirmek için kullandığı nesne,
kadınların toplum içerisinde yazılı olmayan kurallar dahilinde giymeye zorlandığı bir
üründür. Toplumumuzda sutyen kullanma alışkanlığı kadınlara gelişim yaşından
itibaren zorunlu tutulmaktadır. Dayatılan sistem içerisinde kadın meme formunu
kapatacak, gizleyecek, mahremini örtecek şekilde bu ürünü kullanmaktadır.
Çalışmada sutyen formu kalıplaşmış olan düşünceleri yansıtmaktadır (Görsel 32).
Sutyen yapısal olarak bir kap, çanak formu taşımaktadır. İşlevsellik açısından kadını
çağrıştırmaktadır. “Kap” Türk Dil Kurumu sözlüğün’ de “kap, kacak,türlü şeylerin
taşınması veya saklanması için kullanılan torba, kılıf, çanta, sepet, sandık vb”
anlamlarına sahiptir. Sutyen, mahremiyeti sağlayan örtücü bir kap, kılıf şeklinde
kullanılırken, kap formu ise Aristo’ya göre içi doldurulabilen ve mekân oluşturmak”
şeklinde değerlendirilmektedir. Kap çalışmasıda kadını bir kalıba sokma ve
sıkıştırma düşüncesi üzerinden içerisine yerleştirilen kadın beden rölyefi ile ironik
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bir yaklaşımla çalışılmıştır. Çalışma “International Fantastic Macsabal Competition/
Uluslararası Fantastik Macsabal Yarışması” kapsamında sergilenerek Kore Kültür
Merkezi koleksiyonuna dahil edilmiştir (Görsel 33)

Görsel 33. İpek Yağuş, Kap I. 2019, Elle Şekillendirme, kalıplama, Ø: 9 cm,
y: 15 cm.
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3.6. Yıllanmış / Aged

Görsel 34. İpek Yağuş, “Yıllanmış”, 2019.Elle Şekillendirme, vakumlama,
yerleştirme.

“Yıllanmış” çalışması elle şekillendirme tekniğiyle oluşturulmuş ve vakumlama
yöntemi kullanılarak paketlenmiştir.

Çalışma

duvarda bir

şarap mahzeni

düşüncesinden yola çıkarak istiflenmiştir. Parçalar üzerinde farklı yıllara ait (012030, 01-2060, 01-2080 vb.) tarihler bulunmaktadır. Kadın bedeninin nesneleşen
algısı ve muhafaza edilmesi gereken estetik bir nesne olarak yaklaşılması fikri
irdelenmektedir. “Yıllanmış” çalışmasında yaşamın bedende bıraktığı izleri,
yaşlanmayı durdurma, zaman akışını dondurma etkisi aranmaktadır.

Toplumsal açıdan geleneklerimizde mahremiyetin, sandıklarla saklamanın yeri
olduğu bilinmektedir. Mekânsal form olarak düşünülen bedenin şeffaf paketlerde
vakumlu hâlde bozulup değişmesinin engellenmesi, her zaman ilk günkü güzellik ve
tazeliğinin korunma çabasının yersizliği göz önüne getirilmektedir.
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Görsel 35. İpek Yağuş, “Yıllanmış”, 2019, (Detay)

Çalışmanın şeffaf bir pakette yer alması mekân ile temasını tamamen yok
etmemekte ve bedeni izole bir nesneye dönüştürmektedir. Çalışmada kullanılan
şeffaf paketleme ile beden formu mekânla temas hâlindedir ancak paketleme
yönteminde tercih edilen vakumlama sonucunda beden kendi öz sınırları ile mekân
sınırlarına hapsolmuştur (Görsel 34-35).
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3.7. Mekânımın Hükmü / Boundary Of My Place

Görsel 36. İpek Yağuş, “Mekânımın Hükmü”, 2019, elle şekillendirme, (G)50 x
(Y)44 x (D)36 cm

“Mekânımın Hükmü” isimli çalışmada boyun kısmına yaklaşıldığında bedenin
içerisinden gelen fısıltılar duyulabilmektedir. Boyun kısmının açık bırakılması
çalışmanın bir gramofon etkisi ile içsel seslerinin, fısıltılarının dışa taşmasını,
mekânın sınırlarını aşmaktadır. Bu fısıltılar süreç içerisinde yaşanan çatışmaları,
onaylamaları, sorgulamaları, korkuları ve dik duruşu yansıtan içsel bir mücadele,
hesaplaşma şeklinde aktarılmak istenmiştir. Bedenin iç boşluğuyla bizi karşılaştıran
çalışmada geniş ve boş bir mekânda yankılanan sesin hissi aranmaktadır.
Mekânsal bir değer taşıdığını ifade ettiğimiz bedenimiz, bizim duygu ve
düşüncelerimizin de merkezi konumundadır. Çalışma elle sucuk yöntemi ile
şekillendirilmiştir (Görsel 36-37).
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Görsel 37. İpek Yağuş, “Mekânımın Hükmü”, 2019, (Detay).

51

3.9.Takıntı / Obsession

Görsel 38. İpek Yağuş, “Takıntı”, 2020, Karışık Teknik, (G)48 x (Y)42 x (D)13 cm

“Obsesyon” isimli çalışmada yastık kılıfının dokusu, belleğin bir korunma, güven
duyma ihtiyacıyla çocukluk dönemine ait kodlanmış bir nesnedir. Bu takıntı hâlini
oluşturan temas, yastık kılıfını tutan elle görünür olmaktadır. Kişisel belleğimin bir
parçası olarak elimin alçı kalıbı alınarak üretilmiştir. Bellek kodlamış olduğu nesneyi
mekânı kişiselleştirme, mekânsal temas hâlinde olabilme nedeni ile gittiği her
mekâna taşıyarak mekânda korunduğu ve güvende olduğu bilincini yaşadığı
düşünülmektedir. Nesneye yüklenen anlamlar dahilinde nesne taşınabilir bir ev
imgesi şeklinde yorumlanmaktadır. Tıp alanında obsesif kompulsif bozukluk olarak
değerlendirilen bireyin bir sorun veya kaygıdan kaçarken yaptığı davranış veya bir
eşyaya takıntısı şeklinde değerlendirilmektedir. Kullandığımız bir kolye, bir battaniye
belki bir yemek takımının bize sunduğu mekânsal değerler, an içerisinde bizi o
eşyaya ait olan mekân içerisine belleğimiz aracılığıyla aktarır. Yastık kılıfı, bir cam
çerçeve içerisine yerleştirilerek bellekteki hafızanın soyut mekânsallığı temsil
ederken özelleştirme, yüceltme düşüncesi ile çerçevelenmektedir (Görsel 38-39).
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Görsel 39. İpek Yağuş, “Takıntı”, 2020, (Detay).
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3.10. Bedenimin Plasentası / My Body Of Placenta

Görsel 40. İpek Yağuş, “Bedenimin Plasentası”, 2020, seramik çamuru, yerleştirme.

Görsel 41. İpek Yağuş, “Bedenimin Plasentası”, 2020, (Detay1).
“Bedenimin Plasentası”
isimli çalışma “Takıntı” isimli çalışmadaki kumaşın

deseninin psikolojik etkisinin bedene yansıma hâlini vurgulamaktadır. Elle
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şekillendirilen kadın bedenleri, alçı kalıp yöntemi ile çoğaltılarak pigment boyalarla
renklendirilmiştir. Belleğimizde var olan mekânsal izlerin bizi ele geçiren etkisi ifade
edilmektedir. Anne karnında bizi güvende tutuğuna inanılan, yaşam döngümüzün
başlangıç noktasındaki plasenta, bedenimiz ile anne karnındaki dış dünya
temasımızı oluşturmaktadır. Beden formunun dışına işlenen sır altı işçilik çocukluk
döneminde oluşan kendini güvende hissetme, sevme, huzurlu kalma düşünceleri
ile bir yastığa duyulan takıntının uzantısıdır. Beden formuna işlenen yastık deseni
ile yastığa yüklenen huzur, güven ve sevgi duyguları, bedeni korumaya alan bir
plasenta düşüncesini içinde barındırmaktadır. Çocukluktan kalma bir yastığın
açtığı psikolojik alanın bedenin fiziksel bütünlüğünü ele geçiren etkisi yeniden
üretilmektedir. Takıntı hâlinin oluşturduğu bellekteki güven duygusu nedeni ile
yastık deseni bir plasenta benzerliğinde bedeni sarmalayan güvenli alan imgesi
oluşturmaktadır (Görsel 40-41-42).

Görsel 42. İpek Yağuş, “Bedenimin Plasentası”, 2020, (Detay 2).

SONUÇ

Araştırma kapsamında beden ve mekân kavramlarının ilişkisi incelenmiştir. Bu
bağlamda incelenen mekân kavramı, fiziksel tanımlarıyla sınırlandırılamayan bir
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kavram olarak ele alınmaktadır.

Kadın bedeni ise ilk evimiz plasenta olarak

yorumlanmaktadır. Bir metafor olarak ele alınan mekân kavramı, kadın bedeninin
içgüdüsel edimleri ile iç içe düşünülmektedir.

Kadın bedeninin, mekân olarak ele alınma süreci, her şeyin başladığına inanılan
plasentanın

belli

bir

katman

şeklinde

koruyucu,

dayanıklı

yapısından

esinlenilmektedir. Plasentadan ayrılarak bir birey olan bebeğin, ilk iletişim kurduğu
en etkili duyusunun teni olduğu bilinmektedir. Tenimiz, bedenimizi sarmalayan en
önemli iletişim aracımızdır. Kadın bedeni kendine ait olanı oluşturma ve yaşadığı
mekânla aidiyet kurma sürecinde belleğinin ona sunmuş olduğu mekânsal değerleri
esas alarak, güven duyma, huzur bulma ve korunma duygularının yüklendiği bir obje
ile mekânı kendine ait hale getirmektedir.

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren ayak bastığımız toprak parçası üzerinde ırk,
toplum, kültür, cinsiyet şeklinde tanımlanan zorunlu kimlikler bulunmaktadır.
Dünyaya gelen birey sahip olduğu cinsiyete göre yaptırımlara ve dayatmalara maruz
bırakılmaktadır.

Bu

noktada

kadın

bedeni,

kalıplaşmış

söylemlerle

baskılanmaktadır. Toplumsal kurallara uymayan ve bulunduğu sınırlara kendini ait
hissetmeyen beden, günümüz şartlarında gelişmeye çalışan sistemimize rağmen,
reddettiği tüm koşullar nedeniyle ötekileştirilmektedir. Bedenin kendi öz sınırlarına
uygun olanı bulma ihtiyacı, salyangozun gelişmesi sonucunda kabuğunu değiştirme
ihtiyacı gibi yorumlanmaktadır.

Sonuç olarak yapmış olduğum bu çalışmam da beden, tensel duvarlara sahip bir
mekân şeklinde ele alınmaktadır. Tensel duvarlara sahip olan kadın bedeni,
doğurganlığa sahip oluşu metaforik bir mekân olarak yorumlanmakta ve tensel
duvarları görsel bir yapı olarak şekillenmektedir. Metafor olarak ele alınan mekân
kavramıyla birlikte, beden formuna yeni mekânın fizikselliğinin ötesinde, mekânın
belleğimizde var olma şekli de çalışmalara konu olmuştur. Kişisel yaşantımızın bir
parçası olarak ilişkilendirdiğimiz dış dünya, zihnimizde mekânlaşan nesnelerle
uygulamalarda görünür olmaktadır. Bu doğrultuda kişisel uygulamalar kısmındaki
çalışmalarda beden içinde bir yaşam olduğunu duyular aracılığıyla destekleyecek
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şekilde iki çalışmada ses ve ışık ögeleri kullanılmaktadır. Bedenin içerisinde bulunan
mekânsal değerleri, duyusal şekilde kayıt altına alan belleğin de önemi üzerinde
durularak, bellekteki mekân üzerine şekillenen iki farklı çalışma uygulanmıştır. Bu
çalışmalarda esinlenilen kişisel sürecimin bana sunmuş olduğu belleğimdeki
mekânın bir savunusu olarak ifade edilebilmektedir. Bu bakış açısı ile kadın bedeni
bulunduğu mekân içerisinde ve tensel duvarlara sahip bedeni içerisinde
amaçlandığı üzere içsel bir mekânı üretmektedir.
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Etik Beyanı
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tez/Sanat Çalışması Raporu Yazım
Yönergesi’ne uygun olarak hazırladığım bu Tez/Sanat Çalışması Raporunda,

Tez/Sanat Çalışması Raporu içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik
kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
görsel, işitsel ve yazılı bütün bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak
kurallarına uygun olarak sunduğumu,
başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere
bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
atıfta bulunduğum eserlerin bütününü kaynak olarak gösterdiğimi,
kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
bu Tez/Sanat Çalışması Raporunun herhangi bir bölümünü bu
üniversitede veya başka bir üniversitede başka bir Tez/Sanat
Çalışması Raporu çalışması olarak sunmadığımı
beyan ederim.

…..…/……/…….

İpek YAĞUŞ
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YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını,
basılı (kâğıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini
Hacettepe Üniversitesi’ne verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversite’ye verilen kullanım hakları
dışındaki tüm fikrî mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin/raporumun tamamının ya da bir
bölümünün gelecekteki çalışmalara (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait
olacaktır.
Tezin/Sanat Çalışması Raporunun kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını
ihlal etmediğimi ve tezimin/sanat çalışması raporumun tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve
taahhüt ederim. Tezimde/sanat çalışması raporumda yer alan, telif hakkı bulunan ve
sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinleri yazılı izin alınarak kullandığımı
ve istenildiğinde suretlerini Üniversite’ye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge* kapsamında
tezim/sanat çalışması raporum aşağıda belirtilen haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi/ H.Ü.
Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.
☐ Enstitü/ Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması
mezuniyet tarihimden itibaren yıl ertelenmiştir. (1)
☐ Enstitü/ Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren … ay ertelenmiştir. (2)
☐ Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. (3)
…..…/……/…….
İpek YAĞUŞ
*Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına
İlişkin Yönerge
(1) Madde 6.1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin
devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü
üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının
ertelenmesine karar verebilir.
(2) Madde 6.2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş
veya patent gibi yöntemlerle korunmaını ş ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara
veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında
tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte
yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması
engellenebilir.
(3) Madde 7.1. Ulusal çıkarlan veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve
güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum
tarafından verilir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan
lisansüstü teziere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya
fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı
verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik
kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon
Sistemine yüklenir.
Tez Danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte
yönetim kurulu tarafından karar verilir.
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