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İnsan doğal veya yapay, canlı ya da cansız nesnelerle kuşatılmış bir dünya

da yaşamak durumundadır. Sürekli etkileşim içinde bulunduğu bu çevre,

yaratma çabası içindeki insana yani sarıatçıya zengin, tükcnrncz bir kaynak

oluşturur, Dolayısıyla insanın çevresi ile olan bu ilişkisi, sanat yapıtının da

varoluş nedenidir.

Plastik sanat dallannda varoluşun koşulu olan "nesne" Türk Dil Kuru

mu'nun yayınladığı Türkçe Sözlüğe göre (1969); belli bir ağırlığı ve hacmi,

rengi, maddesi olan, her türlü cansız varlık, şey, objcdir. Ayrıca öznenin dı"

şırıda kalan her konuyu kapsar. Ancak sanat eserinde yer alırken hem sa

natçının hem de içinde yaşanıları çağın nesne kavrayışına giire farklılıklar

gösterir. Bu nedenle Mareel Proust'un dediği gibi "Yalnız sanat iledir ki tek

bir dünyayı göreceğimiz yerde onun çoğaldığırıı ve ne kadar yaratan sanat

çı varsa birbirinden farklı o kadar dünya görürüz" <Yetkin, 1979:23).

Tunalı, "nesne, sanat eserinin olduğu gibi bilginin de koşuludur" ifadesini

kullanmıştır. "Her bilgi bir suje-obje ilgisine dayanır. Bilginin sujc-objc il

gisi içinde ortaya çıkması, sujcnin objeyi belli bir perspektif altında kavra

ması, onu yorumlaması demektir. ller bilgi her yargı bir obje bir varlık yo

rumunu ifade eder" (Tunalı, 19H3:13) diyerek estetik alanında da aynı öz

ne-nesne ilgisini vurgular.

"Sanatçı sujesi ağa<,; dediğimiz objeyi tuvale geçirirken, gördüğü, kavradığı

yani yorumladığı ağacı tuvale geçirecektir. Tuvalde gördüğümüzağaç o hal-



de sanatçının gördüğü yorumladığı ağaçtır. Bu görme bu yorumlama sub

jektiftir ve özgür bir yorumlama olduğu için bazen tuval üzerinde yorum

lanmış olan objeyi tanıyarnayız bile. İşte bu anlamda her estetik obje, her

tek tek sanat yapıtı, bu ister plastik bir figür, isterse bir edebiyat yapıtı ol

sun belli bir obje hakkında bir yorumdur. Ve her sanat yapıtı, bir estetik ob

je olarak yorumlanmış bir varlığı ifade eder" (Turıalı, 1983:19)

Aynı nesneyi veya doğa parçasını konu alan, farklı sanatçıların farklı ifade

biçimlerine yönelişleri, nesne ve doğa kavrayışlarının başka başka olmasın

dan kaynaklanmaktadır.Bu yalnız sanatçılar için değil, içinde yaşanan fark

lı dönemler için de geçerlidir. Sanat yapıtında yer alan nesne ve doğa, sa

natçının ve dönemin varlık yorumunun bir aktanmıdır. Bir sanat anlayışı ile,

bu anlayışın içinde bulunduğu dönernin felsefi görüşleri arasında yadsına

maz bir bağ vardır. Özellikle resim, heykel, seramik gibi plastik sanatlarda

nesne yorumu ve kavrayışı bu farklılığın temelidir. Bu düşünce doğrultu

sunda sanat yapıtlarında yer alan nesne yorumlarını kısaca gözden geçire

cek olursak; Aydınlanma çağının başlangıcı olan Rönesans'da sanatçı nes

neleri bilimsel bir gözle belli bir kompozisyon anlayışına göre modle ede

rek ölürnsüzleştirirken,Klasisist Dönem'de konunun işleniş biçimini ön pla

na çıkarmış ve Antik Dönem Sanatına öykünrneyi yeğlemiştir.

İlk bağımsız sanat olan Romantizm'de sanatçı doğayı ve nesneyi kesin ola

rak ihmal etmemiş ancak cesur bir palet ile dinamik bir biçim anlayışı için

de onu kendi sınırsız ve zengin tasarımları için kullanmıştır. Delacroix "Do

ğa, ressamın, eleştirerek ve seçerek kullanacağı bir sözlüktür. resmi yaratan

bizim tasanmlarımızdır'' (Turani, 1974:49) demekte ve geleneğe karşı bire

yin çıkışını vurgulamaktadır. Bu karşı çıkış, giderek soyut sanat anlayışına

varacak olan çağdaş anlamda bir soyutlama sürecinin başlangıcının ilk işa

retleridir. Empresyonist anlayış doğrultusunda bilimsel çalışmalar sonucu

ışığın yapısının çözümlenmesi ile ya da başka bir deyişle parçalanmasıyla

meydana gelen yedi renk, "nesne biçiminin parçalanarak anlatılmasını ve

nesnenin katı sınırlarının dağılmasını" (Turani, 1974) sağlamıştır. Bu dö

nemde sanatta nesnenin yerini yeni renk sistemi ve ışığın parçalanarak da

ğılımı almış ve sanat objesi bu sisteme göre biçimlenrniştir. Duyularla kav

ranarı nesnenin ve doğanın anlık izlenimlerinin gelip, geçen kalıcı olmayan

durumlarınınışık ve renk ile ifade edilmesinin sonucunda ortaya çıkan sub

jektif bir gerçekliktir. Doğaya bağlı duyusal kavrayışla biçimlenen sanat

yaklaşımı, Rönesans'tan bu yana Avrupa sanatında bu mantıkla hareket et

miştir. 20. yüzyıla girerken objektif gerçeklik yerini subjektif gerçeklik an

layışına terketmiş, nesnelerin ve dünyanın algılanmasında ağırlık noktası

nesneden, nesneyi kavrayan bireye kaymıştır. Paul Klee'nin de vurgııladığı

gibi sanat görülen şeyleri tekrarlamaktan vazgeçip tersine görünür kılmıştır.

(Tunalı, 1983). Görünür kılınacak şeyler duyularla kavranan nesneler değil,



onların anlamlarıdır. Nesnelerin soyut düşünsel varlıklarıdır. Bu tavır yeni

bir nesne-sanatçı ilşkisi başlattığı için önemlidir. Bu noktada Cezannc'ındü

şürıceleri ve üstlendiği rol gözden kaçırılmamalıdır.Cezanne içinde yaşadı

ğı dönemin sanat istemini yakından kavramıştır. izlenimci bir deneyimden

geçmiş olmakla beraber nesnenin yapısını bu denli ışığa bağlı olarak bozan

Empresyonizm'e tepki göstermiştir. Salt görsel duyarlığa sahip olmanın ye

terli olmayacağına, anlık izlenimlerin hızla gelip geçtiğine inanmış, nesne

leri temel özellikleriyle kalıcı bir şekilde vansttmayı amaçlamıştır. Cezanne

bu konuda "Doğa her zaman aynı kalır; ama doğadan edindiğimiz izlerum

ler sürekli olarak değişir. Çevremizele yer alan herhangi bir nesneye yeni

den baktığımızda bir an önce olduğu gibi göremeyiz. Sanatımız bütün bu

değişmeleriri dış görünüşünü vermek zorunda olduğu kadar süreklilik du

yumunu da taşımalıdır. Resimde göz ve beyin olmak üzere iki öge vardır

ve bunlar birbirlerinin çalışmasına katkıda bulunurlar. Biz her ikisinin ortak

gelişimi için çalışmalı. ancak bunu ressamca bir tavırla yapmalıyız. Başka

bir değişle önce gözlerimiz aracılığıyla doğayı oluşturan nesnelere bakıp,

sonra bcyrıimizde düzenli duyumlar mantığıyla bunları ifade etme yollarını

aramalıyız" (Serullaz, 1983: 72). Ve Emile Bernard'a yazdığı mektupta "Do

ğayı silindir koni ve küre gibi ele al ve bütünü öyle doğru bir perspektif içi

ne koy ki, bir objenin, bir düzlernin her yanını bir merkez noktasına götür

sün" (Tunalı, 1983: 138) diyerek doğanın görünen bir dünya, duyularla kav

ranarı bir dünya olmaktan çıkarılıp düşünülen, kurgulanarı soyut bir dünya

olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu yaklaşım doğa ve nesnelerin optik gerçeğinin değişmesini içerdiği için

önemlidir. Sanatı yeni bir biçim vermeye götürür ki başta Kübizm olmak

üzere çağımız sanatı bu temel düşünce ve anlayış üzerine kuruludur. Bu

konuda Karıdinsky şöyle demiştir; "İnsan çevresinden vazgeçemez. ama o

objeden nasıl kurtulacağınıda bilemez" (Karıdisky, 1985).

19. yüzyılın sonlarından bu yana süratle gelişen endüstri ve teknolojinin bi

reyi baskı altına alması ve aklın egemen olduğu bu gelişmeler sonucunda

sanatçının sığınağı bilinçaltı olmuştur. Çağımızda yaşayan sanatçı için insa

nın yani kendisinin ruhsal gerçeği ön planda yer almıştır.

Sanatçının yukarıda saydığımız baskılar sonucunda, kendi iç evrenine dö

nüşü ile Sigmund Freud'un psikanalist çalışmaları hemen hemen aynı dö

neme denk düşmektedir. Freud'un "bilinçaltının bir mikro evren olduğunu

kabul ettirmesi. pozitivizrnin yaşamdan kovmaya çalıştığı rüya, lirizm, gi

zem, içe dönük sessizlik, ruhsal yaşamın sonsuz ve subjektif gerçekleri"

(Turani, 1974:114) olarak sanat yapıtında yerini almıştır. Bireyselleşme ça

bası sonucundaki içe kapanış, geleneksel optik biçim yerini psikolojik ve

akla dayalı tasarımlara terketmiştir.



Ekspresyonizrn'de nesnenin sanarçıda uyandırdığı iç gerçeklik dışavurulur

ken Sembolizm ve Sürrealizrn'de ya başka birşeyin göstereni (sembolü) ol

muş ya da gerçek yaşamda olması mümkün olmayacak gerçek dışı bir bi

çimde biraraya getirilmişlerdir. Kübist sanatçı nesnelerin biçimsel analizini

yapıp, onu farklı zaman ve mekan boyutunda algılamış, montaj sanatında

ise yeniden kurgulanıp birleştirilenparçalar gerçek fonksiyonlarındanuzak

laştırılmışlardır. Sanatçı nesnenin sanat objesi olabilmesi için onu gerçek

fonksiyonundan uzaklaştırmış, arkasındaki kavramı ön plana çıkarmayı

amaçlamıştır. Pop-Art, Op-Art gibi sanat akımları ileri teknolojinin ürünü

olan malzemelerin yanında günlük işlevi olan kullanım nesnelerini de işlev

lerinden uzaklaştırataksanat nesnesine dönüştürmüş, ona kendi görüş açı

ları doğrultusunda anlam yüklernişlerdir. İşlevin seramik ile olan yakınlığı

önemli olduğundan ileride tekrar ele alınacaktır.

Bu arada nesneyi reddeden eğilimleri unutmamak gerekmektedir. Kan

dinsky bu konudaki görüşünü şöyle açıklar ; "İnsan çevresinden vazgece

mez, ama o objeden nasıl kurtulacağınıda bilemez. Bu benim dile getirmek

istediğim sorundur. Çünkü günümüz resminde ve yarının resminde ana so

nın budur" (Kandinsky 1981). Malevich'in de sanatta her türlü gerçeklikten

ve nesnellikten kaçınması yine de bir nesne düşüncesi taşıdığını ve onu sa

natında yok etmeyi amaçladığını gösterir. Sonuç olarak düşüncede veya

görsel olarak yok sayılsa da nesneler sanatçılara varlıklarını duyurabilmiş

lerdir.

Kil, insanoğlunun varolduğundan bu yana gereksinimleri doğrultusundabi

çimlendirip kullandığı bir malzernedir. Seramik çalışmalarının ana malze

mesi olan kil, geçmişle olan ilişkimizi devam ettirerek gelişen teknolojisi ile

ihtiyaçlarımıza yaşadığımız çağda da cevap verıneye devam etmektedir. İn

sanoğlu önceleri yiyecek ve içecekleri saklamak üzere biçimlendirip, pişi

rerek dayanıklılık kazandırdığıbu malzemeyi zamanla sırlayıp rerıklendire

rek görsel açıdan da zenginleştirmiştir. "Tarihsel süreçte seramik alanında

ki gelişmeler geniş bir perspektif içinde olmuştur. Her coğrafi bölge ken

di biçimini ve bezernesini en ilkel kullanım eşyasından sanat eserine uza

nan bir çizgide yaratmıştır" (Özgündoğdu, 2000: 6). Bu perspektif, Sümer

ve Hititler'in kil tabletlerinden, Anadolu ve Mezopotamya'nın tanrı heykel

ciklerine, Yunan ve Roma Dönemi vazolarına, Selçuklu ve Osmanlı çini sa

natındaki renk (sır) ve form zenginliğine kadar uzanmaktadır.Bunlardan da

anlaşılacağı üzere seramiğin önceleri işlevsel ve geleneksel niteliği ön plan

dadır. Kendini "Sanat Seramiği" olarak 20. yüzyıl içerisinde kabul ettirmesi

diğer plastik sanat dallarına göre yeni bir disiplin olarak nitelendirilmesinin

nedenidir.

"Sanat Seramiği" olarak adlandırılanbu çalışmalar heykel sanatının biçim ve

içeriğinin yanında resim sanatının renk ögesini de bünyesinde barındırmak-



tad ır, Sanat yapıtı olarak bir yaratıcısı vardır. Bu

sanatçı doğalolarak yapııını oluştururken nesn e

lerle yukarıda sözünü ett iğimiz ilişkiler içerisin

d edir, Kişili k yapısı ile dünyaya bakış açısı yapı

t ı n ı n b içimini oluşturmasına , başka bir deyişle

nesneleri algılamasına yardımcı olacaktır" Zengin

bir süsleme geleneğine ve işlev mirasına sahip

ola n seramik Be rdi ,\ tad ra "nın
ı
vurguladr ğ ı gibi:

sanatçıyı işl evsellik ve kavramsall ık arasında se

çim yapmaya zo rlaya n bir malzemed ir. Eğer sa

natçı o na yo lu seçip se ramik sanatının de koratif

ve güzel sana tlar yö nüyle ça lı ursa so nuç daha az

doyurucudur. Seramik Sanatının "Sanat" kimliği

ne kavuşması ancak geleneksel yaklaşımlardan

sıyrılarak mümkün olacaktı r ve diğer sanat dallarında olduğu gibi sorun öz 

günlük ve yaratıc ı lık sorunudur . Başka bir deyişle se ramik sanatçısı ile kar

şısında durduğu nesneler arasındak i ilişki sorunudur.

Çağdaş Türk Sera mik Sanatı'nda sanatç ı la rın b ir kısmı ko nu olara k doğa l

nesneleri te rcih ederken diğerleri soyut formlanı y önelmektedir ve bu sa

natçı lardan bazıları zaman zaman kullanım nesnelerine yapıtlarında cesaret

le yer vermektedir. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğünde "Bir nesne ve

ya kimsenin gördüğü iş: iş g örme yet lst. görev, fonksiyon" olara k ta nırula 

nan i şl ev . se ramik ma lzeme ile çalışan "seramik

sanatçıs ı" için ko nu olarak yapma yer a ld ığında

bir teh like oluşturabilecektir. Çünkü yukarıda sözü

edildiği gibi sanatçısını seçim yapmaya zo rlayahil

mekte ve sanat yapıtında "iş levsel nesne" olarak

yer aldığında "işlev" ön plana çıkabilmektcdir. Pe

ki yaptığı görevi nes nesinden sıy ırıp ona yeni bir

anlam yükleme k olanaklı mıdır? Türkiye 'de se ra

mik sanatçı la rı işlevi olan nes ne lere yap ıt la rında

nasıl ye r vermektedi rle r/ Bu konuya açıklık ge tir

mek için zamarı zaman bu nes nelerle çalışan sera

mik sanatçılarının bazılarının yapıtlarını irdelcmek

yararl ı olacaktı r.

Türkiye 'de Seramik Sanatının tanırup kavranması

na öne mli katkılarda bulunmuş o lan Füreya Koral,

Tarısu ğ 'a göre "Seramik i lerine bir hobi olar.ı k

ha lamı ." fakat geçen sü re içinde teknik araştırma-
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larının ya nı s ı ra. "fonu" deneylerini artı rarak

öb ür se ramik sanatçı larına ö rne k o lan bir ge l iş

me için e girm i ş t ir" (Tansu ğ. 1986: 3.39). Bu çalış

ma kapsa mında b izi ilgilendiren porselen yap ı

nuna kadar uzanan s ı r ve pişirme te kn ikler i ile

oluşturduğu obje lerd ir. Örnekte g örülen seramik

küplerden oluşan "Bir Maha lle" ad lı çalışmasında

kullanıma yö ne lik bir nesne o lan ev konusunu

ele alınış . birka ç tanesini bir araya getirerek her

bi r biçimi ev kavramını y ü kleyeb i l ece ğ i sembol

lcrle donatmıştır (Rexim l ). He r küpte ye r alan

farklı bir se mbol evin başka bir özelliğini ifade

etmektedir. ilir arada oldu k la rı za ma n an lam gi

derek gü ç kazanmaktadır. Bunlar ça uya rünemiş

güvercinler. ba ca . masa nın üze rinde ye r alan çi

çe k saksıla n. pencere . kapı yani yuva kavramını

vurgulaya n se mbol lerd ir. Burada anlaulmak iste

nen cv aracı lığı ile bu kavramlardır (Resim 2).

llamiye Çolakoğl u da kahve değirmenine buna

benze r bir anlam yükleme ktedir. ancak yö ntemi

farklıdır (Resim 3>' Koral, se mboller ile du ygula

rını aktarırken Çolakoğl u bunu nesne seç im inde ya pma kta. kah ve ile dost

luk duygu sunu ü n pla na çı ka rmaktad ı r. Ş işel er i ise şişe o lmaktan çıkıp , her



bi ri farklı kişiliği o lan insanları ça ğ n şu rmakta. ince uzun. ş iş kannlı . kısa ve

ya to mbul insan tipl erini i ş aret etme kted ir (Resim -D,

Ak' ,' Ebuziya ise işlevi o lan nesne nin ke ndisini okıuğu gibi kulla n ıp . onu

sa nat objesi düzeyine çıkarınayı başa rrn ışur ( Resim 5), Tansu ğ 'a güre ( 19H6)

dikka ti çe kecek ölçüde olgunlaşmış çanaklan Türk Seramik Sanatının do

ruk denebilecek niteliklerinden birini ortaya koymuş ve ça nak onu n elinde

soyut. p ür bir form niteliğine kavuşmuştur.

Beril Anılanmert'in "c Zelıra Çobanl ı' run yapıtlannda da bu tür nesneler sa

ruu çılarinın görüşü do ğrultusunda -az ya da cok- izlerini sürd ürebilmektc

dir. Anılanmert'in soyut cal ı şmalarında kesilip kompoze ed ilen parçalar bir

yandan formu tamamlarken diğer yandan geleneksel seramik anlayışına

gündermeler yapmaktad ır. Kesilerek. pan..-a lan a r. ı k haşka la şrmla n tabak for

mu on ıın ça lışma l a rı nda soyut seramik heykelle re dönüşmüştü r (Res im 6) ,

Ze lı ra Çoba n l ınm ça l ı ş ma la nnda ise d urum bira z da ha fark l ı d ır. Çoba nh.

nesneleri ço ğu lta rak ve çok sayıda bir araya getirerek düzenlemeler olu ştu -

R~lm,7 (sof~)

R~I1!J -I0 (sı~dJ)
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rurkcn, onla ra yeni a nlamlar yük lemektedir t Rcslm 7). Bu çalışmala rdak i

ınono-krom renk özelliği resimsel etkiyi ve sırıladığı kavram ı güçlendirir

ken, üzerinde yer aldığı işlevsel nesneyi sanat nesnesine dön üsrürmekıedtr.

Jale Yılm.ıbaşar'ın çalışmasındaki figür . işlevi olan bir tabağın ruvalmiş gibi

a lgılaumasına neden olmakta. izleyicide tab.ık yerine bir tuvale bakıyormuş

hissi u yand ırma kta chr. Burada bir yan ılsama söz konusudur (Resim Hl.

Sevim Çizer "Korunamayan İnsanı! ve "Torso" isimli cahşmalannda şimdiye

kadar gördüğümüz süreci tersine

çevirmek ıed i r . Yapıtların ismi; "o rganik bir nesne olan insan vücuduna ait

tir" g öndcrmesi ise savaşta vücudu kanıma işlevi olan zırhadır (Resim 9),

"l'orso" isimli çalışmasında da izleyici böyle b ir du ygu ile ka rş ı karşıyadır.

Çünkü insana ait gövdc parçası öyle bcurnlennuştir ki adeta madeni bir zı r

ha d ön ü ş müşıü r (Resim 10),

Tüzüm Kızılcan'ın "Meza r Taşı " adlı yapıtları da işlevi olan bir nesneden

yola ç ı karak tinsel b ir dünyaya göndermeler yapan ç a l ışma lardır (Resim ı I ),

Heykelsi bir ya pıya sahip olan bu çal ışmalurda yüklenen anla m maddi ol

mayan manevi bir dünyaya aittir VL' yaşam- ö lüm arasındaki çizgiyi vur

gulamaktadır.

Di ğer Plastik Sanatlarda olduğu gibi seramik sanatcısının da malzemesi

kaçınılmazolarak nesnelerdir. Çenesini kuşatan doğal veya yapay bu nes

neler sanatçıların yapıtlarında yaşamın bir yansımas ı ola rak kend iliğinden

yer a lır ve dünya g örüşü ilc biçimlenir. İnsan yapımı işlevsel nesnenin ken-



disi olarak sanat yapıtında yer alışı Mareel Duchamp'tan günümüze farklı

amaç ve görüşler doğrultusunda da olsa süregelmektedir. Işlevsel nesnenin

diğer plastik sanat dallarında sanat objesi olarak kullanılması bir sorun

yaratmazken seramik sanatı için sakıncalı olabilmektedir. Bunun nedeni

seramiğin geçmiştengünümüze uzanan serüveninde işlevselliğinönemli bir

yer tutmasıdır. Buna karşın seramik sanatçıları zaman zaman bu nesneleri

yapıtlarında cesaretle kullarımışlardır. Yukarıda vurgıılalan sorunu kullan

elıkları nesneyi işlevinden sıyırıp ona yeni bir anlam yükleyerek başka bir

deyişle dizge değiştirerek başarı ile gerçekleştirmektedirler.
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