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Geleneksel anlamdaki resim, kıyamet/ölüm teorilerini bir bilgi nesnesi ola

rak görselleştirmiştir. Özellikle Romantizm'den sonraki süreçte felaketin

onulmaz aura'sına hapsolma ve onu görsel düzene sokma isteği, bireyin/sa

natçının kendi inanç ve değer sisteminin kaotik boyutunun ifadesinden baş

ka bir şey değildir. Yine Dışavurumcuların ölüme ve intihara yakın durduk

ları gerçeği, bu sanatın içsel boyutunu bir trajik gerçeklik olarak çıkarır kar

şımıza. Artık şu saptama geçerli gibidir: "Kaba" ya da "kara estetik"; ölümü,

intiharı ya da bir cinayet çağrısını güzel ve etkili kılan bir kurguya pekala

yön ve şekil verebilir. Dahası, sanatta şiddetin görselleştirilmesi,ya da ola

ğan bir dizgeselliğe indirgenmesi "kara-anlatı" modelinin bir ifadesi olsa ge

rektir. Esas itibariyle, tematik eksenini "apokaliptik durum"a yöneiten yapıt

lar, bireysel evrenlerimizi saran giz perdelerini aralayan, gerçekliklerimizi

ve saplantı nevrozlarımızı su yüzüne çıkaran, deyim yerindeyse iç-cehenne

mimizi söylemleştiren beyanlara dönüşmektedirbir bakıma.

Son dönem yapıtlarında "kasvet" üzerine yığılan bir anlam evreninde izle

yicileri karşılayan Nevhiz; sanki dış-dünyaya karşı duyduğu güvensizliğin

ürünü olan ilginç bir üretim süreci içinde ... Bilindiği üzere Nevhiz'de, ken

di görsel diline ilişkin simgesel form ve figürleri tespit eden, bunları bir mi

zansen içerisinde ve daha çok aykırı nitelikte kullanan bir yaklaşım ege

mendir. Giderek bir iç-dünya tasarımı düşüncesiyle şekillenen uzam, bir an

da yerde gökte ya da uçurumun kenarında olabilen metafizik açılımları ola

naklı kılar. Dolayısıyla bu boyama-biçimleme yaklaşımı, Nevhiz'in muhay

yel tasarımı için en uygun (tekinsiz) mekanı ona sağlar. Yerçekimsiz yüzey

de uçan, adayan veya düşen figürü gerçek ya da gerçek-dışı dünyanın bu-
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lu ştuğu bir yere, kendi arafına d önüşen resim yüzeyine taşunaktadır ade

ta ...

Açık bir üslüplaştırma sürecinin ürünü olan Ncvhiz'in figürasyonu, benzer

simgeler ve anonim karakterlerle doludur. Olajianchşt bi r yaşamsal içeriği.

d ü ş-kabus ya da karabasan formatında resmeden sanatçı, fırça/kalemin

ürünü olan çizgisel tasarımında bu anonim karakterleri soluk yüzlü ve ür 

künç bir tas.ıvvurla yabancılaşmanıntimsali haline getirir. ilginç biçimde 0"0

yuta ve buxitc indirgencn figürler, etkisi giderek artan bir gerçekçiliğin ta)ı

yıeı aktörlerine dönüşür. çoğu kez ben/öteki periyodunda bile anlamı zor

layan, beni dışlayan bir yaşam analizini çağnştmrl.ır. Morfolojik açıdan ele

ahndığmd», her resim kendi övkü-içcnk aralığında, farklı figürattf unsurlar

ile değişmeyen

değerleri sahnele

yen işlevler için

dedir. Yani bı-rı 

zer bir içerik/te

ma sürekliltğinde.

ayrmtıda zengin

leşen ve cesitlc

ncn -vc asimda

arılan akışında

özgül anlam de

ğhmelcrini öne

ren bir yapılanma

söz konusudur.

Bu rada önemli

olan , Nevhiz fiuü

rasyonunun de

rinlcşcn bir acnu

lamayla yan an

lanı üreti mi ne

olanak tanır b ir

duruma gelmesi

dir. Çünkü. karşı

mızda duran ola

ğ:ınüstü ya da olağandışı arılan deneyiminin esas belirleyicileri, \ıer türlü

adlandırma girişimine yön veren figürauf yapmulardır. Betimlediği eylemi

t ucma, kaçma, düşme, ölmc vb .I adlandırmak. yani biçim-anlam ilişkisin

elen türeyen nesnelliği tartışmak. Ncvhizin resminde " ıuctn i n/an la tuun ya

rauıği gürselliğin " düzey ve kalitesinin tayinine yol açan sorgulamanın ken

disine dönüşür. Açmaz gihi görünen hu iltşkilendirme. kısa sü rede Nev-



hizin görselliğinin ona sunduğu zengin biçimselliğin kanıtlanmasından ve

tckranndan b.ışk.ı bir ~ey değildir. Resmin i simge-bicimler ve mctaforlarla.

asgari düzeyde yüzeye konuslanrnıs "başkalaşma xürcçlertne sahne" haline

getiren sanatçının, bunu hilinçli bir rol/i şlev dağıtımıyla sağladığı ortadadır.

Resimsel düzen, tümüyle i ş l ev ' Ol' ili şkilerin tespit ett iği, çoğu ke z bclir

siz/muğlak gostcnlcni yaratmakla vukumlü figürlerin organizasyonuyla şe

kitlenmektcdir.

Nevhizin söz konusu resimlerinde (aslında). açık ve anlaşılır bir anlat: ya

pısı hizi karşılar. Resmedilen öykü. içerdiği anlam ve yansıttığı atmosfer ile

zaten bir bakış aralığını baştan yaratır. Kararnsar bir yaşamın temsil ed ildi 

ği sahne. tedirgin ve huzursuz figürler vasıtasıyla yaratılan: bOZUııU uğratıl

mış ya cb çarpıulnuş boyama-bicimlcruc iradesi. izleyicide doğrudan bir

paylaşma düzlemini ya ratmak. bunu Cıa genel algılama içi n bi r ün-koşul ha 

line getirmek ister. Gizemli yaşamların yüzlcsme alanlarına döner bu resim

ler bir bakıma, Artık anlat ı U'>ykü-ic,.'erik), resme kanığı özgürlük noktasın

da kendi ni var eden lıir gerçektikur aynı zamanda. Rcsinüc-oykunün e~ za 

manlı varoluş (kesişme) süreci. tek vücuua kendini niteleyen nihai hir ev

reye odaklarmuş bir geli~iıne hcl baglar. özdeş luk gelir ya da getirilir. Res

min pbstiğini tayin eden gerekçelere. öznel tavır ve te rcihin ürünlerine do

lavısıvla. Nevhizin resmetme rir üel ine dönüşen yapıt ürettm sü recinin du-

" imsı!



yarlık tormlarına dönüşür. (Bkz: Mika Hanula, Anlatı Olarak Resim, Proje

4L ve Nifca Ortak Yayını, İstanbul 2002, s.4-l0.)

Resme bir anlatı olarak yöneltilen tanım/açılım girişimi, Mika Hanula'nın

deyimiyle yorum döngüsünün içine, hikayeler anlatma sürecinin içine nasıl

dahil olunacağı ve orada nasıl ikame olunacağı sorunlarıyla ilgili bir düze

nektir. Bu yaklaşımla hikaye anlatmanın ne şekilde gerçekleştiği ve buna

neden ihtiyaç duyulduğu önemlidir. Özellikle resim-anlatı özdeşliğinde, su

nulan formatın sağlayacağı çoğul okumalara, genel ya da bireysel düşünce

üretimine olanak sağlama yeterliğinivurgulamak doğru olur. Bu açıdan ba

kıldığında Nevhiz'de resmedilen durum ile resmin düşüncesi arasındaki te

kabüliyet ilişkisi, atıfta bulunulan sahici gerçekliğin resim yoluyla kendine

uygun paylaşılma düzlemlerini yaratmasıyla olanaklı hale gelen bir tüketim

(okuma) şeklini öngörür. Bu yüzden korku, gerilim, utanç, isyan, hezeyan

vb. ruh halleriyle yüklü her duygu ve düşünce sentezinin resimde cisimsel

leşen yüzü; uzlaşma önerilerini baştan reddeden bir kesinlik ile, öznenin

kendi gerçekliğininmutlak temsiliyetini ifade eder. Özetle Nevhız'de yalın,

soyut ve/fakat en damıtılmış ve etkileyici haliyle bir çözümleme olarak kar

şımıza çıkan resim, içerdiği anlatısal unsurlarla (yine Hanula'nın deyimiyle)

olası ilişkiler için zemin hazırlayan, buluşma noktaları yaratan, paylaşmayı

umduğumuz bir "kamusal" alanı aralar kendine... Çünkü varolma deneyimi

nin kendisiyle alakah görülen "özel alan"; Nevhiz'in dünyasını paylaşma/an

lama noktasında hızla sosyal-psikolojik bir uzam değişikliğini öngörür. Ve

kendiyle yüzleştirmeye kurulmuş bir düzeneğe dönüşür.

Bu bakımdan ilk aşamada belirginleşen anlatı yapısının olağandışı niteliği,

kısmen fanteziyi ya da fabl'ı çağrıştıran kurgusu ya da önerdiği ve tartıştığı

ahlak anlayışı, içeriğin trajik boyutu itibariyle deşilmeden, sadece ön-plas

tik niteliğin tespiti yetersiz olacaktır. İşte bu karşılaştırmalı çözümleme, bi

zi doğrudan Nevhiz'in sanat tavrını açımlayan, kategorik ayrımları ve tah

minleri olanaklı kılan yorumlama/okuma düzeyine çekecektir. Yine de her

durumda, ele alınan konuların karmaşık, derin ruh hallerine karşılık gelen

içerikleri, kavram ve anlam üretimi aşamasında değişebilirlik esasına uygun

sapmalara izin verecektir. Nevhiz'in sunduğu son derece etkili görselliğe

rağmen ...
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