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ÖZET 

İnsan türünün gelişimi sürecinde çeşitli ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. 

Mağara duvarlarında bulunan, ilkçağlarda çizilmiş olan resimler, bazı 

ihtiyaçların en belirgin örnekleridir. Kökleri paleolitik ve neolitik çağlara kadar 

uzanan bu resimler, günümüzde "primitif sanat" olarak adiandınlan bir sanat 

akımının da başlangıcı olarak kabul edilebilir. Primitif sanatın bütün özellikleri 

Afrika'da sergilenmektedir. Prirnitif sanatçının yapıtları, onun ruhsal dünyasının 

yansımasıdır. Öte yandan primitif sanatın amacı bireysel değil, toplumsaldır. 

Primitif sanat modern çağlarda da etkisini göstermiştir. Çeşitli modern 

sanatçılar primitif sanatı, modernizmden bir kaçış yolu olarak 

değerlendirmiştir. Bu sanatçılar, primitif sanatın en yetkin örneklerinin kaynağı 

olarak Afrika'yı görmüşler ve burada üretilen eserlerden etkilenmişlerdir. 

Primitif sanat akımının içinde yer alan sanatçılar, "sınırsız sanat" için mücadele 

vermış, genellikle akademik sanat eğitimi almamış kişilerdir. Modern batı 

sınırsız sanat taraftarı olan primitif sanatçıları keşfedip eserlerini toplamaya 

başladıktan sonra primitif sanat n değeri artmış ve farkh kimlikler ortaya 

çıkmıştır. 
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GiRiŞ 

Son yüzyılda arkeoloji sanat tarihi ve dahilindeki gelişmeler resmin 

yaklaşık 6000 yıl öncelere dayandığını göstermektedir. Japon ya, Fransa ve daha 

bir çok ülkenin mağara duvarlarında arkeologlar çeşitli betimlemeler buldular. 

Bunların çoğu ustalıkla betimlenmiş geyik, bizon gibi ve bunlara benzer 

hayvanlardı. Bunlar doğal bir kültürel gelişim sonucu ortaya çıkmaktaydı. 

Mağaralarda bulanan bu tasvirlerin ilkel insanlar için anlamı neydi? 

Kuşkusuz tüm bunların anlamı olmalıydı. Bu aşamada Dr. Louwrence'ın 

sözlerine bir göz atmak faydalı olacaktır. Şöyle diyor Dr. Louwrence; 

"Sanılmasın ki· güneşi biz hala eski uygarlıkların gözüyle görüyoruz ... 

Bir zamanlar güneş kutsaldı, kutsal bir varlıktı. Güç ve mutluluk kaynağıydı. 

Tapınılıyor ve kurban adanıyordu ona."1 

Yaşarıılan çağ gözlerle görülenierin belki de en yüce veya en kutsal 

bir anlama dönü~türülmesi, güzelliklerin tüm ayrıntılarıyla yoğurulmasıydı. 

Katışıksız, yapmacıksız bir başlangı çtı. 

Yaş am sürecine başlayan mağara ınsanının başlattığı ilk hareket 

varlığının beraberinde getirdiği yaşantısını sürdürebilmekti. Yaşamlarını avla 

sağlıyorlardı. Karşı koyamadıkları güçlere tapıyorlar, onlardan bir işaret 

bekliyorlardı. 

1 lbşiroğlu M. Geli~im Sürecinde S an aıın Tarihi, Cem Yayınevi, B. 2, İstanbul, 1977, s. ll. 
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BÖLÜM 1 

SANATlN YAPISI VE KAPSAMI 

1.1. SANAT NEDiR? 

Uzun yıllar önce Aristo sanatı iyi anlamak için onu tabiatla 

karşılaştırmanın gerektiğine işaret etmiştir. Sanat insan zekasının tabiatı 

işlemesidir; hatta amacına göre tabiata etki etmesidir. Eksiksiz bir medeniyet 

mükemmel bir zeka demektir. Bu durumda hayat ile zeka aynı şeydir. 

Medeniyet ne kadar gelişigüzel, rastgele istekler ve mantıksız alışkanlıktır. O 

derece yaşantımız ve yaşam biçimimiz üzerinde etkili olur. Devlet yönetimi ve 

toplu yaşayış sanatı hala ilkeldir. Fakat zeka insanlık tarihinin erken 

dönemlerinde hayvanİ davranışın yerini almaya, bununla birlikte sanat doğaya 

yön ve şekil vermeye başlamıştır. Bir değneği kırmak, ateş yakmak, hayvanJan 

evcilleştirmek, ekin ekmek, kulübe yapmak, mağara açmak bunların hepsi 

İnsanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandığı sanatın yalın örnekleridir. 

Geniş anlamıyla sanatın tipik örnekleri konser salonlarında, 

müzelerde değil, tarlada, otlakta, sahanda aranmalıdır. İnsan tehlikelerle dolu 

güvenilmez bir dünyada güzel yaşamasını öğrenmeden veya güzel şeyler 

yaratma endişesine düşmeden önce yaşamayı öğrenmek zorundaydı. Ama ilkel 
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kültürleri ara§tırmada derinle§en antropologların tekrar tekrar belirttikleri gibi; 

gereklinin güzelden veya esaslının süsten önce geldiği hiç de günümüz için 

tanıdık bir durum olmamaktadır. 

Daha çok öyle görünüyor ki, ilkel hayat çabalayarak, didinerek 

yapmak zorunda olduğu şeylere faydasız bir güzellik, gerekli olmasada çekici 

bir süs eklemek, estetik bir yön kazandırmak için gerekli olan zamanı 

bulabilmiştir. Çömlekler ve sepetler yanlız yapılmakla kalmamış güzel 

biçimlere de sokulmu§tur. 

İnsan mağara açtıktan sonra onun duvarlarına resimler yapmıştır. 

Rengin ve çizginin verdiği zevklerle baştan çıkan insan kendini de onların 

içinde bulmu§tur. Onların kendine verdiği yararlılığı ve bunları yapma nedenini 

bilmek zorunda değildi. Yunan eserleri karşısında hayranlık duymak, aranılan 

güzelliği bulmak için Yunan dinini bilmek şart değildir. Hele ki, onların 

tanrılarına ınanmaya da gerek yoktur. İnsan Mozart'ın sanatının ne ışe 

yaradığını genellikle sormarnaktadır. Kulağını ok§ayan kusursuz seslerle 

kendinden geçer. Bu nedenden ötürü; sorumluluktan, sınırlılıktan arınmış bir 

güzellik dü§künlüğü, güzellikten yoksun sınırlı ve oldukça sorumlu bir hayata 

karşı tepki olmaktadır. Bağlarından kurtulmuş ruh, karmaşık ve anlamsız 

görünen bir dünyanın veremediği hazzı sanatta bulabilmektedir. 

Sanat insan için önemli olan şeylerden söz edip, çoşkun ihtirasları 

görünür, işitili r ve eri§ilir hale getirebilmektedir. Sanatın söyledikleri bazı 
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Resim 1. Mağara Duvarlarına Yapılan Çizgisel Resim. 
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yenilernek ihtiyacını hisseden kendi çağlarının uygar artistierinin çalışmalarında 

görülebilir. 15 

Bugünlere ait Afrikalı , Kuzey Amerika Eskimaları ve Avustralya 

yerlilerinin ilkel kültürleri arasında bir paralellik kurulabilir, burada güncel 

artistikle bir paralellik bulabiliriz. Ayru şekilde Neeolitik dönemin kültürel 

seviyesi (M.Ö. 10.000 ve 4.000 yılları arasında) ile Batı Afrika Pasifik bölgesi ve 

kızılderili Amerikan bölgesi birbirinden etkilenir. 

1.7. PALEOLiTiK SANAT 

Kuzey İspanya, Güney Fransa ve diğer bölgelerde Paleolitik veya 

Eskitaş Devri ressamlığının bazı yararlı sonuçlar için yapıldığı düşünülmüştür. 

Bir başka deyişle saygınlık kazanma amacı ile de yapılmıştır. Temelde bu iki 

bakış açısı birbirinden ayrı değild i r. Eğer ilkelliğin pratik dinde istenen bazı 

sonuçları sağladığını farkediyorsak ilkelliğin büyük gereksinmesine kadar insan 

kendisine yiyecek, giyecek ve yakı t malzemesi olan hayvanları aviayarak kendi 

kendine yaşayabilmesi için bu amaca hizmet eden her türlü çabayı göstermekte 

başarılıydı. Bu dönemde doğrudan tehlikenin ve aşırı gereksinmelerin, diğer 

bütün karşıtlıkların olduğu yerde eh·erişli sihir türlerinin gelişmesi doğaldı. 

Paleolitik dönemin sanatçıları açıkça birbirlerinden ayrılmarnıştır. 

(Mağara duvarlarına işlediği d·· şüncelerle ve gerçeklik veya gerçeğin 

15 Bcrnard, S. MYERS, "Prehi st oric and Modern Primitives" ART and CIVILIZATION, 
New York, 1967, s. 9 
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resmedilmesi arasında). Ona göre düşünce gerçektir. Bir sembol veya his 

niteliğinde değildi, sonraki Neeolitik dönemin sanatçılarında olduğu gibi. 

Bu sebeple Paleolitik sanatın yapısı resim konusu ile uyum içinde 

olan düşüncenin oluşmasına yardım eden, kimliği yaratan düşünce doğalcılıktır. 

Sempatik sihir duygusu da somut birşeydir. Amaç spesifiktir. İsterren hayvanın 

avianınası veya istenmeyen düşmanın yok edilmesi başarılı olmayı sağlar. Bu 

ilişkilerin korunmasındaki inancın temelidir, diğerleri ile birleşmede veya 

paralel olmada bir tek şey gerçekleşir; bu herhangi bir yerde, her nasılsa bu sır 

iki oluşum arasında bir benzerlik veya bu paralel olayların yer aldığı 

durumlardaki ilk ilişkilerle birbirine bağlanır. 16 Düşmanın vücudundan veya 

elbisesinden ele geçirilen bir parça düşmanın, ölümüne sebep olacağı 

düşünülerek yok edilirdi. Çizilen hayvan resimleri gerçeğine ne kadar benzer 

ise, bu resimler hayvanların ölümüne sebep olmasına yardım edecekti. 

Bu konuda çağdaş bir örnek vardır. Caribbean Voodoo rabipleri 

düşman olarak kabul ettikleri kişi l erin kuklalarını yapıp toplu iğne saplarlar ve 

Orta Afri:;ca'daki bu uygulamalar antrapolog Frobennius tarafından 

anlatılmaktadır. Pygmy kabilesinin antilop avından önce toprak üzerinde bir yer 

açarak hayvan resmi yaptıklarını anlatmaktadır. Gün ağarmasından hemen önce 

av başlar. Güneş ışınları resme ulaştığında, bir kadın kalkar, büyülü sözler 

söyler ve resmin üzerine konaklanır. Bu sırada avcılardan biri resimdeki 

hayvanın boynuna bir ok saplar, sonra üç adam avianmak üzere yola çıkarlar. 

16 MYERS, s. 12. 
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şematize edilmiş insan resimlerini Bushman taraflarında ve Güney Afrika'da 

bulabiliriz. 

Kuzey İspanya'da Altamira'nın ünlü hayvanları pekçok yönden 

Laventine'deki figürlere benzemektedir. Doğalcılık seviyesi çok yüksektir, kuzey 

çalışmalarından bazıları mağara tavaniarına düzensiz biçimde boyanmıştır. 

Buradaki şekiller üç kat büyüklükte eğik olarak yer alır. Renkler dünya 

renkleridir; daha çok kahverengi, kırmızımsı kahverengiler, sarılar 

görülmektedir. Bunlar hayvan yağı, is veya mangal kömürünün eklenmesiyle 

elde edilmiştir. Pasifik'te birtakım grup veya kabile kendi uzmaruna veya 

sanatçısına sahiptir ki bunlar sonuç olarak ilginç yetenekleri sayesinde rahip 

statüsüne yükselmiştir. Çizilmiş olan hayvan resimlerinin en büyük özelliği 

etkili çevrelerinin sert olmasıdır. Bununla beraber resimlerin hareketleri üstün 

değildir. Fakat bir canlılık görülmektedir. Bu çalışmalar ile Basutoland ile 

Afrika'da bulunan diğerleri arasında stil olarak bir benzerlik bulunmaktadır. 

Kuzey İspanya'daki bazı mağaralar dünyaya sesini duyurmaktan 

uzaktır. Bu mağaralarda doğan insaaların buralarda varolmalarının bir sebebi 

yoktur ama daha çok sihir, avlanma, verimlilik ayinlerinin yapıldığı tapınak 

olarak kullanılmıştır. Kuzey İspanya'daki sitelerden biri hemen hemen yarı 

yarıya kayalıktı. Bunlardan biri dikey olarak düşünüldüğünde çeşitli yollara 

ayrılan büyük bir labirent açılıyordu. Mağaradaki resimler gerçekçi ve yaratıcı 

olmaktan uzaktır. Güneybatı Fransa'da insan tarihinin tamamen yeraltında 

bulunan bir grup mağara ile ele alınması zor olmaktadır. Buradaki pekçok 

bölüm hiçbir zaman doğal ışık almamıştır. Mağaralarda bulunan 
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Resim 5. Kuzey İspanya (Altamira Mağarası), Bizon Resmi. 
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tapındıkları tek ve somut bir nesneydi, daha sonraki dönemlerde balta güç 

sembolü, hayata güç verici ve ayrıca bir çeşit cinsel işaret olarak gösterilirdi. 

Ayrıca bu mezarlar Yenitaş Çağı'nın en yaygın sanatı olan büyük 

miktardaki çömlekleri de kapsar. Süslemeler daha çok özel geometrik karakter 

taşır. Bazı durumlarda bu çömlekler sazlardan ve kabuklardan yapılan önceki 

kaplara benzerler, işaretleri, yapıları ve paralel hatları orjinal görünüşünü 

korumuştur. Diğer tip parçalar kil üzerinde işaretlenerek, elle kıvrılarak veya 

döndürülerek tasarlanmıştır ki, bu devirde çömlekçi tekerleği henüz 

bilinmiyordu. 

Ürün ve süsleme tipinin büyük özelliği geometrik ve sembolik 

karakterdeydi. M.Ö. 4.000 civarındaki çömleklerin değişik biçimleri Mısır, 

Mezopotamya ve İran'da bulunmuştur. Neolitik insan en yüksek dekoratif 

başarılarından birini elde etmişti. Teknik sebepler ve ihtiyaçlar önce sembolik 

olmayan çapraşık basitlikte ürün yarattı. Yenitaş Devri sanatçıları Altamira ve 

Lascaux'daki at ve bizon formlarını hatırlamaya çalışmamışlardır. Bunun yerine 

kendi fikri olan yeniden yaratıcı artistik dönemi seçmiştir. Susa'da yapılan 

çömlekler soyut temsi llerden geçişi mükemmel şekilde resmeder. Kabın üst 

çevresindeki namingoların dekoratif bandı bir dizi uzun paralel çizgilerle 

küçültülmüş durumdadır ve altta daha kısa eğri çizgiler ile üstte üçgen parçalar 

yer alır. Vücut için iki üçgene ve boynuzlar için çifte daireye kadar azaltılma 

ı .d'l . . 17 yo una gı ı mıştır. 

17 MYERS, s. 9-15. 
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BÖLÜM ll 

PRiMiTiF SANAT ve ETKiLERi 

2.1. PRiMiTiF (iLKEL) SANAT NEDiR? 

İlkel sözcüğünün bir yanlış anlamaya yol açınamasına dikkat edilmesi 

gerekir. Örneklerin pek çoğu karışık alsada üstün bir teknikle yansıtılan 

gelişmiş ideolojinin kusursuz ürünleridir. İlkel sanatın yamlmaz bir ayracı 

olarak kullamlabilecek evrensel özellik yoktur. Söylerrilebilecek tek şey onun 

ilkel toplulukların sanatı oluşu ve bilinen her topluluğun plastik veya grafik 

sanatlar olarak tanımlanan bu yetenekierin pek çoğunu uygulayışıdır. 18 

Dilimizde ilkel sanatın en eski biçimini tanımlayacak bir kelime bulmak zordur. 

Bu biçimieniş yaşamanın sevinci hayvanların karakteristik yanlan ve canlılığın 

temeli üzerinde bir yoğunlaşmadır. Böyle bir sanat hayat doludur, organiktir ve 

duygulara seslenir. 

Organik nesnelerden zevk almayan soyut sanatın tam tersine dinsel, 

sembolik, entellektüel ve "lızak bir ilgi alanı içinde biçimleri değiştirerek 

uygular. H angi türden olursa olsun ister ilkel, ister modern her sanatın 

18 READ, s.13 
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Primitif sananttaki ananimierin artışı onları bir anlamda 

profesyoneller düzeyine ulaştırmıştır. Bu durum onların masumiyetlerini ve 

düşlerinin kökenierini yitirmelerine neden olmuştur. 

Primitif sanat içinde bulunduğu Endüstri Devrimi'ni zengin veya en 

azından onun vaftiz edilmesini sağlamıştır. İçten gelen sanat düşlere neden 

olmuş ve onları estetik olarak yasallaştırmıştır. Saf sanat, ilkel sanat mekanik 

çağın içsel bölümünün vazgeçilmez parçası olmuştur. Prehistorik sanat, İtalya 

ve Hallandalı primitiflerde olduğu gibi global bir sanattır. 

2.2. AFRiKA iLKEL SANATI 

Afrika kıtası Paleolitik ve Neolitik devir uygarlıklarının birlikte 

görülebileceği özgün bir örnektir. Afrika'nın güney kesirnlerinde yaşayan 

Bushmanlar modern çağlarda da Paleolitik devirdeki ataları gibi yiyecek 

buldukları yörelere giderek göçebe yaşam tarzını sürdürüyorlardı ve toplumsal 

örgütlenme düşüncesine sahip değill erdi. Afrika'da günümüzde Bushman 

sanatını Paleolitik devirdeki gerçek ve daha sonraki devrelere ait ya da ilk 

çalışmalarla aynı genel düzeyde de çağdaş örneklerini bulmak mümkündür. 

Diğer yandan Batı Afrika zencisi, toplumsal refahı artırmak için 

tarımla uğraşan bir topluluğun ve her şeyi ruhlara bağışlayan çoğunluğu 

Animistik dine inai1an bir toplu luğun bir üyesiydi. O sadece hayalgücü ile 

kavranabilecek sihirli güçlerin doğasına ve varlığına inanıyordu. Bu nedenle, 
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Resim 7. Palcolitik Çağa Ait Mağara Resmi. 
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Resim 8. Dövüşen Bizon Resmi, Le Portel Mağarası. 
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onun sanatından bahsederken bu gizli güçlerin tinsel kökenini yansıtmaya gerek 

duyulmaktadır. 

O · bazı modern Expresyonist sanatçılar gibi nesnelerin temel 

özelliklerini irdelemek yerine fiziksel görünümün gerisine ulaşınaya çalışmıştır. 

Diğer bir taraftan modern Kübist Afrikalı heykeltraştan şekilleri basitleştirmeyi 

öğrenmiş ve belirgin şekilde ayrılmış düzlemler sanatçının görünür 

malzemesinin arasına girmiştir. 

Vahşi hayvanlarda olduğuna inandığı gizli güçler düşman, ateş, sel 

veya ruhlar Batı Afrikalı için oldukça güncel olmaktadır. Onun çıkarsaması 

yoğun duygusal güç ve yargı taşıyan fikrin yorumlanmasıdır. 

Afrikal ı sanatçı heykelirıi yaratırken yaşamı kendi içinde yarattığına 

ınanır. Gerçeklik ve Gerçeküstücülük arasında bir ayırım yapmaz. Ancak 

maskların ve heykellerin faydacı l bir dinsel amaca hizmet ettiği için yaptığı 

söylenirse de heykeller bizim için Tanrı'yı temsil etmemektedirler. Masklar 

kabilenin gençlerine karakteristik olarak yırtıcı hayvanlardan, düşman 

kabilelerinden ve diğer güçlerden korkmamayı öğretmek için karmaşık dinsel 

törenlerde kullanılmıştır. 

Afrika sanatı batı dünyasında çözümlenmiş, yorumlanmış ve yeri 

saptarunış bir sanat değildir. Batılı bilim ve sanat adamları 20. yüzyılın 

başlarında Afrika sanatına ilgi duymaya başlamışlardır. Afrika birçok ülkenin 

sömürgesi altında uzun yıllar kalmış olmasına rağmen ne kendi sanatını batı 
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Resim 9. Afrika Sanatına Ait Heykeller. 
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sanatına sunabilmiş, ne de onlardan bir ilgi görebilmiştir. Çünkü bu tür bir 

tavır Afrikaimm yetişme tarzına ve yaşama bilincine terstir. 

Afrikalı ne yaptıysa kendi klanı ve onun simgelediği bir Afrika ruhu 

ıçın (Afrikanizm) için yapmıştır; kendinden öncekilerle sosyalleştirilrniş olan 

koşullara gözünü açmış ve bunun kazandır~ığı duygu, düşünüş, davranış 

bilinciyle kendinden sonrakilere kalacak bir kültü oluşturmuştur. Bu k.iiltü 

oluştururken, içinde yaşadığı toplumun tüm özelliklerini kendi bünyesine 

almaya özen göstermiştir; aklına estiği gibi ürünler vermeye kalkışmamıştır. 

Örneğin herhangi bir törende kullanılacak herhangi bir maskı kendince 

değiştirmeye, stilize ve deforme etmeye yönelmemiş, bu unsurlardan uzak 

durmuş tur. 

Afrika sanatı kelimenin tam anlamıyla geleneksel bir kökenden 

gelmektedir ve bu sanat teknolojik yetersizliklerden dolayı sesini yüzyıllarca 

dünyaya duyuramamış, tekrarın tekrarını sürdürmüştür. Afrika batı ülkelerine 

gözünü en son açan kıtalardan birisidir. Bu nedenle Afrikalı sanatçıların 

yapıtlarını yorumlarken batılı düşünce adamlarının karşısına da bir engel olarak 

çıkmaktadır. Afrika sanatının buna bağlı olarak gelişen bir başka özelliği de 

dünyadaki hiçbir sanat anlayışından, görüşünden dolaysız biçimde 

etkilenmemiş oluşudur. Başka bir deyişle Afrika kendi sanat anlayışında batıya 

hiç denebilecek kadar yer vermemiş bir topluluklar bütünüdür. 

Afrika sanatını tanırolarken üç önemli nokta üzerinde durulması 

gerekmektedir. Birincisi Afrikalı sanatçıların yapıtlarını batı sanatının kendi 
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tanım ve deyimlerini ölçüt tutarak tanımlamak olduğunu ve bununla Afrika 

sanatını tam anlamıyla yorumlamaya hiçbir zaman yeterli olmadığıdır. Örneğin, 

Bafolu (Kamerun) herhangi bir klan üyesi sanatçı tarafından yapılmış bir maskı 

"Expresyonist" diye tanırnlarken bu batının sanat bilimeisi tarafından buna 

yapılmış bir atıftan başka birşey olmamaktadır. Batı bazı ekonomik ve politik 

yapılardan sömürmüş olsa bile Afrika ruhunun özüne giremerniştir. 

İkinci nokta ise sanatı ve sanatçıyı belirleyen Afrika ruhunun 

niteliğiyle ilgilidir. Afrikalı atalarına, tatemierine ve metafizik güçlere 

başvurarak durmaksızın kendi yarattığına inandığı "imgelere" ulaşmanın 

yollarını aramaktadır. 

Üçüncüsü de Afrika kabilelerinde kadını ve kadınları simgeleyen 

fenomenlerin (bereketlilik, doğum gibi) önemsemiş olduğudur. Nitekim tüm 

Afrika'da yapılan mask, fetiş, figür ve heykellerin büyük çoğunluğu kadını konu 

olarak almaktadır ve ona kutsal görevlerinin yanında, üretime yönelik görevler 

de verilmiştir. 

Afrika sanatını belirleyen temel niteliklerin başında yapıtların bireye 

dönük değil, topluma dönük ve ona birşeyler anlatmaya çalışan sanat 

anlayışının ürünleri olduklarını söyleyebiliriz. 
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Resim 10. Afrika'da Kadın Erkek Figürü. 
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2.2.1. Afrika'da Masklar 

Afrika denilince akla ilk gelen Afrika'nın kimlikleri bilinmeyen 

sanatçıları tarafından yapılmış uygar dünyanın insanlarını şaşırtan, kork'Lltan ve 

güldüren maskları gelmektedir. Afrikalıya göre insanoğlunun iki yüzü vardır. 

Biri görünen, diğeri de gizlenmiş olan. Ne var ki insanın bu gizli yüzü tıpkı 

deniz, kaya, güneş gibi ölümsüzdür ve gerçek yüzü de kendini göstermeyen 

ölümsüz yüzüdür. Masklar da bu ölümsüz ve gizli yüzleri temsil ederler. 

Törenlerde takılarak ölümsüz yüzlerin mutlak ölümsüzlüğe erişmiş olan 

atalarıyla gerçek yüzlerini takınrnış olarak konuşabilmelerini sağlarlar. Dinsel 

törenierin en belirleyici özelliği masklardır. Primitillik bu masklarda doruk 

noktasındadır. Tahtadan oyularak yapılırlar; biçimleri ve boyları değişkendir. 

Fakat simgelerren tema aynıdır. Bu maskların görünüşleri ve biçimleri bize 

modern akımları da çağrıştırabili r ve bunların içlerinden binlerce mask 

Kübizmin başyapıtları sayılabilecek düzeydedir. 

2.2.2. Halkların inanış ı anyla Bütünleşen Etkili Anlatım : Resim 

Bu konuda Afrika son derece ilgi çekici bir anlayışa sahiptir. Şöyle ki 

resim, bir maddenin üzerine (örneğin rafya dokuma bir duvar halısının üzerine) 

yapılabildiği gibi, insanın çeşitli yerlerine de yapılmaktadır. Kök boyalar 
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Resim ll. Afrika Sanatına Ait Resim. 
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Resim 12. Afrika Sanatına Ait Dans Maskları. 



Resim 13. Orta Afrika Sanatına Ait Mercan ve 
Boncuklarla Süslü Tahta Maske. 
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kullanılarak yapılan bu resimler özellikle kamıştan veya ağaç kabuklarından 

yapılmış olan kalkanların üzerine motif veya figürler halinde işlenmiştir. 20 

Ayrıca tapmakların iç duvarlarına, ataların durumlarını belirleyici 

olaylar ve av sahneleri resimlenmiştir. Klan ve şefterin hasır evlerinin üstüne, 

şefin güçlülüğünü belirleyici av ve tarım sahnelerinin yapıldığı da 

görülmektedir. 

Afrika resminde yalın bir anlatım hakimdir. Batının sofistik 

ressamlığına karşılık, Afrika resmindeki basitlik (seyreden de baktığı olayı bir 

anda anlama; dolayısıyla korkma, sevinme, heyecanlanma gibi belirtileri 

oluşturması) dikkat çekicidir. Renkler genellikle kırmızı, siyah, sarı ve mavidir. 

Afrika'da resim ikinci planda yer almış, heykel önem kazanmıştır. 

2.2.3. Afrika'da Figürler-Fetişler 

Mie Sikunga 

Suwe vi chilemela 

So ni! 

Myakenda m.kuona 

Mame Mkulu 

Taile mayo 

Nduğu Yangu 

20 Aytunç ALTll\DAL, "Afrika Fetisler Masklar" Milliyet Sanat Dergisi, S. 103, İstanbul, 
1982, s. 9. 
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Şiir Zipua kabilesindeki ergenlik törenlerinden alınmıştır. Şiirin 

anlamı şudur: "Kız, göğüslerin büyüme çağına girdi; yakında süt verecek. Bütün 

kadınlar toplanıp ona ders versinler. İçinde korku olmasın; bırakayım deme 

içtenliğini ... " 

Figürler Afrika'da şiirin somut görüntüsüdür. Her figür için iki ile 

ondört dize arasında değişen şiirler vardır. Bir başka deyişle her figür (aym 

şekil mask, heykel, fetiş) bir şiir ya da masalla anlatılır. 

Afrikalı için figürler batı dünyasındaki bir okulda kullanılan ders 

araçlarına benzeyebilirler. Genç kuşaklar toplumlarını, ataların, aile yapılarını, 

törenlerini, yasaklarını hep figürler aracılığıyla öğrenirler. Hatta heykel ve 

masklar çoğunlukla büyükler için ise, figürler de genellikle gençler için 

olabilmektedir. Çünk.-ü bir anlarnda gençler, figürler aracılığıyla eğitilirler. 

Kabilenin yaşantı biçimi gençlere, figürlerin önünde ve çevresinde düzenlenen 

törenler sırasında aktarılır. 

Figürler, genellikle kilden ve tahtadan yapılmakta, bazı özel 

durumlarda üzerlerine motifler de işlenrnektedir. Figürler bazen somut 

durumları sirngelerken, bazen de fetiş şeklini alabilmektedir. 

Fetişler, genellikle daha gösterişli ve süslü olurlar. Fetiş olarak 

hazırlanan figürlerdeki işleyiş ustalığı daha be1irgindir. Bunlar büyü ve 

sihirbazlıkta kullanılıyordu. 



Resim 14. Afrika Sanatına Ait Maske ve Figürler 
Kroton Yaprakları ve Beyaz Tahta. 
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Afrika sanatının bir diğer dalı da dekorasyondur. Sanatçı burada 

sanatını tam anlamıyla ortaya çıkarır, diğer dallardan farklı bir anlamı vardır. 

Dekoratif amaçla yapılan eserde, ön planda olay değil, anlatım yer almaktadır. 

Malzeme olarak bronz, odun ve kil kullanılmaktadır. Duvar resimleri, kapılar, 

plaketler dekoratif anlayı§la i§lenmi§lerdir. Primitif sanatın belki de en güzel 

örnekleri, dekoratif sanat yapıtlarında bulunmaktadır. 

2.2.4. Afrika'da Heyket 

Afrika'da her sanat dalı öncelikle, hatta tek amaç olarak toplumsal bir 

i§levi yerine getirmek amacına yöneliktir. Afrikalı sanatçı için, yaptığı eserin 

içinde ya§adığı toplumda bir fonksiyonu olmayacaksa anlamı da olmamaktadır. 

Bu bakımdan Afrika'daki heykelciğe bakarken akıldan çıkarılmaması gereken 

özellik heykellerin, doğaüstü güçlerin, bir anlamda vekilierini yüklerımi§ 

oldukları ve topluma bu üstün güçlerin bildirilerini sunmakta olduklarıdır. 21 

Çoğu Afrika heykelinde amaç sihirle ilgilidir. Ba§langıçta baskın 

gelen dine rağmen tarihsel dönemlerde estetik bir faaliyet haline gelen Afrika 

heykeltra§lığı diğer ülke sanatlarından farklıdır. Afrikalılar, üzerinde eserin de 

kullanıcısını ve eserin kendisini korumak için oyulmu§ heykeller bulunan ve bu 

yüzden aynı zamanda dini anlam ta§ıyan çömlekler, silahlar ve diğer nesneler 

gibi birçok faydacıl sanat eserlerine sahiptirler. Birçok kral heykeli dini çapta 

önem ta§ır ki, kralın ilahi özelliği vardır. Ayrıca bazı heykeller tedavi etmek 

amacıyla kullanılırken, bazılarının da anınaya yarayan özellikleri olmaktadır. 

21 ALTINDAL, "Afrika Sanatı ... , s. 10. 
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Resim _l5. 
Afrika Sanatına Ait Heykel 
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Duygusal yönden Afrikalı heykeltraşa, gizemli ögelerden korkmak 

hayat verdi; tinsel yönü açıkça görülen ölüm korkusu, vahşi hayvan korkusu, 

arkadaş korkusu, doğa güçleri korkusu gibi. Fakat onun dürtüleri diğer yönlere 

de kayrnıştır. Heykelleştirilmiş biçimler yoluyla ölüm, ruhlarına ve bu ruhları, 

yaşayan canlılar arasında yönetmeye olan büyük ilgisi, bu sanat dalında bulunan 

birçok ata portresinde sonuçlanmaktadır. 

Heykele verilen Batı Afrika ismi, bedensel şekil verilen soyut bir ruh 

veya bir atanın ruhunun yaşaması için yapılan, bir evi kapsayan "ruh tuzağı" veya 

"tanrı tuzağı" düşüncesini ifade eder. Burada bir atamn yaşam için gerekli gücü, 

örneğin ruhu saklamr ve efsanevi hayvanlar aile totemini oluşturur. Afrikalı 

atasından günlük hayatında her an yardım isteyebileceğinden dolayı, onun 

yaşam gücünü içeren heykel devamlı bulundurulmaktadır. Bu geleneğin büyük 

çapta ata heykeli ve onun yaşam gücüyle ilgili olması, antik Mısır'ın ölüm 

inancıyla sorun olmaktadır. Fakat aradaki benzerlik dikkat çekicidir. 

Heykeltraşlığa ait diğer önemli bir hamle, Kuzeybatı Amerika yerlileri 

ve diğer primitiller arasında olduğu gibi, totemizmdir. Bu kavram insanlar 

arasındaki veya kabileler arasındaki ayrımı göstermektedir. Hindistanlı hayvam, 

klanın koruyucusu olarak tasawur eder; Afrikalı kurucunun yardımcısı ve 

koruyucusu olarak tanımlar. Her klanın ayrı bir totem hayvanı vardır. Primitif 

insan bu totem aracılığıyla, onun gücünü yaşar biçimde nesnelleştirerek, 

korkudan kesin olarak kurtuluşu sağlamaktadır. Aym zamanda hayvanın hızını, 

gücünü ve saldırganlığını içeren bazı niteliklerini kendisine (toteme) sahip olan 

kişiye verme işlevini görmektedir. 
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Resim 16. Afrika Sanatına Ait Totem Başı. 
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Sosyal örgütlenmenin ilk dönernlerinde de, birçok bireyin aynı 

hayvanla özdeşleşmesi onları, değişik totemlere sahip diğerlerinden farklı 

olarak bir araya getirdi. 

Tatemleri yaratanların ve kullananların korku dolu duygularını 

hesaba katarak belirtildiği gibi, estetik kavrarnlar insanların veya hayvanların 

kesin bir ruh hali taşıyıp taşımadığı Afrika vücut heykelinde saklıdır . 

Daima insan vücudu, insan başı veya hayvan biçimi olarak tanırrabilen 

Afrika heykeli, her biçimi geometrikleştirerek ve bir geometrik şekille diğeri 

arasında ilişki :k"1narak kendi kendisini doğallıktan çıkarır. Birçok erkek ve 

kadın figüründe, sanatçı bazı biçimleri, temsil ettiği fikri veya nesnenin duygusal 

özelliklerini vurgulamak için, ahenkli aralıklarla düzenlenmiş koniler, silindirler 

ve diğer şekil dizilerini yansıtmaktadır. Kavisli biçimler yoğun duygunun ve 

korkunun baskın olduğu bütün yaklaşımı nitelendiren bir açıya, sarsıntılı bir 

tatbik ve uyarlamaya sahiptirler. 22 

Yüzseksenbeş kabilenin yaşadığı Afrika'da resım ve heykelin bir 

Afrika bütünlüğü içermesi son derece ilginç olmaktadır. Bu arada Portekiz ve 

Belçika uygarlıklarının yapay etkileri de görülmüştür. Afrikalı sanatçı, 

Portekizli'ye de yapıtlarında yer vermiş ve bu yabancının kendi toplumu 

içindeki yerini belirleyen niteliğini de öne çıkarmıştır. 23 

22 MYERS, s. 14. 
23 READ, s. 42. 
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Resim 17. Geometrik Şekille Oluşturulmuş Bir Erkek Başı. 
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1905-1920 yılları arasında ekonomik-politik işgalin yanısıra Afrika 

sanatı kültür sömürüsüne de uğramış ve Avrupa'da görülmemiş bir ilgiyle 

karşılanmıştır. 

Daha gerçeği, kendilerini, kendilerinden öncekilere kabul ettirebilme 

çabasına girmiş olan genç-aydın gruplarına esin kaynağı olmuştur. 

Afrika heykelciği sanatçılar tarafından ilk kez ressam Maurice de 

Vlaminck arkadaşı Andre Dreain, Dahabey ve fildişi sahilinden gelme 

heykellerden esinlenerek, resim çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmanın 

hazırlıklarına başlamışlardır. Aynı yıl içinde 'Derain'e ziyarete gelen Matisse ve 

Picasso Afrika heykellerini görür görmez "yollarını bulduklarını" 

açıklamışlardır. 

Afrika heykelindeki Primitiflik bu iki ressamı çok etkilemiştir. 

Nitekim Picasso ve arkadaşları Afrika sanatından geliştirdikleri ve Avrupa'da 

resim sanatında "ihtilal" . olarak nitelendirdikleri Kübizm'i kLirmuşlardır. 

Bunların yanında, Modigliani, Alman Expresyonistleri ve Die Brücke 

grubundan Ernst Ludwig, Kirchner ve Karl Schmidt, Rottluff, Wasily Kandinsky 

ve Paul Klee Afrika heykel ve masklanrıı inceleyip, yapıtlarında esin, biçim ve 

nitelik kaynağı oluşturmuşlardır. 

Picasso daha 1907'de "Demoisellesd Avignon", (Avignon'lu Kızlar) 

tablosuyla kübizmi başlatmış ve Afrika sanatından geniş ölçüde etkilenip, 

yaradanmış ve bunu ilk uygulayan sanatçı olmuştur. 24 

24 AL TINDAL, "Afrika' da ... , s. ll. 
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,-

Resim 18. Pablo Picasso, "Avignonlu Kızlar" . 
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20. yüzyılın başlarındaki Primitif veya Afrikanizm ögelerini taşır. 

Lipchitz gibi Modigliane'nin Afrika kökenli form içeren tabloları 

bulunmaktadır. 25 

Kutsal sanat insamn iç dünyasına etki yapabilen ve doğruları daha 

simgesel biçimde ortaya koyan bir yoldur. Sanatsal nesne bazen kozmik bir 

niteliği, bazen kozmik gücü simgelemek, bazen de belirli bir bilinci yaratmak 

amacım taşır. Afrika sanatırun bu yönde olağandışı gizem ve güç nitelikleri 

vardır. Geleneksel Afrika sanatçısımn amacı bir şeyi doğru biçimde kopya 

etmek değil, belirli bir özelliği kesin biçimde yakalayarak, yaptığı heykelin ya da 

oymanın, istenilen kozmik etkisi yaratmasını ya da onda ruhunu barındırınasım 

sağlamaktır. 

2.3. OKYANUSYA iLKEL SANATI 

Okyarrusya terimi Avustralya'yı, Malenezya'yı, Mikronezya'yı ve 

Polinezya'yı kapsar. Bu .k'liltürel bölgelerden her biri en azından diğer biriyle 

kesin benzerlikler gösterir. Bu yüzdendir ki, bütün gruba özgü üslupla ilgili bir 

özellik bulmak güç olsa da, onlar ortak bir şebeke oluştururlar. Yeryüzünün bu 

geniş parçasının değişik halkları anakıta Asya'dan dalgalar halinde göç 

edenlerin torunlarından oluşur. O.k')'anusya'run bugünkü sakinlerinin atalarının 

değişik ırk kökenieri vardı ve kültürel gelişimin farklı evrelerine eşit olarak 

aitlerdi . Şimdi bu bölgede bulunan değişik medeniyet türleri Afrika'ya nispeten 

25 MYERS s. 397. 
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dış etkenler olmaksızın gelişti. Fakat adalar arasındaki devamlı hareket sanat 

eserlerini içeren kültürel fikirleri yaymaya özendirdi. 

Temelde bütün kesici aletler; kılıçlar veya taş bağlaruruş ağaçtan 

yapılmaydı. Geçirn genellikle tarım ve balıkçılıkla sağlanıyordu (insanların 

yerleşik olduğu küçük arazilerin doğası yüzünden). Bu ırklar yerleşik ve bizim 

deyimimizle Neolitik dönemin insanları olarak adlandırılabilir. Mimari, 

heykeltraşlık ve resim sanatları ağaçtan veya ağaç üzerine yapılıyordu. Bazen de 

taşları kullanıyorlardı. Genellikle bu üç sanat, özenle oyulmuş evler ve benzeri 

büyük binalardaki gibi, biraradadır. Heykel genellikle toprak veya bitkisel boya 

maddeleri ile renklendirilir. Sepetçilik güney Pasifik'te oldukça yaygındır. Fakat 

çömlekçilik ilkel olarak Malenezya bölgesinde yapılır. Mrika'da olduğu gibi 

atalara ibadet (saygı), animizrn ve toternizrn sanat için temel güdüleri 

(motivasyonları) sağlar. Fakat bu geniş bölgenin uzak bölgelerinde farklı olarak 

ifade edilir. 

Coğrafi geniş lik ve Oh.)'anusya'nın önemli sanat merkezlerinin özelliği 

için belli sınırlar olmamasına rağmen bazı kapsamlı genellerneler mümkündür. 

Sınıflandırmanın bir sistemine göre üç kapsamlı üslupsal eğilim vardır: 

Bunlardan ilki, herhangi bir süslernenin; nesneye ve onun yapılış tekniğine göre 

oluştuğu son derece basitleştirilmiş veya soyutlaştırılrnış doğal formlar 

(şekiller)la ilgilidir. Bu tür üslup, Marianas, Caroline, Marshall ve Gilbert 

adalarının oluşturduğu Mikronezva'da vardır. Bu stil Martlock Adası'nda 

bulunan ev maskesiyle açıklanabilir ki modern Alman Exprestyonist ressam 

J awlensky'nin resimlerinin ve modern Prirnitif Modigliane'nin heykellerinin 
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Resim 20. 
Oyulmuş Maori Ev Sütunu. 
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biçimini hatırlatır. Bu ve buna benzer eserlerdeki ifade yoğunluğu; yüz, sanki 

gerilim ve duyguyu artırma amacıyla kasten gerilmiş gibi gözler, ağız ve 

dudaklar için uzatılmış elipsler dizisi için, insan yüzünün sertçe çekilmesiyle 

sonuçlamr. Bu maske topluluk üyeleri tarafından aym zamanda sosyal merkez 

olarak kullamlan bir tören merkezi ve meclis evinde üçgen bir süs hizmeti 

görür. 

Okyarrusya sanatımn ikinci bir bölgesi Polinezya civarında odaklamr 

ve Hawaiian, Marquesas ve Samoa Adaları'mn ve Yeni Zelanda'yı kapsar. 

Burada doğa şekilleri (formları) geometrize edilmiştir ve yüzeyinin 

dekorasyonuyla birlikte süslenmiştir. Bu stil, iyi bilinen baş tarafı insan başım 

andıran Markiz (Marquesos) Adaları'mn oyulmuş ağaçtan sopalarıyla 

açıklanabilir. Bu sopalar nispeten karmaşık Neolitik tipli yüzey süslemesi hem 

de katı bir sadeleştiriimiş geometrik biçimli insan başı figürleriyle kaplıdırlar. 

Bu tür sopa; doymak bilmez yamyamcılık ve insan kurban etme ihtiyaçları 

yüzünden sayısız, devamlı diğeriyle savaş halinde olan küçük kabilelerin yer 

aldığı kültürde, Markizli adamın eşyaları arasında önemli bir yer tutar. Günlük 

kullanımda başka amaçlar için de kullamlabilirdi. Toplumdaki diğer sanat 

nesneleri, büyücülerin ruhları tuzağa düşürmek için kullandıkları araçların 

parçası olan şeytan figürlerini içerir. Bunlara Tikis denir. Ağaç veya taştan 

yapılabilirler. Ana malzemeler dünyanın bu kısmında bulunabilmektedir. 

Polinezya_ kültürleri diğer Okyarrusya kültürleri gibi daha gelişmiş 

komşularından nispeten etkilenmemelerine rağmen, Yeni Zelanda Maoris'in 

gelişmiş ve karmaşık sanatında açıkça hissedildiği gibi, ilk yerleşenler 



57 

Resim 21. Ev Maskesi - Oyulmuş Sopa Başı. 
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Endonezya'dan gelmişlerdi. Bu gururlu savaşçı ırk, oyulmuş gemi başlarında, 

ev sütunlarında ve kapı ve pencerelerin üst eşiklerinde, savaş sapalarında ve 

diğer aletlerde, hristiyanlık öncesi Avrupası'nda Neolitik keltlerin veya sonraki 

İrlandalıların işlediği bronzlar kadar karmaşık bir sanat geliştirdiler. Buna 

rağmen sonraki araştırmalarda, Maori nesneleri nispeten savaşçı insanları 

yansıtır. Klasikleşmiş insan ve hayvan başları, Mrika sanatlarının açıkça yaptığı 

gibi korkunun aşırı tonlarını gösterir. 

Markiz (Marquesos) ve diğer ilkel toplumlardaki gibi, Maorisler 

arasında iki değişik ifade metodu vardır. Biri kadınların sanatlarını kapsar: 

oldukça basit bir köşeli geometrik stilin göründüğü sepet, pelerin ve 

benzerlerinin yapımı gibi. Diğerleri ise ağaç, oyma silahlar, dekorasyon ve 

dövmecilik sanatlarıdır. Bu tür iş için yüksek kabiliyet gerektiğini gözönüne 

alarak, şurası kesindir ki, bu tür ilkel toplumlarda, sanatçı çok özel bir 

profesyonel sıfata sahip olmuş olmalıdır. 

Pasifik'teki üçüncü genel üslupla ilgili tipi; Avustralya anakıtasının 

kuzeydoğusundaki adaların büyük bir yarım dairesini kapsayan geniş bir bölge 

olan Malenezya'da bulundu. Burası yeni Hebride ve yeni Kaledonya ile birlikte, 

Yeni Gine, Yeni Britanya, Arnirailik ve Solamon Adaları'nı içine alır. Bu 

sanatın temeli, doğal biçimlerin çarpıtılması ve onun ahenkli kavisler içinde 

uyumudur. Bu stil Yeni Gine'de Papua körfezinde bulunan dans maskesinden 

faydalanarak genel bir şekilde (birçok varyasyon vardır) örneklendirilebilir. Bu 

tür nesneler, 270-400 cm uzunluğundaki palmiye ağacı iskeleti üzerine gerilmiş 

büyük kabuklu maskeleri giyen adamlar ortaya çıktıktan sonra, insan kurban 
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Resim 22. Mimi Ruhlarının Ağaç Kabuğuna Çizimi 
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etmeden önceki bir zaman süresinde abartılı törenierin parçasıdır. Bu büyük 

maskeler ve resimler daha küçük tipleri profesyonel sanatçı tarafından değil, 

tasvir edilen özel ruhun koruması adı verilen grup tarafından yapılır. 

Karakteristik olarak, geniş açılmış ağız ve gözdağı veren dişleri ön plana 

çıkarır. Yüzün geri kalan kısmı gözlerin, alnın, saçın ve diğer kısırnlarının 

organik veya bitki benzeri soyutlama dizisine bölünür. Burada Meksika ve 

Brezilya'daki dirıi törenlerinin halk danslarıyla, onların sepet örme işiyle ve 

ayrıca Afrikalılar'ın benzer animistik ve totemistik amaçlarıyla benzerlikler 

hissedilir. Malenezya'daki Arnirallik Adaları'nın ata figürü, biçim ve mana 

açısından Afrika heykeltraşlığıyla benzerlik taşır. Bu, açık ağız, kısa kesilmiş saç 

ve büyütülmüş kulak memeleri, o bölgerıin sanatının özelliğidir. 

Avustralya yerlileri ilkel insanların en az gelişmişleri arasındadır. 

Avrupalılar bu kıtaya ilk geldiklerinde yerliler geleneksel manada çömlekçilik 

ve evler hakkında hiçbirşey bilmiyorlardı. Eskitaş Devri insanları gibi genellikle 

mağaralarda yaşıyorlardı. Eskitaş Devri'nin son dönemlerindeki gibi, sanatları 

Cilalıtaş Devri'nin doğalcı ve sembolcü üslubu arasında bir yerde düşünülebilir. 

Bu onları bizim Oh.')'anusya halkının bazılarının etki alanına çeker. 

Avustralya yerlisinin en ilginç sanat eserlerinden biri üzerinde; parlak 

şekilde resmedilmiş yarı doğal hayvan ve balık figürlerinin, iç organlarımn 

görüntüsü doğal olmamasına rağmen kaba hatlarıyla gösterildiği ağaç kabuğu 

üzerindeki resime "X-ray", "röntgen resmi" denir. Aynı derecede ilginç olan; 

insanların filmi ve ruhların dünyası ile meşguliyetlerinin tasvirleridir. Kuzey 

Avustralya'daki Arnhem bölgesinden yerli bir sanatçı tarafından resmedilen bir 



Resim 23. Okyanusya Sanatına Ait 
Tahta-Demir Karışımı Ata Heykeli . 
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ağaç kabuğu o bölgenin batısındaki kayalık mağaralarda yaşadığına inanılan 

efsanevi Mimi ruhlarını gösterir. Çok zayıf, güçsüz oldukları düşünülüyor ki, en 

hafif esintirıin onları uzaklara götüreceğinden yalnızca durgun günlerde 

avlandıkları farzediliyor. Bu resimde kamplarına çağırdıkları bir insan için 

düzenledikleri bir tören gösteriliyor. Hayald bir şekilde korkutma figürü 

modern ressam Paul Klee'yi çağrıştırıyor. Bu eserler bir tür masum ve hayali 

büyüyü ifade eder. İlkel insanların harika ruh dünyası devamlı olarak 

farkedile bilir. 

2.4. AMERiKA iLKEL SANATI 

Kuzey Amerika'nın kuzey batısındaki Eskimoları, aynı zamanda ilkel 

kültüre aittirler. OJ...ryanusya insanlarının aksine, onların çoğu yerleşik toplumlar 

içerisinde tarım ve balıkçılıkla geçinirler. Alaska Eskimalarının tarım bilgisi 

yoktur. Balıkçılık ve avcılıkla yabani çilek yiyerek av faaliyetleri ve mevsimler 

yüzünden bir bölgeden diğerine taşınarak yaşamlarını sürdürürler. 

Kemik ve fildişinden yapılma birçok iyi sanatsal nesnelere rağmen, 

dalgaların kıyıya sürüklediği odun parçaları, onlara kepçeler, köseler ve aynı 

zamanda odundan tören maskeleri üretmede yardımcı oldu. Ölümden sonraki 

bir hayata inanma ölüme tutkuyu doğurur. Ve ruhlara aşırı inanış ilkel 

dünyanın tipik totemizmi ile ilgilidir. Onların fildişi oymaları, hayatın devamı 

için gerekli olan ayı lar, fok balıkları, marslar ve diğer hayvanları çok doğalcı 

yansıtır lar. 
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Bunlar yiyecek, gıysı ve ateş için yakıt sağlıyordu. Bu düzeyde 

eskimalar için yaklaşık olarak Eskitaş Devri insaru oldukları söylenebilir. Fakat 

dinleri, ruhsal güçleri somut biçimde gösterme ihtiyacı ve animizm ve 

toternizme inanmaları açısından Cilalıtaş Devri insarunkiyle ayrudır. Eskima ve 

diğer kuzeybatı yerli halkının tören maskelerinde, çıngıraklarında ve ruh 

yakalayıcılarında (başı boş dolaşan hasta ruhun, tekrar sahibine dönene kadar 

düzenlenen) temsiller; Afrika ve Okyarrusya'daki gibi soyuttur ve korku aşılar. 

Bu klan veya grubun insan ve hayvan biçimlerinin güçlü, duygulu soyutlamaları 

olan kuzeybatı yerlilerinin parlak renge boyanmış totem başlıklarında açıkça 

görülebilir. 

Kuzeybatının bazı yörelerinde oldukça ustaca ve karmaşık süslemeye 

yarayan soyut biçimler Thlinkit ve Haida yerlileri tarafından üretildi. Bu tür süs 

sanatçının kunduz, kuzgun veya diğer tasfirlerinin görüntüsünü asla 

kaybetmediği yuvarlak kenarlı göze çarpan çizgisel motiflerin her tarafı 

karelenmiş kısımları ile karakterize edilmiştir. Bu yerliler sık sık vücudun 

değişik iç organlarını açığa çıkaran şeffaf fonnlar yaratarak; insan ve 

hayvanların iç yapısını resmetmeyle de ilgilendiler. Doğrudan bir ilgi olmasına 

rağmen bu hareket, Avustralya yerli resmin "X-ray (röntgen resim)"ni çağrıştırır. 

Birleşik Devletlerin güneybatı yerlileri birkaç bin yıl önce yerleşik 

toplumlar kurdular. Buralara çok katlı evler inşa edildi ve insanlar buralarda 

barındılar. Yeriiierin tümüyl e insanl ığın geli şiminin Neolitik dönemine özgü, 

geometrik olarak iyi dekare edilmiş seramik ve tekstil sanatı yanında çok 

gelişmiş bir tarım sistemleri de vardı. Dünyanın değişik bölgelerinde Eskitaş 
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Resim 24. Amerika İ l kel Sanatı Totem Başı. 
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Resim 25. İnsan ve Hayvan Biçimlerinden Oluşan Mask. 
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Devri ve Cilalıtaş Devri diye isimlendirilen gelişme dönemleri değişik zaman 

dilimlerini takip eder. Fakat genelde geometrik soyutlama sembolik anlamı 

olsun veya olmasın sonraki dönemi simgeler. Değişen zamanlarda uzak 

mesafedeki insanlar arasındaki, Neolitik kültürün dünya çapındaki büyüklüğü 

insanoğlunu; medeniyetlerini kuran kültürel gelişirnin bir sonraki sahnesinde 

kurum olarak yer almıştır. 26 

26 MYERS, s. 14-17. 
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Eski Mısır'dan günümüze dek popüler veya primitif sanatçıların boş 

zamanlarında tartıştıkları konu çevrelerini saran dünyanın doğası üzere 

tartışmalardır. Özellikle 18.yüzyıldan sonra bu konudaki tartışmalar ABD ve 

Avrupa'da çok yaygınlaşmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda Bavyera'lı ve Kuzey 

Amerika'lı anonim sanatçılar, karton yüzeyler üzerine birtakım resimler 

çiziyorlardı ve gezgin şarkıcılar konuyla ilgili şarkılarını söylerken, ellerinde 

sopayla resimleri gösteriyorlardı. Bu resimlerin tümü anonim konuları 

içermekteydi ve primitif sanattan ziyade popüler bir sanatı belirlemekteydiler. 

Daha sonraları geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru çağdaş sanatla birlikte ortaya 

çıktı. 

18. yüzyılda Leonarda Jaquim (1738-1789) ve Joao Francisco Muzzi 

(özellikle 18. yüzyılın ortalarında daha aktifti)'nin bildik çizgileriyle 

karşılaşıyoruz. Bunlar Rio'nun günlük yaşamını anlatıyordu. Bu sanatçıların 

çalışmalarında Avrupa'nın artistik etkileri izlenmekteydi. 



Resim 26. Brezilya Sanatına Ait Anonim Resim, 
Paulo. 
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Çağdaş primitif resmin gerçek öyküsü Henri Rousseau ile başlar ve 

diğer büyük sanatçıların arasında yer almasını sağlar. Wilhelm Uhde'nin onun 

yapıtlarını satın alması ve ona önem vermesi ile sürrealizm Rousseau'yu 

yürekten benimsemiştir. Fantastik gerçekliğin ilk ustaları Rousseau'dan sonra 

ortaya çıktı. Bu ressarnlar doğayı izleyerek kendi şiirsel anlatırnlarını 

oluşturmuşlardır. Ancak hiç bir zaman tuvallerini bir manzaranın önüne 

kurmamışlardır. Her türlü "izm" den kendilerini sıyırmışlardır ve teknik 

çalışmaları da onları diğer çağdaş sanat akımlarına yaklaştırmıştır. 

Hayal dünyalarının özgürlüğünü sağlamak ve hislerini anındalığını 

devam ettirmek için kendilerini yanlızca kendilerinin şiirsel duyarlığına teslim 

etmişlerdir. Böylelikle primitif sanatçılar doğanın lirik gerçekliğinin çağdaş 

temsilcileri olmuşlardır. Yaşamın kaba saba yönlerini görmüşler ve kenar 

mahalleleri, tarlalarda çalışan işçileri resmetmişlerdir. 

Artistik olarak konuşacak olursak, primitif sanatın çağdaş sanat gibi 

evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Bir Brezilya resmi, Fransız, i\lman veya Kuzey 

Amerika'lı yandaşlany~a benzerlik gösterir. Primitif sanatçılar objelerini 

kendilerinin yoğun gerçekliği içine oturtınayı isterler. 27 

27 Al\TDREA, s.65 



3.2. PRiMiTiF SANATlN BATI SANATINA VE 

SANATÇlLARlNA ETKiLERi 

70 

Özellikle Mısır, Mezapotamya, Hint, Çin, Japon, Eski Amerika'lı yerli 

halklarıyla Afrika, Avustralya ve Ük')'anusya adalarında yaşayan ilkel topluluklar 

gibi Batı dünyasına yabancı kalmış halkların sanat ve etnografik eserleri, 19. 

yüzyılın içinde görülmeye, araştırılmaya, Batı merkezlerine taşınmasına ve 

tasniflerinin yapılarak müzelerinin kurulmasına başladı. Batı, özellikle 19. 

yüzyılda yeni bir Rönasans'a olanak vermeyen Yunan-Roma antikitesinden 

ümidi kesince, bu uzak ülkelerde, yani endüstrinin girmediği eski uygarlıkla 

prirnitif halklarda, insanın sanattaki sıhhatli ilk adımlarının göründüğü eserleri 

bulacağını ümit ediyordu. Biz bu düşünceyi Gauguin'de de görüyoruz. 28 

Gauguin makina medeniyetinden nefret ediyordu ve bugünün sanatını 

beğenmiyordu. Gauguin: "Avrupa sanatı duyudan geliyor ve tabiata k.Lilluk 

ediyor. Halbuki primitif (ilkel) sanat, ruhtan çıkıyor ve tabiatı 

kullanıyor. .. Manevi sefaletimizde kurtulmak için tek yol çıkarsız, aklın 

kanuniarına dönmektir." diyordu. Bunun için Gauguin kaygısız seveceği, resirrJe 

geçireceği saf, katıksız bir hayat peşinde yola çıkmıştır. 29 

Heykeltraş: Özellikle ba ılı sanatçılardan bazıları, Ük')'anusya Adaları, 

Afrika, Avustralya,- Malinezya Yb. gibi henüz yaşamakta olan ilkel halkların 

28 TURAN!, Çağdas , s.119. 
29 Lou ıs HOURTQA, (Çcv.Burhan TOPRAK) San at Salıeserleri, G .S.A. Ya)mları, S.22, 

İstanbul, 1967, s.'257. 
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eserlerinde primitif sağlam bir arkaizmin ilkel fakat sıhhatli biçimlerini 

farketmişlerdir. Bu heykelleri Expresyonist anlatım, Post Empresyonistler, 

Kubistler ve 20.yüzyılın ilk yarısında batılı ressam ve heykeltraşları özellikle 

Expresyonistleri büyülemiştir. Gauguin, Picasso, Braque ve Kırchner, Müller, 

Nolde gibi ressamlar ile Brancusi gibi heykelciler, bu ilkel eserlerin basit 

arkaizminin yarattığı anıtsal, efsanevi biçimlerneye hayran kalmışlardır. 

Paris'teki Musee de I'Homme ile Berlin ve Batı'nın diğer birkaç ülkesindeki bu 

ilkel eserleri bir araya getiren müzelerin, özellikle 19.yüzyılın sonu ile 

20.yüzyılın başında nasıl bir ilgi ile arandığı bilinmektedir. İşte bu ilgi 

yaygınlığının sanattaki etkileri büyük olmuştur. Özellikle 19. yüzyılın son on yılı 

bu resim sanatında meydana gelen en önemli değişikliği yapmıştır. 

İlk büyük uygarlıklada ilkel kavimlerin, basit doğal malzemeleri nasıl 

değerlendirdiklerini anlayan Batı'lı sanatçılar, sanatta mükemmelleştirme 

özentisinin zararlı ve kısırdöngü olduğunu farketmişlerdiL 

Sahte parlaklığının, rutin işçiliğinin, gösterişin sanatta önemli yeri 

olmadığını da gene bu ilkel eserlerden somut bir şekilde öğrenmişlerdir. 

Zenci müziğinin batı müziğini etkilemede yoğunluk kazandığı zaman 

da bu sıralara rastlamaktadır. 

Bu ilkel ~serlerin modern sanatta yaptığı en önemli etki, doğanın 

optik görüntüsüyle ilgili biçimin sanatçıyı dar bir kalıba soktuğu yönündeki 

görüşte toplanıyordu. Böylece optik görüntüyle ilgili geleneksel Batı arılayışı 



Resim 27. 
Afrikalı Sanatçıya Ait Mask 
ve 
Paul Klee'nin Resmi. 
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kökten sarsılmaktaydı. Yani burada optik görüntü değil, sanatçının yaratacağı 

psikolojik görüntü önem kazanmaya başlamıştır. Bu anlayış da, Batı sanatına 

yepyeni bir perspektif getirmiştir. 

Batı'nın Expresyorıist sanatçıları, ilkel kavimlerin psikolojik 

tasvirlerin, endüstri ülkelerinin sanatta düştükleri çıkınazın nedenlerini 

araştırdıkları sırada keşfetmişlerdir. Tabii bu keşif, bir bakıma, Batı'nın 

binlerce yıldır büyük değer verd iği antik Yunan-Roma temeli üzerine kurulu 

sanatın büyük ölçüde sarsıldığı görülmüştür. Bu nedenledir ki, Expresyonizm, 

bir bakıma Batı sanatının kendini yenileme çabasının en önemli hareket noktası 

olmuştur. 

Batı'nın geleneksel optik biçim endişesinin, yerini psikolojik biçime 

terkettiği sırada ilkel kavimlerin eserleriyle ilgilenişi ve bunun ruhbilim 

çalışmalarına paralel bir zamanda oluşması bir rastlantı olamamaktadır. 30 

Batıda sanat adına yapılan çalışmalarda, kendini yenileme çabasının 

hareket noktası olan Expresyorıistler, ilkel kavimlerin basit, kaba, arkaik 

biçimlerinin kendi çalışmalarına etkileyici amtsal bir yerıilik getireceğini 

anlamışlardı. Bu ilkel arkaizm, Batının geleneksel anatomik anlatımını, optik 

detaylandırmaları, görüntü-portre geleneğini reddediyar ve figürleri basit bir 

anlatıma yöneiterek sanatta anıtsal etkinin büyük kitle biçimlernelerinden 

doğduğu gerçeğini, Batılı sanatçının bilincinde uyandırıyordu. Burada bir 

noktaya dikkatleri çekmek gerekmektedir: İlkel kavimlerin Expresyonist 

30 TURANI, s.121. 
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heykelleri, hem biçime, hem renge dayanır. Bu heykellerde biçim, arutsal 

sadeliği; renk ise anlatım yönünden bağırıcılığı ve yoğun bir duygunluğu 

yansıtmaktadır. 

İlkel heykellerdeki bu basit, arkaik biçimlendirme bu kaba ve 

geometrik anlatım, fotografik yani optik batı geleneğinin yenilenmesinde ve 

onun arınmasında önemli bir adım olmuştur. Ancak batılı sanatçılar anlatım ve 

biçimlendirmede görülen geometrik biçim yerine kaba ve basit geometrizrrıi 

benimsediler. Picasso'daki Geometrik-Kübizm ise giderek biçim bakımından 

Yeni-Klasizm'e vardı. 

Öyle ki, primitif kavirnlerin ilkel arkaizmi, aynen zenci müziği gibi 

Batı'daki sanat toprağında tutunmuş ve yeni bir Klasizm'e varmıştır. Ancak bu 

Klasizm, rengi terkederek, hantal, kaba ve biçimciliğin yolunda ağır, büyük 

figürleri benimsemiştir. Bu transformasyon, psikolojik renk ve biçirrıin, yapısal 

bir anlatıma yönelmesi olmaktadır.31 

Sanat eserlerinin ortaya çıkış kaynakları incelendiği zaman, primitif 

halk resimlerinin toplumsal psikoloji ile ilgili oldukları dikkati çekrnektedir. Bir 

başka deyimle dışavurumcu anlatıma dayalı tasvirler oldukları anlaşılmıştır. 

Psikolojik depresyonla ilgili resimlerin optik görüntüye değil, insan içinin 

abartılmış duygularına, ti tremelerine, ekstaz içinde kalmalarına bağlı oldukları 

görülmüştür. 

31 TURANI, s.131. 
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Resim 28. İlkel Topluluklara Ait Mask. 
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Bütün ilkel kavimlerdeki ifade, anlatım biçimi de bu yüzden 

dışavurumcu (Expresyorıist) olarak kabul edilmektedir. 

Buna karşın ikinci bir dışavurumculuk (Expresyorıizm)'da insanlık 

tarihinde 19.yüzyılın son çeğreği ile 20. yüzyılın başlarında tekrar görülmekte ve 

absraksiyona varmaktadır. Bundan dolayı hem Mezolitik dönemin avcı-çoban 

hayatından tarıma geçmek üzere olan toplumlarında, hem de 1910 yıllarından 

bu yana oluşan Batı plastik sanatlarında gözlemlenmektedir. Ve sanat ilk kez 

mutlak soyut anlayışın bilincine varmıştır. 

Sanattaki anlatım aşamalarını üzerinde bazı ünlü düşünürlerin 

görüşleri de bulunmaktadır. Gauguin, Van Gogh ve Nabis'ler gibi ruhsal 

birikimler içinde olan ve ilk öncü dışavurumcu'lar olarak kabul edilen 

sanatçıları izleyen bir Picasso'ya, bir Nolde'ye, bir Kirchner ya da bir Rauault'ya 

bakılacak olursa, bu zaman süresi içinde doğa renklerinden, doğa biçimlerinden 

uzaklaşıldığı ve doğa karşısında çalışan Post-Empresyonist'lerin tutumunun 

artık görülmediği ve giderek eserlerin akıldan çalışıldığı dikkati çekmektedir. 

Bu nedenle renk ve biçimlerde Okyarrusya kavimlerinin primitifliği, katılığı, 

abartmaları ve dramatizmi ortaya çıkar ki, bu duygusal figür ve nesne boyutları 

doğada gözlemlenemez. 

Bu dışavurumcu biçim ve renk dramı, bir yandan sanatçının bilinçli 

olarak bulup çıkar_dığı bir sonuçtur. Ve bu durum bir bakıma sanatçının 

doğadan ayrılarak kendine dönmesidir. Dolayısıyla, dışagözlemden içegözleme 

geçiş gibi görünen bir tutum söz konusudur. 



77 

Kübizmin doğuşunda da prirnitif sanatçılardan zenci plastiğinin 

önemli katkıları olmuştur. Matisse ve Fovlar İran minyatürleriyle halılarına ve 

Kuzey-Afrika çinilerine merak sarmışlardır. Batılı sanatçıların çoğu 

yapıtlarında, primitif sanatın etkilerini gösteren eserleriyle karşılaşmaktayız. 32 

Avcı kavimlerin toprağa yerleşmelerine doğru, sanatsal 

arılatımlarındaki, kendilerine, kendi iradelerine yönelmelerini hatırlatmaktadır. 

Primitif sanatın, düşünce aşamalarını biçimlendirmede de önemli etkileri 

olmuştur. 

İnsanoğlu 20. yüzyılın başında toprağa ilk yerleşen insanların geçirdiği 

düşünce aşamasına paralel bir durum yaşamaktaydı. 

Ortega Y. Gasset bu gözlemi yapmıştır ve primitif insan ile modern 

insanın içinde bulunduğu toplum ve düşünce ortamına değinmiştir. 

Expresyonist'in biçim, çizgi ve renkleri doğayla uyum halinde değildir. 

Bu doğaya başkaldıran, korunmasız bir insanın kendi inançlarını yansıtan, akla, 

mantığa dayalı olmayan bir tavır takınmıştır. Fovizm'de de durum böyledir. 

Tamamen içten gelen vahşice bir anlatım, saf renklerin kullanılması ve 

nesnenin etkisi rastlantıya bırakılıyordu.33 

Gerçeküstücülüğün ilk bildirisi 1924'te Andre Breton imzası altında 

yayımlanırken yaratma ve düşüncenin kaynakları olarak hayal gücüne, akıl 

32 IBŞIROGLU,Sanatta .. ,Istanbul, 1991, s.30. 
33 TURANİ, s.152. 
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Resim 30. Paul Gauguin .. "Nereden Geliyoruz-Neyiz-Nereye Gidiyoruz?" 
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3.3. AVRUPA VE ABD'DE PRiMiTiF RESiM 

Guillaume Apollinaire, Henri Rousseau'nun şiirsel ve anında ortaya 

çıkıveren dehasının 1906'da keşfetti. Bundan hemen sonra, onun sanatı sanat 

taeiri Wilhelm Uhde tarafından yayıldı ve tanıtıldı. Uhde daha sonra diğer 

primitiflerinde propogandasını yapacaktır. Bunlar, Serapine Lauis ( 1864-1934 ), 

Louis Vivin (1861-1936), Andre Bauchaht (1873- 1961), Camille Bombois 

(1883-1976)'di. Daha sonra bu sanatçılar toplumun popüler yıldızları haline 

geldiler. 

Kuzey-Amerika'lı ressam Max Weber (1881 -1961), Paris'teki 

çalışmasından sonra, 1905 yılında Cezanne ve Henri Rousseau'nun 

çalışmalarıyla tanıştı. Çağdaş pri mitifler onun çalışmalarından çok etkilendiler 

aynı zamanda Amerikan kızılderililerin, Eskimaların sanatlarıyla ilgilenen 

Weber bu konuda araştırmalar yapt ı. 

ABD'ye döndükten sonra Uhde ve Weber, Rousseau'nun bir sergisini 

desteklediler ve organize ett iler. 1908 yılında Newyork'ta sergisinin gösterdiği 

başarı ulaşılmazdı. Duran- · Ruel t arafından otuz yıl önce ABD'de tanıtılan 

Empresyonistler, Fransa'da hala reddedilmekteydi. 

Çağdaş primi tiflerin s anatı ki ülkenin kendi primitiflerini de 

içermekteydi, A.B.D.'de ilgi ve dikkatle izlendi. Joseph Pickett (1848-1918), 

John Kane (1860-1934), Patrick Sullivan (1939) ve özellikle Anna Mary 
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Robertson Moses, yani meşhur Grandma Moses (Büyükanne Moses) 

(1860-1961). Büyükanne Moses, elli yaşından sonra fırçasını eline alarak kırsal 

Amerika'nın manzaralarını çizdi, Kuzey Amerika'nın Rousseau'su ulusal bir 

kişilik haline geldi. New York eyaleti valisi, Nelson Rockefeller 1960 yılında 7 

Eylül tarihini eyalet bayramı olarak ilan etti. Bu sanatçının yüzüncü doğum 

yılıydı. 

Saf resim Almanya'da gerçekte 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya 

çıktı, Naziler sanatın bu türünü dejenere sanat olarak adlandırıyorlardı. 

Almanya'daki isimler arasında Bruno Epple'ın (1930) adı geçer, bu üniversite 

profesörü sanatsal çalışmalarına 1955 yılında başlamıştı. Constance Gölü, 

popüler temalar, sokaktaki yüzler, insanların işleri ve hünerlerini otodidaktik 

biçimde resimledi. Diğer primitif ressamlar gibi, Epple da doğanın ve çevresinin 

bir anda sorgulamasını yapıyor, renkte, oranda ve perspektifte deformasyorıla 

plastik şiirselliği yakalamaya çalışıyordu. 

Primitif sanat, Louvre ve Ermitage (Leningrad) gibi müzelerin, bu 

sanata ilişkin yapıtları kabul etmesiyle birlikte Avrupa'da giderek artan bir 

değer kazandı. 1952 yılında Paris ve New York'ta Çağdaş Sanat Müzesi'nin 

h.rurulmasından sonra Laval da Henri Rousseau'nun kasabasında ve Paris'in 

dışında Vicg'da Musee d'Art Naif de L'Ile de France 1966 yılında dünyanın her 

bir yanından primitiflerin çalışmalarını içerir biçimde kuruldu. 

Primitif sanatı da kapsayacak biçimde popüler sanata duyulan ilgi 

Polanya'da Elbine, İsviçre'de Zurich ve Neuchatel, Çekoslovakya'da Bratislava 
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düzenli sergilerle daha da arttı. Ivan Rabuzin (1919), Ivan Generalic (1920) ve 

Bogosav Zivcovic (1920) gibi sanatçıların popüler veya kırsal temaları 

sergilendi. Aynı zamanda Kuzey Amerikalı antrapolog ve sanat eleştirmeni Nitt 

Peters, Haiti'de değerli, sayısız primitif sanatçı keşfetti, bu sanatçılar 

Afro-İspanyol ve tropik k'iiltüre dayalı temaları işliyordu. Peters bu çalışmaları 

New York'ta sergiledi. Aynı zamanda çağdaş primitif sanatçılar üzerine 

yoğunlaşan kitaplar da piyasada görülmeye başladı. Anatale Jakowsk')' )956 

yılında Le Peintres Naifs'i ve Les Proverbes Vus Pas les Peintres Naifs'i 

yayınladı. 37 

3.4. ÇAGDAŞ PRİMİTİF SANATlN İLK YORUMLAYlClSI 

-HENRI ROUSSEAU-

Cezanne'ın sentezizminden, Afrika sanatından ilk etkilenenler 

kübistlerdi ve onlar ilk büyük çağdaş primitif Dounaier Henri Rousseau 

(1844-1910) keşfetmişti. 

Yine kübistler, o yüksek entellektüel sanat bilgileriyle Rousseau'nun 

primitif resminin değerini anlamışlardı. Onu bu sanata soktular, bunun nedeni 

ise resimlerinde doğanın gizli görünümüydü. Çocuksu bir görünüş korunmuş ve 

aktarılmıştı. 

Kübizmin ·iki teorisyeni, Albert Gleizes ve Jean Metjinger, kitapları 

Du Kubisme'de, "sanat, bilim artı hayal gücü" diyorlardı. Ve kübistler görüntüye 

37 ANDRADE, s. lll. 
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dayalı fantastik sanatın doğrudan emekli gümrük memurunun ruhundan 

dökülebileceğini söylüyorlardı. Bu aynı "pazar öğle sonrası ressamlannın" boş 

zamanlarını değerlendirmesi gibi bir şeydi-. Çok hayal gücü fakat az bilim 

katıyariardı çalışmalarına. 

Onurıla ilgili ilk yazan Guillaume Apollinaire idi. Onu; "inanılmaz 

şiirsel fantazisi olan ve bir çocuk gibi gizlilik taşıyan" olarak tanırnlıyordu. 

Şurası inanılmaz biçimde doğruydu ki endüstriyel devrimin 

ortalarında, mekanistik çağında, yetişkin Parisliler mutlaka gizemli tropik 

ormarıları, ağaçlarda sallanan hayvanları ve çıplak bir kadının üzerine düşen 

ağaçları çizmeliydi ve bunlar deforme çizimler olmalıydı. 

Tarih öncesinin sanatçıları gibi Rousseau sanatın büyüsüne 

inanıyordu . Çizdiği arslan resimlerinin kendisini yemesinden korkuyordu, 

gecenin bir vaktinde penceresini gerçekte Paris'te olup olmadığına bakıyordu. 

Aynı tarih öncesi insanlar gibi çizdiği figürlerin yaşayan yaratıklar olduğunu 

hissediyordu. 

Çok zaman sonra kübizmin büyük yorumlayıcılarından biri 

Rousseau'nun tekniğinin kendisini etkilediğini kabul ediyordu. 38 

Böylece primitif resının halk arasında doğumu 1886'da Salon de 

Independents'de gerçekleşmiş oldu. Alaycı kalabalıklardan önce, ilk sergiyi 

38 ANDRADE, s. 125. 
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Resim 31. Henri Rousseau "Yılanlı Büyücü". 
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açan Rousseau'ydu. Fakat Pointillist Paul Signac aracılığıyla da Picasso, Braque, 

Edmond Jarry, Apollinaire, Andre Salmon ve Paul Gauguin ile tanıştır. 

Sanatında, o alçak gönüllü emekli gümrük memuru primitif 

sanatçıların estetik prensiplerini en iyi biçimde özetler, en küçük detaylara 

kadar doğa aktarılır. Onun ustaları Louvre'dadır. Orada geçmişin ustalarını 

kopya etmiş ve çalışmıştır, hayvanlar ve bitkileri çizmiştir. 

Rousseau'nun ilk müşterileri yaşadığı yerdeki insanlardır, onlara 

çalışmalarını vermiştir, fakat o insanlar bu eserlerin farkına en az varanlardır. 

Şiir çalışmıştır, müzik öğretmiştir. Diğer tüm primitif sanatçılarda olduğu gibi 

onu takdir edenler avangard sanatçılardır. 

Sanat eleştirmeni Wilhelm Uhde'nin Rousseau'nun sergısını 

Amerika'da tanıtmasından sonra, Rousseau'nun çalışması aynı estetik 

manifestoları taşıyan gruplar için bir sınıflama oldu. Bunları popüler halk 

sanatı, tarih öncesi sanat, primitif varlıkla yaşayanların sanatı ve deliler sanatı 

gibi. 

Rousseau'nun birçok yapıtı özellikle 1900'lü yılların öncesine ait 

olanlar, bugün kayıptır. Yaşamı boyunca hiçbir sanatsal ve kültürel eğitim 

görmediği halde, akademik ve resmi kökenli sanatçılar, onun sanatına olan 

hayranlıklarını gizlememişlerdir ve ondan "gerçekçi ressamların en iyilerinden 

biri olmayı başardı" diye söz etmişlerdir. 
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Buradaki "gerçekçi" sözcüğü akademik ressamların uygulamış 

oldukları gerçekçilikden farklıdır. 39 

Rousseau kendini izlenimci ve modern akımlardan da uzak 

buluyordu. İngres'e hayranlığıru gizlemiyordu ama, bu hayranlık onun 

müzelerde kopyalar yaptığı dönemle ilgili katışıksız bir hayranlıktı. 

Renkleri primitif ressamları andıran bir yalınlıkta, uyumlu ve parlak 

kabartılara sahiptir. Resimlerinde derin bir şiirsellik, saf bir görsellik önem 

taşır. Ayrıca belli dönemlerde yaptığı çalışmalarında kayıp cennetierin gizemli 

ve çekici atmosferi küçük panoramik görüntüler halinde yansımıştır. Egzotik 

konulu yaptığı resimleri çok tanınmış, ona büyük bir ün kazandırmıştır. 

Henri Rousseau adındaki bu sanatçı onlara şunu kanıtladı: Meslekten 

ressamın geçirdiği yetişme dönemi bir kurtuluş yolu olmamaktan başka, onun 

sanatsal olanaklarını da yok edebilirdi. Rousseau ne doğru çizimi, ne de 

izlenimcilerin katışıksız basit renklerle, açık-seçik kenar çizgileriyle çiziyordu. 

Sanatında güçlü, yalın ve dolaysız bir anlatım vardır. 40 

Henri Rousseau, hem tutkulu, hem bir ilgi duyuşla insan zekasırun en 

değişik alanlarına yönelmiştir. 41 

39 Kaya OZSEZGlN, "Saf:yürek Gümrükçii Yeniden Gündemde", Milliyet Sanat Dergisi, S. 
108, İstanbul, 1984, s. 31. 

40 GOMBRICH, s. 469. 
41 Necla IŞIK "Apollinarie", SANAT OLA YI, Karacan Yayınları, S. 65, İstanbul, 1986, s. 21. 
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Resim 32. Henri Rousseau'ya Ait Resim. 
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Rousseau tablolarına masal da ilave etmiştir: "Acıkmış olan arslan 

ceylarıın üzerine atlar, yemeğe başlar. Et yiyen kuşlar, gözyaşı döken zavallı 

hayvanın sırtından bir parça koparmışlardır. 42 

42 HOURTCQ, s. 260. 



BÖLÜM IV 

PRiMiTiF SANATlN HAM SANATLA BAGLANTISI 

4.1. PRiMiTiF SANATlN DUBUFFET'YE ETKiSi VE HAM 

SANATlN OLUŞUMU 

90 

Primitif sanatın uzantısı veya değişik bir şekilde primitifi şekil ve 

biçimlerden etkilenen ham sanat; kalıcı bir takım kurallara, kültürel nonnlara 

karşı gelmiş, sanatını kuralcılığa tepki olarak ortaya çıkarmıştır. 

Bu sanatın ürünleride primitif sanatlarda olduğu gibi yönlerdirmeden 

ve sııurlılıklardan arınmıştır. Kendiliğindenlik ve yaratıcılık her zaman ön 

plandadır. Bunların ortaya çıkış anları veya düşüncesinin, hayalİn tuvale 

aktanlması anlık bir olaydır. 

Ham sanatın önemli açıklayıcılarından ve temsilcilerinden biri olan 

ressam Jean Dubuffet (1910) dir. Sanatçı kültürel sanatı bir kenara bırakarak 

ham sanatı ve onun ürünlerini kendine daha yakın görmüştür. Yoğun ve d okulu 

malzemeyle yapılmış resimlerinde primitif bir anlatım göze çarpmaktadır. 
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Primitif sanatlardaki tamamen natural duygularla sanat yaratıcılığı 

ham sanatında önemli unsurlarından biridir. Ham sanatın bünyesinde bulunan 

sanatla uğra~an ki~ilerde adı tam anlamıyla bilinmeyen, akademik sınırlandırma 

ve yöntemlerin dı~ında olan ayrıca her türlü "izm"den uzak kalan ki~ilerdir. 

Ki~inin hayal gücünün, duygularının, korkularının birikiminden ortaya 

çıkan sanat eserleri ham sanatın özünü olu~turur. Burada olu~turulan ve ortaya 

k . . . ı 43 
çı an sanat ısımsız ve ya ın sanattı r. 

Ham sanatın yapısını olu~turan ki~ilerin arasına, çocuklar, akıl 

hastaları ve primitif s anatçılar girmektedir. 

Fransız ressam Jean Dubuffet, çocukların, akıl hastalarının 

resimlerindeki, duvar karalamalarındaki kaba, çirkin ve ilkel öğelerin 

birleştirilmesiyle oluşturulan Art Brut'ün (Ham sanat) yaratıcısıdır. 

1918 La Havre doğumlu olan sanatçı Jean Dubuffet 1934'den sonra 

resme ilgi duymaya ba~lamıştır. Ciddi olarak resim çalışmalarına 1940 yılında 

ba~larnı~tır. Paris'te açtığı ilk sergisi, sanat çevrelerinde tepkiyle karşılanmıştır. 

Aynı yıllarda akıl hastaları, mahkumlar ve yaşlılar gibi toplum dışına itilrniş 

kişilerin yapıtlarına, çocuk resimlerine ve duvar karalamalarma ilgi duymaya 

başlamıştır. Yoğun bir biçimde topladığı bu yapıtları 194 7' de Art Brut adı 

altında sergilemiş, aynı yıllarda Büyük Sahra'yıda içine alan Kuzey Afrika 

gezileri yapmıştır. Dubuffet'in tam anlamıyla dışavurumcu ( ekspresyonist) bir 

nitelik taşıyan sanatındaki alı~ılmamış öge ve biçimler, batı kültür ve 

43 "Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi" Gelişim Yayınları, C VI, İstanbul, 1985, s. 3385. 
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uygarlığının değerlerine özellikle ters düşen bir boyut içinde verilmiştir. Bu 

nedenle de bazı eleştirmenler onu büyük bir Fransız sanatçısı sayarken, 

bazılarıda göz boyarnakla suçlamışlardır. 

Yalruzca gözünün değil, ruhunun gördüğünü de en etkili biçimde 

ortaya koymaya çalışan Debuffet, yapıtlarında geleneksel estetik kurallarırun 

dışına çıkmaktadır. Bu tavırla çevresi ile alay etmeye değil, burjuva kültürünün 

arındırılmış değerlerinin bütünüyle yatsımaya yönelmekte, böylece de 

öğrenilmiş herşeyi unutarak yaratma eyleminin gerçek biçimine J özüne 

ulaşınaya amaçlamaktadır. 

Dubuffet, insan figürünü ele aldığı resım dizileri yapmıştır. Bunlar 

herhangi bir yerde gösterilmiş ve çarpıtılmış, alabildiğine büyük, ya da küçük 

tutulmuş insan biçimleridir. 

Dubuffet'in sanatında malzemenin kullanılışı ve çeşitliliği büyük bir 

önem ve anlam taşır. O her türlü boya, kum, zift, tahta, alçı, sünger ve benzeri 

doğal ve yapay malzemeyi çeşitli dokusal etki elde edecek biçimde kullanmıştır. 

Dubuffet sanatının her döneminde biçim ve içeriğin en etkili ve 

şiddetli bir dışa vurumcu anlayış içinde bütünleştirmeyi başarıyla 

gerçekleştirmiştiL 44 

44 "Kisiler. Dönemler. Akımlar. Yapıtlar", Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu 
Yayınları, C IV, İstanbul, 1984, s. 1837. 
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Resim 33. Jean Dubuffet, "İki Kişilik Manzara", New York, Seldenberg Müzesi. 
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Ressam Jean Dubuffet kültür- dı§ı, vah§i ve ilkel (primitif) değerlere 

büyük bir ilgi duyduğunu, bunların kar§ısında heyecan duyduğunu belirtmi§tİr. 

Bu görü§ ilkel insanların kültür dı§ı kabilelerin, Afrika ve Oh.J'anusya 

yerlilerinin sanatına yönelmi§ olan çağda§ sanatçıların bir bölümü açısından 

doğal bir etkilenmenilJ. uza tısıdır. Temeli Antik Yunan ve Roma'ya uzanan 

geleneksel batı kültürünce ünlenmi§ değerler, Dubuffet'nin dü§üncelerin 

gerçek hareketiyle uyum sağlamamaktadır. Dubuffet ya§antı üzerinde etkili 

olabilecek bir sanata özlem duymaktadır. Ağaca ve ırmağa, büyük bir ho§görü 

anlayışıyla bakmış olan ge leneksel kültür onları "benzetmek"ten kaçınmı§tır. 

Primitif kültürlerin insanı ise aynı doğa görüntülerine büyük bir hayranlık 

duygusu içinde bakmı§lar, ağacı ve ırmağı sevmi§ler, çizgilerini bu doğa 

elemaniarına "benzetmek"ten büyük bir zevk duymu§tur. Primitif sanattaki 

"süreklilik" duygusu çağdaş sanatı ve sanatçıyı her zaman kendine çekmektedir. 

Dubuffet, primitif sanattaki "süreklilik" duygusunun bulunduğuna 

inanmı§tır. Ham sanatta bu sürekliliğin, herhangi bir entellektüel denenmişliğin 

yardımına gerek duymadan saf ve primitif biçimler oluşturma yöntemi 

4-
olmaktadır. :ı 

Sanat onun için yaptığımız yataklara gelmiyor; adını telaffuz eder 

etmez kaçmaktadır. Onun sevdiği kendini gizlemektir. En iyi anları, isminin ne 

olduğunu unuttuğu vakitlerdir. 

45 Kaya OZSEZGIN, "Sanatta Zamansallık Kavramı Üzerine", Milliyet Sanat Dergisi, S. 103, 
İstanbul, 1982, s. 46. 
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Resim 34. Jean Dubuffet, "Erdemli Erdem", New York, Seldenberg Müzesi. 
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Ham sanatın anlamının Jean Dubuffet'ye sorulması uygundur. Çünkü 

kendisini bu sanatın ortaya çıkarıcısı sayıyoruz. Ham sanattan Dubuffet her tür 

ürünü kastetmektedir. Desen, boya, i~leme, ~ekil, oyma gibi. Bu tanımlardan 

belirgin üç nokta anla~ılmaktadır. Ham sanatı uygulayanlar zihinle ya da toplum 

h.llralının dı~ında, kıyısında yaşayanlardır. Yani topluma uymayan insanlardır. 

Çalı~maları güzel sanatlardan anla~ılan anlaşılmı~lığının dı~ında yapılrnı~tır. 

Ayrıca belirli bir sanat çevresi için bir sanat ürünü olarak dü~ünülmemiştir. 

Yalmzca kişisel bir yaratıcılı ktan ileri gelmektedir. Bu sanat, kültürel sanata 

meydan okumaktadır. 46 

4.2. ÇOCUKLAR-DELiLER-iLKELLER 

Benzer kılma kapasitesi ne kadar olduysa da, uzun zaman batılı 

kültürün ayrıcalıklı üç çe~ i t belirtiyi bir kenarda tutması sürüp gitmiştir. Bunlar 

da çocuklar, deliler, ilkellerdir. 

Yaklaşık bir yüzyıldır sözü edilen kültürün merkez kayması batılı 

toplumları bu eğilimden ötürü yavaş yava~ fikir değiştirmeye sürüklerniştir. 

19. yüzyılın sonunda harika çocuklar ön plana çıkmıştır. Bunlar 8 ya 

da 10 yaşında neredeyse yetişkinler gibi resimler yapıyorlardı. Yeni bir eğilirnin 

öncüleri tarafından bu kapı aralanmıştı. 

46 Michel THEYOZ, "Collection La Peinture", L'art Brut, Paris, 1975, s. 5. 



97 

Özellikle Jean Jacques Rousseau ve Pestalozzi tarafından bunlar 

kendine özgü bir yapısı olan bir "evrenmiş" gibi olan çocukları 

değerlendiriyorlardı. Daha sonra çocukların psikanalistlerin ve psikologların 

çalışmaları Freud gibi, Milanie Klein, Wallow ya da Piaget insamn ilk 

yıllarındaki zihinsel gelişim aşamalarımn farklılığının anlaşılınasına yardımcı 

olmuşlardır. Bu aşamaların her birinde spesifik bir tasfir sistemi olduğu 

anlaş ılını§ tı r. 

Paul Klee, Juan Miro, Ernst, Dubuffet gibi sanatçılar çok dikkati 

çekmişlerdir. 

Kültürel normlara daha çok karşı gelen anlatım şekli de aym gelişimi 

izlemiştir. Bunlar da akıl hastalarıdır. Önceleri hiç dikkate alınmamıştır. Bu tür 

hastalar ve yaptıkları ürünler 19. yüzyılın olumlu tıp hizmeti ve gelişiminde 

"delilik" bir hastalık olarak belirlenmiş ve tedavi hizmetleri yapılması gereken 

bir alan olarak düşünülmüştür. Bazı psikiyatristler hastaların bazı ürünlerini bir 

delil maddesi gibi toplamaya başlamışlardır. 

Delilerin resim çalışması üzerine ilk işler bu yüzyılın başında 

başlamıştır ve psikiyatrların, onların kimliklerini aramalarına yardımcı 

olmuşlardır. Şizofreni bu ara§tırmaların merkezinde yer almıştır. 

Prinzhor'un bir istatistik bulgusuna göre üzerinde araştırma yapılan 

resimlerin yüzde 75'i şizofrenik hastaların resimleridir. 
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Resim 35. Juan Mira'ya Ait Resim. 
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Resim 36. Paul Klee, "Aktörün Maskı". 
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Fakat bu çalışmalar, plastik ürünler modern sanatçılar tarafından bir 

kez daha ilgilenilmeseydi bizim gözümüzde değersiz olarak kalacaklardı. Paul 

Klee bu açıdan çok önemli bir rol oynamıştır. 

Hatta doktorlar bile hastalarını bu resim çalışmalarında destekiemiş 

ve cesaretlendirmişlerdir. Artık hemen hemen bütün hastaneler bir atölyeye 

sahip olup, zaman zaman sergiler düzenlemektedirler. 

Berne'deki Waldau (psikiyatrist) kliniğinin doktorları bu açıdan en 

dikkatli kişiler olmuşlardır. Hastaları tarafından yapılan bütün eserleri şekil ve 

estetik unsurlarına dikkat etmeksizin biriktirmişlerdiL Bu koleksiyon son 

derece ilgi çekicidir. Yokluklar içinde çok değişik çalışmalar vardır. Bıçak, 

tabanca, anahtar, paraşüt, uçak ve ayakkabı görüntüleri yer almaktadır. Bunlar 
./ 

daha çok sembolik silahlar ve özgürlük amblemleriydi. Bunları ham sanatın bir 

öncüsü olarak kabul etmek gerekir. 47 

4.3. KÜLTÜREL SÖMÜRGECİLİK 

"Gerçek sanat her zaman beklenilmediği yerdedir. Hiç kimsenin onu 

düşünmeyip, adını telaffuz etmediği yerdedir. Sanat tanınınaktan ve adıyla 

selamlanmaktan nefret etmektedir, hemen kaçmaktadır. 

Sanat gizli bir kişiliktir. Tanımlanır tammlanmaz veya parmakla 

gösterildiğinde hemen sırtında büyük bir pankart olan ve SANAT yazılı olan 

47 THEVOZ, s. 13. 
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birini bırakarak kaybolur. Herkes bu kimseyi takdir eder ve överler. İşte bu 

övülen ve takdir edilen sanat, sadece sahte sanattır. O herkesin tanıdığı pankartı 

taşıyandır. 

Gerçek sanat adamı hiçbir zaman pankartla belirlenemez. O yüzden 

hiç kimse onu tanımaz. Her yerde dolaşmaktadır. Mutlaka onunla yolda 

karşılaşm1ş ve ona çarpmışsınızdır, belki de yirmi defa. 

Hakkında o kadar çok fikirlerimiz olan gerçek sanat adamı olduğunu 

hiç kimse anlamaz bile. Çünkü ona hiç benzememektedir. 

Yanlış (sahte) sanat adaffil daha çok gerçeğine benzer havası vardır 

ve gerçeğinin de daha az havası vardır. Bu da yanılgıya düşmemize sebep 

olmaktadır. Pek çok kimse bu konuda yanılmaktadır." 

Bu sözler Dubuffet'in ifadesi ve yorumudur. 48 

4.4. VICTOR HUGO'DAN RESiMLER 

Victor Hugo'nun resimli eseri önerrJi ve çok değişik bir çalışmadır. 

1936'dan itibaren atılım yapmıştır. Onun resimli eseri yazılı eserlerine göre 

belli bir bağımsızlıkla gelişmiştir. 

Gaeton Picon'un belirttiği gibi onun plastik dalında sebatı ne kadar 

olduysa da, Victor Hugo Chavalet'nin ressamlığıyla ilgili tekniklerini hiçbir 

48 THEVOZ, s. 18- 20. 
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Resim 37. Victor Hugo, Karakalem ve Mürekkep Kullanarak Yaptığı Çalışma. 
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zaman öğrenmek niyetinde olmamıştır. Çalışmalarını kişisel tekniklerle, 

marjinal çerçevede sürdürmüştür. Sanki bu bütün sanatsal zincirlemelerden ve 

benzeşmelerden kaçmak istermiş gibidir. Hayali şekilleri biçimli bir kontrolle, 

rastlantıya bağlı teknikiere başvurarak çıkarmaya çalışmıştır. Örneğin, silmeyle 

yayılan mürekkep lekeleri gibi ayrıca kağıdın katlanıp buruşturulmasıyla, 

kazımalarla, silmelerle, yırtmalarla vb. 

Alışılmış maddelerden de yararlanmıştır. Mesela bir kuşun 

tüylerinden, kağıt bezinden ya da mürekkebe batırılmış dantelden, yanmış bir 

kibritle ve bunun gibi çeşitli maddelerle çalışmıştır. 

Theophile Gaviter'nin onun eserlerinde gördüğü gibi: "Hemen hemen 

her gün ünlü yazarın içtenl iğiyle, şiirselliğiyle meşgul olduğumuzda kağıdın 

üzerindeki bir mürekkep ya da kahve lekesinin değişimini birçok kez 

şaşkınlıkla izlemişimdir. İlk bakışta bir manzarayı, bir şatoyu garip bir derya 

orjinalliğinde ışınların ve gölgelerin etkisiyle beklenmedik bir sonuç 

çıkarıyordu. Bu sürükleyici ve ilginç olmakla beraber profesyonel ressamları 

bile şaşırtıyordu. Victor Hugo'nun çalışmaları yaratıcılığırun ve ne şekilde 

yarattığının özünü yansıtmaktadır." 

5 Ekim 1862'de Castel adlı editörüne yazar: ''Tesadüf rüya saatlerinde 

neredeyse bilinçsizce yapılmış olan resim denemelerimi gözlerinizin önüne 

sermiştir." 
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20 Nisan 1860 tarihli bir mektubunda Baudelaire şöyle yazar: 

"Resimlerim hakkındaki düşüncelerinizden çok sevinçli ve gururluyum. 

Yalnızca gözümde canlandırdığım ve aklımda ki şeyleri çıkarınama yardımcı 

olan araçlardan yararlandım. Bu da beni çok eğlendirmektedir. " ve "Resimlerim 

çok vahşidir." diye ekler. Bir duvarda gördüğünü veya görmüş olduğunu 

zannettiği şeyi ışıksız resmetmekten hoşlanıyordu. 

Comille Pelletan'a şöyle demiştir: "Elle dakunulmayacak kadar 

küçük yaratıklar havanın şeffaflığında yüzmektedirler." 

Bununla birlikte, ressam Victor Hugo Rodolphe Toepffer kadar 

terimin antikültürel anlamında ham sanatçı sayılmamalıdır. Fakat buna karşın 

Victor Hugo 1856 ile 1858 yılları arasında dört metrelik resimler serisi 

uygulamış ki bunlar sadeliklerinden ham sanattan anladığımız olguya çok 

yakındır. 49 

4 .5. FERDINAND CHEVAL (CHEVAL'IN SARAYI) 

1836'da doğan Ferdinand Cheval Drome'un içinde Houterives'de köy 

postacısıdır. İş yolculukları boyunca "hayal gücünün ötesinde" muhteşem bir 

sarayı inşa etmeyi hay::.l ediyordu. Cheval tamamen harekete geçmeden bu 

hayalini oniki sene sürdürdü. 

49 THEVOZ, s. 25. 
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Kendi çevresindeki insanlarla mimarinin profesyonellerin 1§1 

olduğunu ve sanatında belirli bir zümrenin tekelinde bulunduğu önyargısırıı 

paylaşıyordu. Otobiyografisi de kendisinin de söylediği gibi: "Ben dahil kendi 

kendimi deli ve çılgın olarak görüyordum; duvarcı değildim, bir mala hiç 

tutmamıştım; heykelciliği, yontma kalemini bilmiyordum; mimarinin sözünü 

bile etmiyordum, onu hiçbir zaman araştırmamıştım. Bunu hiçkimseye 

söylemiyordum, beni aptal yerine koymamaları için. Kendimi kendim bile 

aptalca buluyordum." 

1879'da günlük iş yolculuklarından birinde merakını uyandıran ve 

onu başka taşlar aramaya sevkeden bu eşsiz şekildeki taşta karar kılar : "Bu 

yumuşak bir taş olup sular tarafından işlenmiş ve zamanla s ertleşmiştir. Ayrıca 

çakıl kadar sert olan bu taş insarun taklit ederneyeceği kadar garip bir 

oymacılığı vardır; öyle ki her cins hayvanları ve her tür karikatürleri 

andırmaktadır. Kendi kendime söyledim: Madem ki doğa heykeltraşçılığı 

yapabiliyor, ben de mimariyi ve duvarcılığı uygulayacağım." 

Çevresindekilerin o "bahçesini taşlarla dolduran bir delidir." Lafıarına 

aldırmadan ve herkesin ona gülmesinden, dalga geçmesinden ve 

eleştirmenlerden korkmayarak herşeye rağmen sırursız özgürlükle bu tutkusuna 

girişmiştir. 

Ferdinand Cheval, ilkel araçlarla boş zamanlarında, özellikle geceler 

boyunca; 26 X 14 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde bir saray 

yapmaya koyulmuştur. Bu önemli yapı labirent biçiminde tasarlanmıştır. İçi ve 



:.:- ·' 
.~ . ,' 

ı ... ~. ~ .. 
1, 

Resim 38. Ferdinand Cheval, "Cheval'ın Sarayı". 
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dışı tamamen kabartmalada süslenmiş tir. Ayrıca heykellerle, 

denizkabuklarından olan mozayiklerle, taşların biraraya getirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Cheval'ın özenişi ansiklopediktiL Bitkilerin ve hayvanların 

fantastik (harika) dünyasına açılmakla beraber sarayın içine çeşitli yapıların 

küçültülmüşü yerleştirilmiştir. Mesela, bir cami, beyaz ev, Cezayir'deki kare ev, 

Ortaçağ şatosu ve İsviçre dağ evi bulunmaktadır. Anıtın üzerine Cheval şu 

yazıyı yerleştirmiştir: 

"Gelip geçerken gördüğün herşey, bir köylünün eseridir, bir rüyadan 

dünyanın kraliçesini yarattım. " 50 

4.6. RODOLPHE TOEPFFER 

Cenevreli yazar ve ressam olan Rodolphe Toepffer, zamarıının 

ressamları hakkında çeşitli eleştiriler yaparak onları zengin bir önsezi ile 

incelemiş tir. 

"Üzücüdür, gerçekten de çok üzücüdür; eğer ressamların çoğu 

bildiklerini unutsalardı, genelde bundan daha çok kazançlı çıkarlardı. Bunurıla 

birlikte eğer araştırmaya son verselerdi, gerileyip büyük adımlarla kötü resme 

doğru dönüş yap::ırlardı. Kötl: resim ön planda, kötü resim arka planda. Çok 

üzücüdür ve dahası çelişkilidir. Ne yapmalı bilemiyorum." 

50 THEVOZ, s. 31. 
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Bilgi her zaman veya genellikle sisteme indirgenmeye eğilimlidir. 

Sistemler üsluba dönüşürler ve üslup da yeteneği köreltir, onu mahveder. 

Rodolphe Toepffer bu estetik anlayışlarını "Cenevreli bir ressarnın 

düşünce ve öneri listesi" isimli eserinde derlemiştir. Rodolphe Toepffer elinde 

kalemle düşündüğünde estetik dogmaları daha çok özgürlükle açığa 

vurmaktadır. 

Toepffer daha çok litegrafik imkanlardan yararlanan ilk kişidir. Tek 

bir yazı dizisini izleyerek figürleri ve metinleri denge ve uyum içerisinde 

kullanmıştır. 

Yalnızca çizgi romanı keşfetmekle kalmayıp çarpıcı bir buluşla resim 

ile grafik arasındaki titreşi_rn girişimleriyle filozofik ve mizahi tanımlamanın 

kaynaklarını da araştırmıştır ve gelişmesine imkan tanımıştır. Sürrealistlerden 

bir yüzyıl önce otomatik bir yazı biçimini uyguluyordu. Gerçeği etki (etkileşim) 

olarak canlandırıyor, etkiyi gerçekten (reelden) ayırıyordu. Bunun dışında yazı 

ve figür arasındaki bin yıllık karşıtlığa neşe ile karşı geliyordu. Rodolphe 

Toepffer'i bir edebiyat yazarından önce onu bir ( eğitimsiz) ham sanatçı olarak 

değerlendirmek yanlış olur. Fakat onda kültürel dogmaların ışığında yepyeni bir 

alan olması ve yaratıcılık alanındaki bütün dogmaların geriye püskürttüğü bir 

önsezi olduğunu kabul etmek gerekir. 51 

51 THEVOZ, s. 20. 
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4.7. PAUL END 

Resim çalışmalarında figürsel motiflere ve geometrik ögelere önem 

vermiş, bunu oldukça başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Paul End resimlerinde 

çarpıcı ögeler kullanmıştır. Resimleri iş teknik açısından mükemmeldir. 

Resimlerinde yüzeysell ik o l duğu halde derinlik etkisi birbirinden kaçan 

boyutlarla verilmiştir. 

Resimlerine cetvel ve pergel yardımıyla anında içten gelen duygularla 

başlamıştır ve hiçbir objeyi dikkate almamıştır. Uzun ve kısa çizgilerle 

oluşmasını sağlamıştır. Bu şekilde çizgiler kullanmasının sonucunda, 

resimlerinde belli bir planı yakalamış ve rölyefleri derinlik kazanmıştır. Onun 

için tüm bunların mantıksal bir açıklaması önemli veya gerekli değildir. 

Beklenmedik anlık ve hayal gücünü uyandıran, onu ifade eden resimleri 

yapmaya başlamıştır. Fakat bazen bunun tam çalışmalarını da yapmıştır. 

Magazin, aktüalite resimlerini biriktirerek onların içeriğini 

araştırmıştır. Bunu da kuşkusuz sahneler yapabilmek için sentez yapmıştır. 

Paul End'i rahatlatan. resmin üzerindeki çizgilerle oynamaktı. Yaptığı 

resimler bir yönetmen gibi izleyiciyi tablo üzerinde yönlendirir. Ondan 

tamamen yer ve zaman birimlerinden oluşan resimler beklenemez. Her 

maddeyi resimlerinde en güzel şekilde değerlendirmiş, maddeler özgür bir 
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Resim 39. Paul End, "Arabalı Peyzaj". 



111 

i§birliğine bırakılarak hayal gücünü devreye sokmaktadır. Akıl burada safdı§ı 

edilmektedir. 52 

4.8. GASTON DUF 

Hayat §artlarının güçlüğü, onu yirmi ya§ında psikolojik tedaviye 

zorlamı§tır. Bir gün hastaneden doktoru Gaston Dufun elbise astarlarına garip 

§ekiller çizdiğini fark etmİ§tir. Bu olayı garipsemek yerine ona çe§itli resim 

malzemelerini vermi§tir. Hastanede altı yıl boyunca gittikçe büyük boyutlarda 

çalı§malar yapmı§tır. 

Ençok beğendiği konu §ekilsiz ve garip yaratıklardır. O yüzden 

isimlendirdİğİ hayvanların gerçek görüntüleri ile herhangi bir ilgisi yoktur. 

Bunlar tamamen hayal gücünün ve yaratıcılığın ürünleridir. İsim vardır, fakat 

yorum deği§iktir. Sanatçı çocukken korktuğu §eyleri çizerek ve bir bakıma 

primitif sanatçıların yöntemleriyle ona hakim olma, sahiplenme duygusunu belli 

bir §ekilde gidermek eğilimindedir. 

Gergedan onda fantastik bir öge olu§turmu§tur. Onun yarunda 

kendinde kuwet bulmuş ve onu kendi ruh aleminde yaratrnı§tır, ruhsal 

durumundaki bu eğilimlerini de resimlerine yansıtmı§tır. Yaptığı her resme 

mutlaka ondan bir parça katmı§tır. 

52 THEVOZ, s. 34. 



112 

Resim 40. Gaston Duf, ResimKağıdına Renkli Kalem Çalışması 
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Gaston Duf, tıpkı bir müzisyen gibidir. Nasıl ki bir müzisyen kendine 

göre en güzel sesi ke§feder, bundan gurur duyar ve onu yönlendirir, çoğunluğun 

da bunu anlamasını ve ona bir anlam yüklemesini beklemez. Onun sanatı da 

böyledir. Anla§ılır olmayı beklememektedir. 53 

53 THEVOZ, s. 39. 
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4.9. HAM SANATA AİT BAZI RESİMLER 
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Resim 41. Joseph Moindre, "Möise" Resim Kağıdı Üzerine Renkli Çalışma. 



Resim 42. Pascal Maisonnewe, "Sadakatsız Sonsuzluk" Deniz Kabuldarıyla 
Oluşturulmuş Çalışma. 
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Resim 43. Aloise Corbaz, "Bersallieri Horozu" Kağıt Üzerine Karakalem. 
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Resim 44. Carlo, "Uzun Bacaklı Kuş" Resim Kağıdı Üzerine Renkli Çalışma. 



Resim 45. Adolphe WöiOi, "Niess ve Mia Adlı, İki Devasal Şehir Arasında Gözlük 
Taşıyan Melek Adolf". 
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Resim 46. Heindrich-Anton Müller, "Sinekler ve Yılanlı Adam". 
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Resim 47. Jean Radoviç, "50 Sene Sonra Victor Hugo". 



Resim 48. Guillaume Pujolle, "Kartallar ve Kazın Tüyü" Resim Kağıdına Renkli 
Kalem, Mürekkep. 
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Resim 49. Robert Gie, "Canlıdan Çıkan Hafif Büyü" Kağıt Üzerine Karakalem, 
Mürekkep. 
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Resim 50. Georges Demkin, "Gözlerin ve Maskelerin Kompozisyonu" Renkli 
Çalışma. 

123 
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Resim 51. Miquel Hernandez, "Kadınlar ve Kuşlar" Yağlıboya Çalışması. 
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BÖLÜM V 

PRiMiTiF SANATlN ÜLKEMiZDEKi YERi VE ANLAMI 

5.1. TÜRK PRiMiTiF SANATÇlLARI 

19. yüzyıl Osmanlı imparatorluk düzeninin kültür ve sanat 

eğilimlerini, Türk primitifleri adı verilen ve önemli bir kısmının Darüşşafakalı 

olduğu saptanan ressamlar yansıtır. Bu sanatçılar aristokrat üst tabaka 

kesiminde rağbet görmüş ve 'Orunmuş olmalıdırlar. Çünkü saray ve konakların 

gerek doğal çevreleriyle dış görünürnleri, gerek zaman zaman iç rnekanlarından 

bölümler detaycı bir titizlikle resimlerine konu olmuştur. İstanbul Devlet 

Resim Heykel Müzesi'nde en ilgi çekici, hatta en çarpıcı nitelikte koleksiyonu 

da prirnitifler oluşturur. N e var ki, Türk resim sanatı tarihiyle ilgilenerılerin 

ortak bir inancı, 19. yüzyıl primitiflerine ait resimlerin rnüze koleksiyonundaki 

örneklerden çok daha fazla sayıda olduğudur. Maçka Sanat Galerisi'nde 

sergilenmiş bulunan değerli örnekler de bu inancı doğruluyor ve araştırmalarla 

daha çok örneğin ortaya çıkabileceği umudunu pekiştiriyorlardı. 

19. yüzyıl primi tifleri, 16. yüzyılda salt manzara özelliği taşıyan bazı 

rninyatürlerden sonra, saray ve konak duvarlarında yer alan büyük manzara 

resimleri geleneğine bağlanabil ir. Ancak tual ressarnı olarak batıya özgü resim 
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Resim 52. "Yıldız Sarayı Bahçesi", Mustafa, İstanbul Resim Heykel Müzesi. 
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teknikleriyle karşımıza çıkmalarında, Türkiye'ye egzotik ilgilerle yönelen ve bir 

kısmı Boğaziçi ressamları (Les Peintres du Bosphore) diye arnlan 

Avrupalılardan etkilenmiş olmalarının rolü vardır. Fakat kesinlikle şunu 

söyleyebiliriz: 

Batı resım tekniklerine bağlı olarak belli bir gelişim süreci içinde 

Türk özelliğinin, Türk duyarlılığının yansıtılabilmesinde, 19. yüzyıl primitilleri 

henüz aşılabilmiş değildir. Ancak bunda çok belirgin bir avantajları, figüre 

yönelmemiş ve renklendirme tekniğinde de geleneksel yüzeyi düz, ince bir boya 

tabakasıyla kaplama yolundaki şematizmden pek ayrılmamış olmalarıdır. 

19. yüzyıl Türk primitif resim üslubu, şaşılacak ölçüde duru ve serin 

bir üslup özelliğinin bazı kişisel farklara rağmen ressamlarca paylaşıldığını 

gösterir. Avrupa'da 19. yüzyıl içinde resmin edebiyata pes dedirten ataklarla, bir 

değişim hamleleri sürecine girişi ve bu arada eski resim alışkanlıklarına büyük 

darbeler indirildiği hesaba katılırsa, bizdeki resim olayı pek sakin bir özellik 

taşır. Ancak 19. yüzyıl Türk primitif resmi, duruluğu, detaycılığı, yüzeyciliği, 

doğal ve mimari mekanla ilişkileri bakımından kendi iç çelişkileri, kendi 

kendisiyle hesaplaşması göz önüne alımnca gerçekte hiç de sakin bir olay 

değildir. Realite yani dış gerçekl ikle, resimsel soyutlama arasındaki ikiliksel 

gerilim, bu resimlerde tarihsel önemini korumaktadır: Üstelik Avrupa'mn 

ulaşınaya kararlı olduğu gerçek "resim olgusu"nu kendi yapısal özellikleri 

içinde, kendiliğinden taşıması bakımından ayrıca önem kazanmaktadır. Bu 

resimlerin bizde hayranlık uyandıran yanı, geleneksel ikonografik tasfir 

sistemini, batı tekniğiyle uygulamaya konmuş olmalarıdır. 20. yüzyıldaki 
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devrimci değişimierin sırrı bu 19. yüzyıl hazırlığındadır ve Türk primitifleri, 

çevrelerini saran Frenk ve Levanten etkilerin kuşatmasına rağmen, bu görevi 

yerine getirmişlerdir. Bu gün hala onlardan alınacak dersin günü gününe 

izlenen batı resim akımlarından daha büyük ve önemli bir ders olacağı 

inancındayız. 

19. yüzyıl primitif Türk resminin saray ve konaklar kesiminde rağbet 

görmüş olmasına rağmen, bir çeşit halk resmi çerçevesi içinde ele alınabileceği 

kanısı tümüyle doğru değildir. Bu resirnlerde, primitif karakterdeki halk 

manzara resminin bazı etkileri şüphesiz vardır, ancak 19. yüzyıl Türk 

primitilleri klasik saray ve üst tabaka sanatının bir devamıdır. Buna karşılık 19. 

yüzyılda halk resim sanatı gerek taş baskı, gerek cam resmi, gerek dinsel 

yazı-resim, gerekse levha ve duvar ressamlığı tarzında farklı ve özel bir gelişme 

göstermiş ve bu kesim Frenk ve Levanten etki alanının da oldukça dışında 

kalmıştır. Kahvehaneler, evler ve tekkelerde halk resim üslubu egemendir. 54 

5.2. PRiMiTiF SANATlN UZANTlSI OLARAK TÜRKiYE'DE 

HALK RESMi 

Türk halkının resmi sanatında yüzde yüz primitif diyebileceğimiz bir 

alan minyatürlerdir. Çok yalın çizgilerle oluşturulmuş, bazen de mizah 

anlayışına yer verilmiş, gerek içerik, gerekse üslup bakımından primitif 

54 SezerTAl"'l"SUG,"Türk Primitilleri", Sanat Çevresi, S. 3, İstanbul, 1979, s. 18. 
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Resim 53. "Padişahın Okmeydanı'na Gelişi", Surname-i Vehbi. 
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unsurlar ta~ıyan eserlerdir. Konaklarda, evlerde, hatta bir köy camıının 

duvarında bile halk ressamlannın eserlerine rastlamak mümkündür. 55 

Halk kültürü ile bağı kopmamı~, entellektüelle§memi§, hiçbir 

akademik eğitim görmemi~, halkın geleneksel tekniklerini, geleneksel 

yöntemlerle öğrenmi~ kimselerin yaptığı, yeniliklere açık, kimi zaman çağının 

modasım yansıtabilen resimler, halk resimleridir. 

Halk resminde sanatçının belli olup olmaması, imzanın bulunup 

bulunmaması o kadar önemli olmamaktadır. Önemli olan hiçbir akademik 

eğitim görmeden, kurallara bağlı olmadan, malzemeyi sorun yapmadan meydana 

gelmi~ özgün eserler olmalarıdır. Onlar sürekli bir co~kunluk, sürekli bir lirizm 

ta§ırlar. Çoğu zaman abartılı yönleri ön plana çıkarsa da gerçeklik olayı da 

vardır. Resimleri olu§tururlarken birtakım simgelerden yararlamrlar. Bunlar 

halk mitolojisinde Hz. Ali, Şah İsmail, Şahmeran gibi resimlerdir. 56 

Halk resminin ba§lıca özelliği anonım karakteri ta§ımasıdır. Halk 

resmi ve primitif resmi birle§tiren en önemli nokta içgüdüsel bir alanda olan 

birlikteliklerdir. 57 

55 Metin AND, "Türk Halk Resminin Ornekleri", Milliyet Sanat Dergisi, S. 154, İstanbul, 
1975, s. 19. 

56 Ars KA YNARDAG, "Halk Resimleri" Sanat Olayı, S. 9, İstanbul, 1981, s. 47. 
57 Fahir OKSOY, "Sanatın Evreleri", Milliyet Sanat Dergisi, S. 4, İstanbul, 1980, s. 79. 
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SONUÇ 

Sanat ve sanatın oluşumunda en büyük katkıların tek sahibi insandır. 

Dünyaya ilk geldiği andan itibaren birtakım şeylerin başladığının farkına 

varrnıştır. Sanat o yüzden çok eski bir olgudur. 

İnsanoğlunun meydana getirdiği sanat eserleri ilk başlangıçlarda ilkel 

yollardan, belki de zorunluluğun getirdiği güç koşullar altınqa 

gerçekleştirilmiştir. 

Sanat, hayatını devam ettirrnek, doğanın türlü afetlerinden ve 

zararlarından korunmak için açılan rnağaralarla başlamıştır. Ardından doğa 

olayları karşısında, ona yenik düşmernek için avlanrnalar, bereketi artırmaya 

yönelik eylemler görülmüştür. 

Sanat ilk kez insarun korkusuna yenik düşmernek, hayatını devam 

ettirrnek için aviayacağı hayvanı, büyünün, dinin yardımıyla içinde yaşadığı 

rnağara duvarlarına yaptığı çizgisellikle başlamıştır. Bu yabani ve ilkel 

başlangıçlar birçok sanat eserinin farklı dallara ayrılmasına ve anlarnlar 

yüklenmesine neden olmuştur. Bazen resim, rnask, heykel olmuş, bazen de uç 

duygulara ve gizli dünyalara ulaşmak için büyü, dans olmuştur. 
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İnsanın gelişimiyle birlikte sanatın içeriği her zaman aynı kalırken 

modernleşen toplumlarda sanat başka anlamlara bürünmüştür. Değişen 

teknoloji ile birl ikte birçok "izm"ler ortaya çıkmıştır. 

Sanatın doruk nokt asına, gelişen teknoloji ile birlikte gelinirken; 

insanın artık yapabilecek hiçbir şeyi kalmamışeasma geriye dönüş yapması 

sanat açısından bir anlayıştır. 

Primitif sanatın bağlannın kuvvetli olması, onun özünde yer alan 

ulaşılmazlığı ve bütünlüğü bozmamıştır. Yapılan sanat bireysel sanat olmarruş, 

her zaman faydacıl bir taraf aranmış, ona birbirinden güzel anlarrıJar 

yüklenmiştir. 

Primitif sanatın en güzel örnekleri Afrika'da bulunmaktadır. Oradaki 

sanat modern sanatın ve sanatçıların aradan yüzyıllar geçtikten sonra ilgi 

merkezi olmuş, bunca zaman zarfında özünü, doğallığını erişilmez sanat 

ustalığını koruması kendisine karşı şartsız bir hayranlık duyulmasına neden 

olmuştur. 

Modern sanat ve sanatçılar oldukça geniş ölçüde primitif sanattan ve 

sanatçılardan yararlanrruşlardır. Gerçekten de doğallığından hiçbir şey 

kaybetmemiş olan primitif sanatın modernliği çeken en büyük özelliğidir. 

Modern toplumlarda eğitim, yani herhangi bir sanat eğitimi almarruş 

kişilerin eserlerinde de primitif, art brut (ham sanat) gibi anlarrıJar 

yüklenmiş tir. 
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Varlığını sürdüren primitif sanat modern sanatçıların dikkatini 

çekmi~, ortaya çıkan sanat eserlerine yakla~ım farklı olmu~tur. Modern primitif 

sanatçıların yaptığı eserlerdeki doğallık, özgünlük ve liriklik dikkat çekici ögeler 

olmuştur. 

Primitif halklarda kullamlan sanat ögeleri ve biçimleri modern 

sanatın usta yorumcularına ve çağda~ akımıarına esin kaynağı olmuştur. 
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