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İmge (hayal), imgeleme (hayal kurma) ve imlcm, salt insana özgü güçler

dir. Ama ne yaratıcılığın kendisidir, ne de "bizatihi" (esasında-kendi başına

doğrudan) insanı yaratıcı kılan "kendinde erektir." Çünkü her insan, toplu

muna, çağına, sınıfına, kültürüne göre imge, imgelerne, imlem işlemlerini

edinmekte, neredeyse doğal güdülcr kadar kendiliğindenmişgibi yapabil

mektedir. Hiçbir sanatsal-tasarımsal, estetik eğitim almasa da, yaşadığı or

tamdan, çevreden "toplumsal ortalama" olarak yansıyan, imge, imgelerne,

imlem biçimlerini, anlamlarını, içeriklerini, alanlarını, üretme yöntemlerini

edinir. (Ya da cdindirilir, hatta ezberlettirilir. İnsanlar, koşullanma, güdülerı

me sınırları kadar zihinsel kurgu yapabilirler.)

Fakat, ilk ''çamura'' biçim verenlerin, böyle bir koşullanmayı, "hazır bulma

sı" olanaksızdır.Ama hazır olan, "toprağın kendisidir." O, berekettir, rahim

dir, doğurmadır. doğumun kendisidir. "Yaşamın, yaşayabilmcnin, yaşatma

nın" ta kendisidir. Toprak, kendi gerçekliği kendinde olan, tam anlamı ile

"üretici güçtür". Dili kullanmayan, "us ve mantıktan" bihaber olan insan ata

larımızın, tüm imge, imgeleme dünyasını işleterı, genetik güdü, dürtü, em

pati, merak vs. güçleri ile "keşfedip, farkına vardığı" yaşamsal araç; gelişi

min bir aşamasında "toprak-çamur" olmuştur. Toprakla, çamurla ilişkilerı

dikçe, içli dışlı oldukça, insan sosyal varlık olmaya adım adım ilerlemiştir.

Hangi nedenle olursa olsun, "pişirilmiş toprağın, seramiğin" bulunuşu, bi

çimlendirmenin kalıcı ve "sürdürülebilir" oluşunun, hem bilgi imgesini, hem

de ilk insanın "imgelem gücünün", üretken olarak gelişimineana kaynak 01-



muştur. Öyle ki, salt tüketilenin pişirilrnesi değil, "saklama, koruma, muha

faza etmede" de, bir "rahim" gibi, toprak: kapların, mekanların, nesnelerin

işlevsel imgelerini beyinlere kazımıştır.

1-Toprak, Taş, Seramik: imgelemin, Düşlernin, Mitoslann Anası

İnsanın, "insan" (sosyal canlı) olmasında, toprak-taş, ana belirleyicilerden

olmuştur. Toprak-taş (taş: öğütebilirlilikanlamında), kendi başına, insan ol

sa da, olmasa da bir "doğal üretici güçtür." Diğer tüm canlıları güden bu gü

cü, insan "uyarak denetlemeye" girişmiş vc bir araç olarak kullanmayı be

cermiştir. İnsanın tüm imge, düş, imgelem, düşlcm, mitos biçimlerini, de

ğcrlerini, içeriklerini; toprakla olan iletişim, hem doğurmuş, hem de doldur

muş. Bu içleştirme ilc insan, toprakla bütünleşip, yaşamını "sürdürebilir'' kıl

mıştır.

Bu dirimli, sürekli devingen, değişken adeta "canlı" üretici gücün dilini çö

zümleyip, okuyan insan; üretme biçimlerini de topraktan edinip, yaşamına

katmıştır. Toprak; hem insan yaşamından önce, hem insan yaşamıyla, hem

de insan yaşamında varolan bir "nesnel gerçckliktir."Piziksel, kimyasal, bi

yolojik yasaları ile, "kendinde gerçek" olan bu üretici gücün; çeşitliliği, ha

reketleri, değişimleri, dönüşümleri, karışımları, sınırları ile, kendine özge bir

"DİL" içerir. Ya da, toprak, tüm yapay, doğal biçim ve açılımları ile "bir dil

dir." Nasıl insan dili; insanı insan yapan, onu diğer canlı türlerinden ayırt

eden temel bir özellik ise, toprağın dili de, hem "belirleyen" (diğer özdek

lerden onu farklılaştıran), hem de "belirlenmeye el veren" (kullanıma, de

netlerımeye olanak veren) bir dil esnekliğinin niteliğidir.

İnsan doğaya, doğanın yasalarına uyar. 0, doğaya uyumlanrnış canlıdır.

Doğanın fiziksel, kimyasal, hatta "matematiksel" yasalarına "tabi" canlıdır.

Ama insan, "doğaya meydan okuyan" tek canlı türüdür de. İnsanın doğaya

"müdahale" gücünü: "bilgi, teknik, emek, biçim" kurgusunda, ilk önce "top

rakla" olan iletişimi, ilişkisi açığa çıkarıp, geliştirmiştir. "Kap" (İster kurutul

muş, ister pişirilmiş olsun): her anlamda ölçüdür, ölçmedir, ölçümlernedir.

Ölçü, ölçülerne, boyutsal kestirim, hem insanın doğaya karşı ilk müdahale

gücü, hem de gereksinimlerini "doğal olmayan yolla" ve "sürdürülebilir" bi

çimde karşılama çalışmasının "zafcridir." İnsan olmanın temel göstergelerin

den biridir. Ayrıca, uzayda bir alanı, hacmi "kapatan, bölen, sınırlayan, çe

viren yapay nesne üretimi; bilincinde olunan bir yaratma-üretme "dilinin"

de doğumudur. İnsan artık salt doğal güdülerine göre, kaçan, saklanan, sal

dıran, avlayan olmaktan çıkıp; imgelerne, tasatlama yapan, "ölçümlcyip"

bunu doğaya-toprağauygulayıp üreten canlı konumundadır.Yani, toprak

seramik. ilkel de olsa bilinçli yaşamın hem tetikleyicisi, hem de doğrudan

kullanımaolanak sağlayıcısı olarak, temel bir insan-varoluşdevriminin ger

çekliği olmuştur.



Toprak ve scramik, insanın insan olarak, keşfedip geliştirdiği, hedef kitlesi

"insanlık" kadar geniş olan bir "dil" varlığı ve gerçekliğidir. Hem sınırlayan,

hem de "sınırları aşmdıran", ölçümlerneye gelen, insana yakın, sağlıklı, da

yanıklı, sıcak, devingen, esnek bir dildir. "Köşe, kenar, kabuk" (ki insanın

görsel estetik ilctişimindeki "nokta, çizgi yüzey-leke" öğelerinin kaynağı

dır.), doku, espas, hiçim, renk, hacim öğeleriyle, yineleme, simetri, ritim,

koram, denge, birlik ilkeleriyle; "sınırsız olanaklar sunan" bir diL. Her tür im

gelerne, düşleme; işlevsel çözüm olanakları veren bir diL. Kendisi efsane

olan, efsaneleri, mitosları yaratan, hatta tüm "çamurdan insan yaratmayı" ya

ratan dil ...

Her toprak-taş ürünü, her seramik nesne, hatta her "kap"; her kapsamda

"soyut" bir nesnelleşmedir. Doğal değildir. Bir imgelerne, bir tasarlama ile,

doğaya, "doğalolmayan bir nesne" olarak katılan, yapay ve soyutlamacı

gerçekliktir. En eski, en görkemli ve en "sürekli" olan "soyutlama dili" sera

mik, tüm çeşitleri ile yaratıcı estetik imgelemin, düşlernin, tasarlamanın,

canlandırmanınhem "anası", hem de varlığıdır.

Toprak, insan ve yaratıcılık ... Seramik bireşiminde insan; imgenin, imgele

menin, düşlernin, mitosların en zengin, en esnek, en özdeksel kullanım ala

nını, malzemesini ve verilerini bulmuştur, Hem ön tasarımlamaya,hem mo

dellerneye. hem geçmişin "şimdi de" yinelenmesine, hem de her tür ussal

kurgularnalara el verir. Ama asılolarak yeni, farklı, ileri biçimlendirmeleri

adeta güdümler. Bu çok geniş "eylem alanı oluşturma", us ve mantık esas

lı geleneksel yinelemelerden daha çok; gönül, tin iletişimlerine, iç dünya

yansıtmalarına olanak sağlama gerçekliğidir. Birikim ve deneyimlere, zihin

yeteneklerine dayanan estetik zekaya, estetik sezgilere, estetik meraklara,

estetik güdü ve dürtülere doğrudan yansıma, "katılma" ve varlıklaşma ola

nağı vermedir. O hem bilgi, im, imge değerlerini, hem de bunlarla imgelem

(zihinsel bilgi kurguları, hayal) kurmayı tetikleyendir."

Toprak, berekettir. Kendi kendini, kendi aurasının varlıklarını, hem "doğu

ran", hem de "bitirendir." Toprak, üretmedir, doğumdur, doğurmadır. O, var

etmenin, "ağırlık, yoğunluk, hacim" olarak, sürekli üretmenin, farklı, deği

şik, ileri yenilenmenin "rahmidir." O her anlamda, insanın hem insan olma

sının, hem de insani katılımcılığın, yaratmanın görkemli varlığıdır.

2- Toprak: Emek, imgelem ve Yaratma
İmge, imgelerne, imicm yöntem ve ilkeleri, herkes için geçerli olan araçlar

dır. Yaratıcılık; yönternlerde, araçların kendisinde değildir. Onları kullanan

insanın beyin ve emek gelişmişliği, duyarlılığı, özgürlüğü ve tekilliği; gele

neksel olanlardan, egemen olanlardan, "eskiden" farklı, ileri, özgün, yeni

değerler yaratmaktadır.Çünkü yaratıcılık bireşimi, "imgeden, imgelerneden"

daha fazla bir şeydir. İmge, imgelerne, imiem üretme yöntemleri, yaratıcı



olarak biçimlendirilmiş bir beynin işlem ve mantık yapısı ile "senkronize"

kullanılıyorsa, niyet ve erek ile bağlaşık ise, emek ve çaba yoğunluğu içe

riyorsa; yaratmanın, bulmanın yolları olur. Bu üstünlük, adeta insana top

rağın bir "armağanıdır."

İnsan-toprak ilişkisi, özellikle mitoslardan, yaratılış cfsanelerinden, destan

lardan anlaşıldığı gibi, köklü, kalıcı, etkili bir imgelem dünyasının gelişme

sini sağlamıştır. "Bing-Bang'dan" (Büyük patlamadan) beri, galaksiler için

deki gezegenlerin çoğu, toprak-taş özdeğine bağlı olarak oluştu. Uzay toz

larının, gazların, partiküllerin dönerek sıkışması, çekim güçleri ile, ağır çe

kirdeği ile dünyayı oluşturması; evrenin bir özdekleşme biçimidir. Katı, sı

vı, gaz gerçeklikleri ile sürekli yıkılma-yapılanrna, değişme-dönüşme, dur

gunluk-hareket; toprağın nesnelliği, hem de zenginliği oldu. Savunmadan

barınmaya, avianmadan korunmaya. gizlenmeden öykünıneye kadar, insa

nın ilk "sıcak", sosyal ilişkisi "toprakla kuruldu." Toprak, en büyük üretici

güç olarak, insana, adeta kendini sundu. Bu ilişki, öylesine kopuşsuz ve di

rimli oldu ki, bu çok yönlü etkililik, adeta "tarihin de başlatıcılığını" gerçek

leştirdi. Her anlamda, insan yaşamına "yararlılık" özelliği ile katılan toprak

taş; yapıdan iletişim araçlarına, süstcn üretim araçlarına, gizlenmeden kap

lara, kültlerden mitoslara kadar, insanın kullanacağı imgelem gücünün de

geliştiricisi, açığa çıkarıcısı oldu. Toprak: kimi zaman düşünceyi, kimi za

man yaşama araçlarını, kimi zaman yazıyı, kimi zaman sözü insanda hem

gcrçekleştirmeyeolanak verdi, hem de gerçeklcşmenin kaynağı oldu. İmin,

imgenin, imgelemin hem "efendisi", hem de "aracı" toprak oldu. Toprakla

yapılan her şey, ne kadar ilkel, basit olsa da, doğaya yapayolarak "kalıcı

katılandır." Bu da, doğada olmayan bir değerin (bilgi artı emek varlığının)

yani kaba-yalın bile olsa, güzel veya çirkin bir "estetik" nesneleşmerıin in

san tarafından gerçekleştirilmesiniyarattı.

Estetik değer, her imgede, her imgelernde (hoş veya nahoş, yararlı veya ya

rarsız, güzel veya çirkin) vardır. Geleneksel, egemen her imgelem, bir sını

fa ilişkin estetik özü içinde barındırır ve egemen ideolojiden, felsefeden,

mantıktan bağımsız olamaz, bulunmaz. Yaratıcılık ise, olanın devam ettiril

mesi, yinelenmesi, kopyalanması, ya da "muhafaza" edilmesi değildir. Bu

açıdan her estetik imgelem, yaratıcılığın kendisi değildir. Ama geçmiş, eski

olanı egemeni bilinmeden de, yeni, ileri, farklı ve kalıcı olan üretilemez.

Kısaca, ister geleneksel, ister modern (kapitalist), ister nihilist, isterse dev

rimci olsun: imge, imgelem üretme yöntemleri ne doğrudan yaratıcılıktır,ne

de yaratıcılığın belirleyicisi. Yaratıcı imgelem kavramı (analoji-berızetme

esprisi dışında), bir bilinç varlığı gibi nitelenemez. Ama, yeni-eski, her yön

tem gibi yaratıcılığa ağırlıklı olarak "katılan" olarak kullanılabilir. Bu imge

nin, imgelemin, imlemin; "sağlayıcı, tamamlayıcı, açığa çıkarıcı, doğrulayıcı,

kurgulayıcı, çözümlcyici, ilişkilerıdirici, farklılaştırıcı, ilerletici, canlandırıcı,



birleştirici, doğurucu" özellik ve niteliklere elvermesinden kaynaklanmakta

dır. Bu özelliklerin, gelenekselolan, egemen olan, bellenen, ezbcrlerıen,

güdülenen sınırlar dışında, bireysel ve özgül kullanımı ise, ortaya yeni, fark

lı değerler çıkartır. Çünkü, imge ve imgelem, insan yaşamının tarihinde top

rak üretici gücüyle yoğrulup, biçirnlenmiş, açığa çıkıp gelişmiştir. Katılımcı

olan bu özellik geri bilgi ve koşullanmalarla kısırlaştırılıp, tekelüze bir ka

palılığa çevrilebilir. Ya da geliştirilip, daha derin, esnek ve işlevsel yetenek

lenmelere götürülebilir. Bu ise, "sıradan, normal insanın, herhangi birinin"

imgelem gücünden çok farklılaşmış, beceri kazanmış, işlev ve işlemleri in

celmiş, duyarlılık basamağı kalkmdırılrrnş bir imge ve imgeleme gücü de

mektir. Bu, olumlu kapsamda: "toprak gibi, doğa gibi" yeni, ileri, farklı de

ğişkenliklerin, imgelem dünyasınında özü olması gerçekliğidir. Çünkü top

rak hala, imge yaratmanın "kaynağı" olmaya devam etmektedir. Toprak in

sanın bu "bulmaya, yaratmaya" yardımcı yanının hem açığa çıkmasının,

hem de gelişiminin tarihsel "rahmidir", rahmi olmayı sürdürmektedir.

Ama toprak-insan ilişkisinde, en görkemli etkileşim, "emek ve çalışmanın"

doğmasındakietkileşimdir. Hem gelişim ve çatışkıları ilc, adeta insanı çalış

maya zorlayıp açığa çıkartmış, hem de çalışmaya ilişkin imge ve imgelem

lerin biçimlenmesini sağlamıştır. Çalışma, emek ve bilgi imleri, imgeleri

edinme ve bunları kullanma; insanı hayvanlık basamağından kurtarmıştır.

İnsani "sosyal emeğin" o zamanlarda en yoğun ve etkin kullanım alanı top

rak-taş olmuştur. (Zaten ilk çağların "Taş Devri" olarak adlandırılmasıkasıt

lı ve toprağın önemliliğinin ötelenmesi ereklidir.) insan toprağın diline ulaş

tıkça, kendi çalışma ve emek gücünün dilini, edimini de bulmuştur. Sezgi

lerden meraklılığa, korkulardan hoşlanmalara, tutkulardan kutsamalara,

emekten mitoslara, imgelerden düşlernlere kadar; toplama, eleme, ezme,

yontma, sıyırma, alt-üst etme, eğme, bükrne olanakları, yoğunluğu, kıvamı,

ağırlığı, direnci ile toprak, insanı hem aşırı çabaya, hem de bilme, yapma

titizliğine itmiştir..

Normal insanın imgelem kullanımları; önyargılar, kompleksler. kulluk, sa

vunma, açlık, ürerne, doyumsuzluk, "arzular", korku ve kaygılar çerçevesin

de oluşur. Ağırlıklı olarak bu alanlar için gereksinim duyarlar. Sıradanlık

dünyasında imgelemler, imlemler; ereksiz, plarısız, "model kopyalaması",

keyfe keder, dar sınırlarda kendini yineleyen, "başıbozuk" gezintilerdir.

Ama her toprakla, çamurla oynama, seramik biçimlerıdirme,kaçınılmaz ola

rak "hem ele gelen, hem de değişebilen" yapısıyla, insanı sürekli "sıra dışı

lığa", benzersizliğe çağırandır. Her an hem bir imgelem biçimine kaynaklık

eder, hem de istenilen imgelemin biçirnlenmesine cl verir.

Özellikle sıradan insanın yaşamında etken, egemen ve belirleyici olan duy

gular: korku, kaygı ve "paniklerdir." Bu duygular doğrudan imge, imgeiem,

imlem kullanımlarınıngerçekliği olurlar. Dolayısı ile, "imgelem, imlem eşit-



tir yaratıcılık" denklemi, sanat ve tasanma ilişkin bir nesnellik değildir. He

le hasta, sapık, şizofren imgelemler, imlcmler, tüm ilgi çekici örgülerine

karşın, baştan sona bir "takıntılılık" yinelemeleridir. Dolayısı ile sıradanlık

tan delitelere kadar insanların imgelemleri; toplumları, sınıfları, fclsefeleri,

dinleri, ahlakları. cinsellikleri, meslekleri ile "sınırlı", birbirine benzer, taklit

esaslı, üretmeye değil "doyurmaya" ve eksikleri "tamamlamaya" yöneliktir,

Temel işlevleri ise, korku, kaygı, hoşluk ve keyif uçlarında "açlık gereksi

nimlerini" karşılamaktır. Ama toprak-çamur, korku kaygı yaratmayan. tarih

sel misyonu ile, imgelem dünyası biçimlerımelerinc, "zengin olanaklar" ta

nıyıp, sunmaktadır. Çünkü toprak sürekli kendini yeniler. Erozyona, tozlaş

maya karşın, gerekli durumlarda "dayanıklılık" özelliğini taşır. Toprak, in

san için sağlamlığın, dayanıklılığın simgesi olmuştur. Dayanıklılığı ile, ka

bartmalarından yazı tabletlerine, bezemelerinden kaplarına kadar, hala

"geçmişi taşıyandır." Kaldı ki, malzeme olarak da değişik sertliklerden, ren

ge kadar, esnek olanaklar içerir. Görünüşünün "sıcaklığına", insanı saran

candanlığınakarşın, "soğukluk" işlevlerine kadar zıt özellikler içerir. Toprak

- seramik, "tarih" yüklüdür. Komünal toplumdan köleci topluma, feodalizm

den postmodernizme kadar, toprak-seramik "tarihin tanığı" olarak varolan

dır.

İmge, imgelem ve imlcm, salt insanca bir doğa gerçekliği olan üretimdir.

Ama her imgelcm, özgün, buluşcu "estetik değer" dolu imgelem değildir.

İcat, buluş, çözümleme, yeni; sıradan insanların imgelem ve imlem gücü ilc

yaratılamaz. Çünkü esin kaynağı, bilgiyi farklı kullanma, tasarımlama işlem

lerine, sıradan insan imgelemlcri karıştırıp, katılmaz. Tam aksine "korku,

kaygı" karşılayıcı. ya da "yüzeysel" hoş, tat, zevk duygularina yönelik doyu

ruculuk, dengeleyidiik, savunuculuk sağlar. Geleneksel imge, imgclem ve

imIemIer ise, egemen felsefe, kültür, ideoloji çerçevesinde kalıplar, kurallar,

modeller ile "bağımlılaştırıcı'' olarak görevler içerir. Ama çamurla oynama,

tüm beyin tutuculuklarina karşın, adeta insanları farklı imgelemlere davet

edcr.

3- Toprak-Seramik Değerleri ve Yaratıcılık

İmge, imgelem ve imIcm ister sıradan, ister geleneksel, ister özgün-estetik

yapıda olsun, bilgi yükü olarak "gerçeğinkendisi" değildir. Ama tüm imge

lem ve imlemlerde "gerçekler, nesneler, varlıklar" "temsili" olarak yer alır.

Hem bilinçte, hem duygularda. imgeler, imgelemler, kendine özge, salt in

sani bir "yapay gerçeklik" olarak bulunurlar. Doğusunda, tasarlanışında,

kurgusunda ve yansıtılmasında, daima "ait olduğu" bir "temsil edilen" nes

nellik vardır. Bu yanı ile imgelem, imlem; bilinmeyeni, fark edilmeyeni, du

yumsanmamış olanı, bilinenlerle ilişkileridirerek (benzetmeden kıyasa ka

dar pek çok yöntemle) varlıklaştırmaya, canlandırmaya, nesnelleştitip yan-



sıtmaya katılır. Bunun özgül, özgür kullanımı ile, yani özgün-estetik imge

leme ve imlemin üretimiyle: "I) Fark etme, ayırt etme, yakalama, 2) Değiş

tirme, özelleştirme ve canlandırıp varlıklaştırma gibi (hem zihinsel, hem de

özdeksel olarak) katılımcı işlevleri üstlenmektcdir. Toprak-seramik, ne ka

dar geleneksel ve sanayi alanına sıkıştırılmış olursa olsun, biçimlendirme

de, hala en etkin "sunum dili" olarak varlığını sürdürmektedir.

Toprak-seramik: tam bir aymazlıkla, kör bir cehalet kastı ile, "geleneksel sa

natlar" içinde tasnif edilmektedir. Toprağın kopmaz bağlarla ilişkili olduğu

"heykel" ise, "pür sanatlığa" yükseltilirken. acımasız bir haksızlık sergilen

mektedir. Gerçek hiçte böyle değildir.

Toprak-seramik, insana "sözden'' daha etkin ve daha "somut" olarak hitap

eder. 0, başkalaştırmalardansimgeleştirmeye, soyutlamalardan somutluğa

kadar insani düşüncelerin, değerlerin, ölçülerin, anlamların nesnel bir

"rnuhtasarı" - özetidir. (Kısaltılrnış bicimidir.) Zeka, insan beyninin özel bir

gücüdür. Toprağın - seramiğin dili, ruhun diline, zeka esnekliklerine, so

mut, nesnel, dayanıklı bir yansıma olanağı sunar. İmgelemlerdendüşlemle

re kadar, "zekayı aşan ruhun", sanatsal-tasarımsalvarlıklaşmasında, toprak

seramik, "sürdürülebilir" olanaklarla bezelidir. Seramik heykelden kabart

malara, artistik seramikten endüstriyel seramiğe, kaptan duvar panolarına

kadar; toprak etkili, hareketli, çekici, kalıcı imgelem varlıklaşmalarmınala

nıdır. 0, tutulabilen, dokunulan, sıkılan, sıkıştırılabilenbir coşturucu "plas

tik", heyecanları içleştiren "estetik", katılımcı biçimlenme gerçekliği olarak,

"sözün-yazının"veremeyeceği, "aynı anda" bir ifade etme güçlülüğüdür.

Toprak-seramik, sığ, kıt, sıradan, banal bir haz, zevk düzeyinden, "estetik

ruh enginliklerine" kadar ulaşan, varlığı ile yaşama doğrudan katılan biçim

lcndirrne "düzenlcnmesidir."

Toprak-seramik, düşürıscllıği de kapsayan, ama daha çok imgelem, düş,

düşlern, sezgisel, düttüsel güçlerin "aleni" (ap-açık) yaşayan bir seslerıişidir.

Gizlisi, kapaklısı, "kataküllisi" yoktur.

Her toprak-serarnik, çağının, kültürünün ve yaratıcısının bir varlıklaşmışaçı

lımıdır. 0, dünyayı hem gösterir, hem de kalıcılaştırır. Okumasını, görmesi

ni bilen için "giz-büyü" değildir.

Toprak: sonuçta toprak olmayan bir bütünlüğe; alışılmışın üstünde ve öte

sinde bir biçim bireşirnine, üreticisinin hünerleri-yetenekleri ile doğru oran

tılı olarak ulaşandır. Esnekliği, zenginliği ile, her bireysel dile olanak tanı

manın gerçekliğidir.

Toprak-serarnik, yaratıcısının "gebe kalmasını", zihinde canlandırıp kurgu

lamasmı, bunu dışarı uğratıp, geliştirerek "gerçekleştirmesini", en somut

yolla sağlamanın dilidir. "Farkındalığı" olanm, farklılığı yaşama ve yakalama

için, en yalın etkileşim alanıdır. Tüm basit algılanışına karşın, cazibeli ve çe-



kimli fikirlere gebe süreçleri ile; esin bulma ve onu yaşama geçirme çalış

malarında, toprak insana "kutsal-ilahi" bir onurluluk sağlayandır.

Toprak-seramik. doğrudan oynama, değiştirme, çeşitlerne olanakları ile

"esin tetikleyicisidir." Kuşkusuz hiçbir malzeme, sanatı-tasarımıbiçimlendir

mez. Ama toprak-seramik, kendi nesnel gerçekliğinden, yaşama katılışırı

dan, sıcak görünümünden hiçbir şey kaybetmeden, biçimlendirmelere el

verendir.

Toprak-seramik kıvamıyla, eğilip-bükülmesi, yuvarlanması, köşelenmesi,

incelip-kalınlaşması,boyutlanrnası, kolay eklemleşmesive "geri dönüşlere"

izin vermesi, deneme-sınama çeşitliliğine bololanak tanıması ile; hem im

gelem, hem de esin kaynağı olarıdır.

Esin yakalama, esin bulma; beyinde, bilinç ve bilinç ötesi tüm alanlarda,

ele-avuca sığmaz bilgi, im, imge, simge öğelerinin kanşim verilerine daya

narak seçme, ayırt etme üretimidir.. Bilgi gel-git'lerinin, fırtınalarının, kıvıl

cım esaslı bir çıktısıdır, Sisli anılardan. birikimlerden ikincil kayıtlara kadar,

beynin zaman-mekan oluşumları içinde serpiliveren çıkışlardır. Ustan-man

tıktan çok, sezgisel, güdüsel, dürtüsel, imgesel, düşsel, düşlemsel verilerle

örülmüş, ince, narin, "havai'' bilgi ışımalandır. Toprak-seramik bu gücü en

çok "kaşryan", adeta "gebe kalışa" ve açığa çıkmasına zemin hazırlayarıdır.

Her imgelem dar veya geniş bir bilgi yumağıdır. Toprağı, seramiği işleyen,

bir emek (ister kaba, ister estetik ernekle olsun) biçimlendiren her beyin,

çağı ne olursa olsun, "evrerıselleşme"ve geleceğe kalma şansına daima sa

hiptir. Çünkü her seramik, "ağır-yoğun bir bilgi nesnesi" olarak varolandır.

0, en işlevsel kap biçimlenmelerinde bile bir "bildirimdir," Her seramik bit

miş nesne, bitme anında, üreticisi ile bir "parlama", bir kavrama, anlama ile

ilişkilenir. ° an, sonsuzluğa eşdeğer bir bütünleşme ile, bildirimle kaynaşır.

Ama aynı zamanda parlama, "bitirişin gerçekliğidir." Yapııla "kopmanın"

noktalarımasıdır.Bu ise, yeni bir üretme istekliliğinin başlangıcıdır.

Toprak-seramik bir felsefedir. Her sanat felsefesi; varlığı, oluşu, evreni, do

ğayı, toplumsal ilişkileri, yaratmanın temel sorunlarını, estetik değer ve öl

çüleri yorumlayan bilgi bireşimidir. Her seramik, insanın duygu, düşünce,

imgelem vs. bütünlüğünü yansıtan "özdekleşrniş" bir felsefeyi temsil eder.

Her seramik. çağının, toplumunun, biçimlendiricisinin "seçmesini, yorumu

nu, dünya görüşünü" yansıtır. Her seramik, bir anlamda bir felsefenin ayna

sıdır, Ama toprağın, seramiğin en büyük özelliklerinden biri, farklı felsefe

lerin yansıtılmasına olanak sağlamasıdır.

Toprak-seramik, daima bir "anlam varlığıdır." İnsan; nesnelere, varlıklara,

kültür ve ideolojisine uygun değerler, anlamlar yükleyen canlıdır. "Güzel

kelebek, nurlu ay, aptal karga" gibi... Her doğal veya yapay nesnenin, var

lığın, her kabuğun içindeki anlamı; daha üst, daha ileri, daha estetik bir an-



lama yükselren tek canlı da insandır. Seramik, "tozu, toprağı, taşı" daha an

lamlı bir varlığa dönüştürür. Seramik bu alanda, insana zengin olanaklar

sunar.

Seramik, bir "imgelem varlığıdır.ii O hem kendisi bir imgelcm nesnesi, hem

de bir imgelemin temsilcisidir. O, her anlamda doğalolan, doğalolarak

bulunan değildir. O bir soyutlama, bir imgeler bireşimi olarak, "somutlaşan

imgelemdir."

Fark etme, ayırt etme, seçip "yakalama": aslında doğasal-toplumsal gerçek

lerde varolan, ama o ana kadar bilinip-bulunmamışdeğerleri, özellikleri el

de etme, açığa çıkarmadır. "değiştirme-geliştirme, yeniyi üretme" ise:

edinilenin, biriktirilenin olduğu gibi yinelenmesi değil, estetik benin "izi"

ile, yeniden üretimidir. Yani beynin salt us ve mantık baskınlığında düşün

mesi (yargısal, isterıçsel olarak) değil, esnek zihin alanlarındaki işlemlerle,

estetik kazanımlarla yorumlanmasıdır, Çünkü sıradan insanda, korku, kay

gı, ya da "zevk-keyif" duyumları ve bunlarla sınırlı imgelemler erek ol

duğundan, değiştirme, farklılaştıtma değil, karıştırma, doyurrna, karşılama.

denk getirme esastır. Bu açıdan normal insanın imge, imgelem, imlem dün

yasına ilişkin "çağrışımlar, varsaymalar ve önermeler"; kalıplar, sınırlar,

değişmezlikler içeren yinelemeler ve geleneksel olanları kopyalamalar

içerir...

Seramik dünyasında da, yeni, farklı, ileri, katılımcı, estetik imge, imgelem

ve imlem üretmede, yansıtrnada kullanılacak yöntemler oldukça zengindir.

(Özellikle geleneksel edebiyat alanlarında öğretilip vazedilen, "teşbih,

mecazı mürsel. istiare, teşhis, tezat'': söz-kavram ile sınırlı olup, kuralları ile

kalıplıdırlar. Ama toprak-serarnik, tasarlamalara daha zengin biçimlendir

melere, diline ilişkin teknikleri olanaklar olarak sunrnaktadır.) Bunlar:

1- Zıtlık: '(Tezat) çelişki, karşıtlık içeren imge, imgelem üretimi, tüm yön

temlerin "anasıdır." Özellikle "zıtların birliği" esaslıdır. Uzlaşır, (gorıist) veya

uzlaşmaz (antigonist) zıtlıklarla bütünlük yaratmadır.

2- Dönüştürme: (Transformasyon) Bir imgeye yapısal, işlevsel öğeler ek

leyerek uyumlandırmadır.

3- Başkalaşım: (Metamorfoz) Bir imgenin öz yapısını, kendi gerçeğini koru

yarak, başka bir biçime yönelik oluşum üretmedir.

4- Gizlerne: (Kamuflaj) Renk, doku, malzeme, ses, işlevolarak öz yapısını

koruyan saklama-gizlernedir.

5- Soyutlama: (Abstrak) Bir imgeyi, olduğu gibi betimlemeyen, arıtma,

yalınlaştırmadır.

6- Uyarlama: (Adaptasyon) Bir imgenin iç-dış öğelerini, başka bir biçimin

ortamın öğeleriyle kaynaştırmadır,



7- Uyarlarna: (Sernbolleştirme) Bir imgeyi kendi nesnel gerçekliği içinde

yüzeyselleştirrne veya başka bir gerçekliği doğrudan temsil etme gücü

kazandırmadır.

8- Abartma. Bir imgenin bazı öğelerini öne çıkaran, fazlalaştıran ölçüsel

büyütme, çoğaltınadır.

9- Kavramlaştırma: Bir imgeye, kendi anlamı dışında, farklı, alışılmadık bir

içerik yüklemedir.

10- Benzetme: (Anoloji) Bir imgeyi, doğrudan, dolaylı, soyut, somut, saçma,

ütopik, düşlemsel, zıt başkaca şeylerle benzerlik ilişkisine sokarak yeni bir

varlık kazandırmadır.

11- Çoğaltına: Bir imgeyi kendiyle, benzerleriyle veya öğelerinden biriyle

sayısal çokluk durumuna getirmedir.

12- Girişme: Bir imgeyi, başka bir imge ile, sınırlarını koruyarak, birleştir

me, bir birine gerekli kılma, ayrılmaz biçimde bağlamadır.

13- Kaynaştınna: Bir imgeyi, başka bir imge ile, sınırları tamamen ortadan

kalkacak biçimde bütünleştirrnedir.

14 Saydamlaştınna: (Transparantlık) Bir imgeyi, kendi gerçek yapısını,

geçirgen, saydam yapıya dönüştürmedir.

15 Kapsarna: Bir imgeyi, bir geneli verecek biçimde tümellik varlığına

dönüştürmedir.vs. vs.

Kısaca, imge, imgeleme, imlem, insanın bilme, bilgi edinme, bilgiyi kullan

ma güçlerinden birisidir. Kökeninde toprak-insan ilişkileri ve kaynaşmaları

vardır. İmgelemin yaratıcı, buluşçu olarak ya da tüketici, yineleyici kullanıl

ması, tüm plastik sanatlar gibi seramikte de bir ayrımı oluşturur. Her

seramik ürün, bir imgelemi gösterir. Ama salt imgelem ürünü olması onu

yeni, ileri, kalıcı kılmaz. Ya da imgelem gücü gelişmiş her kişi, yaratıcıdır

denilemez. Çünkü yaratıcılık, özellikle seramik özelinde, imgelemden, im

lemden daha üst bir gerçekliktir. Bu da toprağın, "seramiğin ruhuna" uygun

olan yaratma gerçekliğidir.

POSTMODERN DÜNYADA, TOPRAKTAN KOPMUŞ; KORUNMA, MAZE

RET, SAKINMA, SAVUNMA MEKANİZMALARIYLA, ESTETİK İMGELEM

ÜRETTİcİNE İNANANLARDAN MISINIZ?
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