
Ekim Kasım Aralık 2019              Sayı: 8

Dosya Konusu / SANAT VE BEDEN

e-dergi



İmtiyaz Sahibi 
Mersin Fotoğraf Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi ARSLAN 

 
Yayın Sorumlusu 

Ufuk AĞMA 
 

Yayın Kurulu 
Abdulla SERT, Kemal TEKİN, Raziye Köksal KARTAL, Ufuk AĞMA 

 
Kapak Fotoğrafı 

Pablo PİCASSO / Avignonlu Kadınlar-1907

İletişim
mail:   fotografedergi@gmail.com

facebook:   @MFDedergi
instagram:   @fotografedergi

 
Ekim Kasım Aralık 2019 

Sayı: 8 

 
Foto-Graf Mersin Fotoğraf Derneği’nin süreli yayın organıdır. 

 
Yazıların tüm teknik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. 
Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın veya  yayınlanmasın iade edilmez. 

Yazar ve kaynak belirtilerek bu dergiden alıntı yapılabilir. 



3

Leonardo Da Vinci “İnsan dünya’nın bir modelidir” demiş. Sanat yaşamı, insan vücudu ile evrenin diğer 
kalıpları ve dengeleri arasındaki bağlantı arayışları ile geçmiş. Da Vinci’den yaklaşık 15.000 yıl önce E. H. 
Gombrich’in sanat tarihinin başlangıcı olarak kabul ettiği mağara resimlerinde de insanlar hayvan postuna 
bürünmüş olarak betimlenmişler. Binlerce yıl sonraya günümüze geldiğimizde ise özellikle 1950-60’lardan 
itibaren insan bedeni bu kez aynı zamanda eylemselliği ile sanat eserine dönüşmektedir. Kısaca insan bedeni, 
binlerce yıldır sanatçıların gerçeklik arayışlarının yapısı, biçimi ve hatta iç dünyası ile ana konularından birisi 
olmuştur.

Mağara resimlerindeki insan betimlemeleri tabi ki “sanatçı” tarafından bizzat sanat eseri olarak yapılmamış 
ki zaten E. H. Gombrich bu resimlerin büyüsel amaçla yapıldığını düşünüyor. Antik Yunan’ın doğanın taklidi 
düşüncesi temelinde özellikle insan heykellerinde kusursuz ve ideal güzellik arayışları Orta Çağ’da bedenin 
iç dünyasına yönelmiş. Rönesans ile birlikte Antik Yunan yeniden keşfedilmiş ve insanın merkeze oturduğu 
düşünce sistemi ile gerçekçi eserler verilmiş. Leonardo’nun Romalı ünlü mimar  Marcus Vitruvius Pollio’dan 
ilham aldığı ve aynı ismi taşıyan “Vitruvius Adamı” isimli çiziminin mimari, anatomi ve geometrinin bir 
kombinasyonu olduğu ve kadim inanışlardan günümüze kadar gelen yaşam felsefesinin betimlendiği ve bir 
başyapıt olduğu tüm sanat tarihçileri tarafından kabul edilmektedir. “Vitruvius Adamı” çizimi gerçekçilik ve 
altın oran arayışlarına örnekleme olarak verilebilir ki Leonardo’nun 800’den fazla kadavra üzerinde çalıştığı 
söylenir. Endüstri devrimi ile gelişen teknoloji fotoğrafın icadını getirmiş ve insan başta portre çalışmaları 
ile bu yeni icadın en baş konusu olmuş. Kapak görseli olarak kullandığımız Picasso’nun 20. yy. başlarında 
yaptığı “Avegnonlu Kadınlar” resmi kübizmin ve devamında modern sanatın ilk eseri olarak kabul edilir ki 
her ikisi de bizzat insan bedeninin kullanıldığı modern dans ve performans sanatlarının temelleri olmuşlardır. 
Binlerce yıl önce dış tehlikelerden korunmak için çizilen insan bedeni günümüzde sanatın malzemesi olarak 
da kullanılmaktadır aynı zamanda.

Foto Graf ’ın Ocak 2018’de başladığı yolculuğu bu sayı ile birlikte 2. yılını dolduruyor. “Soyut”, “Sanat ve İdeoloji” 
ve “Gezi Fotoğrafçılığı” dosya konularını incelediğimiz 2019’un geçen 3 sayısından sonra bu sayımızda dosya 
konusunu “Sanat ve Beden” olarak belirledik. Geniş Açı - İbrahim GÖĞER, Portre -  Kemal TEKİN röportajı 
ile Eda ÇALIŞKAN ARISOY, Tam Kare - Alahattin KANLIOĞLU, Ali İhsan ÖKTEN, Emel KARAKOZAK, 
Seçkin TERCAN portfolyosu ve Sercan İNGİLOK-Murat ÇİÇEK portfolyosu, Pusula – Abdulla SERT çevirisi 
ile Lauren NAYLOR ve Art Alan – Raziye KÖKSAL KARTAL Performans Sanatı incelemesi ile bu sayımızda 
bizlere destek olan isimler. 
       
FOTO-GRAF, www.mfd.org.tr adresinde… 

Görüşmek üzere…       

                    
                                                                                                                                                                                   Ufuk AĞMA

Bakaç
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         GENİŞ AÇI
SANAT VE BEDEN İLİŞKİSİ                                  
/ İbrahim GÖĞER

Felsefe, bilim ve sanatın araştırma konusu oldu, varlık 
nedenimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz. Düşünebilen, 
tasar kurabilen canlılar olarak sanatı, bilimi ve felsefeyi 
ürettik. Geçmiş bilinsin diye kayıtlar tuttuk, tarihi ürettik. 
Tarih her zaman yalın ve yansız değildi. Aynı şey sanat 
ve sanat tarihi için de geçerli oldu. Sanat da çoğu zaman 
egemen olanın etkisi ya da gölgesinde kaldı. 

Başından beri doğayı kopyalama uğraşında olan insan, 
sanatı da yine kendisi için yaptı. Doğanın en benzerini 
resmetme uğraşısında, elbette insan bedeni de sanat 
eserlerinin en sık rastlanan ögesi oldu. Sanatta beden 
konusunu sanat tarihinin akışı içerisinde, yeniden yapım 
ilişkileri kurarak sürdüreceğim.

Tarih öncesinde belki de bir iletişim ve bilgi aktarma 
amacı sayabileceğimiz mağara resimlerinde, pek çok 
beden tasvirine rastlarız. Afrika masklarını büyük bir 
olasılıkla büyücüler kullanıyordu. Sonra onlarla Picasso’da 
buluştuk. Antik Yunan sanatında pek çok memesi olan ana 
tanrıçalarla (Artemis) ve gelişkin kas yapıları olan idealize 
edilmiş kadın ve erkek heykelleriyle karşılaşırız. Mısır 
sanatında, korku saldığı halde güven tazeleyen aslan başlı 
formlar ve iki boyutlu firavun, otoriteyi temsilen bütün 
görkemleriyle bulunur.

İlk Çağ, Antik Yunan ve Roma Sanatı’nda idealize edilmiş  
çıplak bedenler tanrı ve tanrıçaları temsil ederler. Belli bir 
inanç anlayışıyla, otoriteye bağlı yapıdadırlar. Skolastik 
anlayışın hakim olduğu Orta Çağ’da ise sanat, kilise baskısı 
altındaydı. Genellikle giysileriyle resmedilen rahibeler ve 
yarı çıplak İsa tasvirleri, ikonik yapıdadır. Minyatürlerde 
ise perspektif anlayışı yok olmuş halde, hiyerarşik bir 
dizilim kullanılır.

Rönesans’ın, İlk Çağ çağrışımları ve göndermeleri daha 
sonrasındaki sanatı etkilemiştir. Botticelli’nin resimlerinde 
gerçekçi bir yaklaşımla idealize edilen insan figürleri, 
zaman ve mekanın olmadığı bir yüzeyde, gökyüzünde 
bulutlar arasında ya da inci kabuklarının içindedir.             
(f-01) Michelangelo’nun Davut heykeli Antik Yunan’da 
olduğu gibi idealize edilmiş erkek bedeni olsa da mistik 
çağrışımlardan kurtulamaz. (f 02)

O zamanlardan günümüze birçok resme konu olan Venüs 
ve Üç Güzeller, kah çıplak kah giysileriyle ama mutlaka 
zamanın sanat anlayışına uygun olarak biçim değiştirirler. 
Venüs karakteri gibi Üç Güzeller’e Botticelli 15 yy. (f-03), 
El Greco 16 yy. (f-04), Rubens 17 yy. (f-05), Manet 19 yy. 
(f-06), Enrique Simonet’de 20 yy. (f-07) rastlarız. Picasso’da 
Üç Güzeller, Avignonlu Kadınlar’a (f-08) dönüşür.  J. Peter 
Witkin’de ise (f-09) zamanın gerçeklerine, eleştirel sanat 
anlayışına ve değişen toplumsal ilişkilere karşı duramaz ve 
çarpıcı biçimde değişir.

Barok ve Rokoko dönemlerinde varlıklı sınıftan 
olanlar resmedilir. Artık resimde yer alanlar, simgesel 
kimliklerinden öte gerçek bir kişidir. Dönemin düşesleri, 
prensleri ya da ödemeyi yapan herkes resme konu 
olabilir. (f-10) 1700’lü yıllarda üretim ilişkileri bozuldu 
ve refah dönemi sonra erdi. Realizm, Romantik dönemin 
“sanat sanat içindir” anlayışını sonlandırdı. Artık resmin 
konusu savaşlar, direnenler, zor koşullarda çalışan halktan 
insanlardı. (f-11) Sanat her tür otoritenin etkisinden 
kurtularak bağımsızlaşıyordu. Bilimin katkısıyla sanat, 
ışığı, ışığın rengini ve etkisini tekrar keşfetti. Doğal yaşam, 
ışığın peşinden resmedilir olmuştu. Manet, Monet ve Degas 
tüm kuralların dışına çıkan resimler yaptılar. Cezanne’ın 
başlattığı değişim sonuç vermişti.

                 01 BOTTİCELLİ  / Venüsün Doğuşu - 1486 

     02 MİCHELANGELO  / Davut - 1504 
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                 03 BOTTİCELLİ  / İlk Bahar Alegorisi - 1480 

                 04 EL GRECO  / Beşinci Mührün Açılışı-1614 

                        05 RUBENS / Parisin Yargısı-1636 

                          06 MANET  / Kırda Öğle Yemeği-1863 

                          07 SİMONET / Parisin Yargısı-1904

                     08 PİCASSO / Avignonlu Kadınlar-1907

                               09 JOEL-PETER WITKIN
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                                   10 Barok Dönemi

                                   11 Neo Klasizm

Post Empresyonizm ile bedenin renk ve formları da 
yadsınamayacak biçimde değişti. Artık sanatçı gördüğünü 
resmetmekle yetinmeyecek, formu ve renkleri birer 
ifade biçimi olarak kullanacaktı. Sanatçı aynı zamanda 
bir anarşistti. Toplumsal duyarlılıklar sanatçının dışa 
vurumunda özetleniyordu. Van Gogh (f-12)  parmaklarıyla 
deforme etti. Edward Munch’un Çığlık adlı resimde ise 
çığlık atan birinden öte gerçek bir çığlığı ve toplumsal 
tepkiyi görürüz. (f-13)

Bildiğiniz gibi O.G. Rejlander’in 32 negatif ile yaptığı montaj 
fotoğraf, Raffaello’in Atina Okulu’na göndermedir. 1857   
(f-14) Kendi çağına ait yorumuyla Rejlander’in fotoğrafı 
da simetrik biçimde iki parçalıdır. Sağ ve sol tarafta yer 
alan figürlerin,  birbiriyle tam zıttı yaşam anlayışları vardır. 
(f-15) Sembolist fotoğraflar için Anne Brigman’ın (f-16) 
mitolojik çağrışımlar içeren otoportreleri ve Fred Holland 
Day’in (f-17) mistik otoportreleri Pictorial (resimsel) 
dönem fotoğrafında beden kullanımı için iyi örneklerdir.

Birden  çok  görüş noktası resmedilebilir miydi? Kübistler 
nesneye bakarken sadece görünenle yetinmiyor, nesneyi 
daha öncesinde tüm bildikleriyle birlikte harmanlıyorlardı. 
Picasso’nun portreleri sanılanın aksine soyut değil, 
figüratiftir. Ne formlar ne de renkler gerçeğe  benzer  ama 
resimlerde  iyi tanıdığınız birilerini görürsünüz. 

                                12 VAN GOGH / Otoportre-1887

                        13 EDVARD MUNCH / Çığlık-1893

                         14 RAFFAELLO / Atina Okulu-1511

                          15 OSCAR GUSTAVE REJLANDER



7

         GENİŞ AÇI

                                16 ANNE BRIGMAN

                                17 F. HOLLAND DAY

Realist dönem işlerinde Ashcan Okulu’nun (1910) 
önemli bir yeri var. Yaşamın içinden birer fotoğraf karesi 
gerçekliğinde yapılmış resimleri görürüz. (f-18)                             
A. Stieglitz’in sokak fotoğraflarında ise o resimlerin 
etkilerine rastlarız. İnsan günlük yaşamın içerisinde yer 
alır. (f-19)

                                  18 Ashcan Okulu

                              19 ALFRED STİEGLİTZ

August Sander, Paul Strand, Walker Evans (f-20), Jacob 
Riis, Levis Hine, Andre Kertesz,  Josef Koudelka’nın              
(f-21) doğrudan fotoğraflarında da beden tek başına bir 
öge olmaktan çok akıp gitmekte olan zamanın ve yaşamın 
içinden alınan kesitte yer alır. Aynı durum Sebastio 
Salgado, M. Alveres Bravo, Bill Brandt, H. C. Bresson, 
Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç’ın fotoğrafları 
için de geçerlidir. Edward Steichen, Richard Avedon , 
Frank Rinehart, Thomas Ruff ’un portrelerinde ise durum 
farklıdır. Beden bu kez ana öge olmuştur.

                                 20 WALKER EVANS

                                  21 JOSEF KOUDELKA

Edward Hopper’ın fotoğraf karelerini andıran, Yeni 
Gerçekçi resimlerine pek çok gönderme mevcuttur.            
(f-22) Çağdaş bir anlayışla günün gerçekleri paralelinde 
kurgusal olarak yeniden yapımlarda bugünün dünyası, 
bugünün insanı ve insan ilişkileri yer alır. G. Crewdson, 
Julie Blackmon,  Erwin Olaf, Alexvi Li, Jeff Wall, Richard 
Tuschman’ın (f-23) çalışmaları güncel gerçekliğin kurgusal 
fotoğraflarıdır.

Hopper benzeri olan Baltus’un (f-24) resimleriyle, Nazif 
Topcuoğlu’nun (f-25) fotoğrafları arasında benzerlikler 
bulunmaktadır. Benzerlik bu kez sadece ışık ve formların 
ötesinde iki çağımız sanatçısı için de eş içerikler 
taşımaktadır.
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                              22 EDWARD HOPPER

                              23 RİCHARD TUSCHMAN

                              24 BALTHUS                               25 NAZİF TOPCUOĞLU
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                                26 TİNA MODOTTİ

Ekonomik bunalım yılları savaş ve savaş sonrası M. 
Bourke White, Dorathea Lange, Walker Evans, Russell Lee, 
Robert Capa’nın fotoğraflarında zor yaşam koşullarında 
insan gerçekliğini görürüz. Tina Modotti’nin devrim 
fotoğraflarında devrimciler vardır. Koşullar zordur ama 
insanı, insanın sıcaklığını, aynı zamanda bir anne olan 
kadını tüm sıcaklığı ile hissederiz. (f-26) Modotti  F. Kahlo 
ile arkadaşlığı hak eder. Tıpkı aynı zamanda Man Ray’in 
modeli ve asistanı olan Meret Oppenheim gibi. (f-27) 
Onun çalışmalarında bedenin vahşi bir seksapalitesi vardır. 
Sürrealistler için beden kendi formu dışında anlamlar 
taşıyan simgesel formlara dönüşmüştür. R. Magritte’in 
resimleri fotoğrafik ögeler taşır. Peggy Guggenheim’dan 
da söz etmek gerekir.  S. Dali’de form tamamen bozulur 
ve anlama yönelir (f-28) . Miro’da şirin bir çocukluğa 
bürünür. Max Ernst’da ise vahşidir. A. Kertesz’in kadın 
bedenini deforme ettiği fotoğrafları anımsarız. (f-29) 
Man Ray’in teknik denemeleri (f 30) ve A. Siskind’in 
detaylarında beden vardır. E. Weston’ın biberleri, biberden 
çok bedene benzer (f-31). Bill Brandt’ın fotoğraflarını da 
bu gruba dahil edebiliriz. 

Diane Arbus, Nan Goldin, Andres Serrano ve Sally Mann’ın 
(f-32)  fotoğraflarında günümüz insanının çirkinlikleri ve 
yaşamın acımasızlığı bütün çıplaklığıyla izlenebilir. Hiper 
gerçekçi resimleriyle Taner Ceylan (f-33), Nur Koçak, 
Chuck Close’un resimlerinde ve Duane Hanson, Ron 
Mueck’in heykellerinde beden devasa boyutlarda ve bütün 
detaylarıyla karşımıza çıkar. 

     27 MERET OPPENHEİM       28 S. DALİ PERFORMANS

          29 ANDRE KERTESZ              30 MAN RAY

          31 EDWARD WESTON

            32 SALL MANN           33 TANET CEYLAN
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Şahin Kaygun’da da beden tek başına, bedenin görüntüsünü 
oluşturma amacında değildir. Beden bir varlığı, insansı 
bir hali, durumu ifade etmek için oradadır. (f-34)  Kendi 
çalışmalarımı da bu çerçevede değerlendiriyorum. 80 
sonrasında, günümüzü de belirleyen büyük bir değişim 
yaşandı. 90’larda değişimi hissetmemek olanaksızdı. 
Hepimiz ve her şey hızla değişiyordu. Yeni kimliklerimiz 
konusunda aslında bir fikrimiz yoktu. Gıyabında (1997) 
sergisinde yapmış olduğum maskları, modellerle birlikte 
fotoğrafladım. Gizlenmek istenen kimliği saklayan 
masklar, yerine kendisini koyuyordu. (f-35-36). Değişim 
zorlamalarına, aynılaştırma baskılarına bireysel, eylemsiz 
direnenleri temsilen  Red Sergisi’ni (2003) yaptım (f-37). 
Her şey hızla bozulurken, kaygan bir hal aldı. Biraz muğlak, 
biraz da düşsel (f-38). Kadın da olsak erkek de kendimizi 
korumak durumundayız. Özellikle de kadınsan. Belki 
korumayı başarabilirsin ama hasar almadan olmaz  (f-39).  
Beden her zaman görünen olmak durumunda değildi. 
Bedeni gizleyerek de bedensel ifadeler yaratılabilir (f-40).

Fütüristler için de beden hareket ve hızın bir parçası olarak 
kullanılır. Tekrar eden görüntüler Emel Karakozak’ın 
fotoğraflarını anımsatır. Emel aynı formu dantel (el işi) 
gibi tekrarlayarak, geleneksel olanla günümüz teknolojisi 
arasında bağ kurmaktadır. Aynı zamanda yarattığı feminen 
görsellerde yine feminen olan ögeler kullanarak, günümüz 
dantellerini işlemektedir (f-41).

            34 ŞAHİN KAYGUN

            35 İBRAHİM GÖĞER

            36 İBRAHİM GÖĞER

            37 İBRAHİM GÖĞER

            38 İBRAHİM GÖĞER
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            39 İBRAHİM GÖĞER             40 İBRAHİM GÖĞER

            41 EMEL KARAKOZAK
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Kavramsal olarak anılan işlerde olay tamamen değişir. 
Artık her şey gibi beden de sanatı oluşturan parçalardan 
biridir. Performanslarda Joseph Beuys, Yoko Ono ve 
M. Abramoviç kendi bedenleriyle yer alır (f-42). Kimi 
çalışmalarda ise izleyenler de bizzat sanatın parçası haline 
gelir. Spencer Tunick’in yüzlerce kişinin çıplak olarak 
katıldığı performanslarını fotoğrafladığı çalışmalarını 
anımsarız (f-43).

Çağdaş işler içinde kendi bedeninden hareket eden Damien 
Hirst, kalıbını aldığı kafasının içini kendi kanıyla doldurur 
(f-44). Köpekbalığı tüm gerçekliği ile dururken yaşam ve 
ölüm arasındaki ince çizgiyi anımsatır (f-45).  İnek kafası 
ve sineklerle yaptığı yaşam zincirinde ise yaşam, ölümle 
birlikte tüm gerçekliği ve acımasızlığıyla sürmektedir.       
(f-46). Cindy Sherman otoportrelerinde Amerikan sinema 
karekterleri arasında gezinir (f-47). Yasumasa Morimura 
ise sanat tarihindeki ikonik karakterleri yeniden yaratır    
(f-48).

 Nancy Burson birçok portreyi üst üste koyarak tek bir ortak 
karektere ulaşmaktadır (f-49). Ali Alışır’ın bedenlerinde 
kadın, erkek, gençlik, yaşlılık yani farklılıklar ve değişim 
aynı anda var olur (f-50).

Sarah Jucas’ın kadın bedenleri, feminist unsurlar taşır ve 
toplumun kadına bakışının eleştirisidir (f-51). T. Murakami 
ise kapitalist süreci oyuncaklarla birlikte değerlendirir (f-
52). Yves Klein kendi adıyla anılan mavisi ile bedeni fırça 
gibi kullanmıştır. Bedenin üzerine yapılan resimleri ve 
bedene yapılan müdahaleleri anımsarız. Serkan Taycan 
doğal coğrafyada beden formunu yaratmıştır. Shirin Neshat 
bedene kendi coğrafyasından yaklaşır (f-53). Sebastian 
Bieniek işleri mankenlik olan kızların yüzlerinde yeni 
karakterler yaratır (f-54). Mehmet Turgut’un tanınmış 
kişilerle yaptığı proje çalışmasında amaç doğanın korunması 
ve hayvan haklarıdır (f-55).

            42 MARİNA ABRAMOVİC

            43 SPENCER TUNİCK
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            44 DAMIEN HIRST

            45 DAMIEN HIRST

            46 DAMIEN HIRST
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            47 CİNDY SHERMAN

            48 YASUMASA MORİMURA
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            49 NANCY BURSON

            50 ALİ ALIŞIR

            51 SARAH LUCAS

            52 TAKASHİ MURAKAMİ
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            53 SHİRİN NESHAT

            54 SEBASTİAN BİENİEK

            55 MEHMET TURGUT
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Son söz; doğanın benzerini resmetme uğraşında insan 
bedeni, sanat eserlerinin en sık rastlanan öğelerinden 
oldu. Beden form olarak en gerçekçi halinden deforme 
edilmiş biçimiyle sanatta yer alır. İnsanı ise beden, bilinç 
ve ruh olarak tanımlanıyoruz. L.Vinci’nin Mona Lisa’sında 
(f-56) genç bir kızın portresini görürüz. Aynı anda resimle 
ve resmedilenle hem bilinç düzleminde hem de tinsel 
olarak bir bağ kurarız. Artık o herhangi bir kızın resmi 
değildir. Görünen bedenin ötesinde artık daha tanıdıktır 
ve belki de bizimle bazı özdeşlikler barındırıyordur. Aynı 
bağı Dorathea Lange’in ‘Anne’i ile de kurabiliriz (f-57). 
Picasso’nun Düş’ü ile de (f-58) ya da çağdaş bir eserle. 
Sanatta beden sadece, tek başına beden olarak yer almaz. 
Kendisinin ötesinde veriler barındırır. Onun içindir 
ki mimesisten sonra beden de deforme oldu ve yeni 
form çağına, günün koşullarına göre anlamlar kazandı. 
Venüs’ün farklı zamanlarda defalarca, farklı biçimlerde 
resmedilmesinin nedeni de buydu.

Elbette bir akademi öğrencisi çıplak ya da giyinik 
halde bir bedenin eskizini yapmalıdır, yeteneklerini 
geliştime amacıyla boyamalıdır. Bilinen bir eserin 
reprodüksiyonunu da yapmalıdır. Bir fotoğrafçı bedeni 
fotoğraflarken ışık ve form hakkında çok şey öğrenebilir. 
Detaylar ya da detaylardan arındırılmış romantik bir 
anlatım geliştirebilir. Eğer ardında bir fikir yoksa bu 
faaliyetler öğrenme, yeteneğini geliştirme çalışmaları 
çerçevesinde kalacaktır. Sanatsallığı ardındaki fikir, 
fikirden hareketle oluşturulacak tema, temayı destekleyen 
görsellik ve özgünlük olarak tanımladığımızı tekrar 
söylemek isterim. 

            57 DOROTHEA LANGE

            56 L. DA VİNCİ / Mona Lisa-1503          58 PABLO PİCASSO / Rüya-1932
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Eda ÇALIŞKAN ARISOY
Röportaj / Kemal TEKİN

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Lisansımı 1998 yılında, Bilkent Üniversitesi’nde 
tamamladım. Yüksek lisansımı Atılım Üniversitesi’nde, 
reklam ve tanıtım filmlerinin ayrışması üzerine 
hazırladığım tez ile tamamladım. Halen Gazi Üniversitesi, 
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 
sinema alanında doktora tezimi sürdürüyorum. Çocukluk 
tutkum olan fotoğrafa ilk kez 1995 yılında, sinemaya 
2003 yılında başladım. Belgesel, sahne, portre fotoğrafı 
alanlarındaki çalışmalarımla insan ve toplum konusundan 
uzaklaşmayan çeşitli fotoğraf projelerinde ve karma 
sergilerde yer aldım. 2015-2017 yılları arasında AFSAD 
(Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) yönetim kurulu 
başkanlığı yaptım. Öncesinde yönetim kurullarında 
sinema ve video birimi sorumlusu olarak görevler aldım. 
2003 yılında, öncesinde tamamladığım bir dizi eğitim 
sonrası kısa film çekmeye başladım. 2008 - 2017 yılları 
arasında AFSAD bünyesinde sinema ve film üzerine 
eğitimler vermeye başladım. AFSAD bünyesinde 2009-
2015 yılları arasında eğitmenliğini yaptığım kurs ve 
çalışma atölyelerinde çekilmiş olan kısa filmlerin genel 
sanat yönetmenliğini üstlendim. Çok sayıda tanıtım filmi, 
eğitim filmi, fotoğraf projesi ve kısa filmde yönetmenlik 
ve görüntü yönetmenliği yaptım. 2016 yılında başladığım 
video art ve deneysel çalışmalarımı, fotoğraf geçmişimle 
harmanlayarak fotoğrafı ve videoyu ortak anlatım dilinde 
buluşturmaya çalışıyorum. 2017 yılında ilk çağdaş sanat 
projem “Ayna Adam” hem AFSAD sergisinde hem 
de internette izleyici ile buluştu. “25. İFSAK, İstanbul 
Fotoğraf Günleri” etkinliğine davetli olarak, “Miş Gibi” 
adlı kişisel bir fotoğraf sergisi ve deneysel video projesi ile 
katıldım. 2010 yılından beri sinema ve fotoğraf alanında 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 
Ayrıca SineFilozofi (Sinema ve Felsefe) dergisinde editör 
yardımcılığı yapıyorum. Üretimlerimde video, sinema, 
fotoğraf, görsel anlatım unsurlarının tamamının anlatım 
dilinin bir parçası olduğu fikrinden hiç uzaklaşmamaya 
özen gösteriyorum.

1- Aslında beden ve fotoğraf deyince, pek çok bakışla 
fotoğraf incelenebilir. Ancak kutsanmış bedenin, 
ruhani bedenin dışında, pornografik, erotik bir 
bedenden bahsetmek zannımca fotoğrafta pek de iç 
açıcı, görsel bir şölen sunar mı? Yoksa ,yalnız, toplumla 
iletişim halinde olan bir fotoğraf ve beden ilişkisinden 
bahsedebilir miyiz?

Ben, bedeni sizin kategorize ettiğiniz şekliyle 
algılamıyorum galiba. Bana göre tinsel ve maddesel olan 
bir bütündür ve bu minvalde insan bedeni de kişiliğin bir 

temsilidir. Fotoğraf, fotoğrafçının iç gözünü yansıtmalıdır. 
Bu temsili ortaya koyarken, fotoğrafçının bedeni nasıl 
göstermek istediği işte bu iç göz sayesinde ortaya çıkar. Ön 
sezi ve duyumsamadan yoksun  yapılan işler yüzeysel bir 
zeminde kalır, bu nedenle fotoğrafçının insanı kategorize 
etmekten uzak kalması gerektiği kanaatindeyim. Fotoğrafın 
hangi amaçla çekildiği ve seçilen anlatım şekli sorunuzun 
yanıtını epeyce etkiler. Tek düze bir yanıt yavan kalabilir 
zira bedeni maddesel olarak göstermemiz ya da estetize 
etmemiz gereken anlatım dilleri söz konusudur fotoğrafta. 
Fotoğraf bir araç ve sanatçı için en önemli doneler elbette 
içinde bulunduğu en tanıdık alan olan toplum. Dolayısıyla 
topluma dönecektir her üretiminde ki bu da sanatçının 
sahici alanıdır. Çıplaklık ya da estetik olmayan unsurlar 
taşıyan fotoğraflarda da toplumsal bir anlatı söz konusu 
olabilir. Örneğin belgesel fotoğraf en belirgin örneğidir, 
ya da nü fotoğraf tam bir ayrışma temsil eder. Ama 
toparlamam gerekirse bedeni  bütüncül bir algı olarak 
tanımlıyor ve özümsüyorum ben. İster öznel ister nesnel 
bakın bu değişmez.

2- Fotoğraf “durum fotoğrafı” olduğunda, ister istemez 
mimikler, hareketler ön planda. Zaten “iyi” fotoğraf 
çoğunlukla bu hareketlerin doğru aktarılmasıyla ortaya 
çıkan bir sürecin sonucu değil midir? Kurgu ile Yunan 
Mitolojisinin kutsal kabul ettiği bedenden oldukça 
uzaktayız bugün, bu çağda. Ezoterik yaklaşımlar –
din,inanç vb- artık fotoğrafın bir alanını oluşturabiliyor. 
Bedenin kutsallaştırılması fotoğrafın asli unsurlarından 
mıdır, özellikle portre söz konusu olduğunda?

Fotoğrafın, tüm iletişim birimlerinde olduğu gibi kendi 
söylemsel dili vardır ve bu, insanın özne olarak yer aldığı 
fotoğraflarda ister istemez salt fotoğrafçının tekelinden 
çıkan bir söylemdir. Zira, modelin beden dili söylemin 
en önemli parçasıdır ve fotoğrafçının bu alandaki 
en önemli işlevi bu söylemi kendi diline yatkın hale 
evirmektir. Film yönetmenlerinin de işlevi benzerdir. Her 
oyuncu her yönetmen ile aynı işi çıkarmaz. Model ile 
yapılan fotoğraf çalışmalarında izlenen yolun bu olması 
gerektiğini düşünüyorum. Portre, model ile yapılan en baş 
üretimlerdendir ve kolay değildir çünkü her iki bedenin 
de ruhani söylemi işin içine girmektedir ve çatışma 
noktasından iyi bir finale gitmenin zorluğudur aslında 
portre. Fotoğraf hareketli bir görüntü değildir ve bu yönüyle 
de dezavantajlar barındırır. Hem üretim hem tüketimde. 
O nedenle kurgunun fotoğrafı yönlendirmesi önemli bir 
anlatımsal süreç barındırır ve sizin de belirttiğiniz gibi 
doğru yönlendirilmezse hedefini bulamaz. Ne bedenin, ne 
de başka bir kurgusal ögenin kutsallaştırılması fotoğrafın
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temel görevi olamaz. Fotoğraf bir anlatım aracıdır ve 
elinizdeki araç ile düşüncelerinizi, hislerinizi nasıl harekete 
geçirdiğiniz bakidir. Pek tabi bu önemin yansıması 
fotoğrafı izleyenlerin duyum mekanizmalarında neye 
hizmet ettikleriyle doğrudan bağlantılı olacaktır.

3- Beden çoğunlukla, temiz olması gereken önemli 
olduğunu böyle vurgulayan bir örgen. Kimi fotoğrafçılar, 
bu bireysel temizliği göz ardı edip, fotoğraf için çok şeyi 
göze alabiliyor. Bu göze almak tam da burada doğru bir 
benzetme oluyor. Ancak galebe çalmak gerekirse, bazen 
bir fotoğrafa baktığımda, tamamen, belki insani olan bir 
durum aklıma geliyor ve fotoğrafın nesnelliğinden çok, 
bir tiksinme de oluşturuyor zannımca. Fakat bu bilimsel 
bir yaklaşım, yani bilime hizmet eden bir fotoğrafsa 
elbette saçma bir düşünce, konumuz beden ve fotoğraf 
olunca, bir sanat olarak fotoğraf da, fotoğrafçının, 
bedenin koku alma, tat alma gibi unsurlarını da dikkate 
alması gerekir mi diye, oldukça sıra dışı bir soru geliyor 
aklıma, siz bu bakışa neler eklersiniz veya böyle bir şeyi 
kabul eder misiniz? Kusura bakmayın, biraz uzun oldu, 
tam açıklama yapmam gerektiği için.

Yıllar içerisinde, deneyimlerimle her üretim yapan kişi gibi 
benim de anlatım ve algı mekanizmalarım evrildi doğrusu. 
Başlarda fotoğraf, literatürde tanımlandığı şekliyle anı 
yakalamak, anı anlatmak olarak cazip geliyor idiyse, 
yıllar sonra bunun aslında böyle olmadığını, ancak temel 
fotoğraf düzeyinde bir tanımlamaya hizmet edebilecek bir 
takım betimlemeler olduğunu deneyimledim. Bu düşünce 
doğrultusunda ve bu noktada evet, fotoğrafın koku, ses, tat 
gibi duyumsal unsurlardan uzak üretilmemesi gerektiğini 
düşünüyorum ve açıkçası bir fotoğrafa bakarken tiksinme 
duygumu fotoğrafçının ortaya çıkarabileceği ya da saklı 
tutma yetisinin olduğunu, olması gerektiğini biliyorum. 
İzleyen, fotoğrafın derinini hissetmeli. Belki görmese bile 
duyumsamalı, ya da kokusunu almalı, sesini duymalı. Bir 
fotoğrafa bakıp geçmekle size duyumsattığı arasındaki 
farkı vurgulamaya çalışıyorum aslında ve neyin fotoğrafı 
olduğunun da fazlaca bir önemi yok bana göre. Geçmiş 
yıllarda doğum fotoğrafçılığı yaptım ve o zamanlar 
çevremden aldığım çoğu tepki “Nasıl dayanıyorsun?” 
şeklinde oldu. Halbuki çekerken öyle algılamamak gerekir. 
Bedenin tüm yansımaları için de bu temel düşünce baz 
olmalı. Çıkan fotoğraflarımda tiksinme ya da rahatsızlık 
hissinin uyandığını hiç hissetmedim doğrusu. Son 
sergim “Miş Gibi” tamamen beden üzerine bir çalışma 
ve her izleyiciden aynı tepkiyi almadığımda ortaya doğru 
bir iş çıktığını anladım. Dolayısıyla algı önemlidir ve 
fotoğrafçı buna önem vermelidir. Yanlış anlaşılmasın; 
fotoğrafçı kendini anlatmak anlamında değil, kendi içini 
anlayıp, istediğini ortaya dökmek adına algıyı önlerde 
tutmalıdır. Zira izleyenin nasıl yorumlayacağı sanatın 
anlamlandırılma aşamasıdır ve artık üretenden bağımsız 
işleyen bir durumdur.

4-  Soyut fotoğrafsa yukarıdaki sorunun tam tersi, bilince 
“mahkum” ediyor kişiyi. Bilinç elbette her fotoğrafı 
değerlendirmek için gerekli. Anlak belki, kutsal bir 
körlük de ön plana çıkıyor. Bir fotoğraf var karşımızda 
ama tam anlamıyla kavrayamıyoruz elimizde veri 
yoksa. Soyut fotoğrafla, beden sanki oldukça uzaklarda 
birbiriyle iletişime geçiyor. Beden ve madde arasındaki 
benzerlik. Sizce bu soyut fotoğrafın bedenle ilişkisi var 
mı? Varsa nereden bakmalı, ikisi arasındaki bağa?

Soyut, salt fotoğrafta değil tüm sanat dallarında çok özel 
ve bağımsız bir yere oturmalı bence çünkü kendine has 
okuma ve yazma kodları mevcut. Soyut fotoğraf düşünsel 
boyuttan çok estetik unsurlara bağlı kalmayı ön gören 
bir yapıya sahip ve buna bağlı olarak da izleyen önceden 
hazırlıklı değil, daha anlık ve göreceli değerlendirmelerde 
bulunuyor. Bu bağlamda bedenin soyut üretimlerde de, 
diğer tüm unsurlar kadar fotoğrafla ilişkisi aşikar. Ancak 
ek olarak, biraz önceki soruya da bir gönderme yaparak, 
estetizmin ön planda tutulmasının tercih olabileceği beden 
temsillerinde, ya da başka bir deyişle, duyumsamanın 
olumlu yansımalarının arzu edildiği fotoğraf üretimlerinde 
tercih edilebilir bir türdür diyebilir. Soyut fotoğrafla 
beden ilişkisinin kurulma alanı, en az diğer türler kadar 
da fotoğrafçısının tekelindedir. Anlatı türü ister soyut, 
ister portre, ister belgesel ya da başka bir tür olsun, beden 
ile anlatı ilişkisi değişmez. Soyut fotoğrafla ilgili, halk 
arasında bilinen en büyük yanlışlardan biri fotoğrafı soyut 
yapanın onun zor anlaşılır gerçeklik halinden tamamen 
soyutlanmış olmasının gerekliliğidir. Bana göre soyut 
fotoğrafın temelinde anlaşılmaması değil, içselliğin yoğun 
olması onu güç ve özel kılan yanıdır. Ben soyut fotoğrafta 
kurulan dolaylı ilişkiyi de çok önemsiyorum. İzleyenin 
hayal gücünü aktive eden bir şey olması adına.

5-  Ben, beden kelimesini genelde ağır bir iş almış, usu, 
aklı, taşıyan bir yığın olarak görüyorum çok temel 
bağlamda olsa da. Siyasi bağlamda bakılırsa; biraz 
da “erk”in ağır ama “aptal” yükü. İşte bu ağır yük 
olmasın diye sağlıklı bir beden ister belki ideolojiler. 
Toplumun payandası, binası. Fotoğraf bu bağlamda 
şekillendiğinde, toplum ve beden birbirinden ayrılamaz 
gibi, hangi ideoloji olursa olsun. Bedeni, toplumsal 
değerinden ayırıp, öyle bir fotoğraf çıkarmak mümkün 
mü?

Ben beden, sanat, duyumsama ve iletişim gibi birbiri ile 
girift unsurların ayrılamaz olduğu kanısındayım. Bedenin 
söylemsel ağırlığından bahsetmiştim, yinelemek istiyorum. 
Toplumu oluşturan da bu söylemler bütünüdür ve söylem 
başlı başına ideolojik bir şeydir. Aynı zamanda sanatçının 
kaçış alanlarını belirler. İdeoloji de bu söylemlerde gizlidir 
ve beden bu ideolojiden bağımsız bir yerde değildir. 
Kanımca bedeni toplumdan ve insani ögelerinden ayırmak 
fotoğrafta doğru bir değer ortaya koymaz. Burada biraz da 
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fotoğrafın hareketsiz ve ana ait bir imaj üretimi olduğuna 
ve teknik anlamda fotoğrafın yetilerinin bu ayrılmazlığı 
doğru yansıtmada yetersiz kalacağından bahsedebilirim. 
Uzun zamandır hareketli ve hareketsiz imajları araç olarak 
birlikte kullanan bir üretici olarak, beden gibi ideolojinin 
tam merkezinde yer alan bir metanın tanımlamasında 
fotoğrafın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Elbette 
oldukça kişisel bir bakış açısı bu.

6- Kültürel bir öge olarak dışarıda tuttuğumuzda, 
yalnız bir sayrı olarak baktığımızda, örneğin Barok’la 
kendini gösteren, resmedilen sayrılı beden de yok değil. 
Ancak gene, ideolojik bir unsur olarak karşımıza çıkan 
fotoğraf, resim var karşımızda, hatta bir teze göre, bu 
eprimiş, köhne unsurdan kurtulmak için soyut resim 
ortaya çıkmıştır denir. Savaşın yıkıcılığıyla, fotoğrafın 
yıkıcılığı belki burada ön planda. Fotoğrafın reklam 
unsuru olarak, bu sağlıklı bedenleri sürekli aktarması, 
bir sanat ve reklam fotoğrafçılığı arasında ayrım 
yapmamıza neden mi? 

Sayrılı bedenin, öyle olmayan sağlıklı bedenden ayrı 
düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer fotoğraf 
bir reklamasyon ya da ajitasyon için kullanılıyorsa bu 
ayrı ancak şu bir gerçek ki fotoğrafta diğer tüm iletişim 
birimlerinin üstlendiği görevi üstlenir ve üreticisinin 
iletim aracı yerine geçer. Hedeflenen bir reklam ise beden 
kullanılarak ideoloji desteklenir, bir  farkındalıksa bedenin 
temsili değişir, bilgilendirmekse belki beden doğrudan 
kendini fotoğrafta bulur, soyut bir anlatımın aracıysa estetik 
faktörler ön plana çıkar vs. gibi. Dolayısıyla bedenin temsil 
şeklinin fotoğrafın amacı ve fotoğrafçının duygularının 
içerisinde olmadan değerlendirmesini yapmak sorunlu 
olabilir. Sanat ve reklam fotoğrafçılığı arasında ise zaten bir 
fark bulunmakta, en önemlisi, ticari boyutu. Ticari işlerde 
işin hedef kitlesi, amacına ulaşma, fizibiliteye hizmeti 
gibi faktörler devreye girer ki bu da sanatçı için kısıtlayıcı 
olabilir. Savaş fotoğraflarının reklam ve belgesel fotoğraftan 
da ayrı tutulması gerektiğini düşünüyorum. Onlar belge 
fotoğrafıdır ve bedenin olduğu gibi gösterilmesinde bir 
sakınca yoktur. Ben biraz daha realist bakıyorum belki 
duruma ve bedenin sayrılı, sağlıklı ya da bir başka şekilde 
temsilinin fotoğrafın amacı ile doğrudan ilintili olduğu 
noktasında birleşiyorum tüm cevaplarımda. Fotoğrafta da 
resimde olduğu gibi akımlar vardır elbette ve bu akımlar 
sürecinde beden temsili hep değişmiştir ancak bu bedenin 
yansıtılma nedeni ile ilişiğinden çok, fotoğraf akımının 
bunu gerektirmesindendir. Bir sanat akımının varlığı 
ancak tüm yaratıcı alanlara (resim, heykel, mimari, tiyatro, 
opera vs.) yayılmış, toplumun yaşantısı ile bağı doğrudan 
gözlemlenebiliyorsa söz konusudur. Barok dönem ve 
Çağdaş dönem arasındaki akımlara baktığımızda sanat 
eserlerinde toplumun koşulları çok çarpıcıdır ve elbette 
beden de bu anlatım farklılığından nasiplenmiştir.

7- Aslında uygulayım (teknoloji), belki yukarıdaki 
sorunun yanıtı. Sanat olunca, illâ ideal bir şeyin olması 
gerekli mi? İdeal kadın, ideal insan, ideal toplum. 
Eğer birazcık böyle olmazsa, toplum sanki fotoğrafa 
baktığında “melankoli” ile yüz yüze kalıyor. Nedir 
fotoğrafçının görevi bu bağlamda?

Fotoğrafçıya bir görevi atfedebilmek için fotoğrafçının 
fotoğrafı üretim nedenine bakmalıyız. Sanat üretimi söz 
konusuysa ideal olandan bahsetmek zaten doğru mudur? 
Kime göre ideal, neye göre ideal? Ve bence en önemli nokta 
da burada neden fotoğrafçıya (sanat bağlamında) böyle 
bir misyon yüklüyoruz. Bu sorunuzun yanıtını tam olarak 
çağdaş fotoğraf veriyor. Her fotoğraf üretimi kendi çağına 
göre çağdaştı. Moriyama’da dönemin çağdaşıydı, Andy 
Warhol da. Bir şeyler anlattılar ama bir misyon yüklenerek 
olduğunu düşünmüyorum. Toplumun üretimlerden 
çıkarımları kendi sanatsal altyapısı ile mümkün olabilecek 
bir şey ve fotoğrafçının toplum seviyesinde değil, toplumun 
fotoğrafçı seviyesinde olmasının en ideal çözüm olabileceği 
kanaatindeyim. Örneğin video art, soyut ve çağdaş fotoğraf, 
anlaşılması alt yapı gerektiren dallardandır ve sanatçının 
durup izleyiciyi eğitmesini beklemek doğru olmaz. O halde 
toplumun fotoğrafa baktığında nerede kalmak istediğine 
bence toplum karar verir fotoğrafçıdan ziyade.

8- Bizim geleneksel sorumuz, taşra - fotoğraf ilişkisi. 
Sizce kutsal atfedilen beden, taşrada daha mı ön planda 
fotoğrafta? Böyle bir ayrımı düşündünüz mü, taşra ile 
merkez arasında?

Taşra ve merkez farkının fotoğrafçıların yarattığı bir 
yanılsama olduğu kanısındayım ve maalesef bir miktar 
popülarite, gizem taşıdığını da düşünmüyor değilim. Taşra 
ve varoşun ifşa edilmesi, az görülebilir alanlarda yapılan 
üretimlerin popüler hale gelmesi de bunun sonucunda. 
Oysa bedenin fotoğraftaki temsilinde ne varoş, ne taşra, 
ne merkez belirleyici olamaz. İnsan, insandır ve her yerde 
aynıdır temelde. Sadece yaşam tarzlarında farklılıklar 
vardır. Varoşun farkını merkeze sunarak popülerleşmek 
ya da tam tersi doğru bir yaklaşım değil ki ama anlatımı 
destekleyen beden o alandaysa o başka. Bu konudaki 
düşüncem benzerdir, fotoğraf sanatsal üretim ve dışa 
vurum için bir araçtır. Fotoğrafçının kendi ideolojisini 
ortaya koymada nasıl fayda sağlayabiliyorsa o şekilde etkin 
şekilde kullanılmalıdır, sınırlar çizilmeden.

9- Sizin fotoğraf anlayışınızda bu derbeder yaşayan 
insanların fotoğraflanması, örneğin zor durumda 
çocukların sürekli kadraja girmesi, bir toplumsal 
durumun aktarılması mı, dernekler böyle bir sorumluluk 
üstleniyor mu, üstlenmeli mi? Bedenin ahlaki unsur 
olarak gözden çıkarılması olmuyor mu bu insanların 
fotoğrafa girmesi?
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İnsanların fotoğraf karesine girmelerinin ideolojik ve 
anlatısal bir nedeni olmalı. Eğer yoksa bu popülarite olarak 
değerlendirdiğim bir durum ki, doğru bulmuyorum. 
Ancak anlatısal bir alanı oluşturuyorsa o farklı. Örneğin 
belgesel nitelikte bir anlatımı hedefliyorsa ve fotoğrafçının 
ideolojik anlatısını destekliyorsa elbette yeri vardır. 
Bedenin ahlaki unsuru dediğimizde bir başka mesele 
de ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Fotoğraf etiği... Kişilerin 
rızasının olmadığı anlık insan fotoğraflarının çekilmesi ve 
sosyal mecralarda paylaşılması doğru değil ve etik de değil 
aynı zamanda.
Derneklere gelince; Türkiye’de çoğu fotoğraf derneğinin 
biraz kendi içine döndüğünü söylemem yanlış olmaz. 
Türkiye’de kurulan ikinci büyük (1977) fotoğraf derneğinin 
bir dönem yönetim kurulu başkanlığını da yapmış bir 
kişi olarak biraz belki öz eleştiri niteliği de taşımalı bu 
serzenişim. Derneklerin gelir ve devamlılık kaygısı, 
temel işleyiş düzeyinin sürdürülebilirliğini sağlamak 
ile sınırlanmaktadır. Oysa fotoğraf etiği, temel fotoğraf 
bilgisinden bile önce gelmelidir. Özellikle yeni medyanın 
bu denli yaygınlaşması ile. Sorununuzun yanıtına 
gelince evet derneklerin (aslında ticari değil toplumsal 
yapılar olması nedeniyle) bu sorumluluğu üstleniyor 
olması gerekir ancak işlerliği an itibariyle tartışmalı bir 
durumdadır. 

10- Beden ve fotoğraf hakkında eklemek istediğiniz 
başka bir şey var mı? 

İnsan toplumun çekirdeğidir ve toplumu oluşturur. Bu 
anlamda salt bir fotoğrafçı için değil, tüm sanat üretimi 
peşinde olanlar için soyutlanamaz bir unsurdur ve bu 
minvalde epeyce önemlidir. Bu konuya değinmeniz çok 
güzel. Bu konuda bir iki söz söyleme şansı elde ettiğim için 
teşekkür ederim.

Zaman ayırıp bizlere katkı sunduğunuz için MFD adına 
teşekkür ederim.

          PORTRE
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          PORTRE
fotoğraflar / Eda ÇALIŞKAN ARISOY
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SANAT ÜRETİMİNDE BEDENİN İZDÜŞÜMÜ
/ Emel KARAKOZAK

Beden tanım olarak, çağlar boyunca yüceltilmiş, zaman 
zaman da varlığı indirgenmiş bir imgedir ve yeniden, 
sürekli olarak dönüşmüştür; çünkü insanın madde ile 
ilişkisi devamlı değişmiştir. İlk tarihlerden günümüze 
uzanan anlamları ile beden; kültürel değerlerin etkisiyle 
şekillenerek hem biçimsel hem düşünsel dönüşüme 
uğramıştır. Bedenin; bireysel, toplumsal, tarihsel, 
düşünsel, siyasal tüm süreçlerle ilgili oluşu bu dönüşüme 
bir neden olarak gösterilebilir. İnsan ve beden; sanatla 
kurmuş oldukları bağ çerçevesinde, çeşitli dönemlerin en 
karakteristik özelliklerini öne çıkartmıştır. 

Antik Çağ’da beden aklın imgesi, Ortaçağ’da tanrının 
imgesi, Rönesans’ta bireyin imgesi olarak anlam bulmuştur. 
Beden, insanın dünya üzerinde kendi varlığını nasıl 
konumlandırdığını gösteren bir imgedir. Zaman zaman 
ruhun kabı, hapishanesi, zıttı, aklın çeliştiği, haz ve acının 
kaynağı, benlik tasarımımızın önemli art alanı, yük, sosyal 
kimliğimiz gibi bir çok tanım almıştır. 

Novalis onu insanın evrendeki tek kalesi olarak, Martha 
Graham sözcüklerin anlatamadığı şeylere tercüman 
olarak, Pythagoras güçlü bir ruhu güçlü bir bedene tercih 
edin diye uyararak, Nietzsche büyük bir destan şehri 
olarak, Julien Mettrie bizim kontrol ettiğimiz bir makine 
olarak tanımlamıştır. Beden, sanatın var oluşundan beri 
sanatçıların elinde en önemli ifade aracı olmuştur. Gerek 
resimde, heykelde, gerekse alternatif tüm sanat akımlarında 
verilmek istenende ilk başvurulan alan beden olmuştur. 

Ponty’ nin anlatımıyla “Esrarengiz olan şey, bedenimin 
aynı anda hem görmesi hem görülmesidir. Bir şeylere 
bakan aynı zamanda kendisine de bakıp tanıyabilir, 
gördüklerinde kendi bakma gücünün “öteki tarafı” 
vardır. Kendisini görürken görür, dokunurken kendisine 
dokunur; kendi kendine görünür ve hissedilir durumdadır. 
Şeffaf bir benlik gibi değil düşünce gibidir, nesnesini ancak 
sindirerek, biçimlendirerek, düşünceye dönüştürerek 
düşünebilir. Şaşırmış narsistik bir benliktir, gördüğüyle 
görülen, hissettiğiyle hissedilen bir benliktir.” 

Görmenin dünya ile kurulan teması en saf haliyle veren 
algı olmasıyla ön planda yer alması ve bedenin gören 
ile görünür hali, dokunan ile dokunulan, hisseden ve 
hissedilen arasında kurulu bir çemberdedir. Bedenin 
canlılığı onun parçalarının yan yana gelmiş olması ya da 
birleştirilmesinden çok görünürlüğünün tılsımındadır.

Beden kişiliğin, ırkın, sanatın ve ahlak anlayışının görünür 
bir nesnesi haline gelmesiyle çok özel bir yerde

konumlandırılmaktadır. Sanat tarihindeki bedeni 
sorguladığımızda bakma hazzıyla örtüşen içgüdüsel haz 
ve bakılan, duyumsanan, hissedilebilen bir “özne” olduğu 
kadar “nesne” de olmaktadır. Bu estetik varlık, inançsal 
simge ve üretildiği dönemin egemen kavramlarının temsil 
nesnesi olarak dönüşümü gibi sebeplerden dolayı figüratif 
ve farklı birçok anlatımda sanatçısı açısından vazgeçilemez 
olmuştur. 

Farklı bir açıdan bakıldığında insan bedeni kendi içinde 
karmaşık bir bütünlüğe sahiptir. Sanatçısı tarafından 
binlerce yıldır anatomik bütünlüğü içinde ve farklı konular 
altında sürekli olarak vurgulanmakla kalmayıp, buradan 
hareketle insan bedeni için, o güne kadar gelen süreçte, 
sanatçının en yakından tanıdığı nesne halini almıştır.

İnsanın nesneler dünyası ile olan karmaşık ilişkisi, 
çoğu zaman kendi bedeni üzerinde anlamlı bir ilişkiye 
dönüşmüştür. Tuval yüzeyinde bir figür, ya da heykelde üç 
boyutlu bir temsil aracı olarak beden, zihinsel etkinliğin 
bir sonucu gibidir ve estetik bilginin nesnesi olarak 
görülmektedir. 

Beden insanın maddi görünümüdür ve bununla 
birlikte maddi varlığını bilinçle birlikte sunmaktadır. 
İnsanın dünyadaki nesneleri ve olguları anlamlandırma 
çabasında yaptığı ya da yapmaya çalıştığı kendi bedeni 
ile etrafındakileri anlamlandırmaktır. Kendi dışındaki ile 
kurduğu ilişkileri kendi bedenine yüklediği anlamlar ve 
bilinci doğrultusunda belirler. 

Zihin ile beden arasındaki bağ süreklidir, güçlüdür. 
Düşünsel olanın somut hali bedenle açığa çıkmaktadır. 
Her durumda beden ile zihnin aralıksız bir etkileşim 
içinde olmaktadır. Koparılamayacak bir iç içelikle 
birbirlerine bağlı oldukları ayrı bir etkileşimle düşüncenin 
yansımalarını sunmaktadırlar. Beden düşüncenin 
aktarımıdır. Korkular, psikolojik travmalar, doğum, ölüm, 
vahşet, ahlak temaları üzerinden betimlenmektedir. Bu 
beden sorgulamaları; düşünsel olanla bedensel olanın 
etkileşimleri temeline dayanmaktadır.

Bedenin özünde üretkenliğe, yaratıcılığa, hayal gücüne 
açık olması, farklı disiplinler ile ilgilenmesi, denemek 
istemesi, farklı durum ve sosyal rollere uyum sağlaması, 
olanaklarının farkındalığına varmasıyla şekillenmiştir. 
Bu anlamda ifade aracı olarak beden dinamiği; sanatsal 
üretimin esaslarından biri haline gelmiştir.
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Sanat eserlerinde insan bedeni kimi zaman yalnızca estetik 
bir unsur olarak, kimi zaman ise toplumsal mesajlar iletmek 
amacıyla kullanılmıştır. Toplumsal gerçekçi, dışa vurumcu 
ya da empresyonist, yeni gerçekçi, pop veya postmodern 
işlerde ve daha birçok akımda betimlenen imgelerinin 
hepsi bireysel olduğu kadar toplumsal bir ilginin ürünü 
olmak misyonunu yüklenmişlerdir. 
Yaşadığımız yüzyılın insanını, öncelikle “imgelerin ve 
kurguların insanı“ konumuna yerleştiren neden onun 
bedeniyle ilgilidir. İnsan bedeninin ele alınışı, bedene dair 
müdahaleler, bedenin hiçbir dönemde olmadığı kadar çok 
kesilip biçilip, yeniden üretilmesi, insanın fizikselliğinden 
çok artık imgelere bıraktığı anlamına gelmektedir.
Sanatçı figürü, mekanda aldığı yer, duruş, verdiği mesaj, 
tensel ve insanın barındırdığı duygular bütünü ya da 
bunlardan fazlasıyla arındırılmış olarak çeşitli anlatım 
biçimlerine göre yapılandırmaktadır. Sanatçının ana 
problemi geleneksel anlamda bir beden betimlemesi 
yapmak değil, bu araçlar sayesinde onu farklı koşullarında 
yeniden inşa edebilmektir. Bu nedenle figür, sanatçı için 
herhangi bir kişi olarak değil, bir yapı veya bir nesne olarak 
görülmeye başlanır. Sanatçının başarısı da figürü ne kadar 
iyi betimlediğiyle değil hangi biçimde ve düşüncenin bu 
sürece ne kadar dahil olabildiğiyle ölçülmektedir. 
İnsanın yaptığı her eylem sanatın bir parçası olabilme 
niteliği göstermektedir. Nesnelerin ve kendi dışındaki 
bireyler tarafından çeşitli biçimlerde ve her açıdan farklı 
anlaşılmaktadır. Yansıtılan beden imgesine yön veren, 
bireylerin algılanışındaki değişimle şekillenen temel 
unsur; elbette ki çevresel ve kültürel koşullardır. Kısacası, 
beden anlayışının kültürlerdeki yaşadığı değişim; dünya 
döndükçe onunla birlikte değişeceğidir. 
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Beden ve onun formuna yaklaşımımız binlerce yıllık tarihimizde 
her dönem birçok etken sebebiyle farklılaştı ve bu da insanın kendi 
bedenini kimi zaman tanrısallaştırmasına kimi zaman da zehirlemesine 
/ tabu haline getirmesine dönüştü. Günümüzde bedenimize olan 
takıntımız başka bir yanılsama dönemini ortaya çıkardı ve bu bir 
anlamda post modern tabir edilebilecek bir yabancılaşmayı doğurdu. 
Bir cinsiyet tahakkümü kurmadan bize ait olanı tarafsız bir düzlemde 
özgürleştirmek yerine onu bilindik / genel geçer kalıplara hapsederek 
eksik kalan ve sınırlandırılmış bir ideal yaratmaya çalıştık. Bu seride 
belirgin bir yanılsama olgusu üzerinden imlenen beden, insanın 
kendine yabancılaşmasını vurguluyor. Bireysel algı farklılıklarıyla 
şekillenen bedenin yorumlanışı aynı anda bizi yabancılaşma olgusuyla 
karşılaştırıyor. Yaşanan ikilem neticesinde temassız / tanımsız bir form 
ortaya çıkıyor. Bizi dolaylayan bu form, ilgimizi çekiği kadar bedenle 
olan alakamızı da queer bir düzleme taşımayı amaçlıyor.

portfolyo / Seçkin TERCAN*
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FOTOĞRAFTA  CİNSELLİK ve ÇIPLAKLIK           
/ Ali İhsan ÖKTEN

            MARILYN MONROE

Sanatta her zaman aykırı bakışlar bulmak mümkündür. 
Cinsellik ve çıplaklık  her boyutuyla edebiyat ve sinema 
başta olmak üzere  fotoğrafta da sonuna kadar kullanılmış 
ve artık neredeyse yaratıcı sınırlarını tüketmiştir. Fotoğraf, 
diğer sanat dallarında olduğu gibi cinselliği veya çıplaklığı 
aykırı biçimde, farklı bir bakış açısıyla sadece bedensel 
çıplaklığı değil, düşünsel, çevresel, yaşamsal anlamda 
aslında ne kadar çıplak olduğumuzu da anlatmıştır.  

Her şeyin çıplak olduğu doğada sadece insanoğlunun üstü 
örtülü olmasına rağmen en fazla tartışma da ne kadar 
örtündüğümüzle ilgili olmaktadır. Yaşamın  başlangıcından 
ölümden sonraki  süreç de dahil olmak üzere  çıplaklık bazı 
fotoğraflarda  erotik veya  pornografik çağrışımlar yapsa 
da bunlar sadece imgelerle anlatıldığı için   hiçbirinde   
çıplaklığı göremiyoruz. En önemli nokta çıplaklık denince 
akla sadece  kadın gelirken erkekler sadece vücutlarının 
kas yapısını göstermek için çıplaklığı bir aracı olarak 

kullanmaktadır. Bazı fotoğraflar cinselliği son derece 
detaylı verirken bazı fotoğraflarda çıplaklık veya cinsellik  
kurgusal olarak  sergilenirken  bazılarında  ince eleştirel ve 
mizah duygusunun hakim olduğu görülür. 

Aslında erotizm veya çıplaklık doğrudan doğanın kendi 
içinde mevcuttur. Daha doğrusu doğa, erotizmle iç 
içe olan büyük bir ortamdır. Erotizm, doğal yaşamın 
ruhsal, psikolojik, tinsel, etik ve biyolojik açıdan 
vazgeçilmez değeridir. Bu yüzden fotoğraf, cinselliğin etik 
sorgulamalara malzeme olmasında birinci derece etkili 
olmuş bir sanattır. Bazı fotoğraflar direkt olarak çıplaklığın 
doğadan geldiğinin ve doğaya öyle dönüldüğünün bir 
yansıması olarak görülebilir. Burada üzerimizdeki ten 
doğanın bizi örttüğü veya çıplaklığımızı örten bir örtü 
müdür sorusu akla gelebilir. İnsanlar, tenin de bir giysi 
olduğunu -erotik giysi- sanatla beraber keşfetmiştir. Birçok 
güzel nü fotoğraf, çıplaklığın ne denli insana ait doğal bir 
durum olduğunu söyler. Estetik biçimlerle sunulduğunda, 
çıplak ten, fotoğraflarda hiçbir şekilde bir yabancılaşmaya 
denk düşmez. Ancak çıplaklık sanatta en fazla tartışılan  
bir konu olmuştur.  Erotizm veya pornografi estetik ve 
güzellikle buluştuğunda sanat, yalnız başına kaldığında 
cinsellik olarak anılır. Ancak günümüzde kapitalizmin 
özellikle kadın bedenini “idol” nesnesi haline getirmesi 
insan bedenini  sömürünün bir parçası haline getirmiştir. 
Ne yazık ki  fotoğraflar da günümüzde bedeni kapitalizmin 
‘idol’ nesnesi haline getirmiş, bu da insan bedeninin, 
özellikle çıplak tenin sömürünün bir parçası olmasına 
neden olmuştur. Bu yüzden çıplaklık veya çıplak ten bir 
mal ve para olarak değerlendirildiği için ve daha fazla 
para etmesi için örtünmelidir. Çünkü ten kapatılıp açık 
bırakıldığı ölçüde değer kazanacaktır. 

Çıplaklık, tek başına hiçbir ideolojiyi yansıtmaz. Çıplaklığı 
bedensel olarak ele alırsak çıplak bedenin ideolojisi, 
bedenin kendi özgürlüğüdür. Çünkü beden her zaman en 
doğal olandır ve doğal olanın ideolojisi de doğal olarak 
doğallıktır. Biz doğallığı onun üzerini örterek bozarız. Bu 
sadece çıplak ten için geçerli olmayıp düşünsel anlamdaki 
her şey için geçerlidir. Çıplaklığın tarihsel sürecine 
baktığımızda  cinselliğin çekicilikten çok, birtakım 
yasaklar ve örtünmeyle ilişkilendirildiği görülür. Buradan 
doğal olarak çıplak olarak geldiğimiz dünyada neden 
örtünürüz sorusu akla gelir. Buradaki örtünme sadece teni 
örtme midir? Yoksa düşünceyi, bilgiyi, yaşamı, özgürlüğü, 
eşitliğin üzerini  örtme midir? Yoksa çıplaklık bir tür 
korunmasızlık olup her şeyden yukarıda saydıklarımız da 
olmak üzere onları korumak mıdır?
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Çıplaklığı sanatsal ve sadece çıplak olarak ele alırsak 
giyinik olmamayı, açıklığı, doğallığı, ilkelliği ifade ederken, 
sanatsal-çıplak bir düşünsel kurnazlığı ifade eder.  Erotiklik 
ise büyük ölçüde fotoğrafa bakanın gözünde değil mi? 
Kimine erotik gözüken bir et parçası resmi, bir diğerinde 
ancak anatomi bilimiyle ilgili meraklar uyandırabilir. Veya 
prezervatifli bir fotoğrafa baktığımızda çıplaklığı, erotizmi 
hatta pornografiyi bir giysi nesnesi olarak anlatabilir.  Bu 
da bir düşünsel kurnazlığın ifadesi olabilir.

Doğa bize doğarken de öldükten sonra da çıplak 
olduğumuzu vurgularken,  insanın doğduktan ve öldükten 
hemen sonra tekrar örtünmek istenmesi doğaya ters 
bir davranış olarak algılanabilir. Peki biz çıplak olarak 
neyi algılıyoruz.  Çıplaklığa bakışımızı değiştirmek için 
herhalde doğanın üstünü de  kalın bir örtü ile örtmemiz 
gerekecek. Fotoğrafları bağımsız objeler  gördüğümüz 
zaman kadın vücudunu çıplak olarak konu almakta bir 
sakınca olmayabilir. Ancak çıplaklığı bağımsız obje olarak 
ele aldığımız zaman  fikirlerimizi anlatabilmek için  çeşitli 
soyutlamalar  yapabiliriz. Fotoğraf, işte bu soyutlamayı 
yapabileceğimiz en iyi mecradır. 

Yaklaşık 180 yıllık bir geçmişe sahip olan fotoğraf diğer 
sanat dallarında olduğu gibi cinselliği farklı boyutlarda 
ele almıştır. Ama bu ele alış diğer sanat dallarından 
daha yoğun, daha zorlu ve daha tartışmalı olmuştur. 
Bu zorluluk veya zorunluluk fotoğrafta nesnesiz hiçbir 
şey anlatılamadığından, cinselliğin de var olması için 
nesnesinin karenin içinde yer alması zorunluluğudur. 
Ama sanılanın aksine fotoğraftaki cinsellik, yalnızca çıplak 
insan çekildiğinde gündeme gelen bir konu değildir.

Önemli olan cinselliğin neyin ardına gizlendiği ve 
fotoğrafçının ilgisini yönelttiği nesneler tarafından nasıl 
ortaya çıkarıldığıdır. Bu da yaklaşım biçimlerine ve 
yöntemlerine bağlı olarak bazen nü,  bazen erotizm,  

bazen de pornografi üzerinden dile getirilmiştir. Resimde 
veya sanatın herhangi bir yapıtında onu üreten sanatçının 
-yalnızca- imgeleminde ve fantezi dünyasında yer 
alabilecek cinsellik, fotoğrafta daha bir görünür olmuştur. 
Sonuçta fotoğraf, yaratıcısının ve algılayıcısının tutumuna 
göre erotizm, nü ve pornografi arasında gidip gelmiştir.

            Andre KERTEZS / Distorsiyon



35

        TAM KARE

          Jan SAUDEK / Women From Pearl Street

Çıplaklık bir fotoğrafa konu olduğu zaman  kullanılışına 
göre erotizm sınırları değişkenlik gösterebilir. Bu durum 
üç ayrı fotoğrafik bağlamda ele alınabilir; nü, erotik ve 
pornografik fotoğraf… Çünkü insan bedeni söz konusu 
olunca çıplaklık ve dolayısıyla erotizm kaçınılmazdır. 
Erotik fotoğrafın özneleri genellikle ‘çıplak’tır. Ne var ki 
bir fotoğrafın ‘erotik’ olarak yaftalanması için ‘çıplaklık’ın 
kaçınılmaz bir gerek olduğu söylenemez. Örtülü, yarı 
giyinik, giderek giyinik öznelerin bakışıyla, duruşuyla, 
üstüne düşürülmüş ışıkla ‘erotik’ olabileceğini/olabildiğini 
gözlemek olanaklıdır.

                            Jan SAUDEK 

KAYNAKLAR

1. Çerkes KARADAĞ. Ten Bir Giysidir. www.fotoğrafya.gen.tr 
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fotoğrafya.gen.tr 
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Sayı 21
4. Merih Akoğul.  Fotoğrafın Cinselliği. www.fotografya.gen.tr. Sayı 21
5. Handan Tunç. Cinsellik ve Sanat. www.fotografya.gen.tr. Sayı 21
6. Cengiz Engin  Kedi Bakışı. Çıplaklık Bağlamında Nü, Erotik ve Por-
nografik Fotoğraf. www.fotografya.gen.tr. Sayı 21

Cinsellik ve buna bağlı olarak arzu, insanın, hayatını 
üzerine kurguladığı en önemli dışa vurumlarından biridir. 
Ama günümüzde kötüye kullanılmaktadır. Cinsellikle 
ilgili konular, metafizikten kimyaya kadar birçok farklı 
disiplin tarafından açıklanmaya çalışılır ama tüm bu 
çabalar yetersiz kalır. Sanılanın aksine, yalnızca cinselliğin 
ön planda olduğu, erotik görüntülere sahip insanların 
yer aldığı, devirlerine göre biçimsel değişimler gösteren 
fotoğraflar değildir konumuz; iki nokta arasında fotoğraf 
aracılığıyla kurulan o sonsuz ve eskimeyecek olan bağdır.  
Yaşam ve sanatla bu denli iç içe olan cinsellik, fotoğrafla da 
aynı dereceden akrabalık bağlarına sahiptir.
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BEDEN  
                            
Görsel medyanın temelini oluşturan fotoğrafın en önemli 
konularından biri bulunduğu dönemden başlayarak 
“beden” olagelmiştir. Beden sosyal bilimlerde ve sanatta 
temel çalışma alanlarından birisi olarak dikkat çeker. 
Cinsellik, kimlik, tüketim kültürü, ideoloji, propaganda, 
din, sanat ve iletişim gibi birçok kavram çerçevesinde 
beden ile ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler yapmak 
mümkündür. 

Özgür, “kendi bedenimizle ilişkimiz kendi yaşımız 
kadardır” (2002: 69) diyerek insanın doğduğu andan 
itibaren bir bedene sahip olduğu vurgusunda bulunur. 
Her insanın dünyaya gelişi bir erkek ve bir kadın 
bedeninin birlikteliğinden kaynaklanır. Büyüme sürecimiz 
bedenimizin de büyüme ve dönüşme sürecidir. Çocuk 
bedeninden erişkin bedenine geçiş sürecinde kendi 
cinselliğimizi ve karşı cinsi keşfederiz. Çevremizdeki 
bedenlerin farklılıklarını gördükçe onları kategorize 
etmeye başlarız. Doğa ile kültür arasındaki sınır 
olarak tanımlanan bedenin tarihi Soykan tarafından 
“onun üstüne kurulmuş egemenliklerin tarihi” olarak 
değerlendirilir (Akt: Işık, 1998: 123). Doğduğumuz andan 
öldüğümüz ana kadar dahil olduğumuz ve yaşadığımız 
kültür ve toplum tarafından sürekli şekillendirilen ve 
kontrol altında tutulmak istenen şeyin kendisidir beden. 
Hatta bazı inanışlarda öldükten sonra bile bedeninizin 
nasıl gömüleceği ya da yakılacağı en genel anlamda bir 
inanç sistemi olarak tanımlanan din tarafından belirlenir. 
Tanımlanan sınırların dışına çıkan beden görünümleri ve 
davranışları onu çepeçevre sarmış olan toplumsal yapının 
bileşenleri tarafından çeşitli şekillerde cezalandırılır.

 Beden tüm yaşamı boyunca iktidar, ideoloji, din, cinsellik, 
toplumsal cinsiyet, tüketim kültürü gibi olgular tarafından 
sürekli denetlenen ve şekillendirilen, sanat, kültür, 
sosyoloji ve psikoloji gibi alanlar tarafından yorumlanan 
ve tanımlanan bir noktadadır. 

“Beden, insanın insan olarak görünme aracıdır. Bu manada 
insanı insan kılan onun bedenidir. O nedenle denilebilir ki 
toplumsal bir varlık olarak insan, bedenle toplum sahnesine 
çıkar. Beden, insan varlığının aynasıdır. Toplumsal 
ilişkiler, insan bedenlerinin topluma arzıyla gerçeklik 
kazanır. Bedenlerin topluma arzı veya toplum sahnesinde 
yer alışı ise, oldukça karmaşık bir süreçtir. Karmaşıklığın 
temelinde bedenlerin birbiriyle karşılaşması, etkileşime 
girmesi ve birbirine müdahale etmesi yatmaktadır. Bedene 
müdahale, insanın iç dünyasından, bizzat bedenin içinden 
gelebileceği gibi, dış dünyadan, diğer bedenlerden de 
gelebilir. Dış dünyadan bedene yapılan müdahaleler, 

stetikten hükmetmeye veya iktidar kurmaya kadar pek 
çok sebep ve etmenden kaynaklanabilir. Müdahaleler, 
kıyafet biçimlerinde olduğu gibi bedene görece az ve 
zararsız/yararlı veya bazı güzelleştirme çabalarında ve  
tıbbî uygulamalarda olduğu gibi görece faydalı da olabilir, 
tam tersine her türlü yaralama, işkence veya öldürme 
biçimlerinde görüldüğü gibi zararlı da olabilir” (Okumuş, 
2011: 47).

Beden üzerine düşünen ve yazan düşünürlerden biri 
olan Barker’a göre Foucault’un özellikle deliliğin tarihi ve 
hapishanenin doğuşu konularındaki eserleri bedene dair 
düşüncelerin günümüze evrilen dönüşümünü anlamakta 
önemlidir. Foucault’un kapatılma kuramı üzerine yaptığı 
detaylı analizlerden hareketle, burjuva toplumunda 
uysal bedenin inşasını anlamamızın yanı sıra, yeni 
disiplin biçimlerini, fabrikalar, okullar, hapishaneler, akıl 
hastaneleri ekseninde, yani gözetimin en kapsamlı şekilde 
uygulandığı yerler bağlamında tartışarak anlamamızı 
sağlar. Beden gitgide çeşitli disiplinler tarafından söyleme 
dökülmüş, denetlenmiş, gözetlenmiş ve kontrol edilmiştir. 
Aynı zamanda, cinsellik ve hastalık gibi bedensel deneyimin 
temel alanları sınırlandırılmış ve yeniden tanımlanmıştır 
(Wolff, 2011: 197).

İçinde bulunduğumuz dönem görsel kültürün egemenliğini 
sürdürdüğü, kapitalizmin globalleşme adı altında had 
safhaya ulaştığı, kimilerince “vahşi kapitalizm” olarak 
adlandırılan bir dönemdir. Artık egemen ideoloji kitlesel 
olarak üretilenin tüm dünya pazarında satılabilir olmasını 
gerekli görür. Bu nedenle, üretilen mal ve hizmetlerin 
tüketicisi olan bedenler üzerine politikalar, tahakkümler 
tarihin hiçbir döneminde olmadığı oranda artmıştır. 
Beden, tüketim toplumunda temel kontrol ve düzenleme 
alanı olarak karşımıza çıkar. 

Tüketim toplumunda beden bir kültür varlığı gibi 
düzenlenebilir, dönüştürülebilir, sayısız toplumsal statü 
göstergelerinden biri olarak güdümlenebilir hale gelmiştir. 
Baudrillard, bedenin uzun bir kutsallaşma süreci içinde 
güzellik ve erotizm motifleri ile yoğrulduğunu belirtir. 
Artık beden, dinsel görüşteki gibi ruhun taşıyıcısı bir et 
ya da endüstriyel mantıktaki emek gücünden daha öte bir 
şeydir (Baudrillard, 2004: 167). 

Tüketim toplumunun işlerliğini sağlayan iktidar; jimnastik, 
rejim, askeri talimler, kas geliştirme, çıplaklık, güzel 
bedenleri stereotipleştirme (bunu yapmadaki en önemli 
araç fotoğraftır) ve övgüler düzülmesi yoluyla bir yandan 
arzulanabilir sağlıklı bedenleri idealize etmekte bir yandan 
da bizzat bedenlerinde kendi istekleri ile bu tür stratejileri 
hayata geçirenler vasıtasıyla gündelik yaşamda da iktidarın 
yeniden üretimini sağlamaktadır. 

FOTOĞRAF, BEDEN ve DANS
/ Alahattin KANLIOĞLU
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Özetlemek gerekirse; “Günümüzde beden bir savaş 
alanıdır. Söz konusu olan, topla tüfekle yapılan bir savaş 
değildir. Kitle iletişim araçlarında yer alan ideal beden 
sunumları içeren fotoğraflar aracılığıyla insanların 
bedenlerini, bedene dair bilinçleri ve algılamalarını (güzel 
beden, arzulanan beden vb.) düzenlemeyi hedefleyen, 
tüketim kültürü etrafında şekillenen ve moda, güzellik, 
sağlık, cinsellik, tüketim, kimlik gibi kavramlar etrafında 
yürütülen bir savaş olarak görülmektedir. Savaşın orta 
yerinde insan bedeni bulunmaktadır. Bir tarafında müşteri 
olma potansiyeli taşıyan insanlar, diğer tarafında da 
küresel kapitalizmin iktidarını temsil eden uluslararası 
markalar ve onların çıkarlarını savunanlar yer almaktadır. 
Savaş serbest pazar ekonomisinin uygulandığı her yerde 
hızla devam etmektedir. Savaşın bağlamı tüm dünya olarak 
kabul edilmektedir. Tüm insanların bedenleri ve bilinçleri 
de hedefte yer almaktadır” (Kanlıoğlu, 2012: 126).

Sanatçı Barbara Kruger tarafından 1989 yılında yapılmış 
olan “Your body is a battleground” (bedeniniz bir savaş 
alanıdır) isimli çalışma bedenin günümüzdeki konumuna 
gönderme yapan çalışma olarak dikkat çekmektedir. 

DANS

Beden, dansın vücut bulduğu alan olarak karşımıza çıkar 
ve esasen dans için bir müzik zorunluluğu da söz konusu 
değildir. İnsanın kendini ifade etmek için kullandığı ilk 
iletişim yöntemlerinden biri olduğu geniş kabul gören dans 
bu anlamda en arkaik iletişim yöntemlerinden birisidir. 
Çoğu düşünüre göre dans ilkel insanın temel ihtiyaçlarını 
aktarmadaki ilk aracı olmuştur. 

İlkel insan tanrılarını yatıştırmak, memnun etmek için 
dans ediyordu. Uygarlık geliştikçe dans, folk kültürünün 
bir parçası oldu; etnik ayrımların ve ulusal inançların 
ifadesine dönüştü. Çağımızda ise, dans çeşitli biçimler ve 
amaçlar kazandı. Dansı oluşturan temel öğeler mekân, 
zaman ve insan bedenidir. Yardımcı öğeler olarak genellikle 
ritmik vuruşlar ve müzikten yararlanılsa da dans bağımsız 
bir sanattır ve işitsel eşlik olmaksızın da var olabilir. Dans 
hem görsel hem de işitsel ritmi kullanan, bir zaman- mekân 
sanatıdır (Aykal, 2002: 51-52). 

Avrupa Resim Sanatında Dans İmgeleri ismiyle yayınlanmış 
kitabında Sibel Almelek İşman insanın asırlardır dans 
edegeldiğini, yaşamın içinde var olan sevinç üzüntü 
gibi tüm duyguların dans sanatının zengin yelpazesinde 
kendini ifade olanağına sahip olduğunu vurgulamaktadır.

“Sevinç coşkulu adımlara, hüzün yavaş hareketlere 
dönüşürken, insanlar tek başlarına ya da birlikte dans 
ederek hayatı yorumlamakta onu anlamlandırmaktadır. 
Hem ruh hem de beden sağlığına şifa veren dans, tüm diğer 
sanat dalları gibi vazgeçilmez bir 

öneme sahiptir… İnsanların dans etme şekli ve bunu 
yapmadaki nedenleri, onların yaşama ve düşünme şekilleri 
hakkında önemli ipuçları verir…Birçok toplumda, tapınmak 
ve dua etmek için değerli bir yol olan dans, yaşamın tüm 
önemli dönemlerine eşlik etmektedir. Düğün ve cenazelerin, 
savaş ve barışın, tohum ekme ve hasat toplama zamanlarının 
kendine özgü dansları vardır…Dans sanatların en eskisi 
olabilir. Dans, dansçının bedeni dışında başka hiçbir 
enstrümana ihtiyaç duymayan bir sanattır. Müzik sonra 
gelmiştir. Dans uluslararasıdır, ancak dünyanın çeşitli 
yerlerinde farklı danslar yapılır. Bir yerde sadece kadınlar, 
diğerinde sadece erkekler dans eder. Başka yerlerde, kadın ve 
erkek, çiftler halinde dans ederler. Dans, hızlı ya da yavaş, 
neşeli ya da ağır olabilir…Kadın ve erkeğin birlikte dans 
ettiği yakın temas içeren danslar, genç insanlara evlenecekleri 
kişileri seçebilmeleri için bir fırsat sunar” (2015: 7-9) 

tespitleri dansa dair önemli noktaları belirtmektedir.

İnsanın kendisinde bulunan uyum, denge ve ritim 
kavramlarını simgeleyen dans, ana öğe olarak insan 
bedenini kullandığı için, tüm sanat dalları içinde tektir. “Ses 
ve hareketle harmanlanan bu sanatın, izleyicisini hemen 
kendine çeken samimi bir dili vardır. Diğer sanat dallarına 
göre, malzeme olarak bizzat insanın öz varlığını, bedenini 
kullandığı için, daha rahat anlaşılabildiği, daha dolaysız bir 
anlatım yolu izlediği söylenebilir” (İşman, 2015: 235).

FOTOĞRAF, BEDEN VE DANSIN KEŞİSME ALANI:                                                
DANS FOTOĞRAFI

Fotoğraf dans ilişkisine ve tarihsel süreçte önemli olaylara 
ilişkin olarak “Fotoğrafın Tüm Öyküsü” adıyla yayınlanmış 
kitapta şu tespitler yer almaktadır; “Fütüristlerin resimde 
yaptığına benzer bir şekilde fotoğrafçılar da hareketi 
betimlemeye özel bir önem verdiler. Dansın bu anlamda 
fotoğrafçılar için yeri ayrıdır. Ballets Russes isimli dans 
topluluğu ve onun ünlü yöneticisi Sergei Diaghilev sayesinde 
dans, avangard sanat sahnesinde tüm spot ışıklarını 
üzerinde toplamıştır. ABD’li dansçı ve koreograf Isadorra 
Duncan ise klasik Yunan sanatından esinlenerek dansı 
adeta baştan yaratmış, atletik ve doğaçlama bir bedensel 
performansa dayalı dansın temsilcisi olmuştur. Kıyafetlerin 
sembolize ettiği statüden bağımsız bir bedensel kendini 
ifade etme şekli, geleneksel hiyerarşinin yıkıldığı bu yeni 
dünya düzeninin bir sembolüydü. Bedensel dışa vuruma 
dayalı modern dans artık miadını doldurmuş geleneksel 
değerlerin zincirlerinden kurtulup özgürleşmenin bir aracı 
olarak görüldü ve Çek Rudolf Koppits gibi birçok fotoğrafçı 
için ilgi çekici bir tema haline geldi.                          

Dans Daima isimli derleme kitabın editörlüğünü yaparak 
ülkemizde dans alanına ilişkin sınırlı sayıdaki literatüre 
katkı sunmuş olan Muzaffer Evci, Osman Ürper tarafından 
alana kazandırılan ve bu yıl yayınlanmış olan “Fotoğraflarla 
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Dans” kitabındaki Dansa Dair başlıklı bölümde dans ve 
fotoğraf ilişkisine dair önemli tespitlerde bulunmaktadır. 
“Antik dönem tarihçisi Homeros ‘önce dans vardı’ diyordu. 
Doğrudur; önce dans vardı ama dans doğası gereği 
ölümlüydü, ansaldı ve yalnızca onu paylaşanlara aitti. 
Kolayca yitebilen anı ölümsüzleştirmek için atalarımız 
dansı resmettiler. Dansın suretini duvarlara, taşlara, 
vazolara ve tuvallere resmedenlere şükranlarımızı 
sunuyoruz. Binlerce yıl sonra baktığımızda o suretlerdeki 
duyguyu tam olarak anlamasak bile bize ışık tutuyorlar. Bu 
görsel belgeler atalarımızın dansı ne kadar önemsediğini, 
dansın hayatın hep içinde ve önemli törenlerin odağında 
bulunduğunu ortaya koydu. Bugünün fotoğrafçıları da 
tıpkı eski çağlardaki sanatçılar gibi dansı gelecek kuşaklara 
aktaracak yeni suretler peşinde. Gelişen teknoloji 
sayesinde dünyada dans fotoğrafçılığı teknik ve artistik 
olarak muazzam boyutlara ulaştı. Yüksek hızlı çekimler, 
aşırı duyarlı görüntü algılayıcıları, güçlü flaşlar, büyük 
stüdyolar ve sahneler, açık alan çalışmaları ve kavramsal 
iller…Dans fotoğraflarının yer aldığı yüzlerce kitap, süreli 
yayın, albüm, takvim, poster ve hatıra eşyasının yanı 
sıra, son dönemlerde internet dans sevenlere yeni hazlar 
yaşatıyor. Dans fotoğrafçılığı geçmiş dönemlere göre  daha 
çok ilgi görüyor. Sosyal medya aracılığıyla sıkça paylaşılan 
temalardan biri de büyüleyici dans fotoğrafları. Ressam 
ve heykeltıraş sanatçısı Jean Dubuffet  ‘Dans yaşamdaki 
son sözcüktür. Dansla insan kendine daha fazla yaklaşır’ 
diyor. Kendimize en yakın olduğumuz anda dans ettiğimiz 
zamanda alınan haz gerçekten eşsizdir ve işte tam bu 
noktada, fotoğraf iyi ki var diyoruz. Uçucu belleğimize inat, 
fotoğraflar bize bu hazzı daha sonraki dönemde de yaşama 
şansı tanıyor. Bir dans fotoğrafına tekrar tekrar dönüp, 
dakikalarca bakabiliriz. Suret, gerçeğin yerini tutmasa 
da, bize neyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilir. İyi 
bir dans fotoğrafı o eserden alınan zevkin zihnimizde 
sürmesini sağlar. Gücünü ve yeteneğini dansla sergileyen 
insan bedeni, onu seyredenlere haz verir. İnsan, dansçı 
sayesinde kendi türü ile kıvanç duyar. Dansçının yarattığı 
enerji ve coşku onu izleyenlere geçer, fotoğraf ise bunu 
geleceğe taşır (2018: 6).

Dansçı ve fotoğrafçı iş birliğinin öneminin altını çizen 
William Erwing, tarihe geçen dans fotoğraflarının 
örnekleriyle bu düşüncesini desteklemektedir. 
Günümüzde ikon haline gelmiş bazı mükemmel dans 
fotoğraflarının, fotoğrafçı ve dansçı arasındaki uzun 
bir sürece yayılan iş birliğinden doğduğu tespitinde 
bulunmuştur. “Fotoğrafçıların her biri dansçının görüşünü 
kabul etmekle birlikte kendi görüşünü de terk etmeden bu 
çalışmaları ortaya koyma başarısı göstermişlerdir” (Akt. 
Ürper,2018: 13) diyerek çalışma sürecine hem dansçıların 
hem de fotoğrafçının katkısının altını çizmiştir.

Günümüzde ikon haline gelmiş mükemmel dans 
fotoğraflarının yaratıcıları içinde Lois Greenfield ismini de 

saymak gerekir. Uçan dansçılar serisi ile bazen tek bazen 
birden çok dansçıyı birbirleriyle veya kullandığı yardımcı 
anlatım aksesuarlarıyla anlamlı bir bütün oluşturacak 
şekilde kompoze eden, teknik kalitesi ve estetik değeri çok 
yüksek yaratıcı dans fotoğrafları oluşturmuştur.

SON SÖZ…

Bedenin aynı zamanda anlamın üzerine inşa edildiği ve 
onun aracılığıyla paylaşıldığı bir nesne olması, dansın da 
sonuçta bedenlerin hareketlerini ve senkronizasyonlarını 
içermesi dansı fotoğrafın konusu yapmaya yeter. 

 Birbirleri ile dans fotoğrafında bir araya gelen beden, 
dans ve fotoğraf kavramları ayrı ayrı önemli çalışma 
alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Dans fotoğrafı 
alanı, dansçı bedeni ile icra edilen ve aracılığıyla sunulan, 
duygu, düşünce ve kültürün bir yansıması olarak da önem 
kazanan dansın, fotoğraf sanatçısının konusu olarak 
belgelenmesine ve yorumlanmasına imkân veren bir 
alandır. İzleyici açısından dansı ve dansçıyı salonlardan 
ve icra edildiği anda orada olup izlenme zorunluluğundan 
da bir noktada kurtaran ve dansı daha görünür kılan bir 
çalışma alanı olduğu da unutulmamalıdır. 

Dans, koreograf / dansçı / izleyici üçlüsünün ortak 
iletişimde buluştuğu bir an olarak da tanımlanmaktadır. 
Bu tanım fotoğrafa dair Henry Cartier-Bresson’un 
fotoğrafa getirdiği bir başka tanımı akla getirmektedir. 
“Fotoğraf çekmek aklın, gözün ve yüreğin tek düzlemde 
buluşmasıdır” der bu tanım. Bir dans fotoğrafçısı aynı 
zamanda dansın izleyeni olduğuna göre dans fotoğrafının 
çekilme anını; dansın yaratıcısı koreograf, dansın 
icracısı dansçı bedenleri ve aynı zamanda izleyicisi olan 
fotoğrafçının ortak titreşimde buluştuğu ve fotoğrafçının 
aklını yüreğini ve gözünü tek düzlemde buluşturduğu an 
şeklinde ifade etmek mümkündür. Sözü edilen bu sihirli 
anın fotoğrafı çekildiğinde o fotoğrafa bakan kişilerin 
de bu sihirli ana tanıklık etmeleri onu bir nebze de olsa 
yaşamaları mümkün olacaktadır. 

Dans fotoğrafçılığı alanının, bedenin bir anlam üretici 
ve aktarıcı olarak önemini bilen, dans konusunu ilgi 
alanına dahil eden ve kullandığı ifade aracı olarak fotoğraf 
dilinin tekniğine hakîm bir fotoğrafçı için çok başarılı ve 
kalıcı işler üretebilme potansiyeli taşıyan bir alan olduğu 
düşünülmektedir. 
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Alahattin Kanlıoğlu’nun ilk kişisel fotoğraf sergisi 
“Dans Daima” başlığı taşımaktadır. Bir dansçının aynı 
zamanda sanatını ortaya koyduğu enstrümanı olarak 
da tanımlanabilecek olan bedenini dansın koşullarına 
hazır hale getirmesi normal bir insanın yapabileceğinden 
çok daha zorlu ve uzun fiziksel çalışmayı gerekli kılar. 
Çoğunlukla dans salonlarında koreograflar eşliğinde 
gerçekleşen bu çalışmalar çoğunlukla az sayıda insan 
tarafından kendi gözleriyle izlenebilmektedir. İlgi gösteren, 
zaman ayıran ve biletini alan her seyircinin gözelerine 
ve duygularına sunulan “mükemmel dans gösterileri” 
öncesinden çileli, uzun ve acı dolu bir hazırlık bulunur. 
Bu hazırlık aynı zamanda dansçıların yaptıkları sanata 
saygısının ve ilgisinin de göstergesidir ve çoğu izleyicilerin 
akıllarına bile gelmez. 

Dans daima adlı ilk kişisel sergisinde dans öncesi bu çileli 
ve zor yolculuk fotoğraflanmıştır. Muzaffer Evci ve Osman 
Ürper ile birlikte onların  açtığı yoldan ilerleme ve dans 
alanına katkı sunma kaygısı taşıyan Kanlıoğlu’nun bir 
diğer dans fotoğrafı çalışması Bremen-İzmir Uluslararası 
Sanatçı Değişim Programı ile Almanya’nın Bremen şehrine 
gitme hakkı kazanması sonucu bu proje dahilinde ürettiği 
“Bremen’de Dans” başlıklı çalışmadır. 2017 yılında önce 
Bremen sonra İzmir’de açılan fotoğraf sergileri dahilinde 
izleyici ile buluşan bu çalıma aynı zamanda çift dilde 
basılan proje kitabıyla da kalıcı hale getirilmiştir. Kanlıoğlu 
söz konusu projede tamamı gönüllü olan bir kısmı amatör 
bir kısmı profesyonel dansçı ile çalışmıştır.

portfolyo / Alahattin KANLIOĞLU
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portfolyo / Murat ÇİÇEK
                  Sercan İNGİLOK

“ENGELSİZ YÜREKLER”

Fiziksel engelleri vardı fakat ruhları ve yürekleri engelsizdi. 

Her biri fiziksel engeline dair farklı bir öykü anlatıyordu, ama hayata tutunma 
ve mücadele istekleri ortaktı. Kimisi küçük yaşta geçirdiği bir rahatsızlık 
nedeniyle, kimisi trafik kazası sonucu, bedeninin bir parçasını yitirmiş veya 
kullanamaz durumdaydı. Fakat gözlerindeki ışık ve yüreklerindeki sıcaklık 
tarif edilemezdi.

Engelli bireylerin yaşama tutunma mücadelelerini ve yaşadıkları sorunları 
farklı bir açıdan belgelemek için bir buçuk yıl önce başladık çalışmaya. Hafta 
içi antrenmanlarına katıldık, hafta sonları müsabakalarını takip ettik, otobüs 
yolculukları yapıp deplasmanlara gittik. Dostluk, dayanışma ve paylaşmanın 
güzel örneklerine tanıklık ettik. Belki de hayatın zorluklarına eklenen 
toplumsal duyarsızlık sonucu çaresiz oldukları düşünülebilirdi ama tam 
tersine kocaman ve “Engelsiz Yürekler”iyle bize örnek oluyorlardı...

Mart 2015 de başlayan proje yaklaşık bir buçuk yılın sonunda tamamlandı. 
Mersin’de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımının öyküsünü 
anlatmaya çalışırken onların şahsında engelli sporcuların/bireylerin 
yaşadıkları zorlukları ve hayata tutunma mücadelelerini belgelemeye çalışan 
bu pojenin albümünde fotoğraf altı yazıları, hazırlanan slayt gösterisinde ise 
engelli sporculara ait ses kayıtlarını kullanılmıştır.
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Dernek binasında Özlem Panayır, Yıldız, Kerem, Özlem Özkan, Bekir ve Faik dernek temizliğine 
başlamadan önce kahvaltı yapıyor.
Mersin, 11 Ekim 2015

Antrenman öncesinde Özlem, Yıldız, Bekir ve Serkan ısınma hareketleri yapıyor. Bu bölüm 
haftada iki gün yapılan çalışmalarda önemli bir yer tutuyor. 
Mersin, 23 Kasım 2015
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Antrenman sonrası antrenör Özen’in doğum günü kutlanıyor. Özlem Panayır, Bekir, Yıldız, 
Kerem, Özlem Özkan, Evren, Faik, Serdar, Mehmet, Harun ve Burak pasta mumunu üfleyen 
antrenörlerini dikkatle izliyor.
Mersin, 05 Kasım 2015

Aksaray deplasmanına gitmeden önce Serkan, Özlem, Mehmet ve Hatun otobüs bekliyor. 
Mersin, 20 Aralık 2015
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Kulüp kapısında Faik, Bekir, Hatun, Ferhat ve Harun deplasman otobüsünü beklerken şakalaşıyor. 
Harun’un kırık gözlüğüne arkadaşları gülüyor.
Mersin, 29 Mart 2015

Deplasman dönüşü sandalyelerin oturak bölümünden ayrılan tekerlekler Serdar ve Burak 
tarafından otobüse yerleştiriliyor. Bu maçı Mersin Engelliler takımı 34/66 kazanmıştı.
Konya, 29 Kasım 2015
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Yola çıkmaya hazırlanan Kerem ve Hatun otobüsteki yerlerini alıyor. 
Eskişehir, 06 Mart 2016

Yorucu bir deplasman sonrasında Ahmet, Kerem ve Mehmet malzemelerle birlikte eve dönüyor. 
Eskişehir, 06 Mart 2016 
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Karşılaşma sonrasında Faik duş alıyor.
Konya, 29 Kasım 2015
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Hazırlıklarını tamamlayan Harun müsabaka sandalyesine geçiyor.
Konya, 29 Kasım 2015

Müsabakanın taktiğini konuşmak için odaya 
girmeye çalışan Özlem Panayır kapıdan 
geçemiyor.Selçuk arkadaşına yardıma geliyor.
Konya, 29 Kasım 2015  
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Karşılaşma öncesi takım ısınırken Yıldız 
germe hareketi yapıyor. 
Konya, 29 Kasım 2015 

Müsabakaya çıkmadan hemen önce antrenör Özen, Mehmet, Yıldız, Burak, Özlem, Bekir, Faik, 
Süleyman, Selçuk, Harun ve Hatun’un motivasyonunu yükseltiyor.
Mersin, 26 Aralık 2015
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Müsabakanı kritik anlarından birinde Mehmet ve Harun rakip sahaya doğru top sürüyor.
Mersin, 02 Nisan 2016

Adana Martı ile yapılan karşılaşmada engelli bir taraftar takımının hücumunu izliyor.
Mersin, 05 Aralık 2015
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NEDEN SANATSAL ÇIPLAKLIK FOTOĞRAFI            
ÇEKİYORUM: BİR KADININ BAKIŞ AÇISI 
(GÜVENLİ OLMAYAN İÇERİK)
/ 500px Fotoğrafçısı: Lauren NAYLOR

  Çeviri: Abdulla SERT

Bu makalede, sanatsal çıplaklık fotoğrafçısı Lauren 
Naylor çıplaklık fotoğrafçılığı ile ilgili kadın bakış açısını 
ve “güzel sanatlar” ve hafif erotik porno” arasında bazen 
oluşabilen belirsiz çizgi ile ilgili görüşlerini paylaşıyor.

******
Çıplaklık fotoğrafçılığı ile ilgili düşündüğünüzde, konu 
ile ilgili birtakım şüpheler oluşabilir, belki kafasında tam 
rafine olmamış fikirler uçuşan ama sanatsal bir gelecek 
vadeden  amatör bir fotoğrafçıyı tasvir edersiniz. Benim 
de, 9 yıl önce dar bir bakış açısı  ve 35 mm. lik eski bir 
fotoğraf makinesi ile fotoğraf yapmaya başladığımda, çoğu 
çağdaş çıplaklık fotoğrafçıları hakkında düşüncem öyleydi.

Bulutları ve cadde işaret levhalarını üst üste bindirerek 
fotoğraflayan biri olarak o zaman, kadınların çıplak 
fotoğraflarını hele ki benimkini çekeceğim hiç aklıma 
gelmezdi. O ara Helmut Newton and Edward Weston’un 
işlerine hayranlık duyar (hala da hayranım!), ama “sanatsal 
çıplaklığın, tamamen çıplaklığa karşı” olduğu eski güzel 
günlerin artık sona erdiğini geriye ise, içlerinde saklı 
dürtülerin sonucu olarak ortaya çıkan eserlerinin kaldığını 
düşünürdüm.

Fotoğrafın ana prensiplerini öğrenip, üst üste bindirilmiş 
fotoğraflardan sıkıldıktan sonra, sanatsal portreleri 
deneyip bu işe derinden tutulmaya başladım.

İlk yıllarda portrelerimi birden çok stilde çektim ve 
doğaldır ki kendini geliştirmekte olan tüm fotoğrafçıların 
sorduğu zor soru ile karşı karşıya geldim, “Allah aşkına ben 
ne fotoğraflamak istiyorum ve ‘kendime ait’ diyeceğim bir 
işi nasıl yaratabilirim?” 

Çok değil ancak birkaç yıl önce, fotoğrafçılıkta yerimi 
bulduğumu ve bir tarzımın gelişmeye başladığını 
hissetmeye başladım. Nefes aldıran bu duygu sonunda 
bana da gelmişti, gerçekten sevdiğim ve inandığım bir 
konuda çalışmaya başladım.

Konu basitti; kültür, medeniyet ve toplumsal yapıdan 
arınmış portre. Geriye kalansa sadece insan ifadesi. Ve 
çoğu zaman, giyim bizi bu kavrayış ve paralelindeki tüm 
duygulardan uzaklaştırır. Çıplaklık fotoğrafçılığı ve oto-
portre böylece çalışmalarımda hayat bulmaya başladı.

            Lauren NAYLOR
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Fotoğrafçı, öznelerini cinsel bir dürtü olmadan (kafanın 
gerisinde böyle bir düşünce olsun ya da olmasın) çıplak 
halde çekerken, bu çekimin arkasında olan anlamın “NE” 
olduğunu sormalıdır.

Bu neden, çalışmalarımın arka planında olan yaklaşıma 
kadar gider: Saf Duygu. 

Birisi fotoğraflarıma bakınca, saf bir duygu ve ruh hali 
dışında başka bir şeyden etkilenmeden, onun göksel 
bir tarafsızlık içinde kaybolmasını isterim. Duygularım 
hayatımda hep her şeyin en üstünde yer almış olup aldığım 
çoğu kararların anahtarı olmuşlardır. 

“Giyim kişiyi göksel bir dünyadan dışarı atan şeylerden 
sadece bir tanesidir. Giyim zamanla ilişkili bir kültürü 
tanımlar.” 

Giyim, insanı göksel duygu dünyasından dışarı 
çıkarabilecek bir şeydir. Giyim bir kültürü, çağını 
ilişkilendirerek belirler. Giyim, modelin ve fotoğrafın ruh 
halini belirleyebilir. Bu da, tasarlanmış olan ruh hali ile 
çatışma yaratabilir. 

Giyimin dikkat dağıtıcı özelliğini ortadan kaldıran 
fotoğraf çekmeye başlayınca kavramsal fotoğraf sürecimde 
bir rahatlama keşfettim. Başlardaki ilk işlerime dönüp 
bakınca, ayrıntılı giyimlerle, bizi en temel bir duygu 
ile birer parçası olarak hissetmemize yol açan doğayı 
birleştiren fotoğraflarımı saçma bulmaya başladım.

Her çıplaklık fotoğrafçısının kendine ait bir yaklaşımı 
vardır, ama ben kişisel olarak, modelin vücuduna veya 
anatomisindeki güzelliğe yoğunlaşmam. 

Belki de yaklaşım ve ruh hallerimi, erkeklerden çok 
kadınlarla ilişkilendirip yönlendirebildiğimden olmalı 
ki modellerimin çoğu kadındır. Bu arada bunu da bilin, 
erkeklerle çalışmak benim için her zaman çekiciliğini 
korumuştur, ve sinirlerimi gerecek yeni şeyler denemekten 
de hiçbir zaman kaçınmam.

Güzel Sanat ile Soft Porno Arasındaki Çizgi

Ne yazık ki art niyetleri olan fotoğrafçılarla ilgili yukarıda 
söylediklerimde pek de yanılmış değilim. Bu çizginin 
nerede olduğu, her zaman, olumsuz tarafı ağır basan 
talihsiz gerçekleri barındıran tartışmalı bir konu olmuştur. 
Ama tabi ki her çıplaklık fotoğrafçısının ajandasında bir 
art niyet olmadığını ve her modelin ne tür fotoğraflarda 
yer alıp hangi pozları vereceği konusunda seçenekleri 
olduğunu belirtmem gerekir.

Tartışmalı konu, günümüzde var olan “sanatsal” çıplaklık 
fotoğrafçılığının dozu ve tartışmasız doğallığıdır. Bu, çoğu 

kez soft pornonun sınırlarında gezinen aşırı 
derecelerde poz vermemeyi de içerir. Modelinizin 
kendine özel yatak odasını çekiyorsanız sorun yok, 
ama çoğu zaman bu, tasarlanmış amaçla uyuşmuyor. 

Modern fotoğrafçılık dalında her geçen gün 
yaygınlaştığını izlediğim bu tür fotoğraf eğiliminin 
azalarak “bu fotoğrafı çekenlerin aklına ne haltlar gelmiş” 
diye sorgulanan günü geçmiş fotoğraf uçurumunda 
kaybolmasına çok sevineceğimi belirtmek isterim.

İçinde bulunduğum çevrelerde, çıplak fotoğrafları çeken 
yetenekli fotoğrafçıların, modelleri ile yaptıkları seks 
kaçamakları ile övündüklerinde bütün keyfim kaçıyor. Bu 
konu ile ilgili bir sorun yaşıyorum; bu, model ve fotoğrafçı 
tarafından verilen kişisel kararlar nedeniyle oluşan bir sorun 
değil (hey, ne istiyorsanız yapın!) ama gerçek niyetleri ile 
ilgili maskelerini düşüren, sanatsal yaklaşımın içine ettiği 
ve bu anlamda ümit kırıcı olduğu için bir sorun yaşıyorum.

Bu, hayranı olduğunuz müzik topluluğunun şarkı 
sözlerini kendilerinin yazmayıp dışarıdan satın almış 
olduklarını öğrenmeniz gibi bir duygu. Bir zamanlar, acı 
verici ayrılıklarda onlarla beraber söylediğiniz (belki de 
ağladığınız) otantikliğin bir anda yok olduğu bir duygu bu.

 
Bu zevkli, tat veren ile vermeyen nokta  arasında çoğu kez 
var olan çok ince çizgisi ile tartışmalı bir konu. Ben, çıplaklık 
fotoğrafçılığının, fotoğraflarım kanalıyla kendimi ifade 
etme ve anlatmada büyük rol oynadığını düşünüyorum. 
Dangalaklığın değil, yaratıcılığın savunulması adına her 
zaman “çıplaklık” tarafında yer alacağımı bildiriyorum.

Lauren Naylor Kaliforniya, Los Angeles şehrinde 
yaşayan 27 yaşında kavramsal portre fotoğrafçısıdır. 
Karanlık duygusal sanatsal portreleri ile modern 
Amerikan toplumunda çokça bastırılmış olan 
temel insani duyguları uyandırmayı hedefler.

Not:Bu Makalenin aslı 500px ISO blogunda   
yayınlanmıştır.
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fotoğraflar / Lauren NAYLOR
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PERFORMANS  SANATI : NESNE OLARAK BEDEN  
/ Raziye Köksal KARTAL

Eleanor Heartney sanatta bedenin yükselişini ifade 
ederken  “1950’lerden itibaren sanatın konularından olan 
beden, Batı sanatının sık sık başvurulan ve bilinçli bir 
aracı haline gelmiştir. O zamandan beri sosyal görenekler, 
toplumsal cinsiyet tanımları ve topluluk standartları 
ekseninde var olan anlaşmazlıkları ateşlemek suretiyle 
siyaset, din ve hukuk alanlarına sıçrayan çatışma ve 
tartışmalara beden de dahil edilmiştir” ifadesini kullanır. 
Bu tezi desteklercesine bedeni en yoğun şekliyle yapıta 
ve sanata penetre eden performans sanatı, geçerli sanat 
akımlarının biçimci yapısına muhalif olarak doğmuştur. 
Kendinden önceki sanat anlayışlarının sınırlarını 
zorlamayı, klasik sanat anlayışını yıkmayı, sanat ve yaşam 
ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen performatif  sanat  
1960’lı yıllara gelindiğinde kendine tamamen bağımsız 
bir alan yaratmıştır. Bu alanı Ahu Antmen  “20. yüzyılın 
ikinci yarısında disiplinler arası özelliğiyle dikkat çeken ve 
ancak 1970’lerde başlı başına bir sanat türü olarak kabul 
edilmeye başlanan Performans Sanatı; ‘Beden Sanatı’, 
‘Happening’, ‘Aksiyon’ gibi çeşitli başlıklar altında gündeme 
gelmiş, Sitüasyonizm, Fluxus, Feminist Sanat, Arazi Sanatı 
gibi farklı akımlar dahilinde de uygulanmıştır.” şeklinde 
belirtir.

Köklerini fütürist, dadaist, sürrealist tiyatro örneklerinden 
alan alternatif bir tarihsel tiyatro anlayışı olarak kabul 
edilebilir olsa da , ‘performans sanatı’ tiyatrodan bir çok 
farklı biçimde ayrılmaktadır. Vurgulanacak en önemli  
nokta, tiyatroda somut olarak sahnede mevcut olmayan 
metnin,  performansta beden şeklinde varlığıdır. Ortaya 
konan,  yazınsal metnin sahnelenmesi değil başlı başına 
icracı bedenin kendini icra etmesidir.  Görsel sanatlarda 
temsili olarak ele alınan beden tuvallerden, heykellerden, 
sahneden taşarak ifade etmek istediklerini bizzat kendi 
üzerinden anlatmaya başlamış, sanatçı ve nesne arasındaki 
yani eser ve toplum arasındaki sınır ortadan kalkmıştır. 
Beden artık hem nesne hem öznedir. Beden alışılmış sanat 
dilinin yerine geçmiş yeni bir dildir. Bu yeni dilin ortaya

çıkışında, aynı dönemde güçlenen feminist hareketin 
(özellikle kadınların ataerkil sisteme karşı kendi  bedenleri 
üzerinde söz sahibi olduklarını gösterme isteklerinin), 
özgürleşen cinselliğin  yanı sıra  toplumun  tüketim  
odaklı hale gelmesi sonucu yaşanan  krizlerin,  sanatçıların 
kullanabildiği yeni teknolojilerin etkisi büyüktür. 
Performatif sanatlarda çoğunlukla birey, toplum, beden 
deneyimleri,  feminizm, seksüellik, ırk, din, kimlik ve 
cinsel eğilimler gibi başlıklar ve bunlara dair ön yargılar 
sanatçılar tarafından ele alınmış ve sorgulanmıştır. Le 
Breton’ın ifadesiyle “Cinsel kimliği, bedenin sınırlarını, 
fiziksel direnci, erkeklik ya da dişilik düşüncelerini, 
cinselliği, işeme ya da dışkılama, acı, ölüm, objelerle ilişki, 
mekan, kendini tehlikeye atma vb.yi sorgular.” performans 
sanatı.

Aslında hedeflenen bedeni temsiliyet zincirlerinden 
kurtarmak ve onu kendiliğinden gelişen girişimlere cevap 
verebilen bir hale sokmaktır. Yapıtın hem nesnesi hem 
de öznesi haline gelen sanatçı ve bedeni bu sayede hem 
kendisiyle hem de performansa tanıklık eden seyircilerle bir 
yüzleşme sürecine girer. Tamamen bedenine odaklanarak 
fiziksel ve ruhsal bilincini kendi belirlediği zorlu şartlarda 
deneyimleyen, limitlerini gerçek anlamda zorlayan 
performans sanatçılarından biri Marina Abramoviç’tir. 
Bu zorlu sanatı icrasına savaş sonrası baskıcı Tito rejimi 
altındaki ülkesinin şartlarını da eklemek gerekir. 

Abramoviç yaptığı işlerde bedeni müdahaleye açık bir 
hale getirerek fiziksel müdahale yoluyla bilinçli durumdan 
bilinçsiz bir hale taşımayı hedefler. Ona göre, korkunun 
aşılarak zihinsel rahatlamanın sağlanması, pek çok 
dinsel öğretilerde yer aldığı gibi bedenin fiziksel yönden 
zorlanmasıyla mümkündür. Sanatçı bu kaygı ve arınma 
süreçlerini batı kültürünün korku hassasiyetiyle birlikte 
ele almıştır. 

Rhytm serisi sanatçının ilk performanslarıdır.
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Ritim 10 1973 yılında Edinburg Festivali’nde, sonra  
Roma’daki bir çağdaş sanat müzesinde sergilenmiştir. 
Abramoviç, elini beyaz bir masaya avuç içi içe bakacak 
şekilde koyar. Yirmi farklı bıçağı her birini iki kez kullanarak 
parmakları arasından geçirir. Beyaz masa örtüsü kanın 
daha belirgin görünmesi içindir. Bir talimatlar listesine 
uygun hareket ederek performansı tamamlar. Sanatçı 
şiddetin hem uygulayıcısı, hem de bedenini bu şiddete 
maruz bırakan kişi olması bakımından özne konumuna

yerleşir. Bedenine zarar vererek ve bunu izleterek seyredenin 
de kendi sınırlarını keşfetmesini amaçlamaktadır. 
“Performans sanatçının belli bir zamanda kendi mental 
bünyesi ve fikriyle buluşmasıdır. Bu tiyatro değil, tiyatroda 
tekrar vardır. Tiyatroda başka birini canlandırırsınız. 
Tiyatro siyah bir kutudur. Performans gerçektir. Tiyatroda  
bıçakla kesseniz ve kan görseniz de bıçak da kan da gerçek 
değildir. Performans sanatında kan, bıçak ve sanatçının 
bedeni gerçektir.” (Abramoviç)

Ritim 5  Sanatçı petrolle ıslanmış büyük bir yıldızı ateşe 
vererek ve dahasında yıldızın içine uzanarak bedensel 
acı enerjisini yeniden uyandırmaya çalışır. Rituel benzeri 
hareketlerle yıldızın dışında el, ayak tırnaklarını ve  
saçlarını keser, kırpıntıları aleve atarak her seferinde bir ışık 
patlaması yaratır. Komünizm simgesi olan yıldızı yakması 
geçmişinin siyasi geleneklerinden fiziksel ve zihinsel bir 
arınma gerçekleştirmesidir. Abramoviç alevler arasında 

uzanarak acıyı daha çok hissetmek ister fakat bir süre 
sonra yıldızın içinde oksijen yokluğundan kaynaklı  
bilincini kaybeder. Bunu fark eden izleyiciler onu 
yıldızdan çıkartırlar, performans bu şekilde son bulur. 
Abramoviç daha sonra bu tecrübeyi yorumlarken “Çok 
kızmıştım, çünkü fiziksel bir sınır olduğunu anladım. 
Bilincini yitirdiğinde var olamayacaksan, performans 
gösteremezsin.” ifadesini kullanır.

********
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Ritim 2 Ritim 5’ teki bilinç kaybı durumundan sonra  
Abramoviç, iki bölümlü Ritim 2’ yi bir bilinçsizlik durumu 
içerecek şekilde tasarlar. 1974’te Zagreb’deki Çağdaş Sanat 
Galerisi’nde 50 dakika süren birinci bölümde katatoniden 
muzdarip olan hastaların kullandığı bir ilacı yutar. İlaç 
kaslarının şiddetli bir şekilde kasılmasına neden olur. Neler 
olup bittiğinin farkında olarak, hissettiklerini ve yaşadığı 
değişimleri anlattığı süre zarfında vücudu üzerinde 
tam kontrolü kaybeder. On dakikalık bir aradan sonra 
şiddetli davranış bozuklukları olan şizofreni hastalarını 
sakinleştirmek için verilen ikinci bir ilacı alır. Performans, 
ilacın etkisinin geçtiği beş saatin sonunda sona erer.

Ritim 4 Abramoviç, yüksek güçlü endüstriyel fanlı bir 
odada tek başına ve çıplak olarak diz çöker. Fana yavaşça 
yaklaşır, ciğerlerinin sınırlarını zorlamak için mümkün 
olduğu kadar nefes almaya çalışır. Kısa süre sonra bilincini 
yitirir. Sanatçı bu bilinç kaybını ön gördüğü ve müdahale 
edilmesini istemediği için odaya seyirci almaz. Seyirciler 
başka bir odadaki ekranda canlı olarak izler performansı. 
Fakat tek canlı izleyici olan kameramanı unutmuştur. 
Bilincini kaybettiğinde kameraman panik olur ve 
performans sona erdirilir.

Ritim 0  İzleyici ve sanatçı arasındaki ilişkinin sınırlarını 
test etmek için Abramoviç, en zorlu (ve en iyi bilinen) 
performanslarından birini geliştirir.  Kendisine pasif 
bir rol verdiği bu performansında, bir masaya 72 adet 
obje yerleştirir ve kişinin seçtiği herhangi bir nesneyi 
herhangi bir şekilde kendi bedeni kullanmasına izin verir. 
(Bunlardan bazıları zevk verebilecek nesneler iken bazıları 
ise acı vermek veya zarar vermek için kullanılabilirdi. 
Nesneler arasında gül, tüy, bal, kırbaç, zeytinyağı, makas, 
neşter, silah ve bir kurşun vardı. Altı saat boyunca sanatçı, 
izleyicilerin vücudunu ve eylemlerini manipüle etmesine 
izin verdi. Performansın sonunda elbisesi çıkartılmış, 
saldırıya uğramış ve Abramoviç  “Madonna, anne ve fahişe” 
olarak tanımladığı bir görüntünün içine düşürülmüştür. 
Ayrıca, saldırganlık izlerini sanatçının vücudunda görmek 
mümkündür. Boynunda izleyiciler tarafından yapılmış 
kesikler vardır. Başlangıçta, izleyici dikkatli ve alçak 
gönüllülükle tepki gösterirken zaman geçtikçe

(ve sanatçı pasif kaldıkça) daha saldırgan davranmaya başlar. 
Abramoviç’in daha sonra yaşadıkları için “Öğrendiğim 
şey şuydu ... İzleyicilere bırakırsanız, sizi öldürebilir.  
Gerçekten ihlal edildiğimi hissettim, kıyafetlerimi kestiler, 
midem sıkıştı. Bir kişi silahı kafama yöneltti, diğeri onu 
aldı. Agresif bir atmosfer yaratıldı. Tam olarak 6 saat sonra, 
planlandığı gibi ayağa kalkıp izleyicilere doğru yürümeye 
başladığımda herkes bende kaçtı, gerçek bir çatışmadan 
kaçmak için.” yorumunu yapar.

Abramoviç hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak 
kimliğini başkalarının bakış açısıyla doğrulayarak ilerler. 
Her oyuncunun rolünü değiştirerek, insanlığın kimlik 
ve doğasının çözülmesi ve yansıtılmasını amaçlar. Bunu 
yaparken bireysel deneyim, kolektif bir deneyime dönüşür 
ve güçlü bir mesaj yaratır. Sanatçı, seyircinin korkularını 
ve enerjisini olabildiğince kendi bedenine yönelterek onlar 
için bir aynaya dönüşür .

********
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