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DUYGULARIN BÜKÜMÜ VE GERÇEKLİĞİN YORUMLANIŞI
Nuri ÖZÇELİK1
Özet
Birey, çevresiyle özdeş bir varlıktır. Onun kültürü, yaşantısı, geçmişi, öğretilerini ayakta
tutar ve ileriye taşır. Sanatçı,

bireyin normalize yaşantılarını bir adım öteye taşıyarak,

öğretilerinin duygulanımından kültürlenerek eserlerini oluşturandır. Sanatçı çevresindeki
çeşitlilik dünyasını araştırır ve deşeler, bu dünyada göze çarpmayacak doğallıkta yönünü bulan
yörüngede ilerler. Bir ağacın dalının ağaca ait olması gibi, oda dünyaya aittir. Ve ağacın dalı
gibi uzar kendi yolunda bağlarından kopmadan… Kökten uzayan dala doğru sanatçıya özsu
akar. Akışın gücüyle hırpalanmış ve kışkırtılmış sanatçı, görüsünü yapıta dönüştürür. Dünyanın
gözü önünde ağaç dallarının zamanda ve mekanda açılıp yayılması gibidir sanatçının yapıtı
(Klee, 2011, s.13). Kula da ortaya çıkan eserlerinden anlaşılacağı üzere özünden kopmayan bir
sanatçıdır, sanatçı hayatının ilk dönemlerini geçirdiği bozkır, ilçe yaşantısında bir çok hayvan
ile karşılaşmış, bir çok insan dışı varlıkla tanışmıştır.

Sanatçı sanatsal öğretilerini

olgunlaştırırken, kimi zaman Dali‟den, kimi zaman Picasso‟dan, kimi zaman ise Bacon‟dan
esinlenmiştir. Onların oynadığı anlam oyunlarını, nesneleri eğip bükmelerini örnek almış ve
kendi sanatına entegre etmiştir. Bu makaleden de anlaşılacağı üzere; sanatçı eserlerini oluşturup
izleyiciye aktarım gerçekleştirirken, insansı duyguları hayvansı figürler üzerinden göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Dali, Bacon, Picasso, Mustafa Kula, Duygu, Dönüşüm

BENDING THE EMOTIONS AND INTERPRETATION OF THE REALITY
ABSTRACT
Individual is an entity identical to its environment. Keeps his culture, life, history and
teachings forward. The artist takes his individualized life a step further and creates his works by
culturing the emotions of his teachings. The artist explores the world of diversity around him,
and the deities progress in orbit that finds its way in this natural, unobtrusive way. As the branch
of a tree belongs to the tree, the room belongs to the world. And as the branch of the tree grows
tied in its own way. From the root to the elongated branch flows to the artist. The artist, battered
and provoked by the power of flow, transforms his vision into a structure. In front of the eyes of
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the world, the branches of the tree in time and space as the opening and spread of the artist's
work (Klee, 2011, s.13). Kula is also an artist who does not detach, the steppe, where the artist
spent his early years, met many animals in his district life and met with many non-human
beings. While the artist matures his artistic teachings, he is inspired by Dali, sometimes by
Picasso and sometimes by Bacon. He took the example of them to play and bend the meaning
games they played and he integrated them into his art. As can be seen from this article; The
artist showed his humanoid emotions through animal figures while he created and transferred to
the audience.
Keywords: Dali, Bacon, Picasso, Mustafa Kula, Emotion, Transformation

GİRİŞ
Bir işi eliyle yapan „işçidir‟, bir işi eliyle ve aklıyla yapan „zanaatkardır‟, „ustadır‟, bir
işi eliyle, aklıyla ve yüreğiyle yapan ise „sanatçıdır‟. Buradaki tanımın içeriğinde de atıfta
bulunulduğu üzere sanatçı; bir üretim yaparken duygulanım süreçlerinden geçer. Duyguların
ifadesiyle ve yoğrulmasıyla ortaya çıkan üretimler bireyi gerçek hazza ulaştıran çıktılardır.
Sanatçı; ruhunun gizemi ile kalbinin hisleriyle, tınısıyla hareket eder ve gerçekliğin ardında
görünenini resmeder. İfade etmek istediğini mecazi bağlamdaki kelimelerin oyunları ile
resimsel boyutun plastik dilini yoğurarak ortaya çıkartır.

1. YORUMLAMA SÜRECİNDEKİ DUYGULANIM VE SANAT TARİHİNDEN
ÖRNEKLER
1986 doğumlu Mustafa Kula, 2004 yılında Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi‟ni
bitirdikten sonra Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi, resim bölümünü 1.likle kazanarak, mezun
olmuştur. Sanatçı öğrencilik yıllarından beri özgün çalışmalarına kendi atölyesinde devam
etmektedir. Sanatçının yapıtları bugüne kadar, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesinde
“İstanbul Meltemi”, Kore‟de “Türkiye ve Kore‟den Çağdaş Sanat”, Siemens Sanatta “Sınırlar
ve Yörüngeler”, Ankara Alman Kültür Merkezi‟nde “Konuş Benimle” ve 2006 yılında Tunus
Bienali gibi önemli uluslararası sergilerde yer almıştır. 2008 yılında Helikon Sanat Galerisi‟nde
ilk kişisel sergisini açan Kula, Moldova‟da “SUMMART” başlığı altında düzenlenen sanat
sempozyumuna, Almanya Frankfurt‟da “Made in Turkey” sergisine, Sabancı Üniversitesi Kasa
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Galeri, „İşin Başı: Çizime Farklı Yaklaşımlar‟ sergisine katılmıştır. 2009-2011 yılları arasında
İstanbul Beyoğlu Akademililer Sanat Galerisi‟nde “Dört Dörtlük”, “Yılbaşı Karması”, “Genç
Figür” ve Buluşma Noktası Akademililer” sergilerinde bulunmuştur. Proje 4L Elgiz Çağdaş
Sanatlar Müzesi‟nde kendisine verilen proje odalarında duvar resmi projeleriyle yer almıştır.
Ankara Alman Kültür Merkezi‟nde “İyi, Kötü, Çirkin” sergisinde yer alan sanatçı 2012 yılında
ikinci kişisel sergisini açmıştır. 2013 Mart ayında 14. Odtü Sanat Festivali ve Galeri
Zilberman‟da “The Way We Were / Olduğumuz Gibi sergilerinde yer almıştır. 2014 yılında
Peker Sanat‟ta üçüncü kişisel sergisini açan Kula, Bari / İtalya‟da “BorderBody-Mixing
Futures” sergisinde yer almıştır. Aynı yıl Ferhat Özgür kuratörlüğünde Hayaka Artı‟da
gerçekleşen “Yarından Daha İyiyim” sergisinde yer almıştır.
Birçok etkinlikte yer almış olan genç ve çağdaş sanatçı Kula, “buradaki çağdaşlık, kişinin
bağlı olduğu ve aynı zamanda mesafeli durduğu zamanıyla arasındaki tekil ilişkidir” (Artun ve
Örge, 2013, s, 43). Çağı yaşayan ve çağın gerekliliklerine, ona sunduklarına ayak uydurandır.
Sanatçının, işlerinde genel tekniği; tuval üzerine akrilik boya ve yağlı boya olsa da, ahşap, mdf,
sunta, gibi malzemeler aracılığıyla, disiplinler arası işler yaptığı da görülmektedir. Bunların
yanı sıra fresko, heykel gibi farklı plastik alanlarda da eserler üretmiştir. Sanatçının eserlerinde
genel olarak, Picasso‟nun biçimi bozulmuş kübik yorumlamaları ile Dali‟nin farklı biçimlerde
yorumlanmış gerçekçi nesnelerinin estetiğinden etkilenmeler görebiliriz. Kula, Picasso gibi
nesnelerin motiflerine ve kendi sanat anlayışına bağlı kalarak, nesneleri eski bağlamlarından
kopararak yeni anlamlar yüklemiştir. Motif ve nesne O‟nun resimlerinin estetiğinin bir ögesidir.
Kula‟da Picasso gibi -bir resmin daima resim içi kanunlar ışığında tasarlanması gerektiğifikrini savunmaktadır (Carola Krausse, 2005, s.93). Sanatçı, sanatını kurabileceği tek güvenilir
temeli akılda bulmuştur. Bir zamanlar Kant „kavramlardan yoksun olan görsellik kördür‟
demişti. İşte Kula‟ya da çoğu bağlamda öncülük eden bu deyiş, kübizmin de temel ilkesidir
(İpşiroğlu,İpşiroğlu, 2010, s, 171).
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Görsel 1. Pablo Picasso, “Sahilde Koşan Kadınlar”, Ahşap üzerine tempera, 32,5 cm x
42,5 cm, Picasso Müzesi, Paris, 1922

Görsel 2. Salvador Dali, “Belleğin Israrı (Yumuşak Saatler)”, Tuval üzerine yağlıboya,
24,1 cm x 33 cm, Modern Sanat Müzesi, New York, 1913
Gerçeküstücülük belli bir sanatsal üretim olmanın ötesinde, gerçeğe bir tür yaklaşım
tarzıdır. Gerçeğin alışkanlıklarımızla ve yerleşik normlarla belirlenen bir "görüntüsü” vardır;
işte sanatçı bu görüntüyü "yumuşatmak" ve düşlerimizde sık sık rastladığımız belirsiz, geçişken
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imajlara ulaşmak ister. Dali, "Somut Akıldışılık” adını verdiği düşüncesini yaygınlaştırmak ve
kafalara yerleştirmek için yumuşak saatler gibi ilginç imajlar kullanmıştır (Carola Krausse,
2005, s.103). Kula‟nın çalışmalarında da -tam da bundan 100 yıl önce Dali‟nin dert ettiği
gerçekliği yorumlanabilir hale getirip duyguları farklı biçimde bir gerçeklikle sunma çabasıhissedilir. Kula, hayvan figürleri üzerinden yorumlamalar ve biçim bozmalar yapmaktadır.

Görsel 3. Mustafa Kula, “Öğrenilmiş Çaresizlik”, sunta üzerine yağlı boya, 85 cm x
150 cm. Ankara, 2015
Sanatçının eserlerinde hatta imzasında bile, kübizm ve sürrealizm etkileri görülmektedir.
Kübizm; sanatı, saf gerçekliği resmetme esaretinden kurtarmıştır, kübizm gözle görülen dünyayı
parçalarına ayırıp daha sonra birleştirmiştir (Delius, 2005, s, 33). Ancak bu anlayışta
baktığımızda, Kula‟nın eserlerinde ki pentür olarak gerçekçi ama anlamsal olarak soyut olan
figürleri anlayabiliriz. Sanatçı, hayvanlar yada hayvan-insan karışımı figürler yardımıyla,
duyguları ifade etmiş, duyguları evirip, bükmüştür. Zihindeki kelimelerle oynamış, bilinen
doğruları izleyiciye tekrar öğretmiş, atasözleri, deyişler yada eğitsel kavramlar üzerinden ancak
felsefik bağlamda açıklanabilecek eserler üretmiştir. Sanatçı, Picasso‟nunda dönemsel işlerinde
yaptığı gibi biçimle hokkabazlık yapmıştır. Kula‟nın Picasso‟ya yakın bir anlayışla figüratif ve
ayrıştırmacı etkiler üzerinden eserler ürettiğini savunabiliriz. “Sanat en görünmez süreçlere
biçim verme ve etkinlik kazandırma eğilimindedir” (Bourriaud, 2004, s, 51). Sanatçı biçim
verme çabasındayken izleyici de biçim alma çabasındadır. İzleyicinin yapıtla karşılaşması onda
bir izlenim uyandırır. Bu ilk izlenimden sonra yapıtla diyalog kurma, ağır ağır okuyarak ona
soru sorma aşaması başlar (İpşiroğlu, 2010, s. 9). Eserlerinde Kula, bozduğu bütünün
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parçalarında gerçekçi etkilere yer verdiği için parçalar soyut bir düzenlemeyle bir araya
gelmesine rağmen gerçek olmayan bu figüre zihin, “böyle bir figür olabilir mi ?” sorusunu
sorar.

Görsel 4. Mustafa Kula, “İntihar”, tuval üzerine yağlı boya, 50 cm x70 cm. Ankara,
2014
Sanatçının hayatının lise yıllarına kadar Eskişehir‟in Mahmudiye ilçesinde geçtiği
bilinmektedir. Bu da sanatçıya çocukluğu ve orta öğretim yılları boyunca hayvanlarla, tabiatla
iyi ilişki kurmasını ve sanatçının onları tanımasını sağlamıştır. Sanatçının çok iyi bir at binicisi
olduğu da bilinmektedir. Belli bir yaşa kadar hayatını geçirdiği bu ilçede kırsal (renksiz) bir
tabiat yapılanması ve genelde tek katlı, bahçeli, renksiz evler bulunmaktadır. Bu da sanatçının
bilinçaltına işlemiş olsa gerek özellikle “Hiçliğin kıyısında” adlı son kişisel sergisinde, serginin
tümü neredeyse monokrom denilebilecek kadar az renk içermektedir.
Sanatçının eserlerinin geneline bakınca, figüratif eserler ürettiği gözlemlenmektedir.
Genel olarak eserlerinde belli/belirsiz mekanlar üzerine bozulmuş figürler, soyutlanmış
hayvanlar yer almaktadır. Eserin anlamsal ve duyuşsal boyutunu daha okunabilir kılmak için
anatomi zorlanmış, farklı uzuvlar eklenmiştir. Çoğu zamanda hayvan-insan karışımı olan
betimlemelere başvurulmuştur.
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Sanatçı belli bir yüzey kaygısı gütmemektedir. Kimi zaman duvarın üzerine, kimi
zamanda tuval üzerine eserler üretmiştir. Öyle ki birçok zaman tuvalin sınırlardan kendini
soyutlamıştır. Yaptığı eserlerin üretim sürecinde fırça ve boya dışında; birçok farklı malzeme ile
müdahaleler de söz konusu olmuş, biçimle farklı gereçler ve gerekçeler aracılığıyla oynamıştır.
Öyle ki; Sanatçının çocukluğunda “Büyüyünce ne olmak istersin ?” sorusuna verdiği yanıtın
“Marangoz” olduğunu bilinmektedir.
Çalışmalarında sıklıkla hayvan figürlerinin, insan davranışlarını sergiledikleri görmek
mümkündür. Hayvanlar davranışlarını perdeleyecek, gizleyecek zihinsel örüntüye sahip
değillerdir. İnsanlar ise yapay, mekanik bir dünya oluşturabilmektedir. Dolayısıyla sanatçı
insanların gizlemek istediği duygu ve davranışlarını, bir hayvan üzerinden gözlemleyip
yansıtarak, daha kolay daha tanımlanabilir ve kabul görebilir bir şekilde sunarak, bir anlatım dili
oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedefler dahilinde insanın ilkel yönünü eleştirmenin daha
mümkün kılınabildiği düşünülmektedir.
Bir atın duruş biçimi düşünüldüğünde “asil”, tilkinin “uyanık, sinsi, cin fikirli” vb.
adlandırılmaları aslında insanın bazı özelliklerini hayvanlara yüklemesi olarak nitelendirilebilir.
Sanatçı bu düşüncüler doğrultusunda, çalışmalarında insanı farklı yorumlamaktadır.
Sanatçı olabilmek için yaşantıyı yakalayıp tutmak, onu belleğe, belleği anlatıma, gereçleri
biçime dönüştürmek gerektir (Fischer, 2012 s, 23). Sanatta öne çıkan şey, “içsel zorunluluk
ilkesidir.” Bu ilke üç mistik zorunluluğun sonucunda oluşur. Buna göre (i) kişilik özelliği olarak
her sanatçı kendi çağına özgü olanı ifade eder. (ii) Çağının çocuğu olarak her sanatçı kendi
çağına özgü olanı ifade eder. (iii) Sanatsallık unsuruna bağlı olarak her sanatçı sanata özgü olanı
vermek zorundadır. İlk iki unsur kavranırsa, üçüncü unsur kendiliğinden görünür olur. Gerçek
bir sanat eseri, sanatçının içinden esrarengiz, anlaşılmaz, garip, mistik bir şekilde doğar. Daha
sonra eser sanatçıdan ayrılır ve bir varlık olarak hayat sürer (Albayrak, 2012, s, 75). Kula‟nın
eserlerinde sanatçı olma yolunda, yaşantının yakalanıp farklı biçimlerde sunuluşunu
görmekteyiz. Sanatçının eserleri, belleğinde yoğrulan sentezden sonra ortaya çıkar.
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Görsel 5. Mustafa Kula, “Medya Döngüsü”, 130 cm x100 cm. tuval üzerine akrilik
boya, Ankara, 2015
Sanatçı bu eserini, tuval üzerine akrilik boya olarak resmetmiştir. Eserde genel üsluba
benzer şekilde belirsiz bir mekan, kaygan bir zemin üzerine insan duygusu yüklenmiş, köpekler
betimlenmiş ve kuyruklarında da mikrofon tutmaktadırlar. Sürrealizm akımında Dali‟nin
eserlerinde olduğu gibi; gerçek olamayacak şekillerde olan figürlerin gerçekçi bir üslupla
betimlendiğini söyleyebiliriz. Nitekim bir köpek gerçekte mikrofona kuyruğunu dolayıp onu
tutamaz. Kula, bu eserinde de bize figürleri kusursuz bir gerçeklikle sunmaktadır. Eserin ismi,
izleyiciyi eseri anlamasını kolaylaştıracak bir düzeye getirmektedir. Medya denilince bireyin
aklına, kaygan bir zemin, insanların birbirinin kuyusunu kazması ve birbiri üzerinde baskı
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kurması akla gelir. Betimlenen figürlerin kendi mikrofonlarına ulaşmaya çalışmaları insanın
bencil yapısına atıfta bulunurken, figürlerin birbirinin içinden geçmesi de medyanın aslında
birbirine bağlı organizmalar yumağı olduğunu ifade etmektedir. Bu yumak içerisinde bir tazı
gibi koşturmaca içerisinde olunduğunu ve üstünlük kurma çabasını içerisinde olunduğunu
gözlemlenmektedir. Figürlerin mikrofonu elleriyle ya da patileriyle tutmayıp kuyrukları ile
tutması da medyanın çarpıtılmış haberler sunması olarak yorumlanabilir. Sanatçı bu eser ile
izleyiciyi medyanın iç yüzünü görmeye ve çarpık ilişkilerini çözümlemeye davet etmiştir.
Sanatçının kendi sözleriyle:
“Evet, durmak değil, yürümekte değil, koşmak gerek. Nefes nefese, heyecanla...
Belki her şey, atını çiftleşmeye götüren seyisle başlamıştı. Belki de, eşek arabasına pancar
yaprağını yüklerken. Makamı belirsiz bir melodi ıslıklarken de olabilir. Toprağa gömerken de
olabilir yaban ördeğini. Bilmiyorum bir yerlerden başlamak zorundaydı. . İlk çizgi eğri veya
doğru çizilmeliydi. Atılan ilk çizgi ve ardından gelen milyonlarcası bir gün bir atın ayağına
benzedi. Mutlu olmuştum. İmgeye ulaşmak kolay değildi çok çalışmak gerektiği gibi aşkta
istiyordu.
Sehpanın üzerine tabak çanak koyulup, herkesin geçtiği yoldan geçildi. Tabak gitti,
bardak geldi, bardak gitti, soğan geldi, soğan gitti, vazo geldi, vazo gitti, çiçek geldi, gitti geldi,
geldi, gitti derken anatomi bütün kağıtlarıma el koydu. “Anatom”la uzun bir süre seviştikten
sonra bununla oynamaya başladım. Bizimki naçizane eğip bükmeler fakat, anlaşılmamalıydı
eğdiğim büktüğüm. Dokunmalıydı göze gönüle. İçinde kas ve kemik olan bütün güzelliklerin
benzediğini fark ederek ve farkında olmayarak postsürrealist bir akımda dolaştığımı anladım.
Heyecan duyulan bir iştir bu ki, üretmeden düşünmeden duramazsın. Ruhun daralır
engelleyen bir şey varsa eğer seni. Hamileliğe benzer bir süreçtir bu yani bir gün doğacaktır
çocuk. Ve sonra tekrar...
Figür üzerinde yürüdüğüm gibi farklı materyaller kullanarak farklı alanlardan beslenerek
yürümeye çalışıyorum. Çalışmalarımda hiciv, isyan, gerginlik ve anlamsızlık gibi duygusal
oluşumların yanında salt bedene dayalı oyunlarda görülebilir. Hayvanlar en can alıcı noktada
malzeme benim için.
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Picasso çok ilgimi çekmiştir. Bacon da, Lautrec de öyle. Joseph Beuys‟un yanında Yunus
Emre‟yi de düşünürüm. Bosch, aklına hayran kaldığım sanatçılardandır.
Tam olarak işte bu! Diyemesem de ki hiçbir zaman denilemez herhalde, “Medya
döngüsü” adlı işim sevdiğim çalışmalarımdan. Kuyruklarında mikrofon tutan köpekler,
mikrofonu yakalamaya çalışırken oldukları yerde dönerek birbirlerinin içinden geçmektedirler.
Tuval üzerine akrilik boya ile yaptığım bu çalışma günümüz medyasının ufak bir
yansımasıdır. Bu çalışmanın ortaya çıkış sürecinde de uzunca hamile kaldığım aşikar. Köpek
figürünü beş yaşımdan beri çalışırım, mikrofon da elime aldığımda heyecanlandığım bir nesne,
bu ikisini yan yana getiren her an gözümüzü boyayan oluşum, medya sanırım.
İzleyici kitleyi içine alarak aynı şeyleri evirip çevirip masaya koyan medya, izleyiciyi bir
kutuya hapsetmiş durumda. İzleyiciyi mi kutunun içinde yoksa medya mı? Yalanlarla dolu bir
dünya. Görünen ile görünmeyen arasındaki çelişki. Üzerine duvar kağıdı çekilmiş rutubetli
beton.”

SONUÇ
Sanatçı duygularından kopamayan ve onlarla üreten, yaşayan bir bireydir. Duyguların
şekillendirdiği pentür dili ifade edilmek istenilene ulaşma yolunda kullanılır. Böylelikle bireyin
sanat hayatına zihnindeki ve kalbindekiler aktarılır. Ortaya çıkan eser duyuşların ifadesidir.
Yapıtlar, aynı zamanda çeşitli yoğunluklarda değişik özelliklere sahip olabilirler (Carroll, 2012,
s. 251). Ve burada eserlerde görülmüştür ki sanatçı esinlenmektedir, kimi zaman kendi
yaşantısından kimi zaman ise yaşananlardan. Kimi zaman sanat tarihinden, kimi zaman
güncelden… Ve buradaki esinlenme ile ortaya çıkan eserlerde duygular ile yoğrulan figürler,
görünmeyeni görünür kılmak için değişime, dönüşüme uğratılmıştır.

Kullanılan figürler

aracılığıyla anlatılmak istenen duygunun aktarımı, sanatçının kendi yarattığı figürleri üzerinden
sorgulanmış ve sunulmuştur.
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