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ÖZET 

Kierkegaard ile ortaya çıkan varoluĢçu felsefenin sanayileĢmeyle birlikte 

Batıdan sonra Türkiye’de de faaliyet alanı bulduğu görülmektedir. 1940 lı yıllarda 
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It has been seen that the existentialist philosophy that emerged with 
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GĠRĠġ 

Ontolojik olarak sanat yapıtları değerlendirildiğinde, bu yapıtlardaki felsefi 

unsur sonuçlarının farklılıklar doğurduğu görülmektedir. Sanat ontolojisi, sanat eseri, 

var olanı somut bir varlık olarak ele alıp çözümleyen bir kurgu içindedir. Maddi, 

organik ve ruhsal özellikler bir sanat eserinin öz nitelikleri açısından önem arz 

ederken, aynı Ģekilde sanatçının ve insan doğasının var olma nedeni olarak da 

düĢünülebilir. 

VaroluĢçu felsefenin ortaya çıktığı günden bu yana sanata olan yatkınlığı, 

ortaya çıkıĢ süreci edebiyatta olduğu gibi birçok alanda da kendisini göstermektedir. 

Kierkegaard ile ortaya çıkan varoluĢçuluğun, sanayileĢme ile birlikte kendisine daha 

fazla hareket alanı bulduğu düĢünülebilir. SanayileĢme ile birlikte hayatın 

kolaylaĢması, ilerleyen süreçte köyden kente göçlerin baĢlaması, toplum ile birey 

arasındaki iletiĢimi azaltmıĢ, bireyi düĢünme yetisinden de uzaklaĢtırmıĢtır. Göç eden 

toplumun yeni hayat ve standartlara uyum sağlama çabası, toplumu özünden, 

benliğinden, uzaklaĢtırmıĢ buna bağlı olarak insana has duygularda bunalım, içe 

kapanıklık ve keder, korku gibi unsurlar meydana gelmiĢtir. Pek çok bilimsel 

araĢtırma kapsamında bu unsurların sosyolojik ve psikolojik yansımaları 

reddetmiĢtir. Hatta Güven Zeyrek, NeĢe Erdok, Burhan Uygur, Orhan Peker gibi bir 

dönem sanatçıların eserlerinde de toplumsal olayların irdelendiği ve yansıtıldığı 

görülmektedir.   

Böyle bir ortamda varoluĢçu felsefenin etkilerinin en yoğun biçimde yaĢanması 

kaçınılmaz bir perspektif ortaya koymaktadır. Özellikle 1950 sonrası Türk resim 

sanatında meydana gelen değiĢimler, sanatçıların kendilerini daha özgün bir Ģekilde 

ifade etme ortamı bulmaları, varoluĢçu felsefeye birtakım göndermeler niteliğinde 

ortaya çıkmaktadır. Sanatçıların yaĢam tarzlarının, hayata bakıĢ açılarının ve 

yaĢadıkları dönemin Ģartlarının eserlerinde yer alması, toplumda ki düĢünce yapısı ve 

geri planda kalan yaratıcılık yetisinin tekrardan kazanılması adına olumlu olarak 

düĢünülebilir. Bu alanda kökleri Batı’ya uzanan varoluĢçuluk felsefesinin ve 

kavramsal anlamda alt yapısının açıklanmasında fayda vardır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

1.VAROLUġÇU FELSEFE VE SANAT 

1.1 VaroluĢçu Felsefenin Ortaya ÇıkıĢ Süreci 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliĢmeye baĢlayan endüstri ve sanayi, 

toplumun her alanında etkisini hissettirmektedir. Bu etkileĢim aynı zamanda endüstri 

çağının baĢlamasının da önünü açmıĢtır. Sanayi devriminden sonra XIX. yüzyıl 

bitimine doğru, baĢlangıcı Avrupa olan endüstri devrimiyle birlikte teknolojinin 

ilerlemesi XX. yüzyılda sosyal yaĢamı etkilemiĢtir. Endüstri devrimi ve teknoloji, 

geliĢim için kullanılmak istenirken, zamanla bu durum çizgisinden sapmıĢ ve bir 

amaç haline gelmiĢtir. Endüstri kentlerinin ortaya çıkması ve geliĢmesiyle toplumun 

üretkenliğinin azalması buna bağlı olarak ta makineleĢmenin hız kazanması toplum 

statüsünde farklılıklar meydan getirmiĢtir. SanayileĢmenin, kırsal alandan daha fazla 

gelir getirmesi, endüstrinin daha yoğun olduğu bölgelere göçlerin hızlanmasına 

sebep olmuĢtur. Avrupa ve Amerika’da bu göçlerin özellikle XIX. yüzyılın 

ortalarında olmasının sebebi olarak, bu devrimsel hareket gösterilmektedir. 

Kırsal yaĢamdan kentsel yaĢama geçiĢin, kent ve köy kültürlerinin çakıĢması 

buna bağlı olarak adaptasyon sorunun yaĢanması ve kontrolün bireyden makineye 

geçmesi hem toplumda hem de bireyde psikolojik travmalara sebep olduğu 

görülmektedir. Endüstri döneminden önce yaĢamını ve zamanın kendisi kontrol eden 

birey artık bu hür yaĢantısını, adapte olmaya çalıĢtığı kentsel ve endüstriyel yaĢamın 

kontrolüne dolaylı yoldan bıraktığı görülmektedir. Daha yüksek maddi gelir ve 

bulunduğu kırsal yaĢamın Ģartlarının üzerinde bir hayat ümit eden bireylerin endüstri 

göçünün ardından mekanikleĢmeyle birlikte seri üretime ve dolayısıyla makineleĢme 

dönemine geçiĢ yaptıkları görülmektedir.  

Endüstri döneminde ticaretin yoğun olarak yaĢanması ve buna bağlı olarak 

bireyin zenginleĢerek daha güçlü olma isteği, Adnan Turani’nin de ÇağdaĢ Sanat 

Felsefesi isimli kitabında bahsettiği gibi; 

“XIX. Yüzyılın özellikle son çeyreğinde, endüstri kentlerinin çoğalmaya başlamasıyla 

toplumda görülen bunalımlar, aynı zamanda ilk endüstri hastalıklarının nedeni idiler… 
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Tarım gelirleri ile karşılaştırılması mümkün olmayan endüstri zenginliğini korumak için 

merhametsiz, katı, şiirsiz, pragmatik bir düşünce, toplum hayatına egemen olmaya 

başlamıştır… Bu büyük menfaat etkeni bu nedenle endüstri toplumlarını merhametsiz, 

açgözlü, kibirli, gösterişçi, propagandacı, inceleyici ve planlayıcı olarak 

biçimlendirdi.”(Turani, 1974: 90-94). 

Bu endüstri döneminin toplum ve birey üzerindeki etkisi çeĢitli sinemalara 

konu olmuĢtur. MekanikleĢen, az düĢünen, toplumdan uzaklaĢıp içine kapanan, 

kendisini soyutlayan bireyler bu filmlerde ana karakter rolünü üstlenmektedir. 

Sinemalara yansıyan bu karakterlerin aslında gerçek hayatta da karĢılıkları 

bulunmaktadır. VaroluĢçu felsefenin temel niteliğini oluĢturan bu durum, 

düĢünürlerin irdelediği bir dönemdir.   XX. yüzyıl düĢünürlerinden teoloji ve kültür 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen Tillich’e göre “Makinecilik” bu felsefenin ortaya çıkıĢ 

noktası olmuĢtur. Makinenin üretilme sebebi insan hayatını kolaylaĢtırmak iken 

durum beklendiği gibi olmamıĢ, bir nevi insanoğlu makinenin egemenliği altına 

girmiĢtir. Bu durum insanın benliğini, özünü, kiĢiliğini, bilincini, zamanla 

kaybederek nesneleĢmesine sebep olmakla birlikte, bunun sonucunda zaman içinde 

insan toplumda yabancılaĢan, yalnızlaĢan, bunalan, kiĢiliğini kaybeden bir varlık 

haline dönüĢmüĢtür. 

 

Kendi yaĢantısını, hayatını, hatta gününü dahi kendi yöneten bireyi bilinçsiz bir 

Ģekilde bu yönetim birimine iten makineleĢmenin durumu olarak görülse de, 

sanayileĢmeyle birlikte insan hayatının kolaylaĢtığı, üretimin arttığı, daha çok 

kazanan bir toplum modeli ortaya çıktığı da bir gerçektir. Ancak buna bağlı olarak 

endüstri iĢçisi yaratıcılığını ve üretkenliğini bir kenara bırakmıĢ, makineleĢmenin bir 

parçası haline gelerek monoton, tekdüze ve duygusuz bir birey haline dönüĢmüĢtür. 

Endüstriyel göçlerin artmasıyla Ģehirde meydana gelen çarpık yerleĢim ve buna bağlı 

olarak alıĢılmıĢ doğal yaĢantının geride bırakılarak yeni bir düzene uyum sağlama 

çabası, bireyin ve toplumun daha çok içine kapanmasının sebepleri arasına girmiĢtir. 

 

 VaroluĢçu düĢünür Jean Paul Sartre, bireysellikten yaratıcılıktan uzaklaĢan 

toplumların, mekanikleĢme ile birlikte XX. yüzyılda kendisini daha net göstermeye 

baĢlayan psikolojik ve sosyolojik değiĢimlerle birlikte farklı bir ruh haline 
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dönüĢmesini eleĢtirmekte ve irdelemektedir.  MakineleĢme ile birlikte toplumun ve 

insanın hayatın kolaylaĢmasının yanı sıra kendine zaman ayıramayan, sağlıksız bir 

durum içerisine giren bireylerin oluĢmasına da sebep olduğu görülmektedir.  Bu 

durumunda, varoluĢçu felsefenin temelinde yer alan ıstırap, kötü ruh, içe kapanık ruh 

hali gibi psikolojik durumlar,  bu felsefenin ana durumuna iĢaret etmektedir. 

 

Freud’un “biz ekonomik dünyadan psikolojik dünyaya kaydık” söylemi insanın 

bilinçaltına inerek insanın yeniden kendini sorgulamaya baĢladığını, kaybettiğini 

özü, benliği yeniden arama çabası içine girdiğinin en güzel anlatımlarından biridir. 

Jean Paul Sartre’a göre Marksçılık ve Freudculuk gibi varoluĢçuluk da bu durumun 

yarattığı felsefi bir akımdır. VaroluĢçular genel olarak Descartes’ın “Cogito ergo sum 

(Düşünüyorum, öyleyse varım.)” görüĢünün varoluĢçu felsefenin ilk çıkıĢ noktası 

olduğunu savundukları görülmektedir. MakineleĢmenin ardından insanı bir nesne 

olarak görmeyip, ona değer veren tüm var olan “ġey”lerden ayırıp “DüĢünme” 

yetisinin varlığını bir kanıt olarak ortaya sunmaktadırlar. “Gerçek var oluşa duygu 

yoğunluğu ile ulaşılabilir.” diyen Kierkegaard, günümüzdeki anlamıyla varoluĢçu 

sözcüğünü ilk kullanan filozoftur (Yener, 2006: 4). 

 

 Joachim Ritter’e göre varoluĢçuluk köklerinden ve geçmiĢsinden kopmuĢ, 

topluma yabancılaĢmıĢ, mutsuz ve huzursuz olan insan varlığını temsil eden bir 

felsefedir. Sartre ise varoluĢçu felsefe için Ģöyle demiĢtir. 

 

 “Bu felsefe daha çok toplum içinde yaşayan bireyin tehdit altında olduğu, günümüzle 

gelenek arasındaki bağlantının koptuğu, insanın anlamsız bir varlık durumuna geldiği, kendi 

kendini yitirme tehlikesinin baş gösterdiği yerde ortaya çıkar. Özellikle, savaş sonrasındaki 

bunalımlı yıllar bu eğilimin belirginleştiği dönemlerdir.” (Sartre, 1993: 10).  

 

VaroluĢçu felsefenin ortaya çıkabilmesi için toplumun ve bireyin sıkıntı, 

bunalım gibi olguları yaĢıyor olması gerekmektedir. VaroluĢçuluğun ancak bu Ģartlar 

sağlandığı taktirde kendisine bir yaĢam alanı bulabileceği görülmektedir. 
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1.2 VaroluĢçuluğun Tanımı 

VaroluĢ, yani existence kelimesini var olan, ortaya çıkan, meydan gelen gibi 

kavramlarla değerlendirmek mümkündür. VaroluĢçu düĢünce yapısını benimsemiĢ 

filozoflarca da birçok açıklaması yapılmıĢtır. J. Beaufret’a göre Kierkegaard, 

varoluĢçu felsefenin öncüsü olarak görülmüĢ XIX. yüzyılın sonlarına doğru 

Almanya’da etkisini göstermeye baĢlamıĢtır.  

 

“Türkçe varoluş kavramı, l’existence isminden türetilmiş olup daha sonra bazı 

sıfatlar eklenerek (existentiel) sözcüğe varoluşsal, (existential) varoluşla ilgili, anlamlar 

kazandırılmıştır. Existentialism kavramının dilimizde karşılığı, varoluşçuluk veya varoluşçu 

felsefedir.” (Tansel, 2006: 91).  

Weil’e göre “varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hameline’e göre 

bunaltı, Banfi’ye göre kötümserlik, Wahl’a göre başkaldırış, Marcel’e göre özgürlük, 

Lukacs’ya göre idealizm, Benda’ya göre usdışıcılık, Foulquie’ye göre saçmalık felsefesidir… 

köklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, geçmişine, tarihine güvenini kaybetmiş, toplumda 

yabancılaşmış,  mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren bir felsefedir. Toplum içinde 

yaşayan bireyin tehdit altında olduğu, günümüzle gelenek arasındaki bağın koptuğu, insanın 

anlamsız bir varlık haline geldiği, kendi kendini yitirme tehlikesinin baş gösterdiği yerde, 

varoluşçuluk felsefesi ortaya çıkar.”(Sartre, 1993: 7-10).  

 

VaroluĢçulukla ilgili yapılan farklı tanımlar bile, varoluĢçuluğa dair kesin 

dizgelerden oluĢan temellerinin olmadığının göstergesidir. Birçok felsefecinin tanımı 

ve açıklamasının yanı sıra Jean Paul Sartre’a göre varoluĢçuluk felsefesinin öz ve 

varlık arasındaki iliĢkiye dayandığı görülmektedir. Sartre’a göre her nesnenin bir özü 

vardır. Bu öz sürekli nitelikler topluluğunu temsil ederken, varlık ise dünyadaki aktif 

olarak bulunmayı temsil etmektedir. Ritter’e göre toplumda yabancılaĢan, 

köklerinden kopmuĢ, geçmiĢine, tarihe güvenini kaybetmiĢ, mutsuz, huzursuz bir 

insan varlığını dile getiren bir felsefe olarak tanımlanmıĢtır. 

 

Heidegger’e göre ise, “insan dünyaya atılmıştır.” der. Kendi isteğiyle dünyaya 

gelemeyen insan, bulunduğu dünyaya uyum sağlama ve kültürünü kazanmaya 

çalıĢmaktadır.  Kendisini dıĢ dünyadan ve ortamdan soyutlayamayan insan böylelikle 
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var oluĢunu ortaya koymaktadır. Sartre’ın da dediği gibi insan önce var olur, 

sonradan özünü kendi yaratır. Özün varlıktan önce gelmesi sadece nesneler için 

geçerliliğini korumaktadır. Bir nesnenin ya da objenin dünyada var olabilmesi için 

önce bir öze sahip olması gerekmektedir. Ġnsan için ise bu durumun tam tersi 

görülmektedir. “Öz” yalnızca insanlar için varoluĢtan sonra yer almakta olup, önce 

insanın var olması gerekmektedir. Ġnsanlar için özden varoluĢa değil, varoluĢtan öze 

gidilmesi gereklidir. Özün var olabilmesi için önce bireyin dünyada aktif 

bulunuĢluluğunun yer alması gerekmektedir. Var olmayan bir bireyde öz aramak 

mümkün olmamakla birlikte, özün oluĢabilmesi için belirli  bir sürecin oluĢması 

gerekmektedir. Bireyin var olduğu andan itibaren yaĢadığı güne kadar oluĢan 

içyapısı, o bireyin özünü ortaya koyacaktır. 

 

 “İnsanda-ama yalnız insanda-varoluş özden önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardır; 

sonra söyle ya da böyle olur. Çünkü o, özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle: Dünyaya 

atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirlenme yolu hiç 

kapanmaz, her zaman açıktır…” (Sartre, 2017: 8).   

 

Bir nesne için geçerli olmayan bu durum, aslında insanın, düĢünebilen bir 

varlık olması sebebiyle kendi istekleri doğrultusunda özünü belirlemektedir. Yalnız 

bir nesnenin var olabilmesi için önce özünün, yani dünyada aktif bir Ģekilde yer 

alabilmesi için bir sebebinin olması gerekmektedir. Bu özü, nesnenin kendisi 

belirleyemeyeceği için bir öze sahip olduktan sonra varlığının yer alabileceği 

görülmektedir. 

 

Sartre, kendi varoluĢçuluğunu ortaya koyuĢ sürecinde Husserl’in 

fenomonolojik yöntemini uygulamıĢtır. Varlık sorunsalını araĢtırmıĢ, insan varoluĢu 

ile nesnelerin varoluĢunu incelemiĢtir. “Varoluş özden önce gelir” sözünün sadece 

insanlar için geçerli olmasının sebeplerinden biride varoluĢçuluğun bir hümanizma 

olmasından kaynaklanmaktadır. Ġnsan, var olmadan önce belirlenen bir amaca, öze 

göre ya da kendinden önceki hiçbir Ģeye göre yaratılmamıĢtır. Ġnsan, süreç içerisinde 

kendi özünü kendisi yaratan bir varlıktır. VaroluĢçuluk felsefesi için birçok tanım yer 

almasına karĢın Jean Paul Sartre’da diğer felsefeciler gibi net bir tanım yapmaktan 
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kaçınmıĢtır. Bu açıklamalara rağmen varoluĢçu felsefenin tek bir tanımının olmadığı 

görülmektedir. Heinemann, varoluĢçuluğun tek bir özü ve değiĢkenliğe uğramıĢ bir 

felsefe olmadığı belirtilmiĢtir. VaroluĢçuluğun belirli bir kalıba sokulup 

tanımlanamayacağını özellikle vurgulamıĢtır.  

 

VaroluĢçuluğun tam bir tanımının yapılamamasından dolayı özelliklerinin ve 

temel yapısının üzerinde durulmasının daha doğru olduğu düĢünülebilir. GeçmiĢini 

unutan, özlerinden kopan, yabancılaĢarak kendini soyutlayan, güven sorunu yaĢayan 

bir toplumun veya bireyin felsefesi olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle 

XIX. yüzyılın sonları XX. yüzyılın baĢlarında, bu felsefenin sebepleri arasında 

makineleĢme ve sanayileĢmenin yanı sıra dünya savaĢları da gösterilmektedir. SavaĢ 

dönemlerinin öncesi ve sonrasında yaĢanan psikolojik ve sosyolojik değiĢimler 

bireyler üzerindeki olumsuz etkileriyle kitlelere yansımıĢtır. SanayileĢmenin bir 

getirisi olan, özgün düĢünce ve yaratıcılığın azalması, savaĢların meydana getirdiği 

sıkıntılı ve bunalımlı bir sürecin meydana gelmesine sebep olduğu görülmektedir.  

 

VaroluĢçu felsefeciler varoluĢçuluğu, sadece bireyin içinde bulunduğu olumsuz 

durumla açıklamakta kalmayıp, aynı zamanda mutsuz, huzursuz, özünü ve benliğini 

kaybeden insan topluluklarının, bu durumdan kurtulması için varoluĢçu felsefenin bir 

ıĢık, yol gösterici olacağını da düĢünmektedirler. Bireyin bu olumsuzluklardan 

kurtulmasının çözümünü ise Jean Paul Sartre, sorumluluk duygusunun 

yükseltilmesinde yattığını söylemektedir. Böylelikle birey kendisine bir öz 

kazanabilecek ve kaybettiği benliğine geri kavuĢabilecektir.               

 

 Kural tanımayan varoluĢçular ortak dizgelerde birleĢmemiĢlerdir. VaroluĢçu 

sayılan Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Jaspers, Sartre, Nietzsche gibi filozofların 

üzerinde anlaĢtığı bir ilkeler topluluğu yoktur. Hegel’cilerinkiyle karĢılaĢtırılabilecek 

iyi tanımlanmıĢ bir yöntemleri de yoksundurlar. Ama yine de belli bir topluluk olarak 

ortadadırlar. Aynı çağın çocukları olup aynı sorunları ve güçlükleri cevaplandırmak 

zorundadırlar (Sartre 1993: 9) 
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VaroluĢçuluk kendi içinde sağ ve sol olmak üzere iki farklı guruba ayrılmıĢtır. 

Sol “existentiale” olarak ifade edilmiĢ olup, bu grup tanrı tanımaz olarak 

adlandırılmıĢtır. Sağ “existentielle”  felsefe olarak görülüp “teist” yani tanrıcı olarak 

ifade edilmiĢlerdir.  Tanrı tanımazlar arasında Friedrich Nietzsche, Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre gibi felsefeciler yer almaktadır. Tanrıcı olarak 

adlandırılan felsefeciler arasında ise Soren Kierkegaard, Karl Barth, Karl Jaspers, 

Max Scheler, Gabriel Marcel, gibi filozoflar yer almıĢtır. VaroluĢçuların fikir 

anlamında ayrıldıkları noktalarda varoluĢçu adını bile zaman zaman reddetmiĢlerdir. 

Öyle ki Jaspers, varoluĢçuluğun varoluĢ felsefesini öldürdüğünü öne sürmüĢtür. 

Kierkegaard, bireyin varlığını koruyabilmesi için toplumdan, kamudan, eĢitlikten 

sıyrılması gerektiğini savunmuĢtur. 

 

 VaroluĢçuların öznelcilik ve bireyciliğe önem vermeleri, benmerkezcilik veya 

bencilliğin aksine tüm insanlığa karĢı sorumluluk edinmeleri olgusunu 

savunmalarına neden olmuĢtur. Bunalımlardan, içe kapanmalardan ve kaybettikleri 

özlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olabilecek bütün unsurlara açıktırlar. 

VaroluĢçular, farklılık taĢısalar da, tanrıcı ve tanrıtanımaz bakıĢ açılarıyla, bunaltı, 

hiçlik, korku, yalnızlık gibi kavramlar bir arada kullanmıĢlardır. 

 

Özellikle varoluĢçuluk felsefesinin temel niteliklerini, eserlerine yansıtan pek 

çok Avrupalı sanatçı bulunmaktadır. Bu sanatçıların temel çıkıĢ noktaları, insan ve 

insana özgü bireysel tavırlardır. Olaylara ve durumlara karĢı, geliĢtirdikleri 

tepkilerden yola çıkan sanatçılar, kendi üsluplarıyla olayları ve bireyleri 

betimlemiĢlerdir. Buradan hareketle Avrupa sanatında varoluĢçuluk felsefesinin 

irdelenmesi gerekmektedir.   
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1.3 Avrupa Sanatında VaroluĢçuluk 

     Sanatın, insanlık tarihinin baĢlarından beri var olduğu bilinmektedir. Ġnsanoğlu 

var olduğundan bu yana sanat etkisini her alanda göstermiĢtir. Fischer’e göre sanat, 

insanın dünyayı tanıyıp değiĢtirebilmesi için gereklidir. Bireyi bünyesinde 

bulundurarak bir dıĢa vurum aracı olarak bilinen sanat, aynı zamanda yaĢanılan 

dünyayı tanımak, anlamak, değiĢtirmek ve geliĢtirmek için bir dil olarak 

kullanılmıĢtır. 

  

“Nasıl maddi, organik ve ruhi varolan’lar varsa, aynı şekilde, bir şiir, bir resim, bir heykel, 

bir yapı ve bir müzik parçası gibi sanat eseri dediğimiz var-olan’lar da vardır. Nasıl maddi, 

ruhi, organik, v.s. var-olan’ları ontoloji dediğimiz bir felsefe araştırıyorsa sanat eseri 

dediğimiz var-olan’ların da aynı şekilde somut birer var-olan olarak araştırılması, 

çözümlenmesi gerekir.” (Tunalı, t.y: 1).  

 

 VaroluĢçuluk; toplum yapısının bozulduğu, teknolojinin insanı içine aldığı bir 

yaĢam sürecinde etkisini çok daha fazla göstermiĢtir. XX. yüzyıl, kitlesel yıkımların 

en yoğun yaĢandığı süreç olup I. ve II. Dünya SavaĢı’nın ardından baĢ gösteren 

bunalım, toplumda korku ve kaygıların artmasına sebep olmuĢ, sosyal, ekonomik ve 

baskıların çoğalması toplumları olumsuz yönde etkilemiĢtir (Esmer, 2001: 33). 

Bireyin güçlü olma arzusu ve eĢit haklara sahip olma isteği toplumda gruplaĢmalara 

sebep olmuĢ, böylelikle ekonomik ve sosyal gücünün yükseleceğine olan inanç 

artmıĢtır. Süreç içerisinde artan toplumlaĢma ve merkezileĢme anlayıĢı yüzünden 

bireyler, bu toplumlaĢan kitlelerin içerisinde kiĢisel özgürlüklerini kaybetmiĢtir. 

 

Sanayi devriminden sonra özgür görünen ama sanayiye bağımlı olduğu için 

özgür olmayan bireyler oluĢmuĢtur. Bu nedenle giderek kendini daha da çok belli 

eden varoluĢçuluk felsefesi, varlığını felsefenin dıĢında sanatta da hissettirmeye 

baĢlamıĢtır. Bu süreçten etkilenen birçok sanatçı, varoluĢçuluk kavramını 

benimsemiĢ eserlerine ölüm, özgürlük, bunalım, yabancılaĢma gibi konuları 

taĢımıĢtır.  Bu süreçten fazlasıyla etkilenen sanatçılar kurtuluĢu kendi özlerinde 

aramıĢlardır. Beckett, Baudelaire, Claudel, Faulkner, Frost, Van Gogh, Gide, 
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Hemingway, Hölderlin, Kafka, Poe, Rilke, Camus ve Dostoyevski gibi isimlerin bu 

süreçten etkilenen sanatçılar arasında olduğu görülmektedir (Yener, 2006: 14).  

 

     Bunun yanında ekspresyonist sanatçılar, 1900’lü yıllarda ilk tepkilerini 

yaptıkları eserler ile ortaya koymuĢ, hızla geliĢen sanayileĢmenin ortaya çıkarttığı 

makineleĢmenin toplumu olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapmıĢlardır. Bireyin 

duygularından uzaklaĢıp mekanik bir hal alması sanatçıların hedefi haline gelmiĢtir. 

 

 

Resim-1 Jackson Pollock, “Number 1”, 172x264 cm, 1948 

 

 (jackson-pollock.org, 2017). 

 

 

Soyut ekspresyonizm sanatçıları, toplumun içinde giderek kaybolan ve 

yabancılaĢan duruma değinmiĢ,  yeniden huzura ve mutluluğa kavuĢabilmek adına 

alternatif konular belirlemiĢlerdir. VaroluĢçu felsefede bireyin yabancılaĢmasını ve 

yaĢamın anlamsızlığını, varlık ve öz iliĢkisini bireye sorgulatmıĢ, ressamlar 

sehpalarını atmıĢ, denenmemiĢi denemeye baĢlamıĢlardır. 
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Resim-2 Kasimir Malevich, “Grand Hotel’de YaĢamak”, 71x108 cm,1913 

 

 

 

 (s-media-cache-ak0.pinimg.com, 2017). 

 

Sartre ve Camus gibi yazarlar, artık eserlerinde baĢkaldırıdan söz etmeye 

baĢlayarak toplum ve sanatın kapitalist yaklaĢımlardan dolayı oluĢan sınıflar 

arasındaki farklılaĢmalarını ele almıĢlardır. Bu yaklaĢım sanatçıların varoluĢçu 

felsefeye yönelmelerini sağlamıĢ ve eserlerine iç dünyalarındaki arayıĢları 

yansıtmalarına da yardımcı olmuĢtur. Kasimir Malevich’in “Grand Hotel’de 

YaĢamak” isimli eserinde (Resim-2) alıĢılagelmiĢ resim anlayıĢından uzaklaĢarak 

sunduğu eserlerden biridir. ParçalanmıĢ geometrik formların bir araya gelmesi ile 

izleyiciye sunulan bu eserde sanatçının iç dünyası ön planda tutulmasıyla birlikte 

aynı zamanda mekanikleĢmenin izleri kullanılan formlarla yansıtılmaktadır. Avrupa 

sanatında kendisine yer bulan varoluĢçu felsefe 1940’lı yıllarda yabancı eserlerin 

Türkçeye çevrilmesiyle de ülkemizde kendisine yer edinmiĢtir. 
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1.4 Türk Sanatında VaroluĢçuluk 

1930’lu yıllarda Orta Avrupa’da kendini gösteren varoluĢçuluk, Türkiye’de de 

1940’lı yıllarda görülmeye baĢlamıĢtır. VaroluĢçu düĢünce yapısına yer veren 

dergilerdeki makale ve çevirilerin varoluĢçu düĢünce yapısının ülkemizde 

yaygınlaĢıp tanınmasına fayda sağladığı görülmektedir.  

1946’da Tercüme dergisi, Yeni GörüĢler baĢlığı altında varoluĢçu felsefeyi 

konu alan çevirileri sayfalarında paylaĢmıĢ bunun akabinde Sabahattin Eyüboğlu 

Temps Modernes dergisinde yayınlanan Sartre’ın yazısını da tercüme etmiĢtir. Oğuz 

Peltek, Erol Güney Simone de Beauvoir, Merlau Ponyt ve Daury’den tercümeler 

yapmıĢ, Hilmi Ziya Ülken’in 1946 tarihinde Existentialisme’in Kökleri adlı yazısı 

Ġstanbul dergisinde yayınlanması, A dergisinde 1959 yılında VaroluĢ Filozofları ve 

VaroluĢçuluk özel sayısının çıkması ve Demir Özlü’nün Jaspers’ dan, Önay Sözer’le 

Sinan AkĢin’in Kierkegaard’dan, Turan Oflazoğlu’nun Nietzsche ve Heidegger’den, 

Behçet Necatigil’in Rilke’den, Selahattin Hilav’ın Heinemann’dan, Asım Bezirci’nin 

Sartre’dan, Onat Kutlar’ın Marcel’den, Refik Cabi’nin  Berdiaeff’ten varoluĢçuluğa 

dair metinleri çevirmeleri ülkemizde varoluĢçuluğun yansımaları olarak görülebilir. 

Yapılan bu çeviriler bireyde yaĢanan kimliksizleĢme ve dağılmalara karĢın yeni 

sığınaklar oluĢturarak Türk düĢünce yapısına giriĢ yaptığı görülmektedir (Sartre, 

2017: 17). 

   

     VaroluĢçu felsefenin Türk düĢünce yapısındaki yeri, bu türde yabancı eserlerin 

sanatçılar tarafından çevrilmesiyle oluĢmuĢtur. Özellikle edebiyat ile Türk sanatına 

giriĢ yapan varoluĢçu felsefe, bireyin kendisini ve bulunduğu dönemin Ģartlarını 

sorgulaması ve bu sorgulamanın karĢısında bir tepki, baĢkaldırıĢ ve öze iniĢ Ģeklinde 

geliĢmiĢtir. Avrupa’da yaĢanan birçok siyasi, sosyal ve devrimsel hareketlerin zaman 

içerisinde Türkiye’de de kendini göstermesi, varoluĢçu felsefenin ülkemizde kabul 

görme sürecini hızlandırmıĢtır. Toplumun bireysel anlamda varoluĢunun özüne inme 

çabaları Türkiye’de, varoluĢçu felsefenin temel özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda, felsefe ile ilgilenilmiĢ, baĢlıca yapıtları dilimize çevrilmiĢ, sanatımıza 

yansıtılmıĢtır. VaroluĢçu felsefenin yazın sanatı üzerindeki etkileri siyasi, toplumsal 
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ve kültürel konuları içine almıĢ,  böylelikle sanat alanı üzerinde yeni biçimler 

meydana gelmesine olanak sağlamıĢtır.   

 

     Edebiyat, heykel, resim gibi farklı sanat alanlarında etkilerinin görülebildiği 

varoluĢçuluk, özellikle resim alanında Akatünvel sanat topluluğunda etkisini 

göstermiĢtir.  Akatünvel sanat topluluğunun düĢünce yapısının, varoluĢçu felsefe 

çizgisinde ilerlemesi,  eserlerinde kullandıkları dilin çözümlenmesi ve irdelenmesi 

noktasında dikkat çekmiĢtir. Ġnsan varlığını bütünleĢme süreci olarak tanımlayan 

Süleyman Velioğlu, 1967 yılında kendine özgü bir resim anlayıĢı benimsemiĢtir. 

1970 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden mezun olan ressam Tangül 

Akakıncı ile birlikte Akatünvel sanat topluluğunu kurmuĢtur. Otuz yılı aĢkın bir süre 

hem yurt içi hem de yurt dıĢı etkinliklerinde aktif rol oynadıkları görülen bu 

sanatçılar, Türkiye’de varoluĢçuluk felsefesini eserlerine taĢıyan en önemli 

sanatçılardır (Kamacı, 2004: 2). 

 

Resim-3 Tangül Akakıncı, “Yatan Figür” 

 

 

 

 (Kamacı, 2004: 152). 
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Akatünvel sanat topluluğuna daha sonra  Nafi Çil, Güven Zeyrek, Berna Artut, 

Aynur Okay, Jülide Atılmaz Ünal, Tamer Akakıncı ve Prof. Dr. Ulu Sungur dahil 

olmuĢtur. Akatünvel ismi ise bu sanatçılarını soy isimlerinin hecelerinden 

oluĢmuĢtur. Akatünvel sanat topluluğunun amacı, çağdaĢ insan varlığının yer aldığı 

bir dünya görüĢünü benimseyerek yeni bir estetik anlayıĢ ortaya koymaktır. Grup 

özgünlüğünü her fırsatta dile getirmiĢ, Türkiye’deki sanat uygulamalarından ve Batı 

sanat akımlarından  görüĢ olarak ayrıĢmıĢlardır. Süleyman Velioğlu grup ile ilgili Ģu 

Ģekilde açıklama yapmıĢtır: 

 

“Akatünvel Sanat Topluluğu’ ülkemizde görülen ve günümüze kadar süregelen, genellikle 

Batılı sanat akımlarının uzantısı, ikinci el yorumu ve taklidi biçiminde gerçekleşen sanat 

uygulamalarından ve de evrensel düzlemde görülen tüketim toplumlarına yönelmiş, yalınkat 

pop-art, hiperrealizm ve psikolojizmde temellenmiş yeni-dışavurumculuk vb. gibi moda 

akımlardan farklı olarak, özgün bir estetik anlayışla etkinlikte bulunan bir sanat 

topluluğudur.”(Velioğlu, 1990: 44). 

 

Resim-4 Süleyman Velioğlu “BaĢ” 

 

 

 

 (Kamacı, 2004: 148). 
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Akatünvel sanat topluluğu, özgün bir sanat anlayıĢını benimseyip çağdaĢ insan 

varlığının temelini ele almıĢ, insan varlığının, yeryüzündeki öz bilincin, bilinçaltının 

ve yaratma içgüdüsünün varoluĢa dayandığı gerçeği üzerinde oluĢmuĢtur.  

 

Türk sanat tarihinin süreç içerisindeki birikiminin, bir akım oluĢturabilecek 

kadar zengin olduğunu düĢünen Akatünvel Sanat Topluluğu, insan varlığını temel 

alarak yeni bir akım ortaya koyma anlayıĢıyla ortaya çıkmıĢ bir topluluktur. Evren, 

dünya ve dünya içerisindeki insan varlığı bu topluluğun dünya görüĢünü ortaya 

koymaktadır. Estetik ve düĢünce boyutunda sınırları ortadan kaldıran bu dünya 

görüĢü, grubun üyesi olan sanatçıların eserlerinde de kendisini göstermektedir.         

Süleyman Velioğlu’na göre biçim sanatı içeren resimler, biçim ve özü bünyesinde 

barındırmaktadır. Biçimi oluĢturan özdür. Özün oluĢması içinde biçimin çok ciddi bir 

etkisi söz konusudur. Öz, biçimsel bir temele ve yaĢam görüĢünün temeline dayanan 

bir durumdur. 

 

Sanat tarihinde de göründüğü üzere birçok sanatçı, yaratım süreci içerisinde 

sınırları aĢmak adına deneme yapmıĢ ve hatta bu denemeler kendisi için dönüm 

noktası haline gelmiĢtir. Bu sanat eserlerinde amaç, bir dünya görüĢünü savunmak 

değil, var olan biçimi aĢmak, yeniyi aramaktır. Eserlerinde biçimsel kuram olarak 

arkaik-soyut biçim kullanarak özenti biçim anlayıĢını değil, var oluĢ ilkesiyle biçim 

anlayıĢına değinmiĢlerdir. Ġnsanı temel alan bu grup, inorganik maddi durumu 

temsilen de taĢ dokusunu tercih ederek maddi varlığı simgeleĢtirmiĢtir.  

 

  Resmin temelinde yer alan insanın ve bu varlığın düĢünsel boyutunun ikinci 

planda olmaması için fov renklerden kaçınılmıĢ, nötr renkler tercih edilmiĢtir. 

Böylelikle yapıtta biçimsellik düĢünsel boyutun önüne geçememiĢ, eserin objesi olan 

insanı ön plana çıkartmıĢtır. Bu nötr renk tercihinin aynı zamanda dinginlik ve 

sadeliği de beraberinde getirdiği görülmektedir.    
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1.5 Resim Sanatında VaroluĢçuluk 

XIX.  yüzyılın sonlarına doğru bilim, sanayi ve pek çok alandaki hızlı 

geliĢmeler dengeleri altüst etmiĢ, ilerleyen yıllarda da devrim ve savaĢlar ile dolu bir 

dönemin zeminini hazırlamıĢtır.  Bu geliĢim döneminde insan, acının, yokluğun ve 

yok olma tehlikesinin eĢiğine gelmiĢ, I.ve II. Dünya SavaĢı’nın olduğu dönemde baĢ 

gösteren bunalım, korku ve kaygıların toplum üzerinde daha çok artmasına sebep 

olmuĢtur.  

“Toplumda bunalımların görülmeye başlanması ilk endüstri hastalıklarının göstergesidir. 

Bu bunalımlar, güzel sanatlara da yansımakta gecikmemiştir. İlk olarak Dışavurumcu, 

Gerçeküstücü anlatımlar bu bunalımlarla ilişkili biçimlenirler.”(Turani, 1999: 51). 

 

VaroluĢçu felsefeye göre korku, bireyi intihara yönlendirebilir, yalnız birey, bu 

sorununu yaratma içgüdüsünün verdiği eylemle de çözebilmektedir. Sanatçı ise 

yaratma eğilimi en yüksek olan birey olarak tanımlanmaktadır. Yeni bir Ģeyi yaratma 

isteği zaten temelinde mevcut olanı yetersiz görmek ve bu yetersizliğe bir baĢkaldırı 

olduğu söylenebilir. Bu bağlamda sanatçı eserlerinde korku, acı, hiçlik, ölüm, 

özgürlük gibi temaları ele alarak yapıtlar ortaya koymaktadır. 

 

“Varoluşçuluk; saçma gülünçlükler, uçurum, keder doğruluk, kötü kader, var oluş, koruma, 

bağlantı, rastlantı, kalabalık, Tanrının ölümü, sona gelme, terk edilmişlik, özgürlük, 

tarihsellik. yitiklik. bulantı, hiçlik, başkalık, varlığın özü, sorumluluk, durum, geçicilik, 

dünya gibi birtakım belirli temaları ve anahtar kavramları yerleştirmiştir.”(Uslu,1993: 76). 

 

Sanatçı toplumdaki bireylerden farklı olarak çevresinde olup bitenleri dikkatle 

inceleyen, gerektiğinde de tepkisini ortaya koyan bir varlıktır. Bu yüzden sanatçı 

varlığının muhakemesini yaparken her seferinde kendisini yeniden keĢfetmektedir. 

XIX. yüzyılın sonları, XX. yüzyılın baĢlarında ise sanatçı için ruhsal gerçek ön 

planda olmuĢ, bu süreçte sanatçı kendi bilinçaltının derinliklerindeki ruhsal yapısını 

sorgulamıĢ, iç dünyasıyla anımsamalarına kulak vermiĢtir. Adnan Turani’nin 1974 

yılında yayınlanan ÇağdaĢ Sanat Felsefesi isimli kitabında bireyin benliğine kulak 

veriĢini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır;   
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“insan artık ruhsal dünyanın yetersizliğini, ya da çirkinliğini keşfediyordu. Franz Marc’ın 

bu husustaki sözleri onun kendi içinde insan iç dünyasından ne denli iğrendiğini açıklar. 

Ernst Barlach, Edouard Munch, Kirchner vb. ressamlar kaba haşin ve isyankar bir ruhla 

çığlık gibi, fırtına gibi, asabi hırçın bir şekilde tuvallerine içlerini dökmeye başladılar. Bu 

anlatım, artık içine gömülmüş insanın suskunluğu değildi. Ağdalı bir boya hamuru, insan 

içinin biçiminde yoğrulup biçimlenmişçesine tuvallerde konuşmaya başladı. İrin 

renklerinden, ateş gibi yanan kırmızılara değin boyalar, dissonanslar ve uyumsuzluklar 

içinde, insanı titreten meşum bir iç dünyasını yansıtıyorlardı. Bu, insanın sanata bulanmış 

çığlığı idi. Tarihin hiçbir döneminde, sanatçı böylesine içten bir çığlıkla dünyaya olan 

nefretini belirtmemişti. Eserler üzerindeki boya,  yoğrulmuş bir hamur, bir bulamaç halinde 

biçimleniyordu. Bu boya, insanın içinden akıtılmış bir irin, bir kan, gibi idi ve tarihin hiçbir 

döneminde böyle bir görünüm kazanmamıştı.” (Turani, 1974:127-128).  

 

Resim-5 Edvard Munch, “Çığlık”                      Resim-6 Edvard Munch “Fırtına”                                  

                91x74 cm,1893                                                 91x130 cm,1893 

 

 

 (upload.wikimedia.org, 2017).                           (uploads6.wikiart.org, 2017). 

 

1906 da Kübist sanatçılar nesneleri parçalayarak endüstri çağının vermiĢ 

olduğu avantajları da göz önünde bulundurmuĢ ve eserlerini meydana getirmiĢlerdir. 

Yine 1909’da Kübist sanatçıların bu yaklaĢımını fütürist sanatçıların daha ileriye 

taĢıdıkları görülmektedir. Wassily Kandinsky:  
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“Sanatçı ruhsal ve duygusal bilinciyle eserler sunarken doğadan ve maddeden uzaklaşarak 

kendi iç dünyasıyla baş başa kalmalıdır” der. Kandinsky, resmin dış nesnelere ihtiyacı 

olmadığını, resimsel ve görsel heyecanları soyut bir çizgi ve renk diline aktarabileceğini ileri 

sürmüştür.”(Tansuğ, 1993: 247). 

 

 1910 yılında Soyut Ekspresyonizm birçok tepki görse de bulunduğu dönemde 

çağın en uzun süreli ses getiren akımının doğmasını sağlamıĢtır. 1945’ten sonra 

bireysel sanat etkinliklerinin geliĢimine zemin hazırlamıĢ, biçim ve formlardan 

tamamen uzaklaĢmıĢtır. Ġçsel olanı sunma Ģekli, spontan bir teknikle ifade edilmiĢtir. 

1914’de arılık ve netlik problemleriyle nesneden uzak soyutlamaların ortaya çıkması, 

1916’da Dadaistlerin içgüdülerine yönelerek nesneye yeni anlamlar yüklemiĢtir. 

1917 yılında geometrik soyutlamaların ortaya çıkmasıyla süregelen yeni akım 

arayıĢları 1940’lara kadar sürdüğü görülmektedir.  Bu süreç içerisinde birçok akımın 

birbirini takip etmesiyle 1945’ten sonra bireysel soyutlamaların Sürrealist 

sanatçılardan etkilendiği gözlemlenmiĢtir (ġentürk, 1999: 159-161). 

 

Boyaların tuvallere akıtılması, boya dolu torbalara ateĢ edilmesi, dökülen 

boyaların üzerinde gezinmeler, varoluĢçu felsefenin sanatçılar üzerindeki etkisini 

göstermektedir. Bu sanatçılar, eserlerini ortaya koyduklarında herhangi bir ön 

hazırlık, eskiz hazırlamıĢlardır. Eserin üretim sürecini iç dünyalarının özgürlüğüne 

bırakmıĢlardır. Dönemin sanatçıları duygularını, o güne kadar hiç kullanılmamıĢ 

yöntemleri kullanarak ifade etmiĢlerdir. Örneğin Kline, Pollock ve De Kooning, bu 

dönemde eserlerine bunalımı yansıtmıĢlardır. Sanatçılar bu teknik ile yaĢamın 

belirsizliğini ve öngörülemez olduğunu savunmuĢlardır. Sanatçı içinde bulunduğu 

dönemi özgün sanat anlayıĢı ile yansıtmaktadır. Ġç dünyada yaĢanan bu duygu 

değiĢimleri, varoluĢçu felsefenin bireyler ve toplum üzerindeki etkisi olarak 

görülmektedir.      
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. 1950 SONRASI TÜRK RESĠM SANATINDA VAROLUġÇULUĞUN 

ETKĠLERĠ 

2.1 1950 Sonrası Türkiye’de Sanat Ortamındaki GeliĢmeler 

Türkiye’de cumhuriyetle birlikte, plastik sanatlara olan ilgi daha da artmıĢ ve 

sanata ilginin atması yönünde çalıĢmalar hızlanmıĢtır. II. Dünya SavaĢı’nın dünya 

genelindeki etkisi, Türkiye’de de kendisini hissettirmiĢ, özellikle de 1950’li yıllarda 

Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını açmıĢtır. Cumhuriyetin, demokratikleĢme 

sürecinin bir getirisi olan çok partili hayata geçilmesi, ekonomik ve sanayide 

meydana gelen değiĢimleri de beraberinde getirmiĢtir.  

 

"1950 yılında yapılan seçimleri, kurulduğundan beri hep iktidarda kalan parti kaybetmiş, 

böylece demokrasi yolunda Türkiye büyük bir adım atarak gelişmesini sürdürmüştür. 

Demokrat Parti iktidarı ile 1950 ve 1960 arası, Türkiye’de ilk kez Batı demokrasilerinin 

uygulama biçimi gelişmiş, demokrasinin temel yapılanması olan iktidar ve muhalefetli bir 

meclis fiilen ve geniş anlamıyla çalışmıştır” (Aydemir, 1999: 255). 

 

 Bu süreçte sanatçılar büyük bir hassasiyet ve azimle çalıĢmalarına devam 

etmiĢ, buna paralel olarak 1940’lı yıllarda Avrupa’da etkisini sürdüren soyut sanat 

1950 - 1960 yılları arasında Türkiye’de de kendisini göstermeye baĢlamıĢtır. 1951’de 

Nuri Ġyem’in öğrencilerinden oluĢan tavan arası ressamları adlı grup ile Ferruh 

BaĢağa etkinlikler düzenlemiĢtir. 1955’te ise Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından 

oluĢturulan bir jüriyle memleketin her bir köĢesini yansıtabilmek adına illere 

ressamlar gönderilmesine dönemin hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından karar verilmiĢtir. Bu proje ile yüze yakın ressam “Vilayet Ressamları” 

adıyla görev almıĢlardır. 1950’den sonra sanayileĢme ile baĢlayan köyden kente 

göçlerle birlikte değiĢen kent nüfusunun ortaya çıkarttığı yaĢam dokusundaki 

farklılaĢma sanatçıların ilgisini çekmiĢtir. Dönemin konuları arasında göç, sosyal 

yaĢam ve gecekondu kültürü gibi çalıĢmalara sanatçıların eserlerinde görsellik 

kazanmıĢtır (Akbulak, 2006: 66). 
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Resim-7 Turan Erol, “Altındağ”, 150x106 cm, 1968 

 

 

 

 (artamonline.com, 2017). 

 

Yine bu dönemde “Yeniler” grubunun bir uzantısı olan “Yeni Dal”  grubunun 

varlığını 1959 - 1963 yılları arasında hissettirdiği görülmektedir. Bu grubun 

çalıĢmalarında kent dokusundaki farklılaĢmalar ana tema olarak yer almaktadır. II. 

Dünya SavaĢı’ndan sonra, Amerika BirleĢik Devletleri’nin gücünün hızlı bir Ģekilde 

artması her alanda olduğu gibi sanat sürecini de etkilemiĢtir. 1950’den sonra sanatın 

merkezi Yeni kıta olmaya baĢlamıĢ. Amerika’nın sanatçılara sağladığı maddi destek, 

diğer ülkelerdeki sanatçıların da Amerika’ya yönelmesine zemin hazırlamıĢtır. 

Amerika’da ve Avrupa’da meydana gelen sanat faaliyetleri ve sanatçıları teĢvik sanat 

geliĢimlerinin yaĢandığı Türkiye’ye o dönemde yeni yeni girmeye baĢlamıĢtır.  

 

1930’lu yıllarda Orta Avrupa’da kendisini gösteren varoluĢçu felsefe 1940’lı 

yıllarda dergi ve makalelerin dilimize çevrilmesiyle Türkiye’de kendisin göstermeye 

baĢlamıĢtır. Sanat ortamındaki geliĢmelerin yanı sıra varoluĢçu felsefenin de etkileri 

özellikle 1950 sonrası Türk resim sanatına etki ettiği gözlemlenmektedir.  
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2.2 1950 Sonrası Türk Resim Sanatında VaroluĢçuluğun Etkileri 

II. Dünya SavaĢı’nın dünya üzerindeki etkilerinin Türkiye’de kendini 

göstermesiyle birlikte, halk yaĢamında olumsuz değiĢimler meydana gelmiĢtir. 

VaroluĢçu felsefenin temellerini oluĢturan bunalım, içe kapanıklık, toplumdan 

uzaklaĢma gibi olguların izleri tam da bu noktada kendisini göstermiĢtir. Bu süreçten 

toplumun etkilendiği kadar sanatçılar da etkilenmiĢtir. VaroluĢçu felsefenin bireyler 

üzerindeki etkileri, sanatçıların oluĢturduğu eserlerde de izlerini göstermektedir. 

Özellikle de soyut sanatın 1950 sonrası Türk resim sanatına girmesi, sanatçıların 

duygu ve düĢüncelerini daha özgün bir Ģekilde, alıĢılagelmiĢ tekniklerin dıĢına 

çıkarak ifade etmelerine de kolaylık sağlamıĢtır.  

 

1946 yılından itibaren edebiyat alanında kendini gösteren varoluĢçu felsefenin, 

dergilerde yer almaya baĢlaması, akabinde Sabahattin Eyüboğlu’nun Temps 

Modernes Dergisi’nde yayımlanan Sartre’ın yazısını tercüme etmesi önemli bir 

geliĢmedir. Ardından Oğuz Peltek, Erol Güney Simone de Beauvoir, Merlau Ponyt 

ve Daury’den tercümeler yapmıĢtır. Hilmi Ziya  Ülken’in 1946 tarihinde 

“Existentialisme’in Kökleri” adlı yazısını Ġstanbul Dergisi’nde yayımlanması, A 

Dergisi’nde 1959 yılında VaroluĢ Filozofları ve VaroluĢçuluk özel sayısı çıkması 

Türkiye’de varoluĢçuluğa karĢı merakı hızla arttırmıĢtır. Demir Özlü ’nün 

Jaspers’dan, Önay Sözer’le Sinan AkĢin’in Kierkegaard’dan, Turan Oflazoğlu’nun 

Nietzsche ve Heidegger’den, Behçet Necatigil’in Rilke’den, Selahattin Hilav’ın 

Heinemann’dan, Asım Bezirci’nin Sartre’dan, Onat Kutlar’ın Marcel’den, Refik 

Cabi’nin  Berdiaeff’ten varoluĢçuluğa dair metinleri çevirmeleri, varoluĢçu felsefenin 

anlaĢılabilirliliğine katkı yapmıĢtır. Böylece resim sanatı alanında eser sunan 

sanatçılar varoluĢçuluk felsefesini yakından tanıma fırsatı bulmuĢlardır (Sartre, 

2017:17).  

VaroluĢçu felsefenin tek bir tanımının bulunmaması ve çok yönlü bir yapıya 

sahip olması resim sanatında renk, form ve tema olarak kendisini göstermiĢtir. 

VaroluĢçu felsefe, eserin oluĢturuluĢ sürecinde ana tema olarak ele alınmamıĢ olsa da 

felsefe yapısı gereği eserlerin içeriğinde kendisine yer bulmuĢtur. Özellikle 1967 
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yılında ortaya çıkan Akatünvel sanat topluluğu ortak bir dünya görüĢünü 

benimsemiĢtir. Merkezine çağdaĢ insan varlığı kuramını yerleĢtirmiĢ ve bu dünya 

görüĢünü baz alarak, eserler meydana getirmiĢtir. Grubun sanatçıları her fırsatta 

özgünlüğü vurgulamıĢ ve bu görüĢü de Süleyman Velioğlu Ģu sözleri ile açıklamıĢtır. 

 

“Akatünvel Sanat Topluluğu ülkemize görülen ve günümüze kadar süregelen, genellikle 

Batılı sanat akımlarının uzantısı, ikinci elden yorumu ve taklidi biçiminde gelişen sanat 

uygarlıklarından ve de evrensel düzlemde görülen tüketim toplumlarına yönelmiş, yalınkat 

pop-art, hiperrealizm ve psikolojizm’ de temellenmiş yeni-dışavurumculuk vb. gibi moda 

akımlardan farklı olarak özgün bir estetik anlayışla etkinlikte bulunan bir sanat 

topluluğudur” (Velioğlu, 1990: 44). 

 

“Süleyman Velioğlu’na göre biçim sanatı olan resimde, biçim, bir öz içermektedir. Bu ikisi 

birbirinden ayrılamaz. Biçimi oluşturan özdür ve özün oluşumunda biçim aktif bir role 

sahiptir. Biçim tarafından içerilen öz, düşünsel bir temele ve yaşam görüşüne 

dayalıdır”(Kamacı, 2004: 30).  

 

Akatünvel sanat topluluğunun özelliklerinden biriside düĢünselliği temel 

almasıdır. Üretilecek olan eserlerde özün olması ve insan varlık kuramının bu 

üretilen eserlerde yer alması gerektiğini savunmuĢlardır. 

 

 Akatünvel sanat topluluğunun üyelerinden olan Tangül Akakıncı, Tamer 

Akakıncı, Jülide Atılmaz Ġnal, Belma Artut, Nafi Çil, Aynur Okay, Güven Zeyrek, ve 

Prof. Dr. Ulu Sungu isimli sanatçıların eserlerindeki varoluĢçu izlerin yanı sıra 

Güven Zeyrek, NeĢe Erdok, NeĢet Günal, Mehmet Güleryüz, Burhan Uygur, Aydın 

Ayan, Orhan Peker ve Komet(Gürkan CoĢkun) gibi sanatçıların eserlerinde de 

varoluĢçu izlere rastlanmaktadır. Bu izleri gözlemleyebilmek için bu felsefenin 

ortaya çıktığı süreci, eserlerinde konu olarak kullanan sanatçıların yaĢadığı dönemi 

ve aynı zamanda bu sanatçıların sanata bakıĢ açılarını da incelemek gerekmektedir 

(Kamacı, 2004: 28).  

Akatünvel sanat topluluğu üyelerinden ressam Güven Zeyrek, 1935 yılında 

Ayvalık’ta doğmuĢ, ortaokul yıllarında tanıdığı Adnan Turanı ile birlikte, sanata olan 

ilgisi artmıĢ, 1957 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmuĢtur. 
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Ressam Güven Zeyrek, 1983 yılında felsefi bildirge sunan Akatünvel Sanat 

Topluluğuna katılarak “ÇağdaĢ Ġnsan Varlığı” kuramını benimsemiĢ, eserlerini de bu 

doğrultuda üretmiĢtir. Akatünvel Sanat Topluluğu’nun seçkin bir üyesi olan sanatçı 

bilinç ve derin bir duyarlılıkla üretmiĢtir.  

 

Grubun biçimsel kuralları olan arkaik-soyut biçim, taĢ dokusu, nötr renk, 

dinginlik ve sadelik, Ressam Güven Zeyrek’in eserlerinde fazlasıyla kendisini 

göstermektedir. Sanat hayatı boyunca sunmuĢ olduğu eserlerinin arasında portreler, 

insan figürleri, soyut düzenlemeler ve manzara resimleri bulunmaktadır. Bu eserlerde 

nötr renkler,  taĢ dokuları, sadelik ve dinginlik bağlı olduğu grubun felsefesini ve 

görüĢünü de çok rahat bir Ģekilde ifade etmektedir.   

 

Resim-8 Güven Zeyrek, “Ġsimsiz”, 52x32 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (guvenzeyrek.com, 2017). 

 

 

http://www.guvenzeyrek.com/
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Güven Zeyrek tarafından yapılan bu eserde (Resim-8) özellikle figürler 

üzerinde yoğun bir taĢ dokusu göze çarpmaktadır. Bu taĢ dokusu, insanın aynı 

zamanda da yaratma eylemine de bir gönderme niteliğindedir. Bireyin varoluĢunun 

temeli bir simge olarak taĢ dokusuyla tasvir edilmiĢtir.  

“İnsanı ontik bir bütünlük olarak ele alan ve resimlerinde de bunu yansıtmayı amaçlayan 

grup, maddi (inorganik) varlığın simgesi olarak taş dokusunu tercih etmiştir… Ontik olarak 

ele alınan insan figürü olduğu için Velioğlu’na göre sanatın objesi böylece insan olmaktadır 

ve sanat yapıtı da insanı ifade etmektedir. İnsanı anlatmak isteyen sanat yapıtı bu nedenle, 

kendi varlık düzeyinde, insanın varlık katmanlarını karşılayacak şekilde, bir katmanlaşma 

gösterecektir. Bu katmanlaşmada maddi (inorganik) temeli oluşturacak olan, inorganik 

varlığın simgesi taş dokusu olacaktır. Aynı zamanda taş dokusuyla insanın yaratma eylemine 

de gönderme yapılmış olacaktır.” (Kamacı, 2004: 38).  

TaĢ dokusu ile insan yaratma olgusuna değinen sanatçı, VaroluĢçuluğun 

izlerini figürler üzerindeki sadeleĢtirmelerinde ve insan varlığında minimalize 

etmiĢtir. VaroluĢçu felsefede yer alan bireyin içine kapanıklığı ve keĢmekeĢi, bu 

eserde figürün en sade Ģekilde ifade ediliĢiyle izleyiciye sunulmaktadır. Bir bakıma 

içe kapanık ve özünden uzaklaĢan bireye bir tepki olarak figür, en yalın haliyle 

bulunduğu duruma tepki göstermektedir.  

 

Ressam Güven Zeyrek’in soyut düzenlemelerinden oluĢan “isimsiz” adlı eserin 

(Resim-9) merkezinde siyah bir lekenin hakim olduğu göze çarpmaktadır. 

Karamsarlığın temsilcisi niteliğinde yer alan siyah leke sanatçının içindeki 

duyguların dıĢa yansıması biçimindedir. Renk anlamında incelendiğinde eserdeki 

sadelik dikkati çekmektedir. Soyut sanat, yapısı ve tekniği itibariyle bir baĢkaldırı 

niteliğindedir. DüĢüncelerin en sade, yalın ve özgün bir anlatım biçimi olan soyut 

sanat, içerisine birde nötr renklerin eklenmesiyle varoluĢçu felsefenin izlerini 

yansıtmaktadır. Varlığın içinde yer alan özün yaratma isteği ve bu yaratma eğilimi, 

çevresel faktörlerin etkisiyle, içe kapanan toplumun sadeleĢme yönündeki 

yansımasının izleyiciye sunulması Ģeklindedir. 
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Resim-9 Güven Zeyrek, “Ġsimsiz”, 69x69 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (guvenzeyrek.com, 2017). 

 

VaroluĢçu felsefenin izleri Güven Zeyrek’in eserlerinin yanı sıra Sanatçı NeĢe 

Erdok’un eserlerinde de kendisini göstermektedir. 1940 Ġstanbul doğumlu olan NeĢe 

Erdok, 1957 de Ġstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni kazanmıĢtır. 1963 

yılında NeĢet Günal atölyesinden mezun olan ressam, 1965-1966 yılları arasında 

Madrid’de Escuela Eutral de Ġdromas’ta ve Escuela Diplometica’da Ġspanyol Dili ve 

Edebiyatı’nın yanı sıra sanat tarihi üzerine çalıĢmıĢtır. 1967-1972 yılları arasında ise 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretim üyesi yerleĢtirme programı altında Fransa’ya 

gönderilmiĢtir. 

Sanatçı eserlerinde, insanların ruh hallerini, karakterlerini, mesleklerini, 

psikolojik ve sosyal değiĢimlerini konu olarak benimsemiĢtir. Bireye ve topluma, 

çalıĢmalarında yer veren NeĢe Erdok, özellikle insanın korku, yalnızlık, tedirginlik 

gibi psikolojik durumlarını ele almıĢtır. VaroluĢçu felsefenin temel yapı taĢlarını 

oluĢturan bu unsurlar, NeĢe Erdok’un eserlerinde izlerini göstermektedir.  
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“Neşet Günal’ın öğrencisi olan sanatçı, onun figür ağırlıklı eğilimini sürdürmüştür. Dışa 

vurumcu, gerçekçi anlatım özellikleriyle toplumsal içerikli resimler yapmış, yalnızlık, 

hastalık, korku, tedirginlik gibi insana özgü durumları resimsel bir dille irdelemiştir”(Ersoy, 

2004: 205). 

 

 NeĢe Erdok’un eserlerinde insan ve toplumun psikolojik yapısı belirgin bir 

Ģekilde göze çarpmaktadır. Sanatçı, insanoğlunun bulunduğu sosyal konum, statü ve 

yaĢadığı dönemin Ģartlarını irdelemiĢ toplumsal anlamda bir içe kapanıĢ korkusunu 

ve yalnızlaĢma duygusunu figüratif bir dil ile ifade etmiĢtir.  

 

 1960 kuĢağı sanatçılarından olan NeĢe Erdok, bu dönemde figüratif resme 

çağdaĢ ve özgün bir sanat anlayıĢıyla kendine has bir yorum katmıĢ, dönemin 

popüler sanat anlayıĢını benimsemeyerek, kendi duygu ve düĢüncelerini ön planda 

tutmuĢtur. Sanatçı bu düĢüncesini, eserlerinde özgün bakıĢ açısı ve tekniği ile 

yansıtmıĢtır. VaroluĢçu felsefe de zaten belli kalıplara sıkıĢtırılmıĢ, kendisini ve 

özünü unutan bireylerin içine kapanıĢının bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢ, bir nevi 

mevcut duruma baĢkaldırı niteliği Ģeklindedir. NeĢe Erdok, bu durumu yansıtan 

varoluĢçu sanatçılar arasında yer almaktadır. 

 

NeĢe Erdok’un sanat anlayıĢı ve eserleri incelendiğinde, renk unsurlarından 

ziyade, biçimsel anlatım dili belirgin bir Ģekilde öne çıkmaktadır. Böylelikle doğayı 

olduğu gibi kopyalamaktan çıkıp, özgün bir dil kullanarak düĢüncelerini ve 

izlenimlerini eserlerine taĢımıĢtır.  

 

YaĢamıĢ olduğu çevreyi, yaĢantısını ve çevresinde gördüğü bireyleri resmeden 

NeĢe Erdok, kalabalık içinde yalnızlık duygusunu izleyicilere yansıtmaktadır. 

Fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik anlamda farklılıklar gösteren kompozisyonlar 

meydana getirmiĢtir. Kadın, hastalık, sağlık, yolculuk, göç, yalnızlık, korku, 

tedirginlik, portre, otoportre gibi konuları ele almıĢtır. Türkiye’de 1950 sonrası 

yaĢanan siyasi olayların, toplum üzerindeki olumsuz etkileri VaroluĢçu felsefenin 

temelinde yatan bunalım, korku, hiçlik, yalnızlık gibi unsurların, NeĢe Erdok’un 

eserlerine yansıdığı görülmektedir. 
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Resim-10 NeĢe Erdok, “Disiplin ve Ceza”,135x200 cm, 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(neseerdok.com.tr, 2017). 

 

“Disiplin ve Ceza” isimli eserde (Resim-10)  eserin solunda ip ile asılı bir ayna 

göze çarparken figürün tam arkasında baĢka bir ayna yer almaktadır. Figürün önünde 

asılı duran ayna, mevcutta var olanı yansıtırken hemen figürün arka tarafında yer 

alan aynanın ise varlık içinde yer alan özü temsil ettiği görülmektedir. Saç tıraĢı 

oluyor gibi görünse de aslında birey burada cezalandırılmaktadır. Korkunun, 

tedirginliğin ve endiĢenin hissedildiği bu eserde, bulunduğu durumu kabullenmiĢ 

ama buna rağmen içindeki durumu sindirmeye çalıĢan bir ifade söz konusudur. 

http://www.neseerdok.com.tr/
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Kendisini bu Ģekilde ürperten bu cezalandırmanın izlerini ise, hemen önünde ip ile 

asılı duran, el aynasından izlemektedir. Toplumsal konulara ve olaylara sanat hayatı 

boyunca sürekli değinen sanatçı NeĢe Erdok, bu eserinde toplum ve bireyin 

üzerindeki baskıyı farklı bir bakıĢ açısıyla değerlendirmiĢtir. VaroluĢçu felsefenin 

penceresinden bakıldığında bu eserde birey üzerindeki korkuyu, sindirilme 

duygusunu ve her makas darbesinde kaybettiği fiziksel kimliğini, önündeki aynaya 

attığı bakıĢlarında gözlemlemektedir. Buradaki ceza bireyin özüne verilmektedir.        

 

Resim-11 NeĢe Erdok, “Disiplin ve Ceza”, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(neseerdok.com, 2017). 

 

 NeĢe Erdok “Disiplin ve Ceza” isimli eserinde (Resim-11) ise bir önceki 

eserine oranla daha açık bir fon kullanırken figürün ifadelerini ve tepkisini daha ön 

plana çıkarmaktadır. AlmıĢ olduğu cezaya karĢın tepkisini daha fazla gösteren 

figürün saçları, bu sefer bir el tarafından tutulmayan makas ile kesilmektedir. Burada 

makası kullanan bir bireyin olmaması, aynı zamanda kiĢilerin kendi iç dünyalarında 

vermiĢ oldukları savaĢın, insanın kendisine vermiĢ olduğu cezalandırmanın da bir 

http://www.neseerdok.com/
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örneği niteliğindedir. Korkunun ve tedirginliğin daha fazla hissedildiği bu eserde 

aynı zamanda varoluĢçuluktaki anlamlandırma çabasını da gözler önüne sermiĢtir.  

Birey tarafından kullanılmadan kendi kendine saç kesen bir makasın varlığı ve buna 

yüklenen anlamın izleyici tarafından ele alınarak sorgulanması, anlamlandırılmaya 

çalıĢılması yine varoluĢçu felsefenin paralelinde izleyiciye sunulmuĢtur. 

 

Resim-12 NeĢet Günal, “Bunalım”, 144x178 cm, 1965 

 

 

 

(sanatduvari.com, 2017). 

 

NeĢet Günal’ın 1965 yılında yapmıĢ olduğu “Bunalım” isimli eseri (Resim-12) 

sanayileĢmenin getirisi olan köyden kente göçün en güzel örneklerinden biridir. 

1923’te NevĢehir’de doğan sanatçı, 1946 yılında Mimar Sinan Üniversitesinden 

birincilikle mezun olmuĢtur. Nurullah Berk, Sabri Berkel ve Leopold Levy’nin 

atölyelerinde yer almıĢ bu atölyelerde tanıĢtığı Mümtaz Yener, Nuri Ġyem, Turgut 

Atalay, Avni ArbaĢ gibi Yeniler grubu temsilcileri ile çalıĢma fırsatı bulmuĢtur. 

Toplumsal gerçekçi bir sanat anlayıĢına sahip olan NeĢet Günal, sanat anlayıĢı için 

Ģunları söylemektedir:  
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“Değişken olana karşı oldum; dural kalmanın imkansız olduğunu bildiğim için. 

Gereksemesiz her atılım olumsuz bir değişkenliği sonuçluyor. Değişkenlik yenilenmek 

değildir; oluşum önemli, bugün, mutlak bir yaratı özgürlüğünün rahatlığında kendini 

gerçekten özgür sanan ressamın açmazı ile karşı karşıyayız. Resim benim için bir oyun değil, 

azaplı bir süreçtir...”(Ergüven, 1996: 1).  

 

Akademik bir yapı içerisinde deseni çok güçlü olan NeĢet Günal’ın eserlerinde 

bu yönü ön plana çıkmaktadır.  Soyut sanatın tüm dünyayı etkilediği süreçte sanatçı 

NeĢet Günal, bu etkiden elinden geldiğince uzak durmuĢ bireyin ve toplumun 

gerçekleriyle ilgilenmeye devam etmiĢtir. Sanatçının ürettiği eserler incelendiğinde, 

Anadolu insanı ve topraktan kopmayan köylü tasvirleri dikkati çekmektedir. 

Akatünvel Sanat Topluluğu’nun sanat anlayıĢı içerisinde yer alan taĢ dokusu aslında, 

var oluĢun da temelini oluĢturmaktadır.  Sanatçı NeĢet Günal, insanoğlunun 

varlığının temelini, doğada toprakla iç içe olan köy insanının özünde ele almıĢtır. 

NeĢet Günal’ın sanat anlayıĢı ve felsefesi incelendiğinde, insanoğlunun geçmiĢten 

gelen gerçeği, bugünkü özü ve varlığını kaybetmenin eĢiğinde olan bireyler olarak 

nitelendirmek yanlıĢ bir ifade biçimi değildir. 

 

VaroluĢçu felsefede, özünü kaybetmiĢ, bunalım ve korkunun hakimiyeti içinde 

kaybolan toplumun düĢünce yapısı NeĢet Günal eserlerinde bir bakıĢ açısına 

dönüĢmektedir.  Ġnsan için varlığın özden önce gelmesi, makineleĢen ve bu 

makineleĢmenin etkisi içinde kaybolan bireylerin düĢünce yapısına bir tepki olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Sanatçı NeĢet Günal, toplumun özüne, doğada yaĢayan insan 

tekelinde bakarak düĢüncelerini özgün bir dil ile ifade etmiĢtir. 

 

Toplumsal gerçekçi olan sanatçı, genellikle köy yaĢantısını tercih etmiĢtir. 

“Bunalım” isimli eserinde (Resim-12) hem köy yaĢantısını yansıtmıĢ, hem de toprak 

tonlarını kullanmıĢtır. Figürlerin ön planda olduğu bu eser, sanatçının desene ne 

derece hakim olduğunu ve önem verdiğini de gözler önüne sermektedir. Figürlerin 

duruĢ ve yüz ifadelerinden anlaĢılacağı üzere bir sıkıntının ve bunalımın resmi 

olduğu açıkça kendini göstermektedir. El ve ayakları büyük olan bu figürlerin 

toprakla ne kadar bütünleĢmiĢ olduklarını simgelemektedir. Bunalım ve içe 
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kapanıklığı kendine has dil ile anlatan sanatçı, bu duyguyu figürlerin duruĢu ve 

ifadeleriyle gözler önüne sermektedir. Uzaklara dalan arkası dönük figür, bir nevi 

yok olmaya yüz tutan geçmiĢ değerlerini izlemektedir. ġehirleĢmenin yoğun olduğu 

bu süreçte, köyünü izleyerek derin düĢüncelere dalmaktadır. SanayileĢmenin etkisi 

altına giren toplumun, arkasında bıraktığı yalnızlığı izleyiciye hissettiren sanatçı, bu 

yalnızlık ve bitkinlik, yerde oturan kadın figürünün yüz ifadesinden de izleyiciye 

yansıtılmaktadır. Yere oturan yorgun ve bitkin kadın aynı zamanda yalnızdır. Derin 

düĢünceler halinde olan figürün elinin yüzüne yakın olması izleyiciye mutsuz olduğu 

izlenimini vermektedir.    

 

Sanatçı Mehmet Güleryüz’ün eserlerinde ise varoluĢçu felsefenin izlerinin 

kendisini rahatlıkla gösterdiği görülmektedir. 1938 Ġstanbul doğumlu olan Mehmet 

Güleryüz, orta öğrenimini Saint- Joseph Lisesi’nde tamamlamıĢ, 1958’de Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi’ni kazanmıĢ, 1966 yılında da birincilikle mezun olmuĢtur.  

1970 yılında kazanmıĢ olduğu bursla Paris’e gitmiĢ, Yüksek Resim ve Litographie 

eğitimi almıĢtır. 1975 yılında Paris’ten döndükten sonra, Ġstanbul Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde derslere girmeye baĢlamıĢ ve 1980 yılına 

kadar bu görevi sürdürmüĢtür. Üniversiteden ayrıldıktan sonra New York’a yerleĢen 

sanatçı, 1984 yılında Brüksel’de heykel ve gravür çalıĢmaları yapmıĢ, 1985 yılında 

ise Ġstanbul’a geri dönmüĢtür. 1989-1992 yılları arasında Uluslararası Plastik 

Sanatlar Derneği Kurucu BaĢkanlığı yapmıĢtır. Desene çok önem veren Mehmet 

Güleryüz, 2003 yılında tamamı desenlerden oluĢan bir sergi açmıĢtır 

(Altıparmakoğulları, 2006: 40). 

 

Önemli müzelerde ve koleksiyonlarda eserleri bulunan Mehmet Güleryüz’ün 

yurt içi ve yurt dıĢında da birçok sergisi bulunmaktadır. Sanat hayatı boyunca 

figüratif sanat anlayıĢını benimsemiĢtir. Resimlerinde kullandığı figürler, nesneler ve 

hayvanlara çeĢitli sembolik anlamlar yüklemiĢtir. Resimlerinde desenin etkisini 

baskın bir Ģekilde hissettiren sanatçı, deseni biçimsel bir dil olarak ele almıĢtır. 

Resimlerinde yoğun olarak çizgiler, deformasyonlar ve renk kullanımına önem 

vermiĢtir.  
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Resim-13 Mehmet Güleryüz, “Sen de Vur”, 54x65 cm, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mehmetgularyuz.com, 2017). 

 

Desene önem veren sanatçının “Sende Vur” isimli eserinde de (Resim-13) 

yoğun çizgiler kompozisyona hareket katmakta olup figürleri de ön plana 

çıkartmıĢtır. Sanatçı Ģiddeti, kullandığı yoğun kırmızı ve tonlarıyla izleyiciye 

yansıtmaktadır. Ortaya alınmıĢ bir figürün etrafında dolanan diğer figürler sanki bir 

ayin yaparcasına hareket etmektedir. Eserin uyandırdığı korku, baskı ve Ģiddet 

duygusu, çok rahat hissedilmektedir. Ġnsanoğlunun içinde gizlenmiĢ olan baskı, 

Ģiddet ve kötü ruhluluk resmedilmiĢtir. Figürlerin anatomilerinde yapılan 

deformasyonlar insan zihnindeki psikolojik çarpıklığı görsel bir dil ile izleyiciye 

sunmaktadır.  

 

 

 

http://www.mehmetgularyuz.com/
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Resim-14 Mehmet Güleryüz, “Ürperdim”, 130x162 cm, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mehmetguleryuz.com, 2017). 

 

Sanatçı Mehmet Güleryüz tarafından 2008 yılında yapılan “Ürperdim” isimli 

eserde (Resim-14) doğayı ve doğal olanı kendisine çıkıĢ noktası olarak ele almıĢ ve 

eserlerinde de doğal olanı vurgulama çabasını gütmüĢtür. Ġnsanların türlü ruh 

hallerini yansıtan sanatçı bu eserinde de bulunduğu ortamda ürperen bir figürü 

canlandırmaktadır. Sanatçı eserin arka planında yapaylıktan, kendinden geçen, dans 

eden ve o ortama adapte olan insanları gören figürün ürpertisini iĢlemiĢtir. Figürü 

http://www.mehmetguleryuz.com/
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hem onlardan uzak tutarak, hem de bu ürperti ifadesini yüzüne yansıtarak, izleyiciye 

sunmuĢtur. Ortamdan ve ambiyanstan hoĢlanmayan, ürperen ve çekinen figür, plastik 

unsurlarla anlatımını sağlamıĢtır. Arka planda dans eden figürler, aynı zamanda 

sanayileĢmenin getirisi olan tüketim toplumunu yansıtmaktadır. Bulunduğu ortamın 

bir parçası haline gelmekten korkan figür, aynı zamanda varlığını da sorgulayarak 

ürperir hale gelmiĢtir.  

 

“Toplum içinde yaşayan bireyin tehdit altında olduğu günümüzle gelenek arasındaki bağın 

koptuğu, insanın anlamsız bir varlık haline geldiği, kendi kendini yitirme tehlikesinin baş 

gösterdiği yerde, varoluşçuluk felsefesi ortaya çıkar.”(Sartre, 1993: 10). 

 

 VaroluĢçu felsefede fazlasıyla karĢılaĢılan sorgulama, korku, tedirginlik ve 

bunaltı bu eserde kendisini göstermektedir. Sanatçı Burhan Uygur’da varoluĢçuluk, 

“Ey Yalnızlık” isimli eserinde (Resim-15) ele alınmaktadır. 1940’ta Tirebolu’da 

ekonomik zorluklar çeken bir ailenin beĢ çocuğundan biri olarak dünyaya gelen 

Burhan Uygur, dört yaĢında babasını kaybetmiĢtir. 1961’de Ġstanbul Güzel Sanatlar 

Akademisi Resim Bölümü’nü kazanarak Nurullah Berk’in öğrencisi olmuĢtur. Bu 

zorlu Ģartlar altında Nurullah Berk’in disiplin anlayıĢıyla uyum sağlayamayan 

sanatçı, Bedri Rahmi’nin atölyesine geçiĢ yaparak eğitimine devam etmiĢtir. 1968 

yılında Beyoğlu Sanat Galerisi’nde açtığı serginin ardından ÇağdaĢ Ressamlar 

Cemiyetinin Yılın Genç Sanatçısı Jüri Özel Ödülü’nü almıĢtır. 1969 yılında mezun 

olan sanatçı, 1970 yılında Avusturalya’dan aldığı bursla Salzburg Yaz Akademisi’ne 

devam etmiĢ, 1972’de ise “Hiçlik Üzerine BoĢ Hayaller” adlı ikinci sergisini 

açmıĢtır. 

 

1978 yılında Sedat Simavi Vakfı ödülüne layık görülen sanatçı, 1980 yılında 

yeni galerilerin açılmasıyla daha tanınır bir hal almaya baĢlamıĢtır. Sanatçı Burhan 

Uygur’un resimlerine bakıldığında, yaĢamın içinden sahnelere yer verdiğini 

görülmektedir. Doğadaki her Ģeyin kendisine esin kaynağı olabileceğini söyleyen 

sanatçı, eserlerinde yaĢamın dıĢında oluĢan konulara yer vermemiĢtir. 

“Burhan Uygur’un resimlerinde, yaşanmış olayların ve olguların birer yansıması 

olarak kendini gösteren insan ilişkileri, evrensel bir simge yoluyla kendilerini açığa 
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vururlar. Sevgi, acıma, tutku, düş kırıklığı, yıkım, dostluk, duyumsal iletişim gibi zamanla 

bilinçaltına itilmiş duygular, Burhan Uygur’da, resim yüzeylerine aktarılmak için uygun 

zemini ve zamanı kollarlar. Böyle bir ortamı ele geçirdiklerinde, görsel bir imgeye 

dönüşebilmek için, geriye dönüşümlü bir çağrışım zinciri oluşturacak bütün anımsatıcı 

elemanlara açık tutarlar kendilerini: Olayların canlı tanıkları, kişilerdir; olaylar, onların 

çevresinde oluşmuştur. Olayların geçtiği yerlerdeki küçük nesne ayrıntıları, Burhan 

Uygur’un resimlerinde, birdenbire önem kazanarak, neredeyse kişilerin tanıklıklarını aşan 

bir anlam etkinliği düzeyine çıkarlar.” (Özsezgin, 2000: 24).  

 

Resimlerinin temelinde insan ve insan iliĢkilerine yer veren sanatçı, çeĢitli ruh 

hallerine eserlerinde yer vererek aynı zamanda varoluĢçu felsefenin izlerini de 

barındırmaktadır. Bir atölye ressamı olmadığını ifade eden sanatçı, kendisini gezgin 

bir sanatçı olarak tanımlamaktadır. 

 

Resim-15 Burhan Uygur, “Ey Yalnızlık”, 31x33 cm, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sanalmuze.org, 2017). 

 

Kompozisyonun içerisinde yer alan figürün bulunduğu ortamdaki nesnelerle 

olan iliĢkisi, gizemli bir atmosfer yaratmaktadır. Üzgün bir surat ifadesi olan figür, 

sanki ağlarcasına oturup önündeki karmaĢıklığı izlemektedir. Ġnsanlar ve nesneleri 

bir arada değerlendirdiği görülen sanatçı, nesneleri geçmiĢe dayalı bir yaĢanmıĢlığın 

ifadesi olarak ele almaktadır. Resmin geneli incelendiğinde çizgileri yoğun bir 

Ģekilde kullanan sanatçı, aynı zamanda kompozisyonun sınırlarını belirlemiĢtir. 

http://www.sanalmuze.org/
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Çevresini çok iyi gözlemleyen Uygur, çocukluğundan beri yaĢamıĢ olduğu 

sıkıntıların etkisiyle bilinçaltını eserlerine taĢımıĢ, yalnızlık olgusuna göndermelerde 

bulunmuĢtur. Kullandığı çizgilerle belirlediği sınırları, figürün ağlamaklı olan yüz 

ifadesiyle birlikte ele almıĢ acıma, düĢ kırıklığı ve yıkımın ifadesini betimlemiĢtir. 

 

Resim-16 Burhan Uygur, “Her Göğsüne Yasladığımda Bahar Çiçekleri 

Açıyor”,34x50 cm, 1992 

 

(sanalmuze.org, 2017). 

 

Sanatçının “Her Göğsüne Yasladığımda Bahar Çiçekleri Açıyor” isimli 

(Resim-16) eserinde, zemin ve gökyüzü ayrımı görülememektedir. Mavi tonların 

yoğun olduğu eserde, figürler sanki suyun içinde gibi yer almaktadır. Sol tarafta yer 

alan erkek figürü, baĢını kadın figürün göğsüne yaslamıĢ umutsuzluğunu ve 

mutsuzluğunu dindirmeye çalıĢırcasına resmedilmiĢtir. Resmin geneline bakıldığında 

belirli bir düzenin olmaması da izleyicinin bilinç altının her noktasına serbest bir 

geçiĢ yapabilme imkanı vermektedir. Sanatçı Burhan Uygur’un bohem yaĢam tarzı 

eserlerine yansımıĢtır. Bilinçaltını, duygularını, renk, çizgi ve kurduğu 

kompozisyonlarla içinde bulunduğu ruh halini hayal gücüyle zenginleĢtirerek 

aktarmıĢtır. Eserlerinde yer alan yazılar genellikle okuduğu Ģiirlerin eserlerine 

http://www.sanalmuze.org/
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yansımasıdır. BaĢını kadının göğsüne yaslayan figürün yüzü incelendiğinde 

yalnızlığı, kaybettiği umudu ve sıkıntıyı izleyiciye hissettirerek varoluĢçu felsefeye 

göndermede bulunmuĢtur.  

 

Sanatçı Aydın Ayan 1952’de Trabzon’da doğmuĢ, 1972 yılında Ġstanbul Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi’ni kazanmıĢtır. Eğitimi süresince Sabri Berkel, ReĢat 

Atalık, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ve NeĢet Günal’ın atölyelerinde eğitim 

görmüĢtür. 1977 yılında Brecht-Bruegel iliĢkisi üzerine yüksek lisans çalıĢmasını 

tamamlamıĢtır. 1988 yılında öğretim görevlisi olan sanatçı, 1992 yılında doçentlik ve 

1998 yılında da profesörlüğe yükselmiĢtir. Toplumsal gerçekçi bir sanat anlayıĢına 

sahip olan sanatçı, Türkiye’nin 1974 yılındaki yaĢadığı çalkantılı süreçte öğrenci 

olaylarından etkilenmiĢ, gençlerin yaĢam haklarını, özgürlüklerini, dönem olaylarını 

eserlerine konu edinmiĢtir. Toplumdaki baskıyı, içe kapanıĢı, korkuyu kendine has, 

tarz ve üslubuyla eserlerine yansıtmakta olan sanatçı, sanat anlayıĢı ile ilgili Ģunları 

söylemiĢtir.  

“Sanatın toplumsal bilinç taşıması gerektiğine inanırım. Hemen her resmimde konu 

olarak insanı ele alırım. Çıkış noktam yaşam olmasına karşın resimlerimde gerçeğin 

kuru ve kati bir yinelemesi yoktur. Anlatım öğesinin önemini nesneye düşünsel bir 

anlam yükleyerek bulurum. Yapmış olduğum insan ve hayvan figürleri simgesel 

anlamlar içerir...” (Ġskender, 1984: 40).  

 

Aydın Ayan, varoluĢçu felsefede bahsedildiği gibi, insanı ön plana almıĢtır. ÇıkıĢ 

noktasını yaĢamdan almasına karĢın sanatçı, kendisini yineleyip tekrara düĢmekten 

çekinmiĢ, çözümü ise nesneye düĢünsel bir anlam yüklemekte bulmuĢtur. Sürekli yeni 

bir “Ģey” e varlık kazandırma çabasında olan sanatçı, varoluĢçu felsefede olduğu gibi 

geri planda kalan yaratıcılığı, ön plana çıkarma çabası içerisinde hareket ettiği 

görülmektedir. Böylelikle yeni bir “Ģey” sunan sanatçı kendi varoluĢ sürecini de ortaya 

koymaktadır.      

 

 “Ayan’ın resimlerinde öz ve biçim ilişkisi tam bir denge içindedir. Ayan, yöresel ve 

toplumsal konulardan başka daha evrensel ve tüm insanlığın yaşam serüvenine ilgi duyan 

bir yaklaşımla, resmin plastik sorunlarını da göz ardı etmeden özenle eserler üretmiştir. 
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Kompozisyon kurguları, konuların güzelliği, çizginin sağlamlığı, ayrıntıcı dokusal özellikler, 

titiz bir işçilik, insan gerçeğine hümanist yaklaşımı onun artistik gücü ile birleşerek özgün 

görsel bir anlatım dili yaratmıştır.”(Arda, 2007: 65). 

 

Resim-17 Aydın Ayan, “Elektrikli ĠĢkence”, 100x160 cm, 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (aydinayan.com, 2017). 

 

Sanatçı toplumun 1978 döneminde gördüğü iĢkenceleri, yapılan baskıları ve 

toplumun sarsılan yüzünü izleyicilere sunmaktadır. Toplumu bilinçlendirme adına bu 

dönemde yaĢanan olayları izleyicilere nakleden sanatçı, figürün üzerinden geçen 

elektrik akımının Ģiddetini, farklı oturuĢ biçimiyle iĢlemiĢtir. Resim-17 de yer alan 

figürün bu Ģiddete gösterdiği direniĢ, kırılan platformdan içeri giren ayaklarında 

saklanmıĢtır. Korkunun, acının, iĢkencenin ve buna karĢı duruĢun bir örneğini 

sergilemektedir. VaroluĢçu felsefenin temel özelliklerini en açık bir dil ile 

bünyesinde barındıran bu eserde, toplumun ve bireyin üzerindeki baskı, korku, Ģiddet 

gibi kavramların izleyiciye sunulduğu görülmektedir. 

 

http://www.aydinayan.com/
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Resim-18 Aydın Ayan, “Ecce Home D/ Hüzün”, 50x70 cm, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aydinayan.com, 2017). 

 

Ecce Home serisinden olan bu eserde, insanoğlunun hüznü konu olarak ele 

alınmıĢtır. Bu seri incelendiğinde, sanatçının daha önceki ürettiği eserlerine göre 

kompozisyon ve biçimsel anlamda farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Bir 

çerçeve içerisine yerleĢtirilen figürün üzerinden süzülen boyalar, bir kan hissi 

uyandırmakla birlikte, çekilen ıstırabı gözler önüne sermektedir. Figür 

incelendiğinde yüzündeki çökmüĢ ifade ve alnındaki kırıĢıklıklar “var” olmanın 

ıstırabını, ümitsizliğini, yaĢanmıĢlıkları izleyiciye yansıtmaktadır. Özellikle figürün 

kırmızı tonlarında ele alınması, kompozisyon açısından izleyiciyi direk figüre ve 

figürün ifadesine yöneltmektedir.    

 

http://www.aydinayan.com/
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Resim-19 Orhan Peker, “Kedili Özden”, 150x150 cm, 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(turkishpainrings.com, 2017). 

 

Aydın Ayan gibi figüratif eserler üreten sanatçı Orhan Peker’de kendine has bir 

dıĢavurum dili oluĢturmuĢtur.  Orhan Peker 1927 Trabzon’da doğmuĢ, ilkokulu 

Trabzon’da bitirmiĢ, lise öğrenimini ise Ġstanbul’da yer alan Avusturya Lisesi’nde 

tamamlamıĢtır. 1951 yılında Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 

kazanmıĢtır. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinden mezun olan sanatçı, 

Salzburg’da kısa bir süre Oscar Kokoschka’nın yanında çalıĢmıĢtır. Onlar Grubu’nun 

seçkin üyelerinden olan sanatçı, birçok nesneyi eserlerine yansıtarak yaĢamın özünü 

tanımlamaya ve yakalamaya çalıĢmıĢtır. Lekeci yapıtlarında kendi özgünlüğünü 

ortaya koyan Orhan Peker,  kullandığı obje ve figürlerin niteliklerini kaybettirmeden 

çalıĢmalarında yer vermiĢtir. “Kedili Özden” isimli eserinde (Resim-19) objeye, 

figüre ve mekâna yaptığı vurgular net bir Ģekilde ifade edilmektedir. GeniĢ bir 

mekânda kedisiyle Ģezlong üzerinde oturan figür aslında bir nevi yalnızlığı temsil 
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etmektedir. Genel anlamda gri tonların yoğun olduğu eserde kırmızı renk Ģezlong, 

bütün dengeyi sağlamıĢ ve dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Kedisiyle uçsuz bucaksız 

manzarayı seyreden figürün yüz ifadesi incelendiğinde, umut ve huzur ifadesi dikkati 

çekmektedir. Bir yandan yalnızlık ve bunalımı izleyicilere sunarken diğer yandan 

kucağındaki kediyle sevgi arayıĢını ortaya koymaktadır. Ġnsanoğlunun bulunduğu 

ortamdan kaçıĢın en güzel örneklerinden birisi olan bu eser, ruhsal karmaĢayı, içe 

dönüklüğü, bunalımı ve yalnızlığı, izleyiciye sunmaktadır. 

 

Resim-20 Komet, “Ġsimsiz”, 112x130 cm, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sergirehberi.com, 2017). 

 

1941 Çorum doğumlu olan sanatçı Gürkan CoĢkun, Komet olarak 

tanınmaktadır.  1960 yılında Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 

kazanmıĢtır. Zeki Faik Ġzer ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyelerinde eğitim 

görmüĢtür. Sanatçı 1971 yılında devlet sınavını kazanarak Paris’e gitmiĢ ve eğitimine 

Vincennas Üniversitesi’nde devam etmiĢtir. Bu süreç içerisinde Komet (Gürkan 

CoĢkun), Rönesans öncesi Ġtalyan sanatı, Ġtalyan Primitiflerini ve Pompei resimlerini 

de incelemeyi ihmal etmemiĢtir.  1973 ve 1981 yılları arasında Yeni- Romantik, 

Yeni-DıĢavurumcu ve Post- Modernist resimler yapmıĢtır.  

http://www.turkishpaintings.com/
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Orhan Peker gibi gerçek yerine düĢsel mekanlar tercih eden Komet, 

gerçeküstücü bir bakıĢ açısına sahip olmakla birlikte, kendi kurgu ve gerçekliğini 

yansıtmaktadır. Koyu tonların hakim olduğu eserde (Resim-20), figürlerin 

birbirlerinden kopuk bir Ģekilde yer aldığı görülmektedir. Bireylerin birbirinden 

kopuk ve habersiz bir Ģekilde olan yaĢam tarzlarının kendi içlerine kapanıĢlarının bir 

yansıması olarak görülen bu durum mekanın en sade Ģekliyle yerleĢtirilmesi 

Ģeklindedir. Resmin ortasında yer alan tablo ve paravanlar haricinde nesnelere pek 

rastlanılmamaktadır. Bu nesnelerin azlığının sanayileĢmeye bir tepki olduğu 

düĢünülebilir. Aynı mekan içerisinde birbirinden kopmuĢ figürler aynı zamanda 

insanoğlunun birbirine olan yabancılaĢmasının bir örneği niteliğindedir. Her bir 

figürün birbirinden bağımsız hareket ettiği bu eserde, bireyler arasındaki kopuĢun, 

yalnızlığın tasviri yapılmıĢtır. Eserdeki figürlerde benliğinden uzaklaĢan, içe kapanan 

ve çevresiyle olan iletiĢimi azalan bireyler, varoluĢçu felsefenin ortaya çıkıĢ 

sürecindeki sorunlarının görsel bir tasviri niteliğindedir. 

 

Toplumsal gerçekçi bir sanat anlayıĢına sahip olan sanatçı, (Resim-20) de 

figürü merkezde tutarak daha zengin bir yorum katma yoluna gitmiĢtir. Figür ve 

mekanları fantastik bir Ģekilde kendine has üslubuyla tuvallerine yansıtan sanatçı, 

kullanmıĢ olduğu kırmızı, pembe ve sarı renkleriyle ölümü ve acıyı vurgulamaktadır.  
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UYGULAMA ÇALIġMALARI 

Resim-21 

 

 

 

Eserin Adı : YaĢamdaki Lekeler 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

Karanlığın içinden doğan dairesel form, aydınlanan yaĢam çizgisi üzerinde 

görülen lekeler, bireyin yaĢadığı korku, yanlızlık, umutsuzluk gibi unsurların 

varoluĢçu felsefe ıĢığında gün yüzüne çıkıĢını simgelektedir. Normalden çok yakın 

ve büyük görünen ay, bireyin kaybolan benliğini ve özünü tekrar kazanması adına 

yol gösteren bir kılavuz niteliğinide taĢımakla birlikte, çözümün yine varoluĢta saklı 

olduğunu izleyicilere yansıtmaktadır. 
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Resim-22 

 

 

 

Eserin Adı : Kopuk YaĢam 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

YaĢam çizgisinden uzaklaĢarak kompozisyonda tek baĢına yer alan kırmızı 

leke, içe kapanan ve toplumdan uzaklaĢan bireyin temsili niteliğindedir. Dairesel 

formun saçmıĢ olduğu ıĢık, bireyin ve toplumun içinde bulunduğu durumu 

aydınlatarak körelen düĢünme yetisini, tekrar kazandırma niteliğindedir. IĢıkla 

birlikte aynı zamanda yaĢanan kasvetli ortamı da gözler önüne sermektedir. 
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Resim-23 

 

 

 

Eserin Adı : Kaybolan Benlik 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

YaĢam çizgisinin yer almadığı bu eserde göze çarpan lekeler, toplumun içinde 

bulunduğu karanlığı nitelemektedir. Gittikçe körelen, benliğinden ve özünden 

uzaklaĢan toplum, daha rahat bir yaĢam sürme hayali peĢindedir. Birey içerisinde 

yaĢattığı karmaĢık duygu yoğunluğu soyutlanmaktadır.  
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Resim-24 

 

 

 

Eserin Adı : Bilinçaltı 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

Hiçbir nesnenin ve görselin net olarak yer almadığı bu çalıĢma, varoluĢun insan 

zihnindeki yansımasını izleyicilere sunmaktadır. Aydınlık bir küre Ģeklinde yer alan 

ay, bireyin hayallerini tasvir edercesine yerleĢtirilmiĢken, silik ve net olmayan yaĢam 

çizgisi, tamamen geri plana atılmıĢtır. VaroluĢçu felsefede yer alan bunalımın, 

bilinçaltındaki izleri çalıĢmada yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır. 

  

 



47 

 

Resim-25 

 

 

 

Eserin Adı : Özün KopuĢu 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

 Kompozisyonda yer alan dairesel formlardan ön tarafta yer alan özü, arka 

planda yer alan dairesel formsa bireyi temsil etmektedir. Kaybedilen benliğin insan 

özünden gidiĢinin anlatıldığı bu çalıĢmada, ön plandaki dairesel formun bireyden 

uzaklaĢtıkça karardığı görülmektedir. Özünü kaybeden birey, iç dünyasında 

bunalımlar yaĢamakta ve bu bunalımlarda lekelerle tasvir edilmiĢtir.    
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Resim-26 

 

 

 

Eserin Adı : Yansıma 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

Arka planda açık tonlara sahip dairesel form, bireyi temsil ederken, içinde yer 

alan diğer formsa varoluĢçu felsefenin kavramlarını yansıtmaktadır. DıĢardan her ne 

kadar aydınlık ve dikkat çekici görünse de hemen altında yer alan yarım dairesel ay,  

bireyin yansımasının dıĢavurumudur. Dairesel bir yapıya sahip olsa da yansıması 

soğuk renkler ile tasvir edilerek, varoluĢçu felsefenin izleri yansıtılmıĢtır. 
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    Resim-27 

 

 

 

Eserin Adı : VaroluĢun Rengi 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

Birbirinden ayrık bir Ģekilde yer alan dairesel formlar, yaĢam çizgilerinin 

toplumdaki içe kapanık ve uzaklaĢmanın tasviri Ģeklinde resmedilmiĢtir. Büyük 

dairesel form, özü temsil ederken, varoluĢçu felsefenin kavramlarını temsilen küçük 

form tercih edilmiĢtir. Ġçerisinde kırmızı ve tonlarının yer alması varoluĢçu 

kavramların renksel tasvirini ortaya koymaktadır.  
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Resim-28 

 

 

 

Eserin Adı : Ġnsan Özünü Kendisi Belirler  

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

Ġnsan yeryüzüne atılmıĢtır ve kendi özünü kendisi belirleyecektir düĢüncesini 

niteleyen transparan form, varoluĢçu felsefenin kavramlarını nitelendiren çemberin 

etrafına sarılı bir Ģekilde yer almaktadır. Kendi tercihleriyle belirlenecek olan öz, 

böylelikle daha da netlik kazanacak ve yaĢam çizgisindeki kopukluğu bu öz ile 

dolduracaktır.  
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Resim-29 

 

 

 

Eserin Adı : KurtuluĢ 

Teknik       : Tuval üzerine akrilik 

Tarih         : 2017 

Ölçüler      : 130x100 

 

Birey içinde bulunduğu durumdan yine varoluĢçu felsefe sayesinde 

kurtulacaktır. Bu çıkıĢ noktası çalıĢmada kapı formunu andıran arka plandaki 

lekelerle tasvir edilmiĢtir. Canlı ve sıcak renlerin bulunduğu bu kapının ardı 

kaybedilen özün sıcaklığını içinde yaĢatmaktadır. VaroluĢçu felsefenin kavramlarını 

temsil eden dairesel forma yakın olan yaĢam çizgisi, üzerinde kırk lekeler yer 

almamakta, kurtuluĢun yine bu felsefe ıĢığında olacağını gösterir bir görüntü 

sergilemektedir.      
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SONUÇ 

 

Temelinde insanın yer aldığı varoluĢçu felsefede bütün yapının, birey üzerine 

kurulduğu görülmektedir. VaroluĢçu felsefe incelendiğinde benlik, öz, kiĢilik, bilinç, 

korku, acı, umutsuzluk, bunalım, kötümserlik, özgürlük gibi kavramlarla birlikte 

fiziksel ve ruhsal olarak bireyin içinde bulunduğu toplumsal oluĢumda etkin rol 

oynamaktadır. Tarihsel açıdan çok eskilere dayansa da varoluĢçu felsefe, aslında 

insanoğlunun yeryüzünde aktif olarak yer aldığı andan itibaren yaĢam alanı 

bulmuĢtur. Birçok düĢünürün farklı tanımları olsa da tek ortak payda olarak insan 

özünde birleĢmeleri varoluĢçuluğun tarihsel süreci hakkında kanıtlayıcı bilgi 

vermektedir.  

 

XIX. yüzyılda insan bilincinden daha çok bahsedilen bu felsefe, sanayi 

toplumuna uyum sağlamaya çalıĢan, daha fazla çalıĢan, düĢünen, üreten ve tüketen, 

makineleĢme yolunda büyük aĢama kaydeden insan ve toplum üzerinde etkisini 

arttırmıĢtır. Bir düĢünce akımı olmasına rağmen varoluĢçu felsefe, birçok alanda 

kendisini gösterdiği gibi sanat alanında da görsel bir ifade Ģekli olarak ortaya 

konmuĢtur. 

 

1940’lı yıllarda Türkiye’ye de özellikle edebiyat alanında ilk örnekleri görülen 

varoluĢçuluk II. Dünya SavaĢı’nın sona ermesiyle, dünya genelinde yaĢanan bu 

yıkımın etkilerinin Türkiye’de de kendini göstermesi ile anlaĢılır bir duruma 

gelmiĢtir. Oğuz Peltek, Erol Güney Simone de Beauvoir, Merlau Ponyt ve Daury’den 

tercümeler yapmıĢ, Hilmi Ziya Ülken’in 1946 tarihinde Existentialisme’in Kökleri 

adlı yazısı Ġstanbul dergisinde yayınlanması, A dergisinde VaroluĢ Filozofları ve 

VaroluĢçuluk özel sayısının yayınlanması, Batıda ortaya çıkan varoluĢçu felsefenin 

Türk edebiyatındaki ilk örneklerini sunmaktadır. 1950’li sonrası Türkiye’de yaĢanan 

çok partili dönem ve akabinde yaĢanan birçok siyasi, kültürel sosyal ve ekonomik 

olaylar toplumu etkilemiĢ, bu etkileniĢi görmezden gelmeyen sanatçılar ise çıkmazda 

kalan toplumun üzüntüsünü, acısını, korkusunu, umudunu, kötümser ruh halini 

eserlerine yansıtmayı ihmal etmemiĢlerdir. Ġncelenen eserlere bakıldığında bilinçli 

olarak varoluĢçu felsefe çatısı altında yapılmamıĢ olsa da felsefenin özellikleri, 
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üretilen eserler içerisinde kendisini rahatlıkla göstermektedir. Bu üretilen eserlerin, 

sanatçılarının hayatlarına bakıldığında ise birçoğunun yaĢantısı ile sunduğu eserler 

geçmiĢinin izlerini taĢımaktadır. Ġnsanoğlunun varlığı, yaĢamı boyunca sürekli 

üretmek ve yaratıcı olma çabası içerisindedir. Yaratıcılık ise var olana bir varlık 

kazandırma çabasıdır. Aynı zamanda yaratıcılık kavramı mevcut olana bir baĢkaldırı 

olarak da tanımlanabilir. Mevcutta var olan, ama yetersiz görülen bir varlığı ya da 

düĢüncenin daha ileriye taĢımak adına gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylelikle aslında 

üretmek ve yaratmak kavramı da varoluĢçu düĢünce çatısı altında insanın öne 

sürdüğü bir olgu olarak da görülebilmektedir. Sanatçıların bu noktadaki tavırları, 

toplumun veya bireyin yaĢamıĢ olduğu ruh halini, izleyiciye mevcut durumu kendi 

bakıĢ açılarından sunmaktır. Bir bakıma sanatçılar bulundukları dönem ve 

yaĢadıkları Ģartlar altında, toplum ya da bireyler üzerindeki izlenimlerini ve bu 

durumdan kaynaklanan huzursuzluklarını görsel bir dıĢavurum Ģeklinde izleyicilere 

sunmuĢlardır. 

 

SanayileĢmenin etkisi altına girerek, benliğini, özünü, yaratıcılık vasfını unutan 

birey, girmiĢ olduğu bu karanlık ve bunalımlı sürecin etkilerini varoluĢçu felsefe 

çatısı altında izleyiciye yansıtıldığı görülmektedir. Edebiyat ile hayatımıza giren 

varoluĢçu felsefenin, resim sanatı ile kimi yerde doku, kimi yerde leke, kimi yerde 

renk ve obje ile görsel bir Ģekilde sanatçılar tarafından ele alınıp izleyicilere 

sunulduğu görülmektedir. SanayileĢme ile baĢlayan teknolojik geliĢimlerin ardından 

yeni bir çağın baĢlaması dünya genelinde teknolojik bir devrim niteliği taĢımakla 

birlikte endüstri çağının geride kalıp teknoloji çağına geçilmesi ile birçok köklü 

değiĢimlerin ortaya çıkması, varoluĢçu felsefenin ilerleyen süreçlerde etkisini daha 

yoğun bir Ģekilde toplum ve birey üzerinde gösterecektir.     
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