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--~------1eo1ojiILEtkile
Feyza ÖZGÜNDOGDU

(Jenny BEAVAN)*

Seramik sanatı insanın varoluşundan beri köklü bir yere sahip olmuştur.

Günümüzden 9000-10000 yıl önce, mezolitik avcı-toplayıcılar devamlı bir fi

ziksel ve sosyal değişim süreci geçirmekteydiler. Bu topluluklar, yaşamla

rında kullanmak üzere hangi gereçleri üreteceklerine, hangi doğal kaynak

ları kullanacakları ve hangi sosyalortaklıkları oluşturacaklarına dair karar

lar vermekteydiler.

Bu yapılanma döneminde, insanoğlu sahip olduğu yaratıcılığı sayesinde,

yaşamını, isteklerini, hayallerini ve çevresini algılayışını, kaya resimleri, taş

heykeller ve kil figürinler ile betimlemiştir. O zamanlardan beri insanoğlu

yabanıl doğayı kendi yararına kullanıp, kontrolü altına almaya çalışmakta

dır.

'Anlama çabası', 'direnç', 'öfke ve kabullenme', teknik başarılara ulaşma sü

recinde yaşadığımız psikolojik deneyimlerdir. Maddesel ve ruhsal gizemin

altında yatanı kavramaya çabalamak, insanın doğasının ve yaşam döngüsü

nün bir gereğidir. Bu çaba, gerçek ve sağlam bir araştırmayı gerektirir.

Malzemeyi somut yararının ötesinde 'bir ifade aracı' olarak kullandığımız

çağımızda ise, kendi aramızdakive yaşadığımız çevre ile olan ilişkimiz baş

lı başına bir konu olarak görülmektedir. Bu konu, sosyal sorumluluk ve ki

şisel yaratıcılık arasında yer alan bir karakter ile dikkat çeker. Nesne temel

li yalın düşünceden, karşılıklı ilişkilerin incelenmesine doğru, değerlerin

• Ceramics Review, 179 EylüVEkim 1999



cuudı csunonı.

Ç~n~~, ıın« Cl!'

zenginliğine dayanan devamlı bir gelişim her za

man olagelmişur. ~ lalzemeye dair bu süre", dü~U

nüp hissetme miz i, karsdık verip. çeş i t l i bak ış açı

ları biçi mlcndirmemizi "e yeni es tet ik deneyimler

yarat rnamızı sağlayaca k çcşu l i sanı lan k:ı r~ I I11 IZ;ı

ç ı ka rır.

Sanatsa l etk i n liğ in ıcırıcl inde , doğaya yö ne lik güç

lü bir kıygı da ima va rolmuştur. Bu yaratim sü re

ci. olusum. çürüme. hareket "e denge ile. sonuç

olarak enerjinin akı~ı 'e bu gerçeklerin iliskileri ile bağlantılıdır. Bilim

adamları gibi sanatçılar da. cahşmalannda değişim . yapı n:' fonks iyon gibi

doğ:ıya üzgü il işkiler ile ilgilenir. Bunun ya nında sa natemın psi ko lojik ya da

metafiziksel inceleme olarak nitelendirileb ilecek eğil i m l eri de b ulu nabili r.

19-)()' lerele j o se ph Beu ys bilim. sana t, doğa ve toplumun k . ı rşıl rkh cıkilc

slm içinde birbirlerini etk ileyen enerj i ala nla rı o lduğu fikrini ortaya amuştı .

Bu alanların he rhangi birinde olacak bir değişim. d iğerleri n i de ctkilcycbil
mcktcdir.!

Jeoloji bilimi. vc-rvüzünün tarihiyle "e onun sürekli değişimi ile ilgilenen bir

alandır. Bu alan. yer kahuğundanya da güneşten kayna klanan g(h:lerin ka

ya kütleleri üzerindeki etkilerini inceler.

Jeolojik araştı rma lar xırasında karsı la ılan kil yatakları. sunduğu mincralo jik

SOI1lH... ları n ötesi nde, ye ni yaşam hicimlcrinin oluşumu için fı rsat anlamına

ge lir. Kiliri çıka rı lıs ı. ıcmiz lcn işi "e ku lla nıma ha zırlanışi run hiç b ir a ş ama

sında herhangi bir yaşam biç iminin kendiliğinden oluşumundan ba hsedile

mez: Bu vasarn. hangi tür olursa olsun. bir dış gık [a rafından hicimlcndiril

mevi gerektirir.

Seramik sanatı tarihinde Peter Vou lkos . kili işlevsel özel liğinden ayıran

önemli bir karakterdi r. Sanaremin çalışmala rı. kilin ardında yatan güçlü je

o lojik oluşumu hisseniren. ke ndine özgü doğal b ir karakte r ta şı r. Bu se ra

mikler. gccı ni şi ve )'U an yaşa na n dünyay ı an la t ı r . Voulkos ' un ya l ın lığ ı scç

ı ncsi ve sın ı rla ma la rdan kaçınması sayesinde kilin ya ra t ıcı ve aynı zamarı 

da yo k edici enerjisi çalısmalarmda hissedi lir.

İ spa nyol sanaıcı Claudi Casunovas' nın seramikleri. Voulkos' un çalışmala

rında hissedilen karakteristikleri ta-'.:'ır: Kilin pişirimine dek geçirdiği donnıa

koşullan. erozyon "c çözülme gihi jeolojik yolculuk. bu çalışmalarda yan

sımaya devarn eder. Cuxmovas. kullandığı b ünyeye. pişti ğinde yanıp yok

o lacak maddeler katar "e fark lı kil t ürle rin i kat ma nlar halind e uygular. Böy

lece çalışmala rında doğa l jeolo jik oluşu rnlara henzer etkiler gözleni r. Sanat -

1'Howto explaınJoseph B{'Uys lo Peter Puller. Roben Lamb, ModemPanters



~.. ı kiliri. madde ve yaşarn d öngüsünün bir p3r\'asl olduğunu hissenirmek

için doğ:ıc,:I:ım:1 olarak c.::ılı~m:ıyı seçmiş t ir .

Casunovas çalışmalarında ü sl upl aşmak ta n ka çınır. Ryoji Koje bu konuda

"Öylt: diyor: "Bir tarzı tarnarın ile takip ermek. kişiyi tekram g ötürür, bu be

seramik dilinden uzak bir tavırdır" !

Japon heyket sanatçısı Yo Akiyarna ' nın ça l ışma lannda da. Casunovas nın

tavrına henzer hir arayış kendini gösterir. Akiyarna . kil ile kişisel ilişkisinin

özünü bulmak için, bir nesnenin kabuğunu soyar gibi bir yöntem ilc çalı

şır. çocuksu bir .sezgi ilc çamura dokunur. Algrlara dayalı bu biciıulcndirmc

arılayışı. Akiyaına' nın kil ile güçlü bir cağ nşım ı yakalamasını sağlal11l~tır"

"Kili kullanarak biçinılcr oluşturmavı bırakıp, ki liıı kendi biçimi içinde ya 

ra tı cı h ir başlang ı ç noktası b u lmaya ç a l ış ı yorum" .

Akiyanıa, ç:ı lı~tığ! çarnur küt lesinin y üzeyini alev ile kontrollü olarak kuru

rup ve oluşan kabuğun soyulabildiğini g örmüşt ür: Bu yöntem. zihinde 'ki

lin derisinin olduğu fikrini doğurmuştur. Bu işlem süreci, aynı z:.ım:ınd:ı ki

lin niteliğine özgü 's ürekli de ğişim ve oluşum ' kıraktcrini destekler: Yüzey.

önce 'i \' tabaka ' iken. kabuğunun soyulmas ı ile daha sonra 'd ış yüzey' olur.

Bu uyarlamalar merafiziksel bir yaklaşıma işaret eder: Sanatçının imgelemi

bu aşamalarla giderek genişler. Biçimin iskelet yapısı fraktal (kendine ben

zer , (self-similar) Mandelbrot) olarak, yüzeyde g örünenden . içcrtyc doğru

devamlılık gösterir. Bu yapı, jeolojik yapılarda da olduğu gibi . cekirdekten

itibaren sıkışarak oluşmuştur. Akiyaına' nın yaratıcı tarzının temelinde ya

lan. yüzey ve iç yapı arasındaki bu i l iş k ile rd i r .

Kilin oluşuru süreci düşünüldüğünde, akla ~u soru geliyor: Acaba kil in b u

oluşum süreci ınceaz i olar:ık nası l yansıulabilirr Kil b un u sağlamak için ne

kadar uyg un bir ı na l zcmcdir? Kilin sa mimi. kendine özgü nitelikle rin in ve

oluşum süreçlerinin çalışmalara vansunası . kilin geçmişinden sızan özellik

leri sezebılecek sanatçının duyarhl ı ğına bağlıdır." Biz insanlar. biçimlerin

hcnzı.:rliklerini farkedip. düşünce ve duygularımızlahu ilişkileri birleştirebi-

2 C!audı Cannctas, Galere Sessan Ca~lcg ..e,Tony Birki

YOXi A.ki}'am~,

'Border SJ"lel11 LIım,

ı1 7XınXJ6ı cm



J.~N Lunrunn
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Grınll ven,Vı, 1996,
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Kosuru ee Se:ım. ;'"

lcn ve aynı zamanda bu yetinin fa rkında olan tck

ca nl ı ıüruvüzdür. Bu. tasarlayabilmc yeteneğimizin

bir sonucudur" (Dawkins. Unweaving the Ja cques

Kaufrnann' a güre "İmgelern (imagination) malze

menin kendi niteliklerinin ve şiirsel enerj isinin he

lirmesinderı kaynaklanır" Kaufrnann ' ın çahsruasm 

tb. 'süreç n: değişim ilkesi ' vardır. Sanatçının uygu

lamalan. doğanın gerçeklerine bağlı olarak . yalın

h ir nitelik taşır . Ça l ı şma. kilin önerilerine her za 

man açıktır. Biçim. enerji etkileşimleri sırasında

oluşurken . malzeme de ye ni anlamlar kazanmaya

haslar.

Kaufman ' ın calışma süreci belirli psikolojik e n eleri içerir: Öncelikle . tasa 

rımın serbest çe ortaya \'ıkacağı rahatlama evresi vardır. Ardından bilinealu

nın hclirdi ği , malzeme n' işlemleri bir araya getirme aşaması yaşanır. Fikir

ıcli ..tirme etkinliğiyle bilinçaltı belirmeye ha ..lar. Doğal malzemelerin oluş

orduğu geni~ hir çe vrede Kauffman kc rpi ç, kil, tuğla ve ta şı kullanmayı ter

cih ederek bu malzemelerin doğa! karakterlerine. metaforik lx-nzcrliklcrinc,

insanın k ökcnlerinin ve jeolojik süreçler inin ilişkisi konusuna g öndermede

bulunur.

~falzeme ve oluşum sürederine yönelik benzer bir yaklaşım. Bingül Başa

rır'ın . bu anlam da ğarcıjimm kökenier ini ve ge leneklerini incelemesiyle çe

ş i t lcnir . Özellikle linyit yapıları nın do ku özelliklerinden e tkilenen sanatçı

bu konuyla ilgili uzun araşnrrnalara girişmiştir.

linyit; k öm ürürı oluşma s ürecind e. bataklık bitkilerinin birikimilerinin. çü

rüme. yo ğunlaşm.ı \'C,:' tekrar yapılanmasıyla oluşur. Maddenin çürüme, ho

zul ma. hareket. yerleşme ve ye niden biçimle ndirmc gihi dönüşü mler in i in

celeye n sa naıcı. linyit. volkanik taş. kil ve cam gibi doğanın 'çöp ürünleri

ni' se ramik teknikleri ile yen i ya p ıl ar icinde diriiterek hir araya getirir. Ça

mu r b ünyeye katılan linyit . pişirim işlemiyle değişime maruz bırakıhr: Lin

yitin metal i \"eriği nedeniyle yo l açab i lcceğ ! doku ve hiçim kayb ı olası l ı k -

larının kontrolü için test le r yapılır.

Sanatçı bu uygulamalar ile .çamurun ve k öm ürün

hikayesini ta~ıyan dağılmış tüm parcaları. ycnl bir

malzernede toplar, bu malzemeler, birleşik ve bir

b irleriyle i lişk ili bir işlem dizisi haline ge lirler.

Japon seramikci Satoru Hoshino . duyularmuz.

uyarmak için sezgilcrirnizi serbest hırakmadrkça

hiçbir şey i kavruyamayacağ umza inanarak. çahs

malarında ma lzemeleri Ye i ş lemle ri kullanışi ho-



yunca. sezgisel ve de ğişken bir tavırla.

kimlik ve mekanın ili şkilerini anlatır.

Algı , düşünceleri aşıp de ğiştirerek eyle

me geçirmeye dayanan, kendi etkiıuizle

bağlantı kurarak dış gerçekliğin kavrurı

masina dönük bir iletişimdir . Bu senkro

nize görüntüler, sanaıçıdan kaynaklanıp

izleyicinin bilincinde ve hahzasmda heli

ren ifadelerdir. i loshino' nun ifadesi ilc:

"Bir mekanın enerjisi ancak orada bulu

narak ve o mekarıla doğrudan bağlantı

kurularak hissedilebilir. Sanatçı mekanı

ile bir yakınlık ve ortaklık hissetmediği

sürece hiçbir şey g örünür kihnamaz ya da ya p ıl a ndinl amaz 'Mekan a hakim

olmak ' ile kastedilen budur".

Hoshino 'elleri ile d ü şünürken'. fiziksel ve ruh sal duyumlarını çalışmasına

iletir. dokunma duyusuyla kendine üzgü bir yak l aş ım gclişurir . İnsan bcde

ni. en önemli sinya lle ri ik-ten bir araç ve geçle-i bir kabuktur. Bu . malzeme

ik ilişki içinde iken bedenin ve zihnin simbosis halinde olmasıdır. Sanatçı

nın s<..',·tiği yaratıcı işlem süreci , ki ~iyi i>zgürlüğe taşır ve bireyin varlığını

diğer bireyden en açık şek ilde ayırır. Bu nedenle yarauru süreci boyunca

aranması gereken en önem li uyarıcı , sanatçının bilincinin , düşüncelerinin ,

duygulannın ve evreninin bulunduğu konsantrasyon durumudur.

l loshino' nun varoluşu dair inancı şöyled i r: "Tüm yaşamın bir parçası ol 

duğumuz bilincine vardığuruzda. toprağa. ha vaya. suya . güneş ışığına ve

canlıların tüm çeşid ine organik o larak bağlı hale ge liriz. Bu bilinç nokrasın

da yken , sanatsal ya ra tım etkinliğinin doğayla karşıhklı ilişki içinde faal bir

bağlantı kurmak anlamına geldiği sö yle neb ilir. Sanatçı. ya~a ııı gücü ile yer

yüzü arasında bir ba ğlantı rolünde. ça lışma la rın özündeki gü çlü , primirif

enerjileri ve mekanları keşfeder.

Psikolojik ve teknik kaynakları koordine ederek. hayalgücü ve nesne

arasında hir iletişirn yaratılabilir. Böylece d ü ş ünceden som ut iradeye ve tek

rar d ü şüneeye doğru devamlı bir süreç sağ l anab i l i r. Duyularmuz ne sneleri

bedenimizin aracılığıyla so rgular, bu diyalogda duyulanmiz ve scz

gilerimizin karşısında doğanın bütünü yer alır .

. Ayrıca lı k l ı olalım ya da olmayalım. bireyler olarak özel varlıklanz.

Dahası, bizlere gözlerimizin neden açık olduğu ve neden gürebildiğimizi

anlama fırsatı lxıhşcdilmişıir. kapanana dek, kısa bir zaman için ve daima'!

(Riclıard Dawkins , Urıweaving the Rainbow).

Zengin kaynaklara sahip doğa, sunduğu anlam dünyasında oldukça

Siltanı Hoshmo·.{ncient
Woo<U4nd VII"

390xl075x170 cm,
1998 (For Shmıı

Mımhmi)



Jenny Benın, W2di,
NegI!V Deen :ım

Kum ve C..m 3iX56cm

c ömerttir. Araştırma ve denemeler yapılarak,

sonuçları karşılaştırıp değerlendirerek ben

zerlikler keşfedilebilir. kilin potansiyelinden

ve gü cünden daha derin anlamlar

ç ıkanla bilir .

Diğer doğal malzemelerin yanında ya ş amaya

devam eden bir mal zeme olarak kil , gelenek

sel işlemler ve ye ni bakış a çıları ile kendine

özgü niteliklerini sergileyeb ilir,

Seramik. ha yal gü cünü uyaran , ye ni araştır

malara her Z::II11<1 n açık, küresel dünyada

yö res el bir dildir ve henüz çözü lmemiş bir alandır.


