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SÖYLEŞİ

Doğa müzesinin parçaları

Yeniden üretilen yaşanmışlıklar 
Claire Arkas, “Yüzleşme” başlıklı yeni kişisel sergisiyle  Teşvikiye’de bulunan Art Shop/İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. Sergi, sanatçının farklı malzemelerle,  

geçmiş veya güncel yaşanmışlıkları, kadınları ve çocukları resmettiği eserlerini bir araya getiriyor. 

Gökçen Dilek Acay’ın zaman olgusunu ve insanoğlunun hem doğayla hem de diğer türlerle hiyerarşik ilişkisini ele aldığı “Gelecekteki İlkel” başlıklı ilk kişisel sergisi, 
Galeri Nev’in konuğu. İsmini anarşist düşünür John Zerzan’ın aynı isimli kitabından alan sergi, 30 Aralık’a kadar izlenebilecek. 

AYŞE B. TOSUN 
aysebtosun@gmail.com 

“Gelecekteki İlkel” başlıklı sergisin-
de Gökçen Dilek Acay, insanı ve gücün 
türsel evrimini farklı mecralarda üretti-
ği çalışmalarla harmanlıyor. Eserlerin-
de saç, sabun, tığ işleme ve mekanik 
heykel gibi birbirinden çok farklı tek-
nikler kullanarak üretim yapan sanatçı, 
geçmiş ile geleceğin, organik ve inorga-
niğin, hareketli ve cansız nesnelerin iç 
içe geçtiği bir dünyayla tanıştırıyor bizi.

Eserlerini birer sanatsal obje olarak 
sınırlamayı tercih etmeyen Acay, onları 
bugün karşımıza çıkan birer arkeoloji 
veya doğa müzesinin parçaları olarak 
konumlandırıyor. Homo sapiens türü-
nün ortaya çıkış serüveninden ilham 
alan sanatçı otorite, itaat, hiyerarşi ve 
kontrol mekanizmaları üstüne yoğun-
laşıyor. Sergiye adım attığınızda da, bu 
temaların net yansımalarını gördüğü-
müz yaradılış miti esintili “Prolog” ve 
oturma eylemiyle iktidar arasında bağ 
kuran “Hayvan Mobilya” gibi eserler 
karşılıyor sizi. Sanatçıyla serginin ana 
temalarından, işlerinin ilham kaynağı 
olan yazar John Zerzan’dan, insanın 
kökenlerine olan yabancılığından ve 
‘gelecekteki ilkelin’ asıl kimliğinden 
söz ettik. 

“Gelecekteki İlkel”in ortaya çıkış yol-
culuğundan biraz söz edebilir misiniz? 
Sergideki eserler nasıl vücut buldu?

“Gelecekteki İlkel” sergisi, iki yıla 
yakın bir hazırlık sürecinin ardından 
son halini aldı. 2013 yılında Norveç, 
Trondheim’da, katıldığım Babel Art 
Space konuk sanatçı programının 
düzenlediği “Bağlantılar” başlıklı bir 
sergide yer almıştım. Bu sergi “Gele-
cekteki İlkel”in bir taslağı niteliğin-
deydi. Hem kullandığım malzeme 
hem de tema bağlamında iki serginin 
benzerlikleri bulunuyor. “Bağlantılar” 
sergisi farklı türler arasındaki ilişki-
leri sorgularken, beden ve mekan 
arasındaki aidiyet duygusuna atıfta  
bulunuyordu. Bunlara ek olarak, sergi-
de zaman ve insanın varoluşunu sem-
bolik olarak resmettiğine inandığım 
eserler mevcuttu. 

“Gelecekteki İlkel”de, eserler öncelik-
le zaman olgusunu sorguluyor. Başlan-
gıç ve sonu kapsayan zaman kaymasına 
dikkat çekmek istiyorum. Bu sergide 
sunulan zaman diliminde muallak bir 
durum var. Ya da seyircinin hangi ge-
lecekten hangi geçmişe baktığını sor-
guluyorum denebilir. Acaba gelecek-
teki ilkel, bugünün insanı mıdır? Bu 
sorgulamaların ışığında, insanoğlunun 
nesne ve özne algısına yeni bir bakış 
açısı sunmayı hedefliyorum. Sergi, is-
mini anarşist bir düşünür olan John 
Zerzan’ın, “Gelecekteki İlkel” kitabın-
dan alıyor. Zerzan, bu kitabında uygar-
lığın ve yabancılaşmanın köklerine ini-
yor ve insanları, onları rahatsız edecek 
gerçeklerle yüzleştiriyor.

Bu bağlamda serginin sacayaklarını 
oluşturan temalar neler? 

Serginin temaları arasında otorite, 
itaat, hiyerarşi ve kontrol mekanizmala-
rı gibi kavramlar bulunuyor. Zerzan’ın 
kitabından ilhamla sergide; zaman, dil, 
tarım, sayısal düzen ve sanat gibi sem-

bollerin insanları doğadan yabancılaş-
tırdığına değiniyorum. Bu semboller 
itaat kurma dürtüsüyle ilişkileniyor ve 
kontrol kavramına işaret ediyor. İnsa-
noğlunun tarım ve hayvancılık uğraşı-
nın gelişmesi, insanın hem kendi nes-
li hem de diğer canlılarla arasındaki 
hiyerarşik düzeni oluşturmuş. Eserler, 
bir fosilin oluşumuna benzer şekilde, 
ölümün ve yok oluşun çeşitli formları-
nı içeriyor. Buna bağlı olarak, sunulan 
eserler bir sergi alanı yaratmaktan öte, 
bir antropoloji ya da arkeoloji müzesin-
de yansıtılan geçmiş algısını taşımaya 
öncelik veriyor.

“Prolog” adlı eserinizde ilkel bir el 
tasviri ve bir elmayla karşılaşıyoruz; 
akla ister istemez Eski Ahit’ten sahne-
ler geliyor. Bundan biraz bahsedebilir 
misiniz?

“Prolog” bir başlangıcı temsil ediyor 
ve insanı ‘şeylerin efendisi’ yapan ol-
guya alternatif bir bakışı simgeliyor. 
Maymunun elindeki elma, uygarlığın 
yeniden tanımlanabilmesi için ikin-
ci bir şans öneriyor. Bu önerinin bir 
maymun türünün elinden sunulması, 
insanoğlunun geçmişine ve ilkel saflı-

ğına işaret ediyor. Uygarlık insanoğlu-
nun zaaflarından, hiyerarşi ve iktidar 
tutkusundan beslenir. Peki kötülük 
nedir? Kötülüğün kaynağı insan mı-
dır? Kötülük dilde neye karşılık gelir? 
Zerzan’a göre, bu alandaki araştırma-
lar kötülüğün kaynağını temsil eden 
dilin, Eski Ahit’in ilk kitabında geçen 
Babil efsanesinde ve cennetten kovul-
ma mitinde kullanıldığına işaret eder. 
Bu işareti takiben, Zerzan insanı ‘şey-
lerin efendisi’ yapan olguyu, insanoğ-
lunun diğer canlıları isimlendirilme 
yetkisini sahiplenmesi olarak kabul 
eder. Adem her canlıya nasıl seslendiy-
se o canlının ismi bu doğrultuda dile 
yerleşmiştir. Buna bağlı olarak, elma 
ikonografik bir sembol olarak karşımı-
za çıkar. İnsanoğlunun tarihsel deneyi-
minin başlangıcı; Adem ile Havva’nın 
iyiliğin ve kötülüğün bilgisini taşıyan 
ağacın yasak meyvelerinden yiyerek ilk 
günahı işlemeleri ve bunun sonucun-
da Cennet’ten kovulmaları şeklinde 
günümüze aktarılmıştır. Bunu takiben 
kadın, doğum sırasında acı çekmeye 
ve kocasına boyun eğmeye; erkek de 
yaşamını sürdürmek için çalışmaya ve 
acı çekmeye mahkum edilir. 

“Hayvan Mobilya” adlı eserde dikka-
timiz oturma eyleminin ardında yatan 
göndermelere çekiliyor. Burada güç 
dengeleri ve türsel kimlik sizce nasıl 
bir rol oynuyor?

Mobilyaları, insana hizmet eden can-
sız objeler olarak görüyoruz. “Hayvan 
Mobilya”da bu sandalye görünümlü 
hayvan-nesnenin, araçlaşan yapısını de-
ğiştirmeyi amaçlıyorum. Hayvanların 
insan türüne hizmet eden, metalaştırı-
lan bir anlayışla insanoğlunun hayatına 
dahil edildiğine inanıyorum. Hayvan 
görünümlü bir sandalye oluşturarak 
oturma eyleminin iktidar temsiline de 
dikkat çekmeyi diliyorum. İktidar aç 
kalmayı sevmez. Kendisini besleyecek 
kaynaklar, yani köleler arar. İnsanları 
hayvana ya da hayvanları insana dön-
dürme arzusu iktidarın dürtüsüdür. 
İktidar, sahip olma dürtüsüyle etki kit-
lesini artırmaya çalışır. Canneti’ye göre 
oturma eylemi, iktidar kurma şeklinin 
bir başka fiili ve fiziki halidir. Oturmak 
için bacaklardan yararlanılır. Bu ba-
caklar dört tane olmak durumundadır. 
Bu bacaklar iktidar sahibini taşımak 
durumundadır. Dört bacak, hayvanın 
bacaklarını temsil eder. Bir sandalye-
de oturma hali birey için ayrıcalıklı bir 
durumdur. Ayrıcalıklı olma halinin ta-
rihsel sembolü olan taht nesnesinin, 
modern karşılığı sandalyedir. Modern 
ve ayrıcalıklı oturma hali, kudreti ve 
iktidarı vurgular. “Hayvan Mobilya”da 
bacak formunun hareketine bağlı ola-
rak, sandalye fonksiyonunu, yani otur-
ma eylemini, gerçekleştiremez. 

Doğadaki en acımasız tür, insan. Sizce 
yaşam şeklimiz teknoloji ve farklı sos-
yal yapılanmalarla karmaşıklaştıkça as-
lında temelinde ilkelleşiyor mu? Ya da 
özünden hiç uzaklaşmadı mı? 

İlkelleşiyoruz çünkü ilerleme kav-
ramının tam olarak ne olduğunu 
tanımlayamıyoruz. Örneğin Sanayi 
Devrimi’ne yola açan nedenleri sıra-
larken nüfus artışı, taşıma ve teknolo-
jinin gelişmesinin yanı sıra, tarımdaki 
ilerleme telaffuz ediliyor. Yani tarımsal 
gelişimi, insanlık tarihinde bir gelişme 
unsuru olarak algılıyoruz. Bense aksi-
ne, bu gelişmeyle sömürgecilik, sınıf 
ayrımcılığı, yağmacılık gibi olumsuz-

lukların insanoğlunu sömürgeciliğe 
yönlendirdiğine inanıyorum. İnsanlık, 
Sanayi Devrimi’ne kadar ve sonrasında 
ne denli iktidar güdümlü yaşadıysa, bu-
günün iktidar-tanrısını da kendi türü 
olarak görüyor. İnsanların geçmişten 
bu yana olumlu bir ilerleme kaydettiği-
ne inanmıyorum. 

Sizin için gelecekteki ilkel kim? Onu 
neler bekliyor? 

Gelecekteki ilkel de biz Homo 
Sapiens’ler. İnsanoğlu, milyon yıllık 
bir evrenin tarihinde sadece birkaç bin 
yıllık bir dönemde var olmuş bir tür. 
Kendi türümüze uygun dil, din, para 
gibi kavramlar oluşturmuşuz. Buna 
ek olarak, son 100 yılda teknolojinin 
kanatları altında geleceğimizi inşa et-
tiğimize inanmışız. Oysa insanlık bir 
döngü içinde yaşıyor. Biz olayları 50-
100 yıllık bir bakışla, geçmiş ve gelecek 
algısının dışında, şimdiki zaman ve ya-
kın geçmişimizi temel alıp değerlendi-
riyoruz. İnsanlık yüzyıllardır yıkımlar 
ve savaşlarla kitlesel olarak yok oluyor. 
Bugün, popülist liderlerle dünyanın 
yerle bir olmasını seyrediyoruz. Akıl al-
mayacak bir durum. İnsanoğlu kendi-
ni fazla önemsiyor. Öncelikle, insanın 
‘ben kimim’ diye sorması gerektiğine 
inanıyorum. Eğer gelecekteki ilkel, 
kentleşme, nüfus artışı ve tüketim gibi 
problemleri doğru tahlil edemez ve 
önlemlerini almazsa, kendisini iyi bir 
gelecek beklemediğinin farkında. İşin 
içler acısı tarafı, tüm bu göstergelere 
rağmen, insanlığın alışkanlıklarını sür-
dürerek bu yıkıcı kapitalist sistemde, 
her şeyi tüketmeye ve yağmalamaya de-
vam etmesi. 

Eserlerinizde hareketli-cansız, organik-
inorganik, geçmiş-gelecek gibi kavram-
ların çarpışmasına şahit oluyoruz. Bu 
çarpışmayla aydınlatmak istediğiniz 
noktalar neler? 

Eserlerde, çoğunlukla hayvanları sim-
geleyen nesnelere mekanik detaylar 
ekliyorum. Böylece bu mekanik yapı 
onların hayatın bir parçası olduğunu 
simgeliyor. Heykel formundaki hay-
vanlar, hareketli halleriyle robotik bir 
özneye dönüşüyor. Hayvanları temsil 
eden heykellerdeki ortak nokta, on-
ların yaşayan bir birey olma ihtimali-
ne odaklanıyor. Onlar, insanoğlunun 
dünyasında yaşayan bir canlı olarak al-
gılanmıyor, nefes alıp vermek dışında 
bir özelliği olmayan bir objeye dönüş-
türülüyor. 

Örneğin, deney fareleri bu sergide 
insanoğlunun en kirli tarafını temsilen 
yer alıyor. Bu modelleri, teknolojinin, 
bilimin ve insanın hizmetinde kulla-
nılan bir türü temsil ettikleri için bir 
kez daha farklılaştırma gereği duydum; 
onlara yeni ve inorganik yaşamsal bir 
boyut kazandırmak için motorla donat-
tım. Bu nedenle figürlerin hepsi kendi 
absürt değişimlerinin yanında motor 
ve programlamayla hareketlendirilerek 
bir başkalaşıma giriyorlar. Bu değişim-
de, insan eliyle oluşturulmuş karşıt bir 
tavır sergileniyor. Bu tavır, insanoğlu-
nun etrafını kontrol etme sapkınlığına 
bir cevap niteliğinde. Farelerdeki hare-
ket unsuru bilimin bu deney fareleriyle 
kurguladığı dünyanın tersini yansıtma-
ya ve mekanik bir bireysellik katmaya 
çalışıyor.

“‘Prolog’ bir başlangıcı 
temsil ediyor ve insanı 

‘şeylerin efendisi’ yapan 
olguya alternatif bir bakışı 

simgeliyor. Maymunun 
elindeki elma, uygarlığın 
yeniden tanımlanabilmesi 

için ikinci bir şans öneriyor. 
Bu önerinin bir maymun 

türünün elinden sunulması, 
insanoğlunun geçmişine ve 
ilkel saflığına işaret ediyor. 

Uygarlık insanoğlunun 
zaaflarından, hiyerarşi 
ve iktidar tutkusundan 
beslenir. Peki kötülük 

nedir? Kötülüğün kaynağı 
insan mıdır? Kötülük dilde 

neye karşılık gelir?”

Gökçen Dilek Acay, “Prolog”, fiberglas, 72cm (yükseklik), 2016 Fotoğraf: © CHROMA
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Claire Arkas, son iki yılda üretti-
ği çalışmalarını 10. kişisel sergisi 
“Yüzleşme”de izleyiciyle buluşturu-
yor. Kasım ayı sonunda Teşvikiye’de 
yer alan Art Shop/İstanbul’da açılan 
sergi, 24 Ocak’a kadar ziyaret edilebi-
lecek. 40 eserden oluşan sergi yaşan-
mışlıkları temel alırken, hem iç hem 
de dış mekanları gösteriyor. Çocuk ve 
oyun, yalnız kadın figürleri, yansıtan 
yüzeyler, pencereler ve bina giydirme-
leri Arkas’ın çalışmalarında karşılaştı-
ğımız temalardan birkaçı. “Bu sergide 
geçmişte yaşadığım veya güncel olarak 
deneyimlediğim konulara bazen açık-
ça, bazen sembollerle değindim” diyen 
sanatçıyla sergisini konuştuk. 

Yeni serginiz “Yüzleşme”nin teması ev, 
çocuk ve oyun kavramlarını içeriyor. 
Siz serginizi kurgularken nasıl aşama-
lardan geçtiniz, nasıl bir kurgu tasarla-
mayı amaçladınız?

Bu serginin kurgusunu planlamadım, 
kendiliğinden oluştu. Uzun zamandır 
iç ve dış mekan teması üzerine işler ya-
pıyorum. Ev hallerinde insan figürleri-
ni ve insan ilişkilerini konu alıyorum. 
Son dönem işlerde bunlara çocuk ve 
oyun teması da eklendi. Bu sergide 
geçmişte yaşadığım veya güncel olarak 
deneyimlediğim konulara bazen açık-
ça, bazen sembollerle değindim.

Resmettiğiniz ev içi sahnelerde eşya-
ların ve figürlerin detaylı tasvirleri var 
ve kompozisyonlar son derece renkli 
oluşlarıyla dikkat çekiyor. Bu çalışma-

ların yarattığı duygular üzerine neler 
söylersiniz?

Monokrom işleri çok sevmeme rağ-
men renkçi işler yapıyorum. Gördü-
ğüm renkleri aktarıyorum. Renkçi 
üslup konuyla çelişki yaratsa bile, bir 
yandan hüzün gibi duyguları daha ka-
bul edilebilir, görünür hale getirebili-
yor diye düşünüyorum.

İşlerinizdeki izlenimci üslup başından 
beri var olan bir özellik mi? Daha önce 
geçtiğiniz aşamalar neler oldu? Bu an-
lamda sanat üretimlerinizi nereye ko-
numlandırıyorsunuz?

Her zaman etrafımdakileri gözlemle-
yerek onları resmettim ve buna bağlı 
olarak izlenimci bir üslubum var ama 
resim, aynı zamanda kendimi ifade 
etme şeklim. Seçtiğim konuların be-
nim için bir anlamı, yaşanmışlığı var. 
Salt mekan çalışmalarında da mekanı 
tasvir etmeyi değil, onu başkalaştırma-
yı, ona yeni bir bakış açısı getirmeyi 
tercih ediyorum.

Nasıl bir çalışma yönteminiz var? Mo-
delle mi, fotoğraf çekip mi çalışıyor-
sunuz yoksa tümüyle imgelemden mi 
hareket ediyorsunuz?

Figürlü çalışmalarda mutlaka bir de-
sen, altyapı çalışması yapıyorum. Mo-
delle de çalışıyorum. Zaman zaman 
fotoğraftan alıntılar yapabiliyorum.

İşlerde belli bir yaşanmışlık var mı yok-
sa tümü hayali dünyalar/sahneler mi?

İşlerin çoğunda geçmiş veya güncel 
yaşanmışlıklar var. Kompozisyonlarda 
da bazen hafızamdan yola çıktım, bazı-
ları da hayali diyebilirim.

Serginin başlığı olan yüzleşme, bir an-
lamda kimi işlerin neşeli haliyle çeli-
şiyor. Neden yüzleşme temasını başlık 
olarak seçtiniz?

Yaptığım bir resmin başlığını koy-
dum. Bir kişinin bir kuklayla yüz yüze 
gelme, sessizce sohbet hali var. Yüzleş-
meyi insanın yaşamıyla yüz yüze gelme 
hali olarak düşündüm. İnsanın haya-
tında olumsuzluklar olduğu gibi, naif 
mutlu anlar da oluyor ve onlara özlem 
duyuluyor.

İşlerinizde kullandığınız teknikten bah-
seder misiniz?

Değişik teknikleri kullanmayı sevi-
yorum. Tuval üzerinde akrilik ve yağ-
lıboyayı, kağıt üzerinde ise teknikleri 
karıştırmayı seviyorum. Suluboya, pas-
tel, guaş, karakalem kullanıyorum. Li-
tografi baskı tekniği de desenleri daha 
derin veya farklı çalışmamı sağlıyor.

Daha önce İzmir, Ankara ve İstanbul’da 
kişisel sergileriniz oldu. Yurt dışında 
sergi ya da bir sanat galerisi ile anlaşma 
düşünüyor musunuz? Böyle bir adım 
atılsa hangi ülke ya da şehirde eserleri-
nizi sergilemeyi tercih edersiniz? 

Dünyanın birçok yerinde sergi açma-
yı isterim, yine de İsviçre ve Fransa’da 
açmak benim için daha anlamlı olur 
çünkü sanat eğitimimi bu ülkelerde al-
dığım için bir duygusal bağım var.

Kendinizi resmettiğiniz eserleriniz de 
var. Kendinizi resmederken ne hisse-
diyorsunuz? 

Yalnızca gördüğümü aktarıyorum 
ama genel olarak bir melankoli hisset-
tiriyorlar. Claire Arkas, “Evcilik”, akrilik, 80x100cm


