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Murat Morova; içeriden dışarıya dökülenlerle, dışarıdan içeriye sızanlar ara-

sında, saydam bir zeminde; gelenekle, tarihle, tasavvufla, yazıyla, kentle, doğayla ve 

bedenle temas kurar. Bu temasta zaman, temsille soyutlama arasında süzülür ve bel-

leğin kozalaksı yapısını aşarak şimdiye tutunur. Beden ise bir yandan resimle çizgi 

arasında silüet olur, öte yandan yazıyı yahut dili sahiplenerek zamanlar ve mekânlar 

arasında göç eden bir özne.

Morova üzerine yazarken, sözün beden ve ruha taşınması kaçınılmaz. Onun 

eserleri hakkında düşünürken, antik çağdan modern çağa ruh ve beden hakkındaki 

öğretiler kimi zaman yakınlaşır kimi zamansa birbirinden tamamen kopar. Modern 

felsefenin kurucusu olan, bedeninin bilgisinden hep şüphe duyan ve sadece zihne 

güvenen Descartes; antik çağda beden ve ruhu anlatırken, bedende ikamet ederek bil-

giye ulaşmamızı sağlayan, göç edebilen ruhu yücelten Platon; beden ve ruhun bir ara-

dalığını savunan ve ruhu, bedeni örgütleyen bir ilke olarak kabul eden Aristoteles, ya-

hut Merleau-Ponty’nin bedende başlayan, bedende süren ve bedeni tekrar hatırlatan 

felsefesi… Dördü arasında özellikle dünyayı algılamayı bedenin özne ve nesne oluşu 

eşliğinde ontolojik-fenomenolojik bir yaklaşımla ele alan Merleau-Ponty, şüphesiz ki 

Morova’nın külliyatıyla doğrudan diyaloğa girer.

Beden, ruh ve zihinden söz açıp zamanın kalınlığı boyunca Morova’nın resimle-

rinde dolaşırken, yeryüzünü giyinmiş bedenin etrafını çeviren bireysel ve toplumsal 

kuşatmayı sezeriz. Bu sezgide beden ve ruh ikiliği / yakınlığı Morova’nın sanat ta-

rihsel, kültürel ve tasavvufi referanslarıyla adeta zamanın rahmine yayılır. Şimdiden 

düne bakış, bedenden yazıya varış, yazıdan bedene akış… Sonsuz bir kuşatmanın var-

lığını ve bedeni yırtarak gerçekleşebilecek kopuşu resmeden Morova, yine sonsuz bir 

kasıtla bu kuşatmayı ve kopuşu tüm serilerinde tekrar eder ve bu tekrar tıpkı evrenin 

hareketi gibi döngüseldir. Gece ve gündüz gibi karanlıktan aydınlığa kavuşan; tehlike 

ve kurtuluşu, hareketi ve durmayı, korkuyu ve korunmayı içeren bir dile geliş…

Sanat yapıtının olagelmesi, özne - nesne birlikteliğinin ‘görünür’ hale gelmesi ve 

bedenin de dile gelmesidir. Beden, algıyla dile gelirken dünyayla da iç içe geçer. Bu 

bağlamda sözü Merleau-Ponty’e verirsek: “Ressam vücudunu dünyaya vererek dün-

yayı resme dönüştürür. Bu töz dönüşümlerini anlamak için, işlem yapan ve şimdi var 

olan vücudu bulmak gerekir - bir uzay parçası, bir işler demeti olmayıp bir görüş ve 

hareket girişikliği olan vücudu.”2 Eylem halinde ve algının çok biçimliliğiyle dile gelen 

beden; Morova’nın üretiminde tenini dünyaya, dünyayı da kendi tenine nakşettiği 

nefes olarak karşımıza çıkar. 

Morova’nın bedenleri ilk bakışta İslam kaligrafisiyle biçimlenerek dünyayı sırt-

lanmış gibi görünse de, aslında bundan çok daha fazlasıdır. Zira bu çizgi bedenler 

sanatçının belleğidir, inancıdır, biriktirdikleridir, gördükleridir, dokunduklarıdır, ar-

zusudur, jestleridir. Çıplak bedeni / bedenleri, batının güçlü ve güzel estetiğini, doğu-

nun mistisizmiyle kavuşturur. Çöken, sarılan, zıplayan, uçan, arzu duyan, kapanan, 

tutunan, koşan, mücadele eden çizgi bedenler… Kaslı, çevik ve dinamik yapılarıyla 

Atina Akropolisi’nde, Parthenon Tapınağı’ndaki metop kabartmalarından biri olan 

Kentauros ile Lapith mücadelesini akla getiriverirler. Yunan sanatının kusursuzu ara-

yan, insan bedenini evrenin en güzel yaratımı sayan ve mükemmel bir yontu ile tanrı-

sallığa ulaşmaya çalışan estetik dili, tasavvufun Vahdet-i vücûd düşüncesiyle yan yana 

gelmiştir. Murat Morova’nın üretiminde varlık; dünyada olmak / dünya olmakla ilgi-

lidir. Beden hem dünyadır, hem de dünyadadır. 

Morova’nın üretiminde, Merlau-Ponty’nin de ifade ettiği gibi, algı olan biten her 

şeyin merkezindedir. Hem resimlerinde karşılaştığımız bedenler, hem de Morova’nın 

algılayan bedeni, performatif bir üretim dilinin kesişme alanıdır. Bir başka deyişle 

Morova, algılayan ve algılanan beden olarak hem şeylerin içindedir, onlardandır ve 

oradadır, hem de algıladığı her şeyi bedene taşır. Bu örgüsel bir ilişkidir ve Merleau - 

Ponty felsefesinin işaretlediği dünya ile beden arasındaki bağlantıdır. Kozmos ile kaos 

arasında algılayan ve algılanan, gören ve görünür olan kaligrafik beden, Morova’nın 

anlatısında bu iki ayrı edimin birbirini bütünleyen iki ayrı yüzü gibi karşımıza çıkar.

Sanatçının estetik pratiğinde temellük; kaligrafik bedeni köklerle, unutulmuş-

la, sanat tarihiyle, edebiyatla , felsefeyle, müzikle bağlantıya sokar: Beden onda ger-

çekleşen ve ona yönelen her şeyi, anın ve yerin gerçekliğinde örer. Bulunuş alanında 

gerçekleşenler dünü ve geleceği sürekli hatırlatmazlar ama onlar hep vardırlar. Mo-

rova’nın algı deneyimi ve zamanla teması, döngüsel bir koşullulukla birbirine bağla-

narak ortak bir ufuk hattı, devingen bir atmosfer yaratır. Merleau-Ponty’e göre bu, 

“bedenin odaklandığı her harekette şimdiyi, geçmişi ve geleceği birleştirmesi, zamanı 

salgılaması, daha doğrusu zaman tarafından ittirilmeden doğada ona yer olmasıdır.”3

Morova dünyayı kendi aracılığıyla görür. Dışarıdakiler ve beden aynı bütünün 

parçalarıdır, birbirlerini giyerler. Merleau-Ponty bunu “algısal inanç” olarak tanım-

lar. Şeylerin kendisini görürüz ve bu aynı zamanda dünyadır. Algıladığımızdan şüphe 

duymayız. Çünkü beden de hem dünyadaki şeydir hem de algılayan öznedir. Algısal 

inanç, bedeni ve şeyleri içi içe geçirir. Morova evrenin içinde ve evrende bir nefestir. 

Tasavvufla kesiştirdiği dünyayı görme, dünyada olma halini, algısal inanç gerçekliğiy-

le biçime kavuşturur.

Murat Morova dünyayla daima temastadır; ışıkla, toprakla, şeylerle… En çok da 

gizlenen, unutturulan, eksik bırakılanla. Bir başka deyişle, yaşamın içinde eksik olanı 

dünden şimdiye taşıyarak gözümüze iliştirir Morova. Görünür ve görünmezlik düze-

yinde bir tür hatırlama yaşatır, görünür olan her şey aynı zamanda görünmeyenle de 

ilişkilidir.
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Murat Morova, İnsan-ı Kamil, 2009
Tuval üzerine karışık teknik, 50x150 cm
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Murat Morova, İsimsiz (Ravî Serisi), 2015
Kağıt üzerine karışık teknik, 70x50 cm

Murat Morova, İsimsiz (Ravî Serisi), 2015
Kağıt üzerine karışık teknik, 70x50 cm

Murat Morova, İsimsiz, 2015
Tuval üzerine karışık teknik, 60x60 cm

Murat Morova, İsimsiz, 2017
Ahşap panel üzerine karışık teknik, 50x50 cm

Murat Morova, İsimsiz, 2017
El dökmesi kağıt üzerine akrilik ve suluboya, 97x75 cm
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Ölüm Hatıra Gibidir1

U R A S  K I Z I L

“Hep ağaçların devrilmesini izledim, dünyanın kesilerek açıldığını

ve çürümeye terk edildiğini gördüm.”2

Ursula K. Le Guin

 

Murat Morova’nın Galeri Nev İstanbul’da açılan son kişisel sergisi Cosmic Lat-

te 2019 yılında, pandeminin ortaya çıkmasından on ay önce gerçekleşmişti. Bu sergi 

ölüm, yaşam, evren, insan ve doğa kavramlarının sorgulandığı; zaman ve mekândan 

azade bir hakikat anlatısıydı. 2019 tarihli “Murat Morava’nın Evreni: Cosmic Latte” 3 

yazımda da vurguladığım üzere, Cosmic Latte’nin hikâyesi ölüm - yaşam dualitesi gibi 

evrensel bir gerçekliği açık ettiğinden, serginin süresiyle sınırlı değildi. Bugün de anlı-

yoruz ki sergi, hem tarihsel konumlanışı hem de kavramsal çevçevesi bakımından bir 

anlamda “mâlumun ilâmı” olarak günceliğini korumaya devam ederken, aynı zaman-

da bilinen ama dillendirilmeyeni teorik ve formel düzlemde tartışmanın merkezine 

çekmektedir.

 Morova’nın üretiminin arka planını yoğun bir literatür okuması ve teorik bil-

gi katmanları oluşturur. 2019 yılına döndüğümüzde, sanatçının uğrak noktası olarak 

Alman Romantizmi’ne, bilhassa da Caspar David Friedrich ve Hölderlin’e yöneldiği 

görülür. Friedrich’in resimlerinde görülen ufak insan figürleri, doğaya hükmetmeye 

çalışan insanın doğa karşısındaki yetersizliğini ve çaresizliğini imler. Friedrich’in bu 

figürleri, Descartes’tan bildiğimiz özne - nesne ayrımına dayanan; varlığı düşünceye 

indirgeyen kartezyen dünya tahayyülünün (cogito ergo sum) bir tür eleştirisi olarak 

okunabilir. Morova’nın Cosmic Latte’sinde de Friedrich’le kurulan analojik yakınlı-

ğın izlerine tanık olmuştuk. Sanatçının resimlerindeki ufak insan figürleri, sonsuzlu-

ğun sınırında, kendi egolarından sıyrılmış hakikatin sırrını aramaktaydılar.4 Roman-

tizm’de görülmeye başlayan doğa duygusuna metafizik bir bakışla yaklaşma arzusu, 

Morova’nın Romantizm’le kurduğu ilişkinin bir tezahürüdür. “Doğa”nın Morova’daki 

karşılığı bütün bir dünya olarak algılanır. Bu türden bir yaklaşım aslında Spinoza’nın 

panteist doğa tasavvurunu anımsatır, ki Spinoza’da doğa ve tanrı iki ayrı şey olarak 

karşılık bulmaz. Bir ve aynı şey olma durumu, tanrının doğaya aşkınlığında değil, bi-

lakis içkinliğinde saklıdır.5 Nitekim Morova’nın düşün dünyasında da insan, doğaya 

aşkın bir figür olarak kendisini açmaz. Doğaya içkin, onunla hemhâl olma hali Moro-

va’nın sanatsal neliğine özgü bir unsurdur. Böylece sanatçı, var oluşu amaçlara yöne-

lik araçsal kaynaklara indirgeyen bir düşüncenin ötesine geçerek, yaşamı bütünsel bir 

eklemlenme6 olarak ele alır.

 Morova durağan, statik bir sanatçı olmanın ötesinde, daima yolda olmayı, yeni 

yerleri deneyimlemeyi yeğleyen bir sanatçıdır. Kuşkusuz onu Hölderlin’in düşün dün-

yasına sürükleyen bir etmen de bu yolda olma halidir. Hölderlin, bir derviş edasıyla 

doğayı gezerek bizatihi yaşamı ilk elden deneyimlerken; Morova nazarında da kent 

ve doğa, içerisinde yürüyüşlerin yapılacağı, gezip görülecek ve fotoğraflanacak bir 

deneyim alanı olarak duyumsanır. Doğanın bir deneyim alanı olarak duyumsanması 

sanatçının işlerine de sirayet eder. Cosmic Latte’deki harabeler Lecce ve Roma’daki 

(Via Appia) antik kalıntılardan, Bizans surlarından, Selçuklu kervansaraylarından elde 

edilen imgelerin sanatçının zihninde yeniden kurgulanıp resim yüzeyine aktarılması-

na dayanmaktaydı.7 Tüm bunlar sanatçının dünyayla kurduğu ilişkiyi belirlediği gibi, 

aynı zamanda da deneyimin sanatsal tezahürleri olarak sanatı üzerinden okunabilir. 

Wanderlust, yani gezi sevdası Morova’da doğrudan yaşama ve sanata içkindir. Şüphe-

siz böyle bir sanatçı için pandeminin yarattığı vehamet halinin getirdiği “sonsuz” ev 

hapsi de oldukça yıpratıcıdır. Ancak Morova bu dönemi daha geniş bir açıyla bakma 

ve tefekkür etme fırsatı olarak görür.8 Pandemi dönemi Morova için kütüphaneye çe-

kilme, kitaplarıyla ve çalışmalarıyla yekvücut olma vaktidir.

 Cosmic Latte’yi tek tek işlerle değil, bütün sergiyi tıpkı Orta Çağ’ın hikâye anla-

tan freskleri, vitrayları misali bütünsel bir perspektiften okuyacak olursak, serginin 

insan-ı kamil figürü etrafında cereyan ettiği ve onun kamil olma sürecinin işlendiği 

anlaşılır. Fakat sergi, bireyin evrenin ortasında toz zerresi haline bürünmesiyle sonla-

nır.9 Morova’nın düşün pratiğini hatırlarsak böyle bir anlatı son değil, pekâla yeni bir 

başlangıç da olabilir. Kavramlar, verili anlamlarının dışında yeniden tanımlanır; ölüm 

bir son olmak yerine bir var oluş olarak yorumlanabilir. Ancak bu türden post-apoka-

liptik bir son / başlangıç içinde bulunduğumuz pandemi koşulları düşünüldüğünde 

bir hayli manidardır. Pandemi süreci insanların yalnızca günlük rutinlerini, alışkan-

lıkları değiştirmekle kalmadı; dost, arkadaş, aile ilişkilerini, devletlerarası politikayı 

da zorunlu olarak yeniden şekillendirdi. Yeni bir başlangıç ve gelecek tasavvurunu dü-

şünmeye sevk etti. Böyle bir anlatıda, varoluşa dair yeni bir tanım ihtiyacı hissedilir. 

Barbara Bolt’a referansla söylersek, varoluşumuzu tanımlayan şey dünyaya karşı aldı-

ğımız tavır, dünyadaki edimlerimiz, hem insanlarla hem de diğer varlıklarla kurduğu-

muz ilişkide saklıdır.10 Belki de varlığa dair yapılacak yeni tanımlamalar Haraway’in 

de önerdiği haliyle bir tür eklemlenme şeklinde başka bir yer olarak ortaya çıkabilir. 

İnsan merkezci anlatının terk edilerek, doğanın bağlayıcı (connectivity) rolünü üst-

lendiği, insan ve insan - olmayan aktörlerle yeni kolektiflerin inşa edildiği bir dünya 

düzeni kurulabilir.11

 35. sanat yılına giren Murat Morova’nın sanat ikonografisi düşünüldüğünde, tek 

bir üslup ve anlatıdan ziyade bütüncül, kapsayıcı, çoğulcu ve homojenlikten uzak bir 

sanat tarzını düstur edindiği anlaşılır. Tüm bu süre zarfından Morova’da biçimden 

çok düşüncenin ağır bastığı sezimlenir. Morova’nın sanatı bir anlamda diyalektik te-

meller üzerine kuruludur. Anlatıyı temellendirmek için kullandığı semboller karşıt(-

lık)ların birliğine dayanır ve zıddıyla kaimdir. Kuşkusuz, bu gibi karşıtlıkların uyu-

muyla kurulan diyalektik ilişki, Morova’nın sanatında görülen romantik eğilimleri de 

açıklar. Romantiklerin muğlaklık, delilik, belirsizlik, melankoli, ölüm gibi kavramları 

düşüncenin ve sanatın merkezine taşıması, onun sanatında da yankı bulur. 2019 ta-

rihli Ölüm Hatıra Gibidir işi tam da bu bağlamda okunabilir. İngiliz Romantik gra-

vür sanatçısı William Henry Bartlett’in bir gravüründen yola çıkan Morova, bir takım 

görsel ve zihinsel analojik yakınlıklar keşfeder. William Henry Bartlett’in Karacaah-

met mezarlık gravürü, kendisi de bir Üsküdarlı olan Morova’nın geçmiş ve gelecekle 

girişeceği bir tür hesaplaşma ihtimalini doğurur. Sanatçı, fotoğrafta, kendi suretini 

şu anda bulunduğu yere yerleştirerek bakışı(nı) mezarlığa, yani geçmişe yönlendirir. 

Bu aynı zamanda hem çocukluğuna hem de mezarlıkla ilişkisi bakımından ölüme yö-

neltilen bakıştır. Fakat tam tersi ihtimali düşünmek de mümkündür. Mezarlıktan öte 

tarafa yapılan bir bakma eyleminde geleceği (yaşamı) sembolize eden bir jest okunabi-

lir. 12 Morova’nın ifadesiyle bu bakış, ölümün bir hatıra olduğunu imler.13 Ölüm Hatıra 

Gibidir eseri, hem geçmişi hatırlayış hem de geleceğe ait tuhaf bir bakma eylemidir. 

Morova’nın sanat terminolojisinde bu gibi ikilikler, kavramsal tersyüz etmeler sıklıkla 

görülür. “Dün bugün, benim dünüm bugünüm” 14 diyen Morova’nın kendi doğumun-

dan tam yüz yıl önce ölen bir sanatçıyla kurduğu yakınlığın pandemiyle birlikte yeni-

den anlam bulması, adeta 35 yıllık sanat serüveninin özeti gibidir.

Murat Morova, İsimsiz (Cosmic Latte serisi), 2018
Tuval üzerine suluboya, 50x40 cm

Murat Morova, İsimsiz (Cosmic Latte serisi), 2018
Tuval üzerine suluboya, 70x60 cm

Caspar David Friedrich, Monastery Graveyard in the Snow, 1819

Murat Morova, Davutoğlan Kuş Cenneti, 2008
Tuval üzerine karışık teknik, 120x240 cm

Murat Morova, İsimsiz (Cosmic Latte serisi), 2018
Tuval üzerine suluboya, 140x100 cm 

Murat Morova, William Henry Bartlett, “Karacaahmet Mezarlığı” 
özgün gravürü (1838) üzerine sanatçı müdahalesi, 2020, 19,5x26 cm 
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