
G Ü N C E L
2 9 . 0 6 . 2 0 2 1  •  S A Y I  3 4

Nesnelerin ne işe yaradığını hiç düşünmeden, onlara çeşitli roller ve farklı hayat-

lar vererek ne istiyorsak onu yarattığımız çocukluk dönemimiz, tanımlamalar 

ve anlamlarla yüklü dünyanın gerçekliğinde zamanla kaybolup gidiyor. Bugün hatır-

lamakta belki zorlandığımız o envai çeşit benzetmeyle kurduğumuz hayal evrenimiz, 

şeylerin işlevini öğrenmemiz ve yeniden konumlandırmalarımızla birlikte küçülüyor. 

“Bu ne? Ne işe yarar?” diye ebeveynlerimizin başını şişirdiğimiz günlerde onları ne 

zor durumda bırakıyormuşuz meğer; zihnimizin pırıl pırıl yollarında gezinen cisimle-

ri, karakterleri, tahminleri sınırlayan cevapları vermekle vermemek arasında belki de 

çok kez gidip geldiler. 

Ne zaman Füsun Onur’la ilgili yazmaya çalışsam, cümleler zamanlar arası 

yolculukla, çocukluk dönemine dair hislerle ve oldukça romantik bir bakış açısıyla 

çıkıyor çünkü eserleri ve karakteri öyle renkli bir bütün oluşturuyor ki, insan ister 

istemez kendini onun zamansız evreninde buluveriyor. Geçtiğimiz haftalarda da 

Emre Baykal küratörlüğünde Arter’de sergilenen yerleştirmesi Opus II – Fantasia’nın 

parçaları arasında dolaşırken, bu tip bir hissiyatı sergi gezerken çok az yaşadığımı, 

bir yandan da nesnelerle olan mesafeli, sıradan ilişkimi düşündüm. Füsun Onur 

denince onu tanıyanların aklına gelen belli başlı özelliklerinden olan çocuksu ruhu, 

oyun kurarak farklı karakterlere büründürdüğü nesneleri zaman zaman yeniden 

karşımıza çıkardığı muzip hali yine en dolaysız, en sade şekliyle yansıyordu galeri 

zemininden yukarı doğru. Sadece dört tane gündelik malzemeden (örgü şişleri, 

müzenin beyaz kaideleri, altın yaldızlı ip yumakları ve küçük porselen mavi beyaz 

biblolar) oluşan ve bir bölümden diğerine zemindeki bu parçalar eşliğinde geçilen 

yerleştirme, sanatçının deyimiyle “tek bir enstrümanın monoloğu” şeklinde 

çeşitlemeler yoluyla mekâna yayılıyor. Bu eser, Füsun Onur’un özellikle 1990’lar 

itibariyle “sessiz müzik yapmak” olarak tanımladığı, birçok yerleştirmesinde öne 

çıkardığı müziksel referansları belki de en geniş alana yaydığı ve doğrudan mekânın 

sunduğu olanaklarla ilişki kurduğu en güçlü örneklerden biri. Öyle ki sanatçı, bu 

eser 2001’de ilk kez Baden Baden Devlet Sanat Merkezi’nde sergileneceği zaman 

sergi küratörüne adeta bir müzikal kompozisyonu aktarır gibi bir çizim partisyonu 

yazdığı taslakları göstermiş. Yerleştirmede kullanacağı altın yaldızlı şerit yumağı ve 

küçük porselen figürlerini İstanbul’dan kendisi getirmiş – ki bu altın rengi 

yumakları daha önce Dünyanın Söylediği Şarkı (2000) ve porselenleri Opus I (1999) 

gibi işlerinde de farklı kurgularda kullandığını biliyoruz,- sergi mekânının 

bünyesinde bulunan farklı büyüklüklerde 19 beyaz ahşap kaide ve 250 çift 9 numara 

örgü şişi rica etmiş. Nasıl ki bir beste yüzlerce denemenin sonunda notaya 

aktarılacak, ölçü ve partisyonları belirlenecek hale gelir, Füsun Onur da nesneleri 

şifrelediği bu taslakları doğaçlama yoluyla değil, öncesinde özenle planlayarak, 

mekânın özellikleri ve hissiyatıyla yorumlayarak düzenlemiş. Bu bağlamda 

sanatçının 1995 yılında Mudo Maçka Sanat Galerisi’ndeki Kadans adlı 

yerleştirmesini de hatırlamak önemli, çünkü galerinin unsurlarını kullanması (ahşap 

tabureler, resim asma çubukları ve çöp tenekesi gibi), sonradan örgü şişlerine ve 

mekânda yer alan kaideleri işin içine dahil etmesine evrilen yolda bir başlangıç 

noktası oluşturuyor. 

Arter’de ilk kez “kişisel sergi” başlığı altında sunulan yerleştirme, Baden 

Baden’deki sergisinden sonra iki kez daha farklı grup sergilerinde yer aldı. 2011’de 

Arter’in eski mekânında yine Emre Baykal küratörlüğünde gerçekleşen Görünmezlik 

Taktikleri ve 2018’de Neues  Museum Nürnberg’deki Zamanın Kıyısında adlı grup 

sergileri, bu yerleştirmenin zamana ve mekâna göre değişirken ne çok olasılığı da 

kendi içinde barındırdığını yansıtıyor. İki sergiyi de yalnızca fotoğraflar üzerinden 

görsem de özellikle Nürnberg’de Bilge Friedlaender, Ahmet Doğu İpek ve Füsun 

Onur’un işlerinin buluştuğu sergide Opus II – Fantasia’nın diğer işlerle birlikte 

yarattığı atmosferin, eserin mekânları birbirine sessizce bağlayan gizemli 

hissiyatının ve İpek’in monokrom işleriyle altın yumakların bütünleştiği son 

sahnenin küratöryel bir haz yarattığını söylemek mümkün. Füsun Onur’un belki de 

önemli özelliklerinden biri bu: Eserleri bambaşka düzenlemelere ve bağlantılara o 

kadar fazla şans tanıyor ki, kimi zaman daha sakin işlerin arasında yarattığı 

devinimle usulca süzülebiliyor, kimi zaman da bu parçalar yalnızca kendileri için var 

olmayı seçerek çok daha sesli hale gelebiliyor. Füsun Onur’un “yapıyorum” yerine 

“biçimleniyor” demesi de bu şekilde açıklanabilir belki. O bitirdikten sonra varlığını 

eserin üzerinden çekiyor, nesnelerin yeni bir hayat kazanmasına izin veriyor ve eser 

ancak farklı bileşenlerle, çeşitli işlerle kurulan diyaloglarla veya izleyicinin 

dünyasındaki yansımalarla biçimleniyor.  

Sergi metinlerinde sıkça yer alan “müziksel referanslar” konusuna biraz değin-

mek gerekirse, Füsun Onur’un müzikle kurduğu ilişkiyi elbette bir yazıya sığdırmak, 

hatta net bir şekilde tanımlamak neredeyse imkansız. Fakat onunla ilgili çoğu kaynak-

ta ulaşabileceğimiz, kendisinin de anlattığı başlıca özelliği “sinestezik”, yani birleşik 

duyulara sahip bir insan olması. Bu özellik sanatçının görsel algısıyla işitsel algısının 

bir arada işlemesini sağlıyor: “Müziği duyduğumda ona neredeyse dokunabilirim. Yu-

muşak veya sert, ağır ya da hafif, aydınlık ya da karanlıktır. Müziğin yarattığı mekânı 

algılarım”1 diyen sanatçı, aynı zamanda klasik Batı müziğinin terminolojisi ve özel-

liklerine de hakimdir. Bu sayede, 1990’lardan itibaren adeta bir müzik kompozisyonu 

gibi kurguladığı eserlerine yine klasik Batı müziği terminolojisinden seçtiği Kadans, 

Nota, Kapris, Prelüd, Çiçekli Kontrpuan, Opus I – II gibi isimler vermiştir. 

Füsun Onur, ritim veya çeşitleme gibi teknik özellikleri dışında müziğin 

zamanla, hatta zamanı algılama biçimimizle olan ilişkisinden etkilenerek 

heykellerini parçalara ayırır ve onlarla kuracağımız ilişkiyi de bu sayede zamana 

yaymış olur. İşte bu nedenle çoğu zaman onun yerleştirmelerini izlemeyiz, Opus II – 

Fantasia’da olduğu gibi onların içinde dolaşır, eğilip bükülür, bir sonraki adımda 

gelecek ritmin, tonun, sesin, rengin merakla izini süreriz. Üstelik bunun için müzik 

ve görsel sanatlar arasında onun kurduğu derinlikte ve netlikte bir ilişki kurmamız 

da gerekmez. Eserlerinin şifrelerini biraz olsun çözmeye başladığımızda, en azından 

onun hissiyatı üzerinden müzik referansının ne demek olduğunu, hayatı, sesleri, 

biçimleri nasıl algıladığını anlamaya ve kendi iç dünyamızla buluşturmaya da 

başlarız. Onun eserleri anlam ve malzeme açısından kimseyi zorlamaz; tıpkı hangi 

tür müzik olduğunu tanımlamaya ihtiyaç olmadan ve sevmek için daha fazla bilgiye 

gereksinim duymadan farklı melodilere kapılıp gitmemiz gibi. Benzer nesneleri belli 

dönemlerde farklı yerleştirmelerin içine entegre etmesi ise, benzer melodileri 

bambaşka yerlerde hatırlamaya benzetilebilir. Sevdiğimiz ve bir anıyla, bir kişiyle 

veya mekânla bağdaştırdığımız bir müziğin biz değiştikçe, hayatımız değiştikçe 

farklı alanlara ve kişilere uyarlanması kaçınılmaz hale gelir. Onur’un bazı nesneleri 

kullanımında da tıpkı böyle bir tanıdıklık hissi vardır. Dolayısıyla aklımızda onun ne 

olabileceğine dair, hatta müziği de bir kenara bırakırsak, hangi “hissi” 

çağırabileceğine dair birçok referans noktası oluşur.  

Füsun Onur’un üretimlerini çoğu sanat tarihçisinin yapmaya çalıştığına benzer 

şekilde belli kategoriler altında incelemek, onun nesne kullanımını ve mekânla ilişki-

sini belli nedenlere ve kavramsal temalara oturtmak elbette mümkün fakat bu yazının 

amacı değil. Özellikle yaşamını çocukluğundan beri sürdürdüğü ve geçmişten kalan 

eşyalarla, çeşit çeşit nesneyle çevrili bir dünya haline gelen Kuzguncuk’taki yalısından 

çıkan inci, tül, şiş, iplik gibi eşyaları eserlerinde kullanması, domestik alanla ve gele-

neksel bir kadın dünyasıyla pek tabii ilişkilendirilebilir. Ancak eserleri daha 

yakından tanımaya başladığımızda onların kimi zaman kadın temasına ve toplumsal 

meselelere dair referanslar içerebildiğini fark etmekle birlikte (örneğin sandalyeleri 

kullanımı), daha çok içeriğe göre hissiyatına en uygun arayışı yansıtan plastik 

kaygılarla seçildiklerini,  çoğu zaman da sıradan temsillerden bağımsızlaşma 

eğiliminde olduklarını söylemek daha doğru olacaktır.  

Sınırsız bir hayal gücünün yanı sıra entelektüel donanımı ve uluslararası bir aka-

demik geçmişi olması, sanatçının eserlerini yorumlamayı bazen güçleştirir, bazen 

de bu eylemin sınırlarını esnetir. Kimi zaman çok daha derin anlamlar aradığımız ve 

teorilere boğduğumuz eserlerin çok daha naif ve duygusal bir açıklaması olur, kimi 

zaman ise karşımıza hiç beklemediğimiz kadar teknik veya akademik ifadelerle çı-

kar. Ne olursa olsun sorgulamamız, anlamlandırma çabamız bitmez. Sanatın en güzel 

etkisi de bu değil midir zaten? Füsun Onur, aralara küçük sürprizler sıkıştırarak bu 

çabayı gösterirken büyük bir keyif de almamızı sağlayan sanatçılardandır. Galeri Nev 

İstanbul’da 2019’da gerçekleşen Oda Müziği sergisinin kurulumu sırasında mekâna 

kağıtlarını, kalemlerini, çeşitli nesneleri yerleştirmesini izlerken de hissettirdiği tam 

olarak buydu. Elinde basit bir kroki çizdiği küçük kağıtla galeriye giren, pek konuşma-

dan eğlenerek, gülümseyerek yeni oyununu kuran bu kadının ilginç bir enerjisi vardı 

ve yalnızca varlığından bile keyif almamızı sağlamıştı.  

Kurulumdan söz etmişken, Füsun Onur Opus II – Fantasia’nın bu defaki kuru-

lumu esnasında da, yerleştirmenin hazır halinde de mekânda hiç bulunmamış - en 

azından birkaç hafta önce sorduğumda henüz gelmemişti ve böyle bir dönem için de 

oldukça anlaşılır bir durumdu. Bu noktada kendisinin küratörle arasındaki güven 

ilişkisi oldukça önemli. Mekâna göre kendi krokisini çizerek Emre Baykal kü-

ratörlüğünde nesnelerini (ya da “notalarını”) Arter ekibine emanet eden sanatçının 

kurgusunu birebir gerçekleştirmek de çok kolay olmasa gerek. Örgü şişlerinin, altın-

da altın yumaklarla hafif eğik ve oldukça hassas pozisyonda duran kaidelerin, iplerle 

birbirlerine bağlanan, ayrılan, çeşitli motifler oluşturan porselen bibloların arasında 

dolaşırken her şeyin ne kadar hassas, kırılgan ve sadeliğe rağmen kompleks bir tarafı 

olduğu hissediliyor. Boşluklar, doluluklar, yoğunluk tercihleri, sessizlikler ve bazen de 

anlamı sadece sanatçıda olan, muhtemelen çok da farkına varamayacağımız detaylar-

la düzenlenen yapıt, düğümlenmek, açılmak, sabitlenmek, akışta olmak gibi bazı kav-

ramlarla da ilişkileniyor. Füsun Onur, her zamanki gibi nesnelerin statik gerçekliğini 

tersyüz ederek hepsini bir devinim içinde okumamıza olanak tanıyor. İster kendimizi 

parmak çocuk boyutunda, dev bir mekân içinde o nesnelerle yüz yüze gelirken hayal 

edelim, ister eserin matematiksel detaylarında ve ritmik çözümlemelerinde kaybolup 

gidelim, içinde dikkatle dolaşılan bu hassas zeminde herkesin bir merak unsuru yaka-

layacağı ve sürprizlerle karşılaşacağı kesin. 

Yazıyı Opus II – Fantasia’yı en detaylı şekilde anlatan Füsun Onur’un cümleleriyle 

bitirmeden önce, eserin Arter Koleksiyonu’nda olması ve bu dönemde sergilenmesi-

nin tercih edilişiyle de ilgili bir şeyler söylemek gerektiğine inanıyorum. Kimi zaman 

çok daha geleneksel sergileme yöntemleri veya alıştığımız yapıdaki retrospektiflerle 

karşımıza çıkan müze, seçkilerinin içine daha yenilikçi sergileme biçimlerini ve farklı 

disiplinlerle daha yoğun ilişki kuran eserleri de sıkça katarak dengeli bir çeşitlilik ya-

ratmayı başarıyor. Elbette sanatçı veya küratör seçimleriyle, sergilerin kavramsal çer-

çeveleriyle ilgili birçok yorum yapmak mümkün ama genel bir değerlendirme yapar-

sak, 2020 – 2021 döneminde görsel sanatlarla müziğin etkileşiminin üzerinde duran 

sergilerin yoğun olduğu bir program sundukları aşikâr. Melih Fereli küratörlüğünde 

gerçekleşen Dinleyen Gözler İçin ve Yağmur Ormanı V (Varyasyon 3) izleyici deneyimini 

ön planda tutan oldukça yoğun prodüksiyonlu sergilerken, hemen sonrasında Opus 

II – Fantasia’nın sergilenmesi de müzikle görsel sanatlar bağını daha farklı bir bakış 

açısıyla sunuyor. Ayrıca bu sergiler, kurumun özellikle klasik Batı müziğine yakla-

şımı ve ilgisi hakkında da kapsamlı bir fikir veriyor. Arter’in Füsun Onur’u bu denli 

sahiplenmesi ve yıllar içinde birçok eserini de çeşitli sergi programına dahil etmesi-

nin üzerine, yakın zamanda karşılıklı güven ilişkisinin farklı bir boyuta ulaştığını da 

öğrendik: Füsun Onur ve ablası İlhan Onur’un doğup yaşamlarını sürdürdüğü tarihi 

yalı, kendilerinden sonra Vehbi Koç Vakfı’na bağışlanarak bir müze – ev olacak ve mi-

safir sanatçı programlarına ev sahipliği yapacak. Bu sevindirici haberin ardından, bir 

kurum kültürünün ve politikasının, hayatı boyunca üreten ve ülkenin belirsiz koşul-

larında direnen sanatçılar için ne kadar büyük bir önemi olduğunu yeniden fark edi-

yoruz. Artık parmakla bile sayamayacağımız kadar azalan kültür sanat kurumları ve 

kısıtlı imkanlarla çalışan sanat mekânları sanatçıların ihtiyaçlarına cevap vermekte, 

onları geliştirecek ve destekleyecek fikirleri önermekte zorlanıyor. Çeşitli kurumla-

rın varlığını sürdürememesi ve destek mekanizmalarının eksikliği de bu tip haberlere 

olan sevincimizi çoğu zaman kursağımızda bırakıyor çünkü bu şanslardan maalesef 

çok az sanatçı yararlanabiliyor. 

“Sanatın sınırları nerededir? Hem hiç yokmuşçasına alabildiğince geniş hem de 

her iş kendi iç mantığının sınırlarıyla çevrili.”2 demiş Füsun Onur. Şimdi o iç mantığı 

Opus II – Fantasia  özelinde 2001 yılında kaleme aldığı cümlelerle kendisinden din-

leyelim, sergi mekânında ise sözünü ettiği alabildiğince geniş sınırları dilediğimizce 

keşfedelim:

 “Bu parça tek bir enstrümanın monoloğu olarak düşünülmüştür; org gibi. Yerde yayıl-

mış duran örgü şişleriyle başlar. İlk önce sıralı olarak sonra aralarında kıvrımlar oluşturur-

lar. Az sonra ikinci unsur (altın yaldızlı ip) örgü şişlerine eşlik ederek hatta üstüne sarkarak 

belirir, ardından üçüncü unsur kaideler aniden içeri dalar. Daha sonra örgü şişleri tekrar 

kendi aralarında çeşitli motifler oluşturur ve genişler. Sonra patlama ve sessizlik. Yine al-

tın yaldızlı ipler belirir fakat bu kez farklı bir şekilde. Sarılmış ve kendi içine çekilmiş (altın 

yaldızlı ip yumakları) örgü şişleri birbirlerine bağlarcasına altın renkli yumakların içine 

batırılmış. Neredeyse hiç fark edilmeyen ufak bir hareketle, aynı zamanda düşük frekansta 

değişik motifler oluşturmaktalar. Arada bir ani patlamalar ve duraksamalar gözlemliyo-

ruz. Bunun dışında bir bütün olarak varyasyon ve tekrarlar küçük hafif tonlu geçişlerle 

devam ediyor. Yoğun olarak birbirlerini izliyorlar. Duraksamalar sessizlikleri aralarındaki 

fazladan boşlukla belirtiliyor. Zaman zaman altın yaldızlı ip yumağının bir kısmı kendi 

kendine çözülüyor ve örgü şişine takılı ya da şişen kaidede duran bir sonraki altın yaldızlı 

yumağa doğru tutkulu bir şekilde uzanıyor. Bir parçada yeni bir rengin gelmesiyle bir he-

yecan duyuyoruz. Küçük mavi-beyaz figüran sarılı altın yumakla tanışıyor. Altın yumak 

bir kısmını sarılı yerden çözüyor ve figüre uzanıyor. Figüran gevşek ipe basıyor. Daha sonra 

aynı güdümü daha neşeli bir halde kendi bölümünü süslerken göreceğiz. Esasında yapının 

altında yatanın süregelen bir dürtü olduğu düşünülmektedir. Baden Baden’deki Staatliche 

Kunsthalle’nin huzurlu labirentleri arasında yol alırken, bazen yoldan çıkarak ve sustura-

rak. Zaman zaman da patlayarak ancak tüm süreç boyunca tekdüze tonlu geçişlerle kor-

kak ve rahatsız.”3 - Füsun Onur, 14 Mart 2001
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