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ENSTALASYON VE MEKANI 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada enstalasyon ve mekanı, kavranmaya çalışılmıştır. Yakın geçmişte 

özellikle 1960’lardan sonra sanat alanında oluşan gelişmeler; sanat nesnesi ve onun 

sergileneceği mekanlar konusunda farklılıkları gündeme getirmiştir. Bunlarla eş 

zamanlı olarak enstalasyon olgusu ortaya çıkmıştır. Böylece müze ve galeriler 

dışındaki, üstelik kimliği sanat nesnesi sergilemek olmayan mekanlar, sergiler için 

seçilmeye başlanmıştır ve bu tip mekanların kendi taşıdığı bilgiler, sergi içeriğiyle 

bütünleşir şekilde öne çıkartılmıştır. Geleneksel sanat nesnesinin anlamının, 

mekandan bağımsızlığına karşıt bir durum oluşmuştur. Yani sanat nesnesi ve mekan 

arasında özel bir ilişki, kendine has bir ilişki kurulmak istenmiştir. Bu ilişki, mekanın 

taşıdığı bilgiler açısından; fiziksel, işlevsel ve anlamsal olarak kendini göstermiştir. 

Ancak günümüze yaklaştıkça ve nihayet günümüzde enstalasyon açısından sözü 

edilen ilişkinin farklılaştığı söylenebilir. Hayata dair ve sanatın kendi içindeki 

gelişime dair olarak bir zamanlar enstalasyonda odak noktası olan, mekanla kurulan 

özel ilişki, yerini daha başka ilişkilere bırakır olmuştur. Günümüz sanatı için, 

çoğulcu bir ortamın varlığından, anlamların çokluğundan, açık uçluluktan, izleyicinin 

katılımcılığından ve bununla birlikte sanatçı ile iletişiminden, üretim sürecinde 

sanatçı ve izleyici etkileşiminden söz etmek mümkündür. Böylece bazen üretme ve 

izleme mekanlarının birleştiği söylenebilir. Başka bir yandan izleyici, sanatçıdan 

bağımsız olarak, kendi bakış açısı ve o ‘an’a ait deneyimlemeyle yorum yaptığı bir 

rolü üstlenmektedir. Tüm bunlarla beraber enstalasyonlarda, mekan, kendi taşıdığı 

bilgiler kadar, izleyicinin algılama ve değerlendirmelerine bağlı olarak, kavram 

olarak da gündeme gelebilmektedir. Mekan, etkileşim ve iletişim ortamını yaratarak, 

dinamik süreçlerde tekrardan düşünülmektedir denebilir. 

Enstalasyon ve mekanı, seçilmiş sergiler üzerinden değerlendirilmek istenmiştir. 

Seçimlere dair çok belirgin, nesnel sebepler bulunmamakla beraber mekan 

konusundaki olguların yeniden düşünülmesine zemin olabilecek çalışmalar konu 

olmuştur. Her çalışmayı, sergi açıklaması, sanatçı ya da eleştirmenin yazılarıyla 

beraber, kendi özgün durumu içerisinde yorumlamak uygun bulunmuştur. Sonuçta 

seçilen örnekler ve yorumları, mimarlık alanı içinde çok geniş bir başlık olan mekana 

bakışta farklı bir zemini işaret etmektedir. 



 
vi 

THE INSTALLATION AND ITS SPACE 

 

 

SUMMARY 

 

This study discusses the installation and its space. In near past, especially in the late 

60s, the progress experienced in the field of art brought up differences regarding 

work of art and the spaces where it will be exhibited. Concurrent with these, the 

phenomenon of installation emerges. So the spaces other than museums and art 

galleries, moreover the nature of which is not to exhibit an art work, started to be 

chosen for exhibitions and the knowledge which these kind of spaces, itself, have, 

started to be highlighted such a manner that it integrated in the content of exhibition. 

It created a situation that is contrary to the independence of the meaning of the 

traditional art work from the space. In other words, a special, specific relationship 

was tried to be established between the art object and the space. This relationship 

appeared physically, functionally and semantically in terms of the knowledge which 

the spaces have. However, as we are approaching today and finally today, we can say 

that the said relation ship acquired a different character in terms of installation. 

Regarding the life and the progress in the art, the specific relationship established 

with the space which was used to be the focal point of installation start to relinquish 

its space to other kinds of relationships. For the art of today, it is possible to speak 

about the existence of a pluralist environment, the plentiness of the meanings, the 

open-endness, the participation of the viewer, the dialogue of the artist as well as the 

interaction between the artist and the viewer during the production process. Thus, it 

can be said that sometimes, the production and watching spaces are integrated. On 

the other hand, independent from the artist, the viewer assume a role forming his/her 

own point of view and his/her own interpretation with the experience of that 

moment. Besides all these, for the installations, it can be said that depending on the 

perception and evaluation of the viewer, the space bring up as the concept as well as 

the knowledge it has. 

 

The installation and its space is tried to be evaluated through the selected exhibitions. 

Although there is not many clear and objective reasons for selections, the studies 

which are thought to be basis for reconsidering the phenomenons regarding the space 

was discussed. It is deem appropriate to interpret each study, exhibition information 

within its own specific framework and the artist or reviewer with his/her own works. 
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1. GİRİŞ 

Enstalasyon ve mekanı konusu bağlamında sanat, mimari ve mekan kavramı anlayışlarında 

20. yüzyılın başından itibaren büyük değişimler olmuştur. Sanatta ‘nesne’ (object) 

kullanımıyla sanat nesnesinin anlamı tartışmaya açılmıştır. Mekan ise öklit geometrisi üzerine 

sınırlı algılanan bir gerçeklik olarak düşünülürken, ‘zaman’ gibi bir kavramın varlığında, 

düşünsel boyutlarıyla soyut bir nitelikte de gündeme gelmeye başlamıştır. 

Sanat nesnesi ve mekan arasındaki ilişki eskisinden daha farklı bir biçimde düşünülmeye 

başlanmıştır. Sanatçının baştan sona yaratısı olan ‘eser’, günlük hayat içinde tanımlanmış ve 

kullanım bulmuş sıradan nesnelere doğru bir değişim göstermiştir. Sanat içinde yeniden 

anlamlandırılmak istenen nesne, mekanla daha karmaşık bir ilişkiye girmiştir. Çünkü bu 

nesneyi diğer türdeşlerinden ayırıp ona sanat nesnesi niteliğini kazandıracak olan, sanatçının 

düşüncesiyle beraber sergilendiği mekan olmuştur. Yani sanatın kendini ifade edişindeki 

değişimi doğal olarak nesnesine ve nesnenin sergilenme biçimine yansımıştır. Buna bağlı, 

nesnenin sergileneceği mekanın ele alınışında, öncesine göre farklılıklar gündeme gelmiştir. 

Sanat nesnesi çevresiyle, sergilendiği mekanla bütünleşen, anlam kazanan bir duruma 

gelmiştir. Bu gelişmeleri enstalasyon kavramının ortaya çıkışını sağlayan zemin olarak 

görmek mümkündür. 

Özellikle müze ve galeriler zorunlu sergi alanları olmaktan çıkmış, daha önce (belki daha 

sonra da) işlevi sanatı sergilemek olmayan mekanlar, bu işler için seçilmeye başlanmıştır. 

Bununla birlikte mekan, taşıdığı her türlü bilgi ile önemsenmiş ve mekanı yapıta dahil etme 

çabası ortaya çıkmıştır. Bu anlamda sanat nesnesi kendi başınalığını, bitmişliğini yitirmiştir. 

Onun çevre ile varlık kazanan, bütünleşen bir açılım kazandığını söylemek mümkündür. 

Örneğin Rodin’in heykeli mağaraya da girse galeriye de girse varlığı, anlamı, sözü 

bakımından bir değişim gerçekleşmez denebilir. Ancak enstalasyon için ‘nerde neyin 

verildiği’ sorunsal olarak görülmüştür. Nesne kendi bağlamıyla anlam kazanmış; nesnenin 

bulunduğu yere göre söylediği sözün de değiştiği düşünülmüştür. Mekanla kurulan ilişkide, 

mekanın fiziksel, işlevsel ve anlamsal boyutlarına göndermeler yapan örnekler verilmiştir. 
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Sanat nesnesinin bulunduğu yerle sözü edilen boyutlar üzerinden özel bir ilişki içinde olması 

dikkate alınan bir unsur olmuştur. 

Yakın geçmiş ve özellikle de günümüz sanat ortamında, ‘katılımcı-izleyici’ kavramının ortaya 

çıkmasına bağlı, sanatçıyla beraber iletişim süreci önem kazanmıştır. Böyle çalışmalar 

enstalasyon olarak da sunulabilmektedir. Fakat çalışmalarda etkileşime dayalı olarak açık-

uçluluk ve bitmemişlik durumu ortaya bazen ya da çoğunlukla bilinen anlamda bir sanat 

nesnesi çıkartmamaktadır. Yani sanat nesnesinin sadece sanatçı tarafından ve tamamen 

‘bitirilmiş’ olarak sergilenmesi söz konusu olmamaktadır. Bunun yerine sanatçının, 

izleyicileriyle birlikte geçici bir yaşantı ve üretme etkinliği söz konusu olabilmektedir. Bu 

noktada, enstalasyonun mekanını kavramak, anlamak biraz zorlayabilir. Örneğin, günümüz 

sanatçılarından Rirkrit Tiravanija bir galeride katlımcı-izleyicilerle birlikte yemek pişirmiş ve 

sonrasında hep birlikte yemişlerdir. Daha sonra da hazırlama ve yeme sürecinden kalan her ne 

varsa kendi gerçekliklerini değiştirmeden aynen, enstalasyon olarak bırakmıştır. Orada 

yaşananlar aynen yaşamda olabileceği şekliyledir. Çok kaba şekliyle söylenirse; mantıklı bir 

bakışla, galeri etkileşim ve iletişim mekanına dönmüş buna konu olan malzemeler de 

etkileşimi ve iletişimi destekler yönde galeri mekanında yerlerini bulmuşlardır. Ama 

gerçekleşen bunun ötesinde olmuş olabilir. Yani katılımcı-izleyici, yemek etkinliğiyle, bir 

yanda kendi mekan kavramını yeniden (üstelik bu tip eylemlerin normalde gerçekleşmeyeceği 

olan bir yerde) yaşadığı deneyim üzerinden yemeğin samimileştirici etkisiyle kurmuş olabilir. 

Enstalasyon ve mekanı, örnekler üzerinden kavranmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz enstalasyon 

çalışmalarının tüm örnekleri mekanıyla, mekanın onu çevrelemesi bağlamında, en azından 

fiziksel ilişki içindedir. Ancak örneklerin seçimiyle ilgili olarak, mimarlık içinde çok geniş bir 

başlık olan ‘mekan’a dair ilginç ya da yeni açılımları ya da bakışları getirdiği düşünülen 

çalışmalar konu olmuş ve bunlar kendi özgün durumlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Tezin yoruma dayalı yapısıyla, okuyucunun da kendine ait farklı değerlendirmeleri 

olabilecektir. Fakat bu arada ortak payda, enstalasyonun bütününü göz ardı etmeksizin, 

enstalasyondaki ‘mekan’ı daha görünür kılmak ya da ‘mekan’ın altını çizerek mimarlığa 

bakmak olabilir. 
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2. ENSTALASYON KAVRAMI 

Enstalasyon, sözlükte düzenleme, makamına getirme, tanzim etme, bir yere yerleştirme 

anlamlarına karşılık gelmektedir. Fakat burada ilgilenilen, ‘düzenleme’, ‘bir yere yerleştirme’ 

kavramları olcaktır. Zaten enstalasyon sanatsal alanda dilimizdeki karşılığını ‘yerleştirme’ 

olarak bulmuştur. Bu kavramlardan hareketle, temel anlamıyla, nesnenin ya da nesne 

grubunun bir ‘yer’e konması yani yerleştirme ya da bir ‘yer’de bulunan nesneye ya da nesne 

grubuna etkide bulunulması yani düzenleme olarak tanımlanabilir. 

Enstalasyon kavramını sanat alanı içinde daha da açacak olursak, “Görsel sanatlardaki genel 

kullanımı, anlam ve algı düzleminde birbirleriyle ve içinde bulundukları mekanla ilişkili 

nesnelerin bir arada sergilenmesidir” (Özayten, 1997). Tanım gereği, nesneler ve mekan ilgi 

içerisindedirler. Bu ilgi, nesne(ler)in bir mekana bağlı ve o mekanın konumu, fiziksel 

özellikleri ve tarihsel bağlamı çerçevesinde anlamını oluşturma şeklinde ortaya çıkabilir. 

Başka bir tanım da şöyledir; “Enstalasyon sanatı (kısaca enstalasyon), geleneksel sanat 

eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için 

yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik 

olduğu sanat türüdür. Kapalı veya açık mekanlarda yapılabilir” (Anon.(a), 2007). Burada ise 

bir önceki tanıma ek bir kavram, ‘izleyicinin katılımı’, söz konusu edilmiştir. Enstalasyon ve 

mekan arasındaki ilişki boyutunda, izleyici katılımı durumu, yeni bir kavram olarak 

düşünülmesi gerekecektir. 

“Nesne yerleştirmesinde, seçilmiş nesnenin belirli kaygılarla, gösterge olarak bir mekan 

içinde sergilenmesinden çok, mekanın bu işe yaşam alanı oluşturması amaçlanmıştır. Önemli 

olan, seçilmiş mekan ve içinde yapılan düzenlemenin anlamlarının çakışması ve izleyicinin 

görsel algılamanın ötesine geçebilmesidir. Burada yapıt, ne tek başına sergilenen malzeme ne 

de mekan değil, bütün olarak yapıtın, mekanın işlevi, anlamı, belki de tarihi ile ilişkiye girdiği 

algı boyutudur” (Özayten, 1997). Ama bazen mekan, içinde nesne olmaksızın kendi anlamıyla 

nesne gibi sergilenmesi söz konusu olabilmiştir. Yani sergilenen tek başına mekan olmuştur. 

Nitekim Yves Klein 1960 yılında bir galeri mekanını boş olarak sergilemiştir. Mekanın, 

doğrudan sanat nesnesi olduğu en iyi örnekleri, yeryüzü sanatı (land art) uygulamalarında 
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görmek mümkündür. Ayrıca yere özel (site specific) diye isimlendirilen çalışmalar da belli bir 

mekan için yapılan düzenlemeler olduğu için enstalasyon adına ayrı bir türü oluşturmaktadır. 

 

2.1 ENSTALASYONUN OLUŞUM YOLU 

20. yüzyıl başlarına bakıldığında, modern sanatın, tanımlanmış sanat ve estetik anlayışlardan 

ayrıldığını görmek mümkündür. Kübist ressamlar, doğadaki nesneleri iki boyutlu tuvale o 

zamana kadar uygulanan bir teknik olan perspektif dışında aktarma yolunu aramaktaydılar. 

Sonuçta nesnenin çevresinde bir göz dolaşıyormuşçasına farklı bakış açılarından resmetmeye 

başladılar. Bu tavır nesnenin göründüğü şekliyle değil de gerçeğini iki boyutlu yüzeye 

aktarmak şeklinde düşünülüyordu ve nesnenin gerçeğini tuvale aktarırken resme o dönem için 

yabancı sayılabilecek öğeleri (kağıt, gazete, kibrit çöpleri v.s.) kullandılar. Yani o dönem için 

bir anlamda nesne (object) kullanımı söz konusu olmuştur ve resim ve heykelin yeniden 

araştırılması da söz konusu olmuştur. 

Kübizmdeki gerçek hayattan alınan nesnenin resme dahil olması durumu, sürrealizmde de 

görmek mümkündü. Gerçek hayattan alınma gerçek imajlar, gerçeküstü anlatımlarla, 

gerçeklikle bağ kurmak adına kullanılabiliyordu. Manifestolarında, sürrealizm, bilinç ile 

bilinç dışını birleştiren bir yoldur diye tarifleniyordu. Bu bütünleşme, hayali dünya ile gerçek 

yaşamın bütünleşmesinden geçtiği düşünülüyordu. Fütürizm de 1912’de yayınladıkları 

heykelin teknik manifestosunda, heykelin tek malzemeden yapılması kuralına karşı 

çıkmışlardır. Akımların kendilerine tanıdıkları malzeme özgürlüğündeki teknik 

araştırmalarda, kolaj önemli bir yer tutmuştur. Daha sonra kolaj, Asamblaj terimini ilk defa 

kullanan Jean Dubuffet ile farklı bir şekilde gündeme geldi. Asamblajda doğal ya da hazır 

malzemeler ya da bunların parçaları kullanılmaktaydı. Kolaj daha çok resim sanatını 

anıştırması ve resim sanatına dönük olmasına karşın Asamblaj, objelerle oluşturulan bir sanat 

olmuştur. Ancak bu ikisi arasındaki fark konusunda bir fikir birliğine de ulaşılmamıştır. 

Marcel Duchamp’ın hazır-yapımları ve Dada Hareketi, sanat nesnesine, onun temsili 

değerlerine müdahale etme durumu, geleneksel olanın sınırlarını zorlamaya başlamıştır. 

Örneğin Schwitters, ‘Merz Yapısı’ ile 1923’te kendi evinde, eski eşyalardan ve artık 

malzemelerden oluşan bir sergi yapmıştı. Yine aynı yıl Lissitski ise ‘Proun Odası’nda, 

kurduğu küçük kare odaya ‘proun’ adını verdiği resimleri mimari elemanlarla uyumlu ya da 

uyumsuz olarak yerleştirmişti. Bunlar, dönemine göre alışılmış sanat nesnesi değillerdi. Kolaj 
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ile başlayan Dada Hareketiyle genişleyen ve Marcel Duchamp’ın günlük hayattaki nesnelere 

sanat nesnesi niteliği vermesiyle, Asamblaj uygulamaları gündeme gelmiş ve bir adım 

sonrasında Enstalasyon olarak isimlendirilen yeni bir sergileme biçimi ve mekan 

düzenlemelerinin ortaya çıkışını da hazırlamışlardır (Boynudelik, 1999). 

Dada Hareketiyle, ‘bulunmuş nesne’ (found object) ve ‘hazır yapım’ (ready made) gündeme 

gelmiştir. Bulunmuş nesne, raslantısal teklikleri ve ilginç estetik nitelik değeriyle seçilirken, 

hazır yapım bir sürü benzeri arasından raslantısal olarak seçilmiştir. Seri üretilmiş nesneyi 

herhangi bir şekilde seçen sanatçı, nesneye daha önce sahip olmadığı bir değer yükleyerek 

galeri ortamına sokmuştur. Bu nesneler kendi doğal çevrelerinden soyutlanarak, fonksiyon ve 

anlamlarının dışında ve bu konuda bir değişim yaşayarak sanatçının düşüncesini dile getiren 

bir araç oluyorlardı. Böyle bir tavır, dönemin otoritelerinin ve akademiyaların kabul ettiği 

sanat ve estetik kurallarına, anlayışına karşı olunduğunun ifadesiydi. 

Marcel Duchamp, ‘bulunmuş nesne’ ve ‘hazır yapım’ kavramlarıyla geleneksel estetik 

anlayışının, sanatçının kendi deyimiyle, ‘gözünü korkutmak’ istemiştir. Fakat sanat galerisine 

giren ve onun en çok bilinen eseri olan ‘pisuvar’, aynı zamanda sanat eleştirmenleri tarafından 

benimsenmiş ve yeni bir estetik anlayış olarak değerlendirilmiştir. Sanatçının kendisi bu 

değerlendirmeyi de şiddetle reddetmiştir. 

Bu gelişmeler, günümüzdeki sanata uzanan yolda değişim anlamında önemli bir zemini de 

oluşturmuştur. Gelişmelerle ilgili olarak günümüzdeki sanata gelinirken, iki önemli sıçrama 

noktasından bahsetmek mümkündür. Bunlardan birisi, Duchamp’ın ‘sanat nesnesine’ getirdiği 

yeni anlam ve diğeri Beuys’un ‘sanatçı’, ‘sanat üretimi’ meselesine getirdiği yaklaşımdır. 

Hatta Beuys’un kavramlarıyla birlikte herkesin ‘sanatçı’ olabilmesi söz konusuydu. Yani 

herhangi bir anı, yeri, olayı vb. deneyimleyen herhangi birisi bu deneyimi yeniden üreterek 

farklı bir biçimde gündeme getirebilecekti (Boynudelik, 2005). Bu iki sıçrama noktası, 

günümüz çok sesli sanat ortamının ve aynı zamanda enstalasyonun, doğup gelişmesi için 

önemli olmuşlardır. Enstalasyondaki gelişmeler ve bilinen sınırlarını aşma yolunda olan sanat 

ortamına paralel olarak sanatçılar, mekan seçimi konusunda da özgür davranmaya başlamıştır. 

Yani ‘sanat nesnesi’ ve ‘sanatçı’ kimliği sorgulanırken, bağlantılı olarak, sanatı gösteren 

yer(ler) de bundan etkilenmişlerdir. Yani müze ve galeriler, sanatçılar için zorunlu sergileme 

alanları olmaktan çıkmışlardır. Başka bir deyişle sanatçıların nesne seçimindeki özgürlükleri, 

bir yandan bu nesnelerin sergilenecekleri mekanlar konusunda da geçerli olmaya başlamıştır. 

Geçmiş ve şimdiki kullanımları açısından işlevleri ve anlamları farklılaşmış mekanlar sanat 

nesnelerinin sergilendikleri alanlar olarak seçilmeye başlanmıştır. Seçimlerin, ‘mekan’la daha 



 6 

çok etkileşme ya da ‘mekan’ın yapılacak işe ‘yaşam alanı’ olması isteği doğrultusunda 

yapıldığı söylenebilir. Bu aşamada günümüzdeki enstalasyonu ve sanatsal olayları daha iyi 

anlayabilmek için, 1960’lı yılların başından itibaren sanattaki yaklaşımları kısaca irdelemek 

faydalı olabilir. 

“1960’ların Minimal ve Kavramsal sanatları, endüstriyel ve metinsel düzlemde 

gerçekleştirilebilecek biçimler üzerine temellenmiştir. Minimal Sanat’ta yapıtlar, mekan 

içinde sistematik açılımlarıyla, sergilendikleri mekanla algı boyutunda ilişki kurmuşlar, bu 

nedenle mekanların özel olarak düzenlenmesine gereksinim duymuşlardır” (Özayten 1997). 

Aynı zamanda minimal sanat, en basit en yalın biçimler örnekleriyle sadelik ve açıklık 

kavramlarını gündeme getirmiştir ve mekanla ilişkisi bu yönde olmuştur denebilir. Minimal 

sanat anlayışındaki çalışmalar, sergilenme açısından, yalın mekanları benimsemişlerdir. 

Günümüzde de bu durumun getirisi olarak, müze ve galerilerde ‘beyaz küp’ (white cube) 

mekan anlayışı ile karşılaşılmaktadır. Bu, enstalasyonu ve nesneyi daha net bir biçimde 

göstermek üzere ortam yaratmak için, sergileme mekanı, beyaz ve yalın olmasının yanı sıra 

bütün gereksiz ayrıntılardan arındırma anlayışıdır (Özdamar, 2003). 

Kavramsal sanat ise, geleneksel gereçlerin ve biçimlerin ötesinde düşünme, fikirlerini uygun 

malzemeler ile ifade etme eğilimi içinde olmuştur. Kavramsal sanatta çeşitli ifade biçimleri 

bir düşünceyi ya da kavramı iletmede araç olarak dili, nesneleri, insanın kendisini ya da 

doğayı kullanabilmektedir. Ancak bunların hiçbirisi sanat yapıtı olarak algılanmayabilir. 

Burada önemli olan sanat olarak ortaya çıkan olgu, sanatçının iletmeye çalıştığı düşünce ya da 

kavramdır. Buna karşılık Joseph Beuys, sanatın, bu düşüncelerden daha öte, nesneye sosyal 

ve politik gerçekler yüklemekle, geniş bir bağlamda ele alınabileceğini göstermiştir. Ancak 

kavramsal sanat  ‘dil’i kullanan çalışmalarında da, yazılı sözlü metinleri, belgeleri, 

fotoğrafları, dosyaları, bir mekanda sergilemek zorunluluğunu duymuştur (Özayten, 1997). 

Yeryüzü sanatını (land art) 1970’lerde Amerika’da atölye ve galerilerin klasik çerçevesinden 

ayrılmak için doğaya yönelen sanatçılar oluşturmuşlardır. Bu akım, doğanın geniş alanlarına 

insan müdahalesi olarak düşünülebilir. Taş, toprak ve birçok doğal malzemenin 

kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu sanatta, çok çeşitli uygulama biçimleri vardır ve 

görülmeleri pek mümkün olmayan yerlerde yapılabilmektedir. Fakat bu çalışmaların 

izleyiciye aktarılabilmesi için, sanatçılar, film, fotoğraf, planlara ihtiyaç duymuşlar ve bunları 

sergilemişlerdir (Anon.(b), 2007). Ancak bu konu enstalasyonun mekanlarına tür teşkil 

ettiğinden bir sonraki başlıkta daha geniş incelenecektir. 
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Fluxus diğer karşı-sanat akımları gibi akademik sanatı karşısına almıştır. Bir anlamda sanatın 

ve yaşamın burjuva değerlerini alt-üst etme, yeni kültür arayışını ifade etmeye çalışmıştır. 

Yaratma sürecinde raslantıya büyük önem vermiş ve sanatçılar, galerilerde sergilenebilecek, 

müzayedelerde satın alınabilecek veya özel koleksiyonlarda saklanabilecek sanat nesneleri 

yapmak yerine sanat piyasasından uzak duran yaratma süreci içinde raslantıya büyük önem 

veren bellekte izler bırakan deneyimler yaşamayı ve yaşatmayı seçmişlerdir (Block, 1993). 

Video sanatı, alışılmışın dışında estetik yaratmak üzere 1960’lı yıllarda gündeme gelen ve 

90’larda yaygınlaşan ve diğer sanat disiplinleriye iç içe geçen bir ifade şekline gelmiştir. Bu 

sanatın temsilcilerinden olan Nam June Paik daha sonra Joseph Beuys’un etkinlikleriyle 

birlikte ‘interaktif eylem’in oluşmasını sağlamıştır (Boynudelik, 1999). Bu durum, günümüz 

sanat etkinlikleri için önemli etkileşim zeminini hazırlamıştır. 

Video araçları ile teknolojik imglemenin sunduğu olanaklar birer sanat malzemesi olarak 

irdelenmiştir. Günümüz yerleştirme sanatı da; geleneksel sunumların yanı sıra gelişen 

teknolojik verilerce donatılan ya da desteklenen etkileşime ağırlık veren biçimsel farklılıklar 

ve kavramlar altında film ve video teknolojilerini, müze ve galerilerin gösterim tekniklerini 

sonuna kadar zorlamaktadır (Özdamar, 2003). Sergileme ile bağlantılı olarak, teknolojik 

ilerlemelerin sanat ortamına yansıması sonucunda, sergi mekanında ve sanat nesnesi ve 

mekanla kurulan ilişkide değişimler meydana gelmiştir. Örneğin günümüzde müzelerin 

olduğu gibi diğer mimari yapıların cephelerine yansıtılabilen hareketli-hareketsiz görüntüler 

enstalasyon için yeni mekanların yaratılmasını sağlamıştır. 

Performans, izleyici önünde canlı olarak icra edilmesi yoluyla sanatın ticari yönünü 

sorgulayan bir tutum içinde olmuştur denebilir. Başka bir deyişle, çoğunlukla sanatçının 

etkinlik içinde bizzat yer alması ve bir defaya özgü bir durum olması ile sanatın ticari bir 

sürece girmemesi söz konusudur. Ancak bu etkinlikler tek defaya özgü olsalar da fotoğraf ve 

video gibi araçlarla belgelenirse sonradan tekrardan görülme şansına sahip olmaktadırlar. 

Buraya kadar görülüyor ki, sanattaki yaklaşımlar kendi ifade yollarını ararken, geleneksel 

sanat anlayışını kendilerince sorgulamışlardır. Bunun, sanatın doğası gereği her zaman olası 

bir durum olduğu söylenebilir. Ancak bahsedilen bu değişimlerle, sanatın kendini ve 

geleneksel yapısını sorgulaması, yüzyıllar içinde gelişen sorgulamalardan hem ivme olarak 

hem de içerik olarak daha farklı olmuştur. Anlayış, kavrayış konularındaki sorgulamalar, yeni 

kavramlar yaratmış, bunlarla beraber, sanatın nesnesini ya da buna bakışı değiştirmiş eş 



 8 

zamanlı olarak onların sergilenmesi konusunda sanatı kurumsallaştıran müze ve galerilerin 

anlamlarını, yapılarını tartışmaya açmıştır. 

Günümüz sanatı içerisinde ‘proje’, ‘etkinlik’, ‘video’ ve başka ifade şekilleri vardır. Bunların, 

birbiri içine geçmiş halleriyle de karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu günün sanatı için, 

ifadeden öte katılımcı-izleyiciyle beraber iletişimin, etkileşimin peşine düşüldüğü 

söylenebilir. “Yüzyıllar boyunca toplumsal değişim ve süreçlerden, politik olaylardan 

etkilenmiş olan sanat son yıllarda içinde yaşadığımız kültürlerin kesişmelerinden, 

farklılıkların tercümelerinden, etkilenmektedir ve birlikte var oluş için yeni öneriler 

aramaktadır” (Tan, 2003). Yeni öneriler, biraz önce yukarıda sözü edildiği üzere, sanat ve 

toplum arası iletişimlerde kendini daha çok gerçekleştirir olmuştur. Bununla ilgili olarak 

Framis “Sanat her yerde olabilir, olayı gerçek kılan mekan değil, mekanı yaratan olaydır” 

demektedir (Framis, 2004). Bu anlamda günümüzde enstalasyon adına verilen örnekler hayli 

ilginç ve çeşitlidir. 

 

2.2 DOĞADA ENSTALASYON 

Enstalasyon, sergilendiği sanat galerilerinden ayrılarak, önce kamusal alanlara, 1970’li 

yıllarda ise doğaya ve el değmemiş alanlara, coğrafyalara yayılarak ‘yeryüzü sanatı’ adını 

almıştır. Açık alanda yapılan yeryüzü sanatının, bir ‘yer’e bağımlı olması nedeniyle, yer ve 

mekan ilişkilerini vurguladığı söylenebilir. 

Yeryüzü sanatı, ekoloji ve arkaik kültürlerin yeniden keşfi ile ilgilenmekteydi. Yeni bir estetik 

arayışından ziyade yaşamın anlamını, arkaik kültürler, ilkel ve sembolik açılımlar üzerinden 

düşünme eğilimindeydi. Bu konudaki örnekler; bir ormanın zeminine yerleştirilmiş bir seri 

ağaç parçasından oluşan işler (Carl Andre), gökyüzüne uçaktan çıkan duman ile yazı yazmak 

ve daha sonra gökyüzünde rüzgarla deforme olmuş yazıyı fotoğrafla sergilemek (Marius 

Boezem), bakır, tuval ve gergi iplerinden oluşan bir yapıyı deniz kenarına monte edip deniz 

tarafından yok edilmesini beklemek (Bernard Borgeaud), deniz çekilmesi anında kıyıya nemli 

kum içine saydam ve içi boş bir silindir bir delik oluşturmak (Barry Flanagan), Mojave 

Çölü’ne kireç ile çizilmiş bir mil uzunluğunda iki parallel çizgi (Walter De Maria), Reichstag 

ve Pont Neuf köprüsünün kumaş ile sarılması (Christo-Jeanne Claude) olarak sayılabilir 

(Parent, 1990). 
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Walter De Maria’nın Movaje Çölü’ne kireç ile çizdiği bir mil uzunluğunda iki parallel çizgi 

doğada verilmiş çoğu örnekten biridir. Genellikle gözün alabildiğine uzanan ve ortam olarak 

fazlaca değişmeyen ve her yeri birbirine benzeyen yapısı ile çöl, günlük hayatın mekan 

anlayışındaki röper olacak özellikleri görece daha az taşımasıyla insan için mekan kavramının 

daha belirsiz hale geldiği bir yer olarak görülebilir. Ancak çizilen bu iki çizgi her ne kadar 

soyut olsalar da uzayıp giden çölün içinde röper oluşturarak, insanın göreli olarak daha iyi 

tanıdığı ‘mekan’a yaklaşmanın da yolunu göstermektedir denebilir. 

Yeryüzü sanatında verilmiş örneklerin büyük bir çoğunluğu doğada gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın kapsamında ise entsalasyonun (yerleştirme) yapılı çevrede, mimari mekanda 

gerçekleşmiş olması şeklinde kısıtı ile doğada gerçekleşmiş olan bu örnekler incelemeye 

alınmamıştır. 

2.3 KAMUSAL ALANDA ENSTALASYON 

Anıtlar, anıtsal yapılar, meydan düzenlemeleri, binalarla meydanlarla ilişkilendirilen heykeller 

ve hatta bu alanlarda yapılan enstalasyonlar, toplumsal belleğin oluşturulması ve onun canlı 

tutulması konusunda büyük öneme sahiptirler. 1960 sonrasında müze ve galeri kurumlarının 

ve mekanlarının sorgulanması devamında bu mekanlardan ayrılma isteği oluşmuştur. Böylece 

sanatın, basit anlamda, ‘sokak’a çıkması farklı mekan ilişkilerini gündeme getirmiştir. Açık 

alanlarda, meydanlarda kimi zaman sokaklarda gerçekleştirilen bu işler, bulundukları çevrenin 

estetik anlayışını sorgulamakla kalmamış, anlamını da tartışmaya açmışlardır. İnsanların, bu 

mekanlarda, daha farklı aktivite içinde olmalarına olanak sağlamıştır. 

Fiziksel bir mekan olarak kentin, sosyal aktiviteler ile insanların o yer içindeki hareketleriyle 

somutlaşması mümkündür. Bu somutlaşma yollarından birisi, kamusal alanda yer alan sanat 

olgusudur (Kastner, 1998). Daha önce de bahsedildiği üzere kamusal alanın varlığında, 

toplumsal bellek ve simgesel anlamlar önemli yer tutmaktadır. Kamusal alan şehir ölçeğinde 

toplum içindeki insanların birbirleriyle karşılaştıkları, etkileştikleri, iletişim kurdukları 

kısacası yaşadıkları mekanlar olarak düşünülebilir. Toplum için kendi kültürüne ait simgeleri 

daha yoğunluklu olarak bulmak olasıdır ve toplumdaki insanların tekil ya da çoğul günlük 

hayatının ifadesi olabilir. Dolayısıyla, kamusal alanın bu yönü göz ardı edilmemiş ve bu 

bağlamdan hareketle çalışmalar yapılmıştır. 

Sanayi devrimi ve gerçekleşen teknolojik ilerlemelerle, insan hayatı, aktiviteleri ve buna bağlı 

olarak ‘yapılı çevre’de, küçük ve büyük ölçekte, değişim içine girmiştir. Kentsel yapı 
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oluşumlarında bilinen mekanlar yüklendikleri anlamlar bakımından değişime uğramıştır. 

Kentsel mekanlarda, kentlinin artan aktiviteleri ve izleyicinin katılımının önemsendiği sanat 

çalışmaları sonucunda daha fazla canlılık olmaktadır ve bu durum kentsel tasarım kriterleri 

içinde önemli bir hale gelmiştir. Kentsel açık alanda gerçekleşen sanat, kente kimlik 

kazandıracak, onu tanımlamak ve algılanabilir insani ölçeklerle buluşturmak istemiştir 

(Zengel, 2002). Ancak bu durumun her zaman için olumlu sonuçlarının olduğunu söylemek 

indirgemeci bir tutum olabilir. Bu tür çalışmaların kentteki statü olarak ortalama değerin 

üstündeki yerlerde gerçekleşmesi söz konusudur. Beraberinde durumla ilişkili olan ne yazık ki 

kentin küçük ‘ayrıcalıklı’ kısmı olabilmektedir. Bu durum, kentlinin kentle bütünleşmesi 

hedefini gerçekleştiremediği gibi kent içindeki sosyal sınıflar arası iletişimi zorlaştırabilir. 

Rönesans’a kadar özel anlam yüklenen tarihsel anıtların kentle kurduğu ilişki, bir konutun 

bütünle kurduğu ilişkiden çok farklı değildi. Aynı düzen bağıntılarını taşıyordu. Bu doğal dil 

Rönesans’la birlikte çözülmeye başladı. Özne ve nesne arasındaki bağ giderek farklılaşmış ve 

nesne bağımsız olarak kendi varlığını ortaya koymaya başlamıştır (Köksal, 2000). 20. yüzyıl 

modern kentlerin düzenlerinde sanat nesnesi, kentsel mekanların önemli öğelerinden 

olmuşlardır. Ancak sanat nesnesi ve kentsel mekan arasındaki ilişki, Rönesans’tan itibaren 

günümüze kadar olan süreçte daha farklı konuma ulaşmıştır. “Kentin, sözünü mekansal 

bağlamla ilişki içinde belirleyen çağdaş sanat üretimiyle buluşması ise belki de yüzyılın ikinci 

yarısındaki en önemli kırılma noktalarından birini getirdi. Özerk bir ‘kendilik’ olarak kent 

içinde özel bir konum, giderek özel bir statü talep eden sanat nesnesi artık yerini endüstri 

kentinin geçiçi/ değişken/ akışkan/ çoğul mekansal bağlamına katılan aynı geçiciliği, aynı 

değişkenliği, aynı akışkanlığı, aynı çoğulluğu yeniden üretmeye koyulan bir sanat üretimine 

bırakmıştı” (Köksal, 2000). Günümüz modern kentinin tasarlanmış ve bitmiş olmamasıyla, bir 

geçiş ve geçicilik alanı özelliğiyle, özerk sanat nesnesi ve kent mekanı ile arasındaki 

mesafenin giderek ortadan kalktığı söylenebilir. 

 

2.4 ENSTALASYONDA YERE ÖZELLİK 

Enstalasyon çalışmalarından bazıları, bulunduğu mekana daha ‘bağlı’ olabilmektedirler. Bu 

bağın, çalışmanın nedenini ve varlığını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Sanatçılar, 

çevreden aldığı izlenimleri taşıyarak, çevreyle bütünleşik algılamalar yaratabilmektedirler. 

Çalışmaların, mekana doğrudan bağımlı olduğu da söylenebilir. O ‘yer’e ait özel kavramların 
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biçimselleştirilmesiyle, izleyicinin, kavramsal ve algısal deneyimini yeniden kurmakta olduğu 

düşünülebilir. 

Yere özellik, belirli bir yerdeki çalışmayı, ya da o yerin kendisinden çok, zamansal ve 

anlamsal boyutları ile kurduğu mekanı ifade etmektedir. Aynı objeler, aynı düzende bir başka 

yere yerleştirildiklerinde, tamamen farklı bir anlam taşımaktadır. Yere özel olmaları ile 

bağlamından çıkartılan nesnenin, farklı kurgusal anlatımlarla yeni anlama kavuşması söz 

konusudur. Hazır yapımları da kullanabilen ve yeni biçimlenmeler ortaya koyan enstalasyon 

ve yeryüzü sanatı objeyi yeni anlamına taşıyacak ve bütünleşecek mekan arayışlarında olur 

(Özdamar, 2003). 

Enstalasyon, yapıldığı yer önemli olmaksızın, doğada, kentsel mekanda ya da galeri 

ortamında, görünenin arkasındaki görünmeyeni, yani o yere ait bir ruhu ortaya çıkarmak isteği 

içinde olmaktadır. Olay ‘event’ ve konum arasındaki ilişkinin bağlamından çıkan ürün bir 

anlamda o ‘yer’in performansıdır da denebilir (Kaye, 2000). 

 

2.5 BÖLÜMÜN SONUÇLARI 

Bu bölümde öncelikle enstalasyon, kavram olarak incelenmiş daha sonra enstalasyonun 

oluşumuyla ve değişimiyle ilişkili olarak yakın geçmişe ait sanatsal yaklaşımların getirdiği 

farklara değinilmiştir. Ayrıca enstalasyonun mekanı olarak; doğa, kamusal alan ve galeriler 

konu olmuş ve bu bağlamda mekanla kurulan ilişkilerden kısaca söz edilmeye çalışılmıştır. 

Galeriler ya da müzelerdeki enstalasyon ve mekanı konusu için, yoğunlukla bir sonraki 

bölümde incelendiğinden, burada ayrıca bir başlık yapılmamıştır. 

Yakın geçmişe ait yaklaşımlar, sanatın o güne kadar getirdiği değerlerini tartışmaya 

açmışlardır. Sanata ait tüm olguların bu ortamdan etkilenerek değişmesi, dönüşmesi diğer 

zamanlara göre daha hızlı gerçekleşmiştir, gerçekleşmektedir denebilir. Doğal olarak sanat 

nesnesinin sergilendiği mekan da değişmiştir ya da sanatçının ona bakışında farklılık 

olmuştur. Özellikle enstalasyon bu farklı bakışı gündeme getiren etkili bir ifade şekli 

olmuştur. Artık mekan taşıdığı her türlü bilgiyle, sanatçının ifadesinde zemin olmuş hatta 

bazen ifadenin kendisi olmuştur denebilir. Bu anlamda mekanın fiziksel, işlevsel, anlamsal 

boyutu ile ilişkiler kuran enstalasyonlar yapılmıştır. Yani bulunduğu mekanla özel ilişki (site 

specific) içinde olma fikri oldukça benimsenmiştir. Ancak yakın geçmişte ve günümüzde, 
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hayata ve sanata ait değişen değerlerle, eskiden çok önemli olduğu düşünülen ve gündemde 

olan mekanla özel ilişki kurma durumu, sanatçıların ilgisinden çıkmaya başlamıştır. 

Küreselleşme etkilerinin ve bunun yanında günümüzde sanatın, farklı disiplinlerin buluştuğu 

bir zemin olarak düşünülmesi, bu durumu anlama yolunda yardımcı olabilir. Günümüz sanatı 

açısından ve özellikle enstalasyon açısından, açık-uçluluk önemli olmuş, ‘katılımcı-izleyici’ 

ile sanatçı arasındaki etkileşim, iletişim öne çıkmıştır. Bununla birlikte ‘katılımcı-izleyici’ 

varlığında, bulunulan ya da işaret edilen mekan daha çok deneyimlenip, onun hakkında daha 

çok düşünüldüğü varsayılabilir. 
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3. ÖRNEKLER 

Bu bölümde enstalasyon ve mekanı, örneklerle beraber ele alınmaya, kavranmaya 

çalışılmaktadır. Yakın geçmiş ve günümüzdeki enstalasyonlara, konuyla ilgili olarak 

bakıldığında, çok çeşitlilik gösteren bir durumla karşılaşılır. Bununla birlikte örneklerin 

seçiminde belli bir guplama (örneğin belli bir döneme ya da bir yere yada kişilere ait 

çalışmalar) söz konusu değildir. Hatta seçilenlerin, bu yönüyle raslantısal olarak bir araya 

geldiği söylenebilir. Ancak seçimle ilgili olarak, mimarlık içinde çok geniş bir başlık olan 

‘mekan’a dair ilginç ya da yeni açılımları ya da bakışları getirdiği düşünülen çalışmalar konu 

olmuştur. 

Değerlendirmeler için, sergi açıklamaları, sanatçının ya da sanat eleştirmeninin sergiyle ilgili 

yazıları bulunmaya çalışılmıştır. Her örnek için önce, çalışmanın ne olduğu konusunda, nesnel 

olarak betimleme yapıldığı sonra sanatçının ya da eleştirmenin düşünceleriyle ve sergiyle 

ilgili bulunan görsel belgeler eşliğiyle harman olmuş kişisel yorumların yapıldığı bir 

kurgunun gerçekleştiği söylenebilir. Örneklere ait yazıların ve görsel belgelerin bulunması 

ağırlıkla, daha güncel ve ulaşılabilir bir kaynak olan internet siteleri üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle sanat alanındaki çalışmalar, sergiler doğrudan bir söz söylememe nitelikleriyle konu 

bağlamında mekan kavramına dair yoruma açık bir zemin yarattıkları söylenebilir. Bu yüzden 

mekana dair kavramların düşünülmesinde birinci elden kaynak niteliği taşıdığı da 

düşünülebilir. Sonuç olarak her okuyucu için değerlendirmeler kısmının değişebileceği yani 

birinci elden kaynak olarak düşünülen çalışmalardan, okuyucuya bağlı olarak yeni yorumlar 

gelişebileceği açıktır. Bu arada ortak payda, enstalasyonun bütününü göz ardı etmeksizin, 

enstalasyondaki ‘mekan’ı daha görünür kılmak ya da ‘mekan’ın altını çizerek mimarlığa 

bakmak olabilir. 
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SHELTER FOR MIGRANTS 

Alina-Jeff Bliumis, Porta Torre (Como), 2005 

“Göçmenler için Barınak” projesi kapsamında İtalya’nın Como kentinde, girişte yer alan 

Porta Kulesi için ‘yere özel’ olarak sanatçılar Alina ve Jeff Bliumis tarafından yapılmıştır. 

Projede, yedi adet büyük boyutta keten hamak kulenin içine farklı yüksekliklerde asılmıştır. 

Bu kule 1192 yılında kente giriş noktasında inşa edilmiştir. Ancak günümüze kulenin içindeki 

ve birbiriyle bağlantılı dört kat ulaşamamıştır (Ek-A.1). 

Kentin karakteristik olan içini ve dışını bağlayan, tarihi geçmişi olan bir yerde, barınma ve 

sosyal sorunlarıyla birlikte gelen göçmenler, projenin konusunu oluşturur (Pinto, 2005). 

Mimari ile içine yerleştirilenler arasında bir takım karşıtlıklar göze çarpmaktadır. Çağları aşıp 

gelmiş, rijit bir forma sahip olan taştan kule buna karşılık atmosfer koşullarından kolayca 

etkilenebilir yapılarıyla, hiç de rijit olmayan yapılarıyla, kararsızlığa, narinliğe, geçiciliğe 

göndermede bulunan keten hamaklar. Kule ve hamaklar arasında ilk bakışta, malzeme ve 

form bakımından karşıtlığın bir gerilim yarattığını hissetmek mümkündür. Örneğin keten 

hamaklar aynı kalmak üzere kule taştan değil de ahşaptan olsaydı bahsedilen gerilim 

oluşmayabilirdi. Kule, zamanında kente girişte kontrol noktası olarak inşa edilmiş. Onu, kent 

ve dışı arasında tampon bir bölge olarak varsaymak mümkündür. Kente gelen (ziyaretçi, 

göçmen v.s) bu tampon bölge ve onun sonrasında kentle karşılaşmaktadır. Bugün de bu 

durumun simgesel anlamda varlığını koruduğu düşünülebilir. Göçmen olmak genelde 

zorunluluktan doğar. Göçüp gitmek ve gittiği yerde iyi bir yaşam kurabilmek, o yere alışmak, 

ait olmak, kök salmak... Bunlar hayati derecede önem kazanan konular olabilmektedir ve 

bunların gerçekleşebilmesi, mücadele dolu sıkıntılı bir zamanı gerektirebilir. Çünkü hamak 

bulunulan ortam için geçici bir çözümü ya da rahatlığı sunabilir ve koşullardan kolayca 

etkilenebilir. Hamakların ortamını da taştan kule oluşturmaktadır. Yani taştan kulenin, 

gçömenler için göçülen ortamı temsil ettiğini düşünmek mümkündür. Bu çalışmanın, simgesel 

anlamda kente giriş noktasında, göçmenlerin yaşayabileceği sıkıntıları, mekan ile içine 

yerleştirilen nesneler arasındaki karşıtlıklar üzerinden gerilim yaratarak yansıttığı 

düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

                    Şekil 4.1, 4.2 Alina-Jeff Bliumis, ‘Shelter for Migrants’, (http://www.artcast.org) 
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LOST RITUALS 

Clare Twomey, The Gibside National Trust Estate, Gateshead, 2003 

Terkedilmiş bir yapının önündeki zemine, yapıya ait pencere ve kapıların ayrıntısız olarak 

seramik balçığından belli bir kalınlıkta kopyası oluşturulmuştur. Bu kopyalar, yapı 

terkedilmezden evvelki yaşama ait bir takım objeler saklamaktadır. Balçık zamanla yağmur 

rüzgar ve güneş etkisiyle yitip gidecektir. Süreçle beraber, yapının geçmişinde yer alan hayata 

dair objeler görünür hale gelecektir (Ek-A.2). 

Sanatçı, ‘kayıp tarihsellik, kayıp hikayeleri ve ritüel, insanların tarihi, binaların değişen 

fonksiyonları’ gibi konularla ilgilenmektedir. Yapının içinde bir öykü saklı olduğunu ve 

duvarların etrafında dolaştığını düşünür. Bu çalışma bağlamında, yapıya; yaşamın, pencere ve 

kapılardan içeri sızdığını belirtmiştir. İçeri sızan yaşamın ipuçlarını, o yaşama ait objelerle 

vermek istemektedir. Bu konuda, “Bu iş için seçilmiş objeler, kapı ve pencelerden içeri 

dolmuş yaşamın bilgisini, tarihini cisimleştirir” demektedir (Twomey, 2003). Yapı terk 

edilmezden evvel ahır olarak kullanılmıştır ve sanatçı, izleyiciyi terk edilmiş bu yapının tarihi 

ile buluşturmak istemiştir. Yapının pencereleriyle, kapılarıyla ilişki kurulmuştur. Masifliğin 

içindeki boşluklar dış dünyaya açılma fırsatları ama aynı zamanda dış dünyanın da iç dünyaya 

karışabilme noktaları olarak düşünülebilir. Belki de mimariyi diğer nesnelerin algısından 

ayıran en önemli fark, nesneleri dışından yaşarken, mimarinin, pencere ve kapı boşluklarıyla 

sanatçının deyimiyle “yaşamın içeri sızması” na olanak vermesi ve nesnenin (mimari) içinin 

de yaşanmasının mümkün olmasıdır. 

Yapıya ait pencere ve kapı kopyalarının yere serilmiş şekliyle görmek, ölümü çağrıştırması, 

yaşam olmayan ve giderek mezara dönüşen bir yapının varlığına yapılan bir gönderme olarak 

düşünülebilir. Bahsedilen kopyalar balçıktandır. İçlerinde, geçmişteki yaşama ait olan objeler 

(at nalları, el aletleri, çiviler, çömlekler v.s.) saklamaktadır. Balçığın, atmosfer koşullarıyla 

aradan çekilmesiyle birlikte, yapının geçmişine dolayısıyla bu mekanda yaşayan insanların 

kim olduğuna ve ne yaptıklarına dair bilgiye ulaşma şansı oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

                   Şekil 4.3, 4.4 Clare Twomey, ‘Lost Rituals’, (http://www.claretwomey.com) 
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FLYING CARPET 

Seyed Alavi, Sacramenro International Airport, 2007 

Sacramento Nehri’nin yaklaşık elli millik bir kısmının hava fotoğrafı, havaalanı terminal 

binası ile otopark alanını birbirine bağlayan köprünün zeminine yapıştırılmıştır (Ek-A.3). 

Bu çalışmada, ‘uçma’, ‘uçuş’ deneyimlerinin hatırlanmasıyla beraber, büyük coğrafik alanın 

resimlenmesiyle, yolcular için ‘aitlik’ ve/veya ‘bağlantı’ kavramları gündeme getirilmektedir. 

Aynı zamanda Sacramento’ya varan yolcular için ‘hoşgeldiniz paspası’ olarak okunup 

deneyimlenebilir. Ek olarak, köprü, iki nokta arasında bağlantıdır. Kendi başına bir yer 

değildir. Yani ne burasıdır ne de orasıdır. Bu anlamda bir noktayı diğerine bağlayan nehir ve 

uçak örnekleriyle benzerdir. Ayrıca alışageldiğimiz ilişkiler ve görünümler açısından farklılık 

yaratmaktadır. Yani köprünün, belli bir topografyanın veya bir nehrin üstünde oluşu bilinen 

ve normal olan bir durumdur. Fakat bu çalışmada onların olağan pozisyonları dışında bir 

deneyimle karşılaşırız. Roller değişmiş şimdi köprü üzerinde belli topografya ve nehri 

görmeye başlamışızdır (Alavi, 2007). Çoğu zaman yetişme endişesi ile yaşayamadığımız 

sadece geçip gittiğimiz bir mekana, zemini üzerinden dikkat çekilmekte denebilir. İzleyicinin 

tepkisi, bulunulan çevrenin coğrafyasını inceleme veya kendi bildiği yerleri harita üzerinden 

yeni bir gözle görme veya sadece görüntünün ilginçliği ile onu seyretme şeklinde 

gerçekleşmiş olabilir. Böylece mekanın zemini üzerinden dünyaya, bulunduğu yerin 

coğrafyasına bir adım daha yaklaştığı da düşünülebilir. 

Köprü hem ayrılanlar hem gelenler için kullanılmaktadır. Ayrılanlar için bu görüntüyle 

karşılaşmaları, biraz sonra uçaktayken görecek olma olasılıkları olan bir deneyime yani 

geleceğe; gelenler için biraz önce uçaktayken görmüş olma olasılıkları olan bir deneyime yani 

geçmişe gönderme yaptığı söylenebilir. Böylece mekan, kendi zaman dilimini yaşatmamakta 

geliş yönüne bağlı olarak ya geçmişi ya da geleceği düşündürebilen ve uçuştan bir adım 

öncesi veya sonrası olarak yaşanan bir yer olarak ‘uçma’, ‘uçuş’ a göndermede bulunan 

sıradışı bir estetikle ortaya çıkmakta denebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Şekil 4.5 Seyed Alavi, ‘Flying Carpet’, (http://www.here2day.netwiz.net) 
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WORK NO. 227: THE LIGHTS GOING ON AND OFF 

Martin Creed, Tate Britain (London), 2001 

Galerinin var olan ışık düzeniyle ilgili bir etki söz konusu olmuştur bu çalışmada. Bu gösteri 

ışıkların gidip gelmesi üzerine kuruludur. Mekana hiç bir şey eklenmemiş tersi olarak da 

mekandan hiç bir şey çıkarılmamıştır. Fakat galeri saniyelerle bağlantılı olarak ışıklanmakta 

ardından kararmaktadır. Bu iş karşıt durumların her beş saniyede birbirinin yerini almasıyla 

dönüşümlü devam eden bir kurguya sahiptir (Ek-A.4). 

Temel görünürlük koşulları galeri içinde kontrol edilmekte ve normalde sanat objelerine fon 

olmak ve onları desteklemek için var olan duvarlara yeniden dikkatimiz çekilmektedir 

(Cattelan, 2004). İzleyiciler boş bir mekanla daha doğrusu mekan neyse onunla 

karşılaşmaktadırlar. Mekanda izlenebilecek bir çalışma yoktur, ışık aracılığıyla dendiği gibi 

mekana dikkat çekilmektedir. Galeri bilinen anlamıyla, sanat nesnesini sergiler. Burada 

mekan harici bir nesnenin olmayışı, mekanın anlamını gündeme getirebileceği gibi mekan 

deneyiminin daha güçlü gerçekleşebilmesini sağlayabilir. İzlenen, karşıt ışık durumlarıyla 

mekanın kendisidir ve özellikle de beyaz duvarlar... Önlerinde nesne olan ya da üzerlerinde 

nesne taşıyan beyaz duvarlar, bu kez çıplaktır. Beyaz duvarlar ve dekorsuz mekan anlayışı, 

sanat çalışmalarına daha iyi odaklanabilmeyi ve nesnelerdeki biçimsel özelliklerin daha iyi 

izlenebilmesini getirir. Mekanın, bu özelliklerle nötr bir ortam sunduğu düşünülebilir. Ancak 

bu boş haliyle duvarlar, varlığını güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Bu arada mekan 

izleyiciye belli zaman dilimlerine bölünmüş olarak belli görünürlük koşulları ile 

sunulmaktadır. İzleyicinin, zaman ve ışık değişkenlerine bağlı mekanın sunduğu deneyimlerin 

farklılığı ile zaman, ışık ve mekan konularını ayrı veya birlikte düşünmek için bir zeminle de 

karşılaştığı varsayılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Şekil 4.6 Martin Creed, ‘Work no. 227: The Ligths going on and off’ (http://www.moma.org) 
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BODY MOVIES 

Lozano Hemmer, Schowburgplein Square (Rotterdam), 2001 

İnteraktif enstalasyon kamusal alanda düzenlenmiştir. Cinema Pathé’nin meydana bakan 

geniş cephesi büyük projeksiyon ekranı olarak kullanılmak üzere özel beyaz plakalarla 

kaplanmıştır. Bu oluşturulan büyük ekrana belli mesafede güçlü ışıklar yerleştirilmiştir. Aynı 

zamanda ekrana yansıtılan ve belli sürelerde değişen insan görüntüleri vardır. Gece vakti 

ışıkların etkisiyle meydandan geçen insanların gölgeleri bu dev ekrana düşmekte ve bazen de 

yansıtılan insan görüntüleriyle çakışmaktadır. Işık kaynağına olan uzaklıklarına bağlı olarak 

gölge büyükleri de oldukça değişebilmektedir. İnsanların gölgeleri, ekrana yansıtılmış olan 

portrelerle, görüntülerle ve meydanda bulunan diğerlerinin gölgesiyle birbirine geçmekte 

karışmaktadır (Anon.(c), 2001), (Ek-A.5). 

Halka açık, kentsel alanda, bir meydanda gerçekleştirilmiştir. Bu enstalasyon müze ya da 

galeride de yapılabilirdi. Ancak izleyicinin katılımının bu kadar olamayacağını ve izleyicilerin 

kendi aralarında kuracağı ilişkinin bu denli özgür ve yoğun yaşanamayacağını tahmin etmek 

zor değildir. Sanata ait durumların daha fazla insanla buluşması ve ilişkinin daha özgür 

kurulabilmesi anlamında etkileşim zeminini ortaya çıkaran bir yapı söz konusudur. Oradan 

geçmekte olan insanlar, olayın raslantısallığı ile birlikte, enstalasyonla ve devamında orada 

bulunan diğerleriyle ilişkiye geçmişlerdir. Kent mekanı olarak meydan, anlık bir topluluğun 

kurulduğu mekan olmuştur diye düşünülebilir ve bu topluluğun ortak paydası orada 

yaşananlardır demek mümkündür. Enstalasyon, bu anlamda kendi mekanını yaratmaktadır 

denebilir. İzleyici, katılımıyla birlikte enstalasyonun öznesi ve nesnesi olurken 

gerçekleştirdiği aktiviteyle, mekanı etkileşim mekanı olarak tekrardan tanımlamaktadır diye 

düşünülebilir. Meydanda düzenlenen kurguyla, insanlar önce gölgeleri üzerinden bağ 

kurmuşlardır. Mekan aynıdır ama burada gerçekleşen etkinlikle, mekanın o an için, kendi 

niteliğindeki bir potansiyel daha çok öne çıkmıştır. Bu arada projeksiyonun yapıldığı duvar, 

meydanada yaşananların yansıması, meydandaki insanın ifadesi ve bu ifadenin diğerleriyle 

birlikteliğinden doğan yeni ifadeleri olabilir. 

 

 

 

 

                                 Şekil 4.7, 4.8 Lozano Hemmer, ‘Body Movies’, (http://www.idoline.com) 
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LEVIATHAN TOTH 

Ernesto Neto, Pantheon (Paris), 2006 

Bu çalışma, esnek bir malzeme olan polyamidin mekan içine gerilmesi ve bu malzemenin 

içine demir ya da zerdeçal tozu, karanfil tozu konarak malzeye form verilmiş organik biçimli 

oluşumlardır (Ek-A.6). 

Katılımcılara, modernizmin özerk soyut geometri düşünceleri yerine bir çeşit organik 

mimarlığı öneren çalışma olarak değerlendirilmektedir. Sanatçıyla yapılan bir söyleşide, bu işi 

Pantheon’da yapmanın işe nasıl bir boyut kattığı sorulmuştur. Kendisi bu yapının tarihindeki 

ikili yapıdan bahsetmiştir. Kilise olarak inşa edilen yapı tamamlanmasından hemen önce 

Fransız Devrimi gerçekleşmiş ve yapı, fransız entellektüel dünyasının isimlerine adanan bir 

tapınak ya da mozeleum olarak değiştirilmiştir. Yıllar içinde politik sistemlere bağlı olarak 

yapı, bir kilise bir entellektüel dünyanın tapınağı olmuştur. Sanatçı bu durumu ‘rasyonalizm’ 

ile ‘skolastik düşünce’ arasındaki savaş olarak yorumlamakta ve bu noktanın önemini 

vurgulamaktadır. Neo-klasik mimarlığın örneği Pantheon katı formalist heykelleri, kolonları 

ile çalışmanın sahip olduğu zarif, narin organik dil konrast yaratmaktadır (Manns, 2006). 

Neo-klasik diye adlandırılan, tarihsel, simgesel böyle bir mekanda, günümüz mimarlığını da 

anımsatabilecek formlar kullanılmış. Çalışmanın bütününde, mekan ve sanatçı tarafından 

oluşturulan form(lar) arasında, bir karşıtlığın var olduğu söylenebilir. Yani çalışma kendi 

zamanını taşımaktadır. Öne çıkan bu karşıtlık, mekan ve çalışma arasında çağlar arası, kendi 

zamanlarının, ruhlarının bir iletişimi olarak düşünülebilir; geçmişteki bir dönemi yansıtan bir 

bina ve onun içine yerleştirilen günümüze ait sanatçı tarafından oluşturulmuş bir nesne... 

Örneğin bina o döneme ait düşüncenin, kültürün, yaşamın ‘rijit’liğine, nesne ise günümüze ait 

düşüncenin, kültürün, yaşamın ‘esnek’liğine gönderme olduğu düşünülebilir. Karşıtlık 

üzerinden gelişen iletişim, yapının tarihinde var olan ikili yapıyı da hatırlatır gibidir. Tüm bu 

oluşum içinde, izleyicinin, fiziksel deneyimle, hissetme, koklama (organik formların içindeki 

karanfil tozu) ve dokunma etkileriyle, çalışmayı ve devamında mekanı daha çok 

deneyimleyebileceği söylenebilir. 

 

 

 

 

                     Şekil 4.9, 4.10 Ernesto Neto, ‘Leviathan Toth’ (http://www.kultureflash.net) 
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BRIDGE 

Michael Cross, Church (London), 2004 

Terkedilmiş bir kilise belli bir seviyeye kadar suyla doldurulmuş içine siyah boya atılarak 

dibinin görülmesi de engellenmiştir. Bu suyun içinde bir seri basamak vardır. Basamağa 

basıldığı zaman bir sonrakinin su yüzeyine çıktığı ve basamaktan ayrılındığı zaman 

basamağın suyun içine girerek kaybolduğu ağırlık kuvvetine bağlı mekanik sistem 

oluşturulmuştur (Ek-A.7). 

Halk su üstünde yürümeye davet edilmektedir. Burada bunu yapanlar, yapay oluşturulmuş 

gölün ortasında yalnızdırlar. Kıyıdan otuz basamak, oniki metre uzakta yalnız, tecrit edilmiş 

olacaklardır. Bazıları için bu deneyim ‘huzur verici’, ‘sakinleştirici’ olurken diğerleri için 

‘korkutucu’, ‘tedirgin edici’ olabilecektir. Bu iş hareketlilik adına durağanlığı reddeden bir 

tasarım ve mimari dilini öne sürmekte ve sadelik üzerinden ‘sihir’i değerlendirmektedir. 

‘Esnek, yumuşak ve sihirsel dil’ basamakların durumuna ilişkin olarak ‘bu değişebiliyorsa her 

şey değişebilir’ demeyi arzulamaktadır (Cooke, 2004). Mekan, oyunsulukla birlikte tehditkar 

bir kurguya sahip denebilir. Mekanda suyla kuşatılmışlık ve hareketin çok özgürce olmayışı 

örneğin ‘cesaret’e bağlı olarak gerçekleşmesi, çalışmayı, kişinin heyecanla birlikte kendini 

sınadığı bir köprü olarak düşündürtmektedir. Hareket doğrusal ve belli bir noktaya kadardır. 

Bu yönüyle kısıtlayıcı bir mekan deneyimi sunmaktadır. 

‘Her şey değişebilir’ demeyi arzulayan bu dilin, insanların dilek dilediği bir yerde, kilisede 

kendini göstermesi; mekan ve çalışma arasında anlamlı bir örtüşmenin olduğunu 

düşündürtmektedir. Bu iş için getirilen önerilerin, tüm insanlık adına olduğu ve dileklerin de 

tüm insanlık adına dilenmiş olduğu çok yakın olmayan bir bağlantıyla düşünülebilir. Ayrıca 

İsa’nın su üstünde yürümesi mucizesine de mekanla bağlantılı olarak uygun bir göndermenin 

yapıldığı düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

                           Şekil 4.11, 4.12 Michael Cross. ‘Bridge’, (http://www.cafegalleryprojects.com) 
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WHERE IS LIFE BETTER? 

Pat Badani, Chicago Gallery of the University of Illinois, 2003 

Multi-media enstalasyonunda, üzerlerinde bir soru olan post-itlerin cevaplanacağı bir masa, 

bu post-itlerden oluşturulmuş bir pano-duvar, serginin konusuyla ilgili insanların görüşlerinin 

aktığı sinevizyon, ‘ev’le ilgili bir takım değiştirilebilir ilkel maketler ve dışarıdan insanların 

da internet aracılığıyla katılabileceğini öngören web masası bulunmaktadır (Ek-A.8). 

Bir soru ve onun üzerinden yürüyen proje, katlımcıdan, ‘mekan’, ‘aitlik’, ‘ev’ kavramları 

üzerine düşünmesini beklemektedir. Post-itlerde yer alan soru, “sizi evinizde hissettiren şey 

nedir?”dir (Badani, 2003). Katılımcılar cevaplarını bir kelimeyle ya da bir cümleyle bu post-

itlere yazmışlar ve ardından diğerlerinin yanına asmışlardır. Bu arada verilen diğer cevapları 

da incelemişler kendi kavramları ile diğerleri arasında ilgiler, ilişkiler kurmuşlardır. İnsanlar 

aynı kavramlar üzerine düşünürken diğer düşüncelerle kesişen, ayrılan etkileşimin 

gerçekleştiği bir mekan da ortaya koymaktadırlar. 

Sanatçının önceden hazırladığı, tamamladığı bir çalışmayı, izleyicinin bir adım gerisinde 

durarak sergilemesi söz konusu değildir. Sonuca ait öngörülen bir durum da yoktur. Bu 

yönüyle ‘yapma’ ve ‘izleme’ alanlarının birleştiğinden söz edilebilir. Burada mekanı çift 

işlevli olarak düşünmek mümkündür. Yani mekan, üretim anlamında atölye, sergileme 

anlamında da sergi salonu olmaktadır. İzleyicinin katılımıyla ‘yapma’ devam eder. Bununla 

birlikte ‘izleme’ de devam eder. Yapılanlar izlenenlerin arasına katılır ve bir anlamda ‘resim’ 

büyür. Var olan şey, önceden sadece rotası çizilmiş, açık-uçlu bir çalışma içinde gerçekleşen 

iletişimdir. Bu sürecin aynı zamanda, mevcut mekanı, sosyal etkileşim alanı olarak ve 

kişilerin kendi mekan (özellikle ev) kavramını düşündükleri bir etkinlik alanı olarak 

tanımladığı düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 4.13, 4.14 Pat Badani, ‘Where is life better?’, (http://www.ibiblio.org) 
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VILLA VICTORIA 

Tatsurou Bashi, Liverpool, 2002 

Bir meydanda bulunan Kraliçe Victoria’nın heykeli etrafına bir kabuk yapılmış ve belli bir 

süre için konaklanabilinen bir otel odasına dönüştürülmüştür. Dış yüzeyi yapı iskeleleriyle bir 

bina şantiyesine benzemekle birlikte, içerde epeyce bitmiş, konforlu bir otel odasında 

bulunabilecek her şey mevcuttur (Ek-A.9). 

Ev içi ortamıyla, onun içinde bulunan heykel arasındaki ilişki üzerinden kamusal mekan ile 

özel mekan, mahrem mekan arasındaki farklılığa dikkat çekilmektedir (De Oliveria ve diğ, 

2004). Özel mekan ile kamusal mekana ait karakteristik bir nesnenin, bu iki mekan arasındaki 

farkı ya da gerilimi yoğun biçimde dile getirdikleri düşünülebilir. Bu gerilim, bu iki tip 

mekanın bir arada sunulmasıyla daha etkili hale gelmektedir. Katılımcılar, bildikleri ya da 

bilmedikleri bir meydanda ve heykelin yanında, uyuma ve mahrem mekanla ilişkili diğer 

eylemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Heykel yaklaşık beş metre boyuyla ‘otel odası’nın tam 

ortasında, son derece rijit görüntüsü olan malzemesiyle ve siyahlığı ile durmaktadır. Heykelin 

oda içindeki bu durumunun, özel mekan ile kamusal mekan arasındaki ölçek ve malzeme 

farkını vurguladığı söylenebilir. Etrafına oluşturulan mekan, otel odasında bulunabilecek 

detaylara sahiptir yani büyük bir yatak, halı, bir kaç mobilya, duvar kağıdı, perde, lamba hatta 

havlular. Heykel aynı zamanda toplumsal belleğin sembolü olarak da özel mekan içinde yer 

almakta ve kenti bu küçük yere getirmektedir denebilir. Kamusal mekanı ve burada 

gerçekleşebilecek eylemleri hatırlatan bir heykel ile özel mekan ve onun içinde 

gerçekleşebilecek eylemler arasında gerilim oluşabilcektir. Daha farklı bakışta, kiralanabilen 

bir konaklama yeri olması yönüyle truzim kültürü açısından hizmette sınırın tanınmadığı 

mizahi bir durumu gündeme getirmektedir. Kamusal mekana ait bölümün özelleşmesi söz 

konusudur. Otel odasının kirasını ödeyen bir kişi topluma ait olan mekanın bir bölümünü de 

kiralamış olur. Bu durum, kamusal mekanın, toplumun kullanımından, parayı ödeyen 

ayrıcalıklı bir kişinin kullanımına sunan bir kurgunun varlığını da göstermektedir. 

 

 

 

 

                           Şekil 4.15, 4.16 Tatsurou Bashi, ‘Villa Victoria’, (http://www.blumandpoe.com) 
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NNG, BLUE, RED AND YELLOW 

Ann Veronica Janssens, New National Gallery (Berlin), 2001 

Galerinin önündeki alanda, yarı saydam malzemeden kutu şeklinde bir mekan yapılmıştır. 

Kutu dışarıdan renkli filmlerle kaplanmış, içeriye de sis verilmiştir. İzleyici sise boğulmuş boş 

yarı saydam bir mekanı deneyimleme fırsatı bulur (Ek-A.10). 

Sanatçı, izleyicinin algısını, sınırları olmayan dahil edici bir ortamla ‘yer olmayan’la karşı 

karşıya bırakır. Blom’a göre bir ‘yer’, kültür, kimlik, tarih ve ilişkilerle tanımlanıyorsa, belirli 

bir kimliği, tarihi ya da ilişkileri olmayan mekan da ‘yer olmayan’ olarak 

tanımlanabilmektedir. İzleyici böyle bir ortama ‘kendini salma’ ile katılabilir (De Oliveria ve 

diğ, 2004). Oluşturulmuş bu sis dolu ortamda, izleyici alışılmış mekan durumlarıyla 

karşılaşmamakta ve o mekanı anlamlandırmada az önce bahsedilen ipuçlarını görmemektedir. 

Dolayısıyla otomatikleşen bir takım davranışlar ya da ön kabullere bağlı olarak gelişebilen 

mekan algılamalarının devreden çıkması olasıdır. Sınırsız gözüken mekan ve mekan içindeki 

diğer katılımcılara ait izlenimin, çok yakın mesafeye kadar edinilememesi bir ‘tekinsizlik’ 

ortamı oluşturabilir. Belki bu anlamda izleyicinin mekanı yaşarkenki tüm deneyimleri, daha 

önemli olmaya başlayacak, o anki mekan yaşantısına bire bir yön verebilecektir. Mekan 

algılama konusunda tüm duyuların tam bir etkinlik içinde olacağı söylenebilir. İzlemeyle ilgili 

olarak, tecrit bir ortamda kendi deneyimini yaşama ve buradaki yaşantıya ‘dahil olma’ kilit bir 

öneme sahip olacaktır. Bu noktada izleyici, sanatçıdan bağımsız kendi deneyimi üzerinden 

kendi yorumunu oluşturabilecektir. İzleyicinin kendi mekanını tamamen deneyimi üzerinden 

kurabilmesi, mekan algısının daha akıcı ve geçişken olması mümkündür. 

 

               Şekil 4.17, 4.18 Ann Veronica Janssens, ‘NNG, Blue, Red and Yellow’ (http://www.artnet.com) 
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WRAPPED REICHSTAG 

Christo-Jeanne Claude, Reichstag (Berlin), 1995 

24 Haziran 1995’te, 90 profesyonel dağcı, 120 enstalasyon çalışanı tarafından, Alman 

Parlamento Binası özel üretim olan kumaşla sarılmıştır. Kumaşın rüzgarla uçmaması için 

iplerle de sarılmıştır. Başından sonuna özenli bir çalışmayı gerektirmiştir. Reichstag, 14 gün 

süreyle bu sarılı haliyle kalmış ve dünya çapında bir ilgi görmüştür (Ek-A.11). 

2. Dünya Şavaşı’ndan sonra harabeye dönen Reichstag, 1957-71 yılları arasında restore 

edilmiştir. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra Alman Parlamentosu’nun merkezi 

olma özelliğini yeniden kazanmıştır. Proje, uygulanana dek hükümet tarafından üç defa 

reddedildi (Anon.(d), 2000). Sonuçta toplumsal bellek açısından yüklü ve simgeselliği olan 

bir bina hiç bir yeri gözükmeyecek şekilde sarılmıştır. Sarılı olduğu günler boyunca 

mimarlığın nesnesi olan mekan daha çok sanatın nesnesi olmuştur denebilir. Kumaşla sarılmış 

olmasıyla yapılan iş onu kapsamış içine almıştır. Olağan sanat nesnesi-mekan ilişkisini bu 

anlamda ters-yüz ettiği de söylenebilir. Bina adeta çalışmanın taşıyıcısı olmuş ve mimariyle 

pek ilişkisi kalmayarak dev bir heykele dönüşmüştür. Bu noktada mekan algısı ile herhengi 

nesne (örneğin heykel) algısı arasındaki farkın da gündeme geldiği düşünülebilir. Nesneyi 

genelde dışından deneyimlemek söz konusu iken mekan ise içini de algıya açarken daha 

katmanlı bir deneyimin zeminini oluşturur. Burada sadece dışardan deneyimlenen bir objeye 

dönüşmüştür. Diğer bir bakışla ise binanın, geçmişinde bulunan ve toplum tarafından bilinen 

anılar açısından simgelediği değerler açısından sarılması düşündürücüdür. Sarma eylemini de 

iki şekilde değerlendirmek mümkündür yani değer verilen bir şeyin korunması olduğu gibi 

bunun karşıtı olan istenmeyen bir şeyin daha az rahatsız edecek hale getirilmesi için 

yapılmasıdır. Binaya ait bu konudaki değerlendirme yine izleyiciye, okuyucuya kalmaktadır. 

          Şekil 4.19 Christo-Jeanne Chttp Claude, ‘Wrapped Reichstag’ (http://www.christojeanneclaude.net) 
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PLASTERED 

Monica Bonvicini, Kunst (Bonn), 2006 

Bu çalışmada, sanatçı, galeri döşemesi üzerine kendi yaptığı kırılgan sıvalı zemin üzerinde 

yürümeye davet etmektedir. İzleyiciler galeri içinde sadece yürümekle sanatçının oluşturduğu 

eseri yani zemini paramparça etmektedirler. Dünyanın başka galerilerinde de tekrarlanmış bir 

enstalasyondur (Anon.(e), 2006), (Ek-A.12). 

Sanatı sergileyen, müze ve galeriler gibi, mekanların insandaki etkilerinde, saygı, ciddiyet ve 

eserlere gösterilen özen gibi konular ağırlık kazanabilmektedir. Çünkü bu yerlerde bir takım 

kurallar geçerlidir (eserlere dokunmayınız, yüksek sesle konuşmayınız, yemek yemeyiniz vs). 

İzleyicinin mekanda sadece bir göz olarak düşünüldüğü varsayılabilir ve izleyici, sanat 

nesnesiyle, aktiviteleri bir parça kısıtlanmış şekilde ‘steril’ bir yerde karşılaşabilmektedir. Bu 

tip mekanın taşıdığı toplumsal bilgi açısından ‘hazır’ olan izleyiciye bir anlamda bunun 

dışında davranma olasılığı tanınmıştır. Galeri aynı zamanda varlığını içindeki sanat 

nesnesinden almaktadır denebilir. Yani boş bir müzenin veya galerinin pek bir anlamı yoktur. 

Ancak burada mekan içindeki bir nesne, ona bağlı aktivite ve düşündürdüğü anlam, mekanın 

taşıdığı toplumsal bilgi ile zıtlık oluşturmaktadır. Ortama karşı, diğer insanlara karşı, eserlere 

karşı gösterilen saygılı davranışlar yerini ‘saygı’nın azaldığı, gürültünün arttığı, eserin 

parçalandığı, saldırganlık sınırlarında gezen davranışlara bırakmış olduğu düşünülebilir. 

İzleyici sadece ‘göz’ olarak değil bedeniyle birlikte varlığının ispatını gerçekleştirebilir. 

İnsanlar etkileşim içinde olarak galeri ortamına ait bir takım anlamları sorgulamış olabilirler. 

Bu anlamda kanıksanmış olan mekansal bilgiler tartışmaya açılırken; o mekanın gerçekten ne 

olduğu ile ilgili düşünüşler için başlangıç yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Şekil 4.20 Monica Bonvicini, ‘Plastered’, (http://www.cms.ifa.de) 
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OPENING 

Stefan Brüggemann, Museum of Installation (London), 1998 

Sanatçı, müzenin sokağa bakan cephesi üzerindeki cam vitrini yerinden almış ve içerde 

sergilemiştir (Ek-A.13). 

Böyle bir tavır, görsel sanatın sunumu için kullanılan kurumsal çerçeveye meydan okumak 

şeklinde değerlendirilmektedir (De Oliveria ve diğ, 2004). Sokağa bakan tarafataki cam 

vitrinin kaldırılması, izleyicinin herhangi bir filtre olmaksızın içeri atlamasına olanak 

sağlamıştır. Yani burada sergi mekanına ait fiziksel ve zihinsel sınırların gevşetildiği 

varsayımı yapılabilir. Sergiye dahil olan insanların bir kısmı için, başlangıçta, özel olarak 

sergiyi gezmek niyetleriyle değil de sadece o sokaktan geçiyor olmaları ve vitrin camı 

yerinden kaldırılmış müze ile karşılaşmaları, etkileşimin yolunu açmış olabilir. Bu anlamda 

böyle bir mekana filtreler harici girmenin kolaylığını ve sıradışılığını yaşamaları söz konusu 

olmuştur diye düşünülebilir. Böylece mekanın yapısal elemanları arasında bir rol 

değişiminden bahsetmek de mümkündür. Sergileme konusunda bir unsur olan vitrin bir 

boşluk olarak mekana giriş işlevini üstlenmiş bu arada kapı işlevsiz kalmış olabilir. Hatta 

ziyaretçiler arasında kafa karıştıran bir durum da ortaya çıkmış olabilir. Kimisi vitrin 

boşluğundan içeri girmekte sakınca görmemiş olabilir fakat tersi düşünenlerin de olması 

olasıdır. Yani kimi ziyretçiler için mekana kapıdan girmek daha doğru gelmiş olabilir. Bu 

noktada ziyaretçiler aslında mekanın taşıdığı bilgiyi ve kendi zihinlerinde var olan ‘sınır’ ve 

buna bağlı kavramlar üzerinden yeniden düşünme zorunluluğu hissetmiş olabilir. Mekana 

girdiklerinde ise vitrin camının sergilendiğini görmektedirler. Normalde yeri sokağa bakan 

cephe üzerinde olan nesne, bağlamı değiştirilerek, sanatçı tarafından sanat nesnesi olarak 

düşünüldüğünü göstermektedir. Bu konuda da rol değişimi olmuştur denebilir. 

                     Şekil 4.22, 4.23 Stefan Brüggemann, ‘Opening’ (http://www.stefanbruggemann.com) 
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DOUBLE BIND 

Juan Munoz, Tate Modern (London), 2001 

Enstalasyon müzenin oldukça büyük holünde, çeşitli kat ve odalarla labirentvari bir mimari 

sunmaktadır. İki kattan oluşmakta ve katlar arası görsel bağlantılar söz konusudur. Üst katta 

bir balkondan, bir alt katın zemininde oluşturulmuş delikler ve boşluklar tümüyle 

görülebilmektedir. Ancak bu deliklerden bazıları göz aldatmacasıdır. Aşağı kattan, üst kata bu 

deliklerden, asansörle geçilebilir. Aşağı kattan ise yukarı kattaki bazı boşluklarda sanatçının 

yaptığı adeta canlıymış gibi durup etrafı izleyen heykelleri görmek mümkündür (Ek-A.14). 

İzleyiciler için bir seri şaşırtıcı senaryo, perspektif oynamaları, illüzyon, görünürlük ve 

görünmezlik konuları gündeme getiriliyor (Anon.(f), 2001). Doğrusal bakma ya da izleme 

alışkanlığında, oyunsu, merak uyandıran hatta gizemli bir hava içinde bir farklılık yaratılıyor 

denebilir. Çoklu perspektiflere imkan sağlayan, çeşitli göz aldatmacalarıyla ve yerleri oldukça 

düşünülerek yerleştirilmiş heykeller ziyaretçilerin sabit izleme durumunu ortadan kaldırıyor. 

İzleme, tek bir perspektiften çoklu perspektiflere doğru kaymaktadır. Genelde dramatik olarak 

aydınlatılmış ve koyu renklerin hakim olduğu mekanda, stratejik noktalara yerleştirilmiş koyu 

renkli heykellerin de izleyiciyi izler ve bu oyunsu ve gizemli duruma davet eder bir hali 

vardır. Bu davetin ve izleyeni izleyen bakışların, mahremiyeti azaltan, izleyeni uyaran ve daha 

aktif bakış açılarıyla sergiye dahil olmaya çağırdığı hissedilebilmektedir. Sergi alanının 

labirentvari bir mimari olarak tasarlanmasıyla, izleyici yeni bir bakışla, mekanın içine girmese 

de, belli ölçüde mekanı keşfedebilmektedir. Sonuçta oluşturulan mekan ve heykellerin 

birlikteliği, izleyiciyi, izleyiş açısından daha aktif tutabilmekte ve mimari bir deneyime 

götürebilmekte olduğu varsayılabilir. Ancak heykellerde tam kestirilemeyen ifadeler de 

mekan içinde gerilim yaratan bir olgu olarak algılanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Şekil 4.24, 4.25 Juan Munoz, ‘Double Bind’, (http://www.tate.org.uk) 
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UNTITLED 

Maurice Van Tellingen, Galerie Van der Berge, 2007 

Günlük yaşamımızın geçtiği mekanların gerçeklerinden oldukça küçük olarak bir kısımlarıyla 

perspektif maketleri sergilenmektedir. Ancak bunların bazıları resim gibi duvara 

asılabilmektedir ve perspektifleri biraz abartılarak yapılmışlardır (Ek-A.15). 

Günlük hayatta karşılaşılabilinecek mekansal deneyimleri konu alan maketlerde, bir olay 

olacak ya da daha yeni sonuçlanmış potansiyel durumlar hakimdir. Askıda kalmış bu 

durumlar için, insanın hayal gücünü kullanması önerilmektedir. Bir enstalasyondan keyif 

alınabilmesi için mutlaka mekanın içine girilmesinin gerekmediği belirtilmektedir (Anon.(g), 

2007). Mekan neredeyse bir düzleme, iki boyuta (çoğu için tam anlamıyla üç boyutlu 

maketler demek zor) indirgenmiş ve izleyiciden mekana dair fiziksel bir katılım 

beklenmemektedir. Fakat çalışma, izleyicisinden bu temsil üzerinden mekansal bir his 

yaşamasını da ummaktadır. Böylelikle izleyici açısından mekan algısı konusunda soru zemini 

hazırlanmıştır. İnsanların kendi mekan deneyimleri büyük bir çoğunlukla içine girmeleri ve 

onda bulunmaları üzerinden işlemekte, gelişmekte olduğu düşünülebilir. Fakat burada duruma 

dahil olmanın yolu bu olamamakta; mekanı deneyimleme ve onda gerçekleşen öyküyü, 

zaman-mekan olgusunu izleyicinin bir şekilde kendi hayal gücüyle kurması beklenmektedir. 

Örneğin bir otel koridorunu, mutfak ya da odanın bir kısmını gösteren maketler, gerçeklerinin 

boyutlarından oldukça küçüktür. Dolayısıyla bu mekanları algılayabilmek hissedebilmek için 

geçmişe ait mekan deneyimleriyle düşünmek ve hayal gücüyle kurgulamak söz konusu 

olabilir. Bu şekil algılamada, bedenin devreden bir anlamda çıkmakta olduğu ve algıya dair 

beden ve mekan ilişkisi gündeme gelmiş olduğu varsayılabilir. Ayrıca bu mekanlar 

algılanırken, askıda kalmış durumları yani her an bir olay gelişebilecek potansiyel gerilimi 

yansıtmasıyla, mekanın bir olayla eylemle doldurulma hissini ortaya çıkarıyor denebilir. 

Başka bir deyişle bir taraftan bu mekanlar o kadar sakin diğer taraftan tıpkı günlük hayatta 

gördüğümüz türdekiler kadar sahici başka bir taraftan da ölçek sorunu yüzünden gerçek-üstü 

olması durumu, onları, kendi öykümüzde doğal olarak eylemle kurmamızı gerektirebilecektir. 

Bu yönüyle çalışma, mekan-hareket ve zaman ilişkileri açısından izleyiciyi uğraştırmaktadır. 

İzleyicinin gerçekte nasıl baktığı soru işareti olsa da, çalışmanın oldukça gerçekçi maketlerle 

günlük hayatta karşılaşıbilecek detayları sunuyor olması, izleyicinin biraz hayal gücüyle 

maketleri mekanmış gibi yaşama olasılığını kuvvetlendirmektedir. 
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                           Şekil 4.26, 4.27, 4.28 Maurice van Tellingen, ‘Untitled’, (http://www.7x11.nl) 

 

3.1 DEĞERLENDİRME ve BÖLÜMÜN SONUÇLARI 

Örneklerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak çok temelde iki yaklaşımı hissetmek 

mümkündür. Bunlardan biri, bulunulan mekanın durumuyla ya da mekanın ‘olma hali’yle 

ilişkili olmak ve onun sahip olduğu bir takım değerlere dikkat çekmek, diğeri ise bulunulan 

mekanın ya da işaret edilen mekanın, ne olduğu üzerine soru zemini oluşturmak, ona yeni 

gözle bakılabileceğinin ya da onun dönüştürülebileceğinin altını çizmek şeklinde olduğu 

söylenebilir. 

Mekanın durumuyla ya da mekanın ‘olma hali’yle ilişkili olmak ve onun sahip olduğu bir 

takım değerlere dikkat çekmek, ‘Shelter for migrants’ da (syf. 12), mekanın simgeselliğinin 

ve rijit görüntüsünün daha görünür hale gelmesini sağlayabilir. Projede konu olarak 

düşünülebilecek ‘zor yaşam koşulları’ ve kente gelenleri (örneğin göçmenleri) karşılama 

noktası olarak bu mekanda, kulede, görünüşe çıktıkları söylenebilir. ‘Lost Rituals’ (syf. 13) 

için de bundan bahsetmek mümkündür. Yani mekan terkedilmiş ve mekanın o anki ‘olma 

hali’ üzerinden enstalasyon gerçekleştirilmiştir. Sanatçı mekana ait geçmişteki yaşamı, 

mekanın yapısal elemanları ve o yaşama ait objelerle ilişki kurarak ifade etme yoluna 

gitmiştir denebilir. ‘Flying Carpet’ da (syf. 14) mekanın ‘olma hali’yle ilişki daha çok 

mekanın işleviyle ilgili olduğu düşünülebilir. Buradaki köprü, ‘uçma’ eylemiyle yakından 

bağlantılı bir mekandır. Dolayısıyla bu işlev mekanı oluşturan önemli bir etkendir. Hava 

fotoğrafının, ‘uçuş’la çok yakından ilintili bir mekanda bulunması, mekanın işlevine 

gönderme olduğunu düşündürtmektedir. Mekan işleviyle bütünlük gösteren başka bir 

enstalasyon ‘Bridge’ dir (syf. 18) denebilir. Toplumsal dünya ya da kişilerin kendi dünyası 

adına dileklerin, gerçekleşebileceğini oyunsulukla söylemek istediği varsayılabilir. Belki 

katılanlar tarafından da dileklerin dilendiği bir ortam, onların gerçekleşme potansiyelini 

hatırlatan bir kurgu ve bunların gerçekleştiği terkedilmiş olsa da bir kilise. Kısacası mekanın 
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‘ruh’uyla yaşananlar paralellik göstermektedir ‘Bridge’ için. Mekan taşıdığı tarihsel 

değeriyle, sahip olduğu formuyla enstalasyonun önemli bir parçası haline gelebilir ‘Leviathan 

Toth’ da (syf. 17) olduğu gibi. Sanatçının oluşturduğu organik formlu yapı, mekana tutunarak 

zamanlar arası iletişimin altını çizmek ister gibidir. 

Bulunulan mekanın ya da işaret edilen mekanın, ne olduğu üzerine soru zemini oluşturmak, 

ona yeni gözle bakılabileceğinin ya da onun dönüştürülebileceğinin altını çizmek, ‘Work no. 

227: The lights going on and off’ da (syf. 15), galeri mekanına dikkat çekmek şeklinde ortaya 

çıkabilir. Mekan, görülmeye alışıldığı şekliyle değil de farklı bir şekilde, sadece kendi başına 

izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Ortada sanat nesnesi yoktur ve ona ‘ev sahipliği’ yapan 

mekanı daha çok deneyimleme ve düşünme şansı oluşmaktadır denebilir. Bunun yanında sergi 

mekanlarında olağan izleme alışkanlıklarına karşılık farklı bakış açılarının, farklı 

perspektiflerin sunulduğu, ‘Double Bind’da (syf. 25) olduğu gibi, mekanla ilgili yeni bir öneri 

gelişebilir. İzleyici, mekan içindeki farklı yerlerde bulunan objeler ya da heykeller aracılığıyla 

daha dinamik bir izleme eylemi içine girebilir. Bu konuda, izleyiciyi, izler halleriyle 

heykellerin de katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. “Enstalasyondan keyif 

alınabilmesi için ille de içine girilmesi gerekmez” diyen çalışma ‘Untitled’ (syf. 27), mekan 

algısına ve enstalasyon keyfine tırnak açmaktadır. Mekan algısında ölçek konusunu gündeme 

getirdiği, ölçek farkının, hayal gücünün devreye girmesiyle, belli bir yere kadar algıya engel 

olmayacağını söylediği düşünülebilir. Beden ve mekan arasında bir ilişki olmaksızın mekan 

algısının, geçmiş deneyimler ve hayal gücü ile oluşması beklenmektedir. Sınırları 

gözükmeyen bir mekanı deneyime açan ‘NNG, Blue, red and yellow’ (syf. 21) ise mekanı 

tanımlarkenki sınır tanımını ya da sınır duygusunu düşünmeye neden olabilir. Burada mekan 

algısındaki ‘sınır’ eksikliğinin ya da tam algılanmayışının, tekinsiz bir durum yarattığı 

söylenebilir. Böylece insanın mekanla kurduğu ilişkide ve diğerleriyle kurduğu ilişkide daha 

‘dikkat’li davrandığı düşünülebilir. Ön kabullerden bağımsız, o ana ait yaşadığı deneyim 

temelinde bir mekan algısı oluştuğu varsayılabilir. Görme eylemi büyük ölçüde 

kısıtlandığından, ‘uzak’tan görüp yargıya varmak yerine ‘yakın’dan görüp tanımak şeklinde 

bir kurgunun gerçekleştiği söylenebilir. Kamusal alanda insanların etkileşimine, iletişimine 

zemin yaratan ‘Body Movies’ (syf. 16), müze veya galerilerden ziyade kamusal alandaki 

etkileşim iletişim potansiyelini açığa çıkardığı düşünülebilir. İzleyici, katılımıyla birlikte 

enstalasyonun öznesi ve nesnesi olduğu süreçte bulunduğu mekanı, yeniden oluşturmaktadır 

denebilir. Oradan öylesine geçmekte olan insanlar, oyunsu bir kurguyla, kaynaşabilmektedir. 

Kamusal ve özel (mahrem) mekan arasındaki farka ya da gerilime göndermede bulunan ‘Villa 
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Victoria’ (syf. 20) ise kamusal alanın bir parçasını örneği olmayan bir şekilde ‘yakın’dan 

deneyimleme fırsatı tanımaktadır. Bir başka enstalasyon olan ‘Where is life better?’ da (syf. 

19) mekan bir soru üzerinden kavram olarak düşünülen bir hale gelmiştir. İzleyiciler, 

katılımcı konumuna gelmişler, “sizi evinizde hissettiren şey nedir?” sorusuna kendilerince 

cevap aramışlardır. Ancak olayın bir boyutunun daha olduğu söylenebilir. İzleyicilerin 

katılımıyla birlikte üretim süreci devam etmiş, galeri aynı zamanda atölye olmuştur. Mekanın 

bir anlamda dönüşümü söz konusu olmuştur. Kısaca ‘yapma’ ve ‘izleme’ alanlarının birleştiği 

düşünülebilir. Bir mekan dönüşümü örneğini ‘Wrapped Reichstag’ da (syf. 22) görmek 

mümkündür. Mekanın, içinde bir yaşam sunması ve bu yüzden diğer nesnelerin algısından 

daha katmanlı bir yapısı olduğu söylenebilir. Mekanın, dıştan sarılarak artık içinde 

yaşanamayan, sadece dışardan yaşanan bir objeye örneğin heykele dönüştüğü düşünülebilir. 

Bu anlamda dönüşüm çok daha kökten olmuştur. ‘Plastered’ ın (syf. 23) ise galeri mekanına 

ait olan anlamı, mekanda genelde gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen aktiviteleri, 

katılımcıların ‘eser’in üstünde yürüyüp parçalaması üzerinden sorgulamış olduğu 

düşünülebilir. Başka tip bir sorgulama ‘Opening’de (syf. 24) vardır denebilir. Toplumsal 

yapının ya da sanatı toplumla buluşturan mekanizmanın, mekan üzerine getirdiği bilginin ya 

da kuralların eleştirisini görmek mümkündür. Ayrıca ‘NNG, Blue, red and yellow’ (syf 21) 

örneğindeki gibi mekanı tanımlarkenki sınır tanımını ya da sınır duygusunu düşünmeyi 

gündeme getiren bir yapısı olduğu söylenebilir. 

Örneklerde, sanatın durağan bir kavram olarak algılanmadığı görülmektedir. Yani atölyeye 

kapanıp, üretilen sonra bitmiş bir eserin, galeride ya da başka yerde izleyicinin gerisinde 

durularak yapılan sergileme süreci, yerini sanatçı ve katılımcı-izleyicinin iletişiminde gelişen 

süreçlere bıraktığı gözlenmektedir. Açık-uçlu bir ortamda, izleyici etkileşimle beraber 

sanatçıdan bağımsız kendi yorumunu oluşturmaya davet edilmektedir. Örneklerde anlaşılıyor 

ki, farklı yoğunluklarda olsa da, ‘iletişim’, ‘etkileşim’ zeminleri önemsenmektedir. Bu 

olguların varlığında, izleyicinin, bulunulan mekana ya da işaret edilen mekana yeni bir gözle 

bakması, onu yeniden düşünmesi söz konusudur ve mekanı yaşananlarla birlikte yeniden 

tanımlası, o tanıma bir ‘şey’ eklemesi ya da ondan bir ‘şey’ çıkarması mümkündür. Yani 

izleyici çalışmayı ve onunla bütün olmuş mekanı deneyimlemekte, kendi anlamını bulma 

yolunda, mekana dair düşünüşlerini, yaşadıklarını, sezgilerini açığa çıkartma, onları yeniden 

düşünme durumuyla karşılaşabilmektedir. Mekanın, iletişimin bir tarafı olduğu ve mekan 

kavramının daha aktif, dinamik kılındığı söylenebilir. Sonuçta, geometrik kurgu üzerine 

temellenen özne-nesne arası gerçekleşen yoruma açık kurgusuyla, kendini ifade edişiyle 
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mekan, iletişimin güçlü bir biçimde kurulmasını sağlayan dinamik bir olgu olarak 

düşünülebilir. 
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4. SONUÇLAR 

Tezde enstalasyon, ortaya çıkışından günümüze değin ve eş zamanlı olarak diğer sanat 

yaklaşımlarıyla birlikte genel bir panoroma içinde görülmeye çalışılmıştır. Sonrasında 

seçilmiş örnekler incelenmiş ve onlara ait bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. 

Örneklerde, enstalasyonun bütünü gözardı edilmeksizin, enstalasyonun mekanı daha görünür 

kılınmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda temelde iki yaklaşımdan söz etmek mümküdür. 

Birincisi, bulunulan mekanın durumuyla ya da mekanın ‘olma hali’yle ilişkili olmak ve onun 

sahip olduğu bir takım değerlere dikkat çekmek, ikincisi ise bulunulan mekanın ya da işaret 

edilen mekanın, ne olduğu üzerine soru zemini oluşturmak, ona yeni gözle bakılabileceğinin 

ya da onun dönüştürülebileceğinin altını çizmek şeklinde olduğu söylenebilir. İlk yaklaşımda 

sanatçı enstalasyonuyla, bulunduğu mekanın, saklı kalmış bir yönünü ya da kendi 

düşüncesiyle veya kavramıyla uyuştuğunu-zıtlaştığını düşündüğü bir yönünü göstermekte 

devamında mekanın yeni bir şekilde görülmesi ve algılanmasını sağlayabilmektedir. Bu 

durum mimaride ‘yer’ konusunun sanat alanında somutlaşmış hali gibi görülebilir. Örneğin 

mekanın daha önceden sahip olduğu işlev ve simgeselliğinin tekrardan dile gelmesi, terk 

edilmiş yapının tarihiyle ilişki kurulması, mekanın işleviyle bütünlük gösteren bir resmin 

mekanın zeminine yapıştırılması, mekanın önceki işleviyle içinde yaşananların uygunluk 

göstermesi, tarihi bir yapıyla bugüne ait nesnenin, kendi zamanları üzerinden iletişim 

kurmaları olarak gözlenebilir. Yani enstalasyonlar, mekanıyla bütün olurken, mimaride 

mekan ve onun oluşturulacağı ‘yer’ konusuyla (fiziksel, işlevsel, estetik, çevresel, anlamsal...) 

yakınlık gösterebilir. Enstalasyonların, bulundukları mekanın bir anlamda ‘ruh’unu ortaya 

çıkardığı düşünüldüğünde; mimaride mekanın oluşacağı ‘yer’e daha duyarlı bakışların bir 

kaynağı olabileceği söylenebilir. Mimarın oluşturduğu mekan, mimarın düşüncesi ve 

düşüncenin gerçekleşceği ‘yer’ arasındaki sentez olarak düşünülebilir. Dolayısıyla ‘yer’ 

konusunda kazanılan duyarlı bakışların, bu senteze yansıması sonucuyla, mimariye olumlu 

katkılar getirmesi mümkündür. 

İkinci yaklaşımda, bulunulan mekanın ya da işaret edilen mekanın, ne olduğu üzerine soru 

zemini oluşturmak, ona yeni gözle bakılabileceğinin ya da onun dönüştürülebileceğinin altını 

çizen yaklaşımda, sanatçı kendi kavramıyla bulunduğu ya da işaret ettiği mekanı sorgulamış 
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ya da onunla ilgili yenilik sunmuştur. Bu durum örneklerde çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. 

Örneğin her zaman sanat nesneleriyle birlikte görmeye alıştığımız galeri mekanının, sadece 

kendi başına gösterilmesi, sergi mekanlarının sanat nesneleriyle beraber daha farklı ve 

dinamik bakış açıları içinde izlenmesi, “entalasyonun yaşanması için mutlaka içine girilmesi 

gerekmez” denmesi, sınırları ilk bakışta algılanamayan mekanın deneyime açılması, müze 

veya galerilerden ziyade sanatın insanlarla kamusal alanda buluşturulması, kamusal alan ve 

özel alan arasındaki farklılığa dikkat çekilmesi, mekan kavramının bir soruyla birlikte 

düşünülmesi, mekanın sarılarak dev bir heykele dönüşmesinde heykel ve mekan algısı 

farklılığının oluşması, galeri mekanında zemindeki ‘eser’in üstünde yürünerek bu tip 

mekanlardaki kontrollü davranışlara karşıt davranılması ya da benzer olarak galeriye ait vitrin 

camının, yerinden alınarak izleyicilere buradan girme şansı tanınmasıyla sanatı toplumla 

buluşturan mekaniznın eleştirilmesi olarak gözlenebilir. Mekan, yapısındaki bir nitelik ya 

niteliklerinin sanatçı tarafından yorumlanışı ile birlikte, yeni bir gözle değerlendirilebilir 

olmuştur. ‘Yeni’yi bulma yolunda, bir bütünü oluşturan unsurların, ön kabullerden bağımsız, 

düşünülmesi ya da tekrar düşünülmesi ve yorumlanması yaratıcı bir süreç olabilir. Burada 

söylenmek istenen, örneklerde mekanların bir nitelikleriyle yeniden yorumu söz konusudur ve 

bu yorumlar, mekanı oluşturan unsurların farklı bir biçimde düşünülmesini sağlayabilir. 

Buradan yapılacak açılımlar yeni sonuçlar doğurabilir. 

Tezde, yeteri kadar sözü edilmemiş konular olabilir. Seçilen enstalasyonların gerçek anlamda 

deneyimlemlenmemiş olmasıyla, bazı sorular yanıt bulmayabilir. Yani ‘orada’ yaşananlar 

gerçekten de öyle mi olmaktadır? Buna kesin bir yanıt verilemeyişi, tezin geneline hakim 

‘kırılgan’ bir dili getirmiştir ve bu aynı zamanda okuyucunun kendi yorumunu daha fazla 

yapmasını sağlayabilir. Bu enstalasyonlardan bazıları kamusal alanda gerçekleştirilmiştir. 

Biraz önceki soru burada varlığını daha fazla hissettirmektedir. Sanatın geniş bir alanda, daha 

‘çeşitli’ insanlarla buluşması söz konusudur. Kamusal alanın müzelere göre daha farklı insan 

gruplarını ve mekansal özellikleri içermesi, buralarda yapılan sanatsal etkinliklerin daha derin 

bir bakışla değerlendirilmesini gerektirebilir. Bu tip etkinlikler sanatın daha fazla insanla 

buluşmasını ve kentlinin kentiyle buluşmasının, bütünleşmesinin bir yolu olarak görülebilir. 

Ancak daha önce de söylendiği üzere her zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkmayabilir. 

Bunların, kentin belli bölümlerinde örneğin refahı gelişmiş bölümlerinde yapılması söz 

konusudur. Bu da sanatın, toplumdaki sosyal tabakalaşmasıyla ilgili olarak kentle ilişki 

kurması durumunu gündeme getirmektedir. Ensatalasyonların, açık alanların ve giderek 

şehrin algısını değiştirme yönündeki çabası, sanatı toplumla bütünleştirme çabası mıdır? Bu 
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tezin yazıldığı günlerde İstanbul’da bir tip enstalasyonun çeşitli versiyonlarının Taksim, 

Levent, Nişantaşı, Bebek gibi semtlerde olması düşündürcüdür. Bu semtlerde yaşayanların 

yaşam şekillerinin içinde sanatsal etkinliğinin varlık şansı varken örneğin Ümraniye’de 

yaşayanların bu şansı oluşamamaktadır. 

Günümüzde alanlar ya da disiplinler arası sınırların silikleştiği, kendi aralarındaki etkileşimin 

ön plana çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Bu anlamda ‘Enstalasyon ve Mekanı’ konusunun da 

disiplinler arası konumuna işaret etmek gereklidir. Enstalasyon ya da dilimizdeki karşılığıyla 

yerleştirme sanat alanındaki bir kavramdır; mekan ise mimarlık alanının nesnesidir. Konu bir 

üst başlığa taşındığında sanat ve mimariye ilişkin olarak karşımıza çıkar. Yani iki farklı alanın 

birlikteliği ve etkileşimi söz konusudur. Ancak buradaki, etkileşimin daha çok mimarlık 

yönüne işaret etmek olarak tariflenebilir. Aslında her bir enstalasyon, bulunduğu mekanın 

yeniden üretimidir. Sanatın ürettiği ‘mekan’ı, mimarlık ya da mekan bilgisi adına inceleme ve 

açılım yapma alanı olarak görmek mümkündür ve bu görme şeklinin, çarpıcılığı ve 

üretkenliği getirmesi olasıdır. Daha farklı bir ifadeyle, mimarlık alanı ve devamında mekan 

için üst üste birikebilen bilgisinden ve ‘kural’larından bahsetmek mümkündür. Sanat ise geniş 

anlamda ‘böyle bir dünyaya geldim ama istediğim bu değil ya da istediğim şu’ demenin bir 

yolu olarak düşünülebilir. Mimarlığa bu yapıdaki bir disiplin üzerinden bakmakla, mimarlık 

adına geniş açılımlar sağlanabilir. Yani tezde, disiplinler arası bir etkileşimle beraber, ön 

kabullerden bağımsız olarak, mekanı oluşturan, bilgilerin, unsurların düşünülebileceği ve 

buradan hareketle yeni açılımların gündeme gelebileceği bir zeminin varlığından söz 

edilmektedir. 
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