
 SANATTA DİYALEKTİK KURGU: GÜLSÜN ERBİL’İN EŞİTLİK-UYUM 
ADLI MOZAİK PANOSU ÜZERİNE BİR İNCELEME

BİRSEL BAHAR BACAK
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı
baharbirsel@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-4670-1916

Mistik Döngü’nün Doğuşu

Gülsün Erbil mistisizmi kavramsal üslupta serimleyen ilk sanatçıdır. 1977 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin kozmolojik görüşlerinin etkileri ile “Mistik Döngü” kavramını

geliştirmiş ve görsel dilde yorumlamıştır. Zengin teknik ve malzeme ile plastik olanakları da zorlayan sanatçı, dün ve güncel arasında ilişki modelleri geliştiren güçlü

örnekler vermiştir. Sanatının kuramsal altyapısı ile ilintili olarak, sadece biçimde ustalaşmak değil, imgeleri içsel anlamına da ulaştırmak istemiştir. Zengin teknikle plastik

olanakları da zorlayan sanatçı, sanatının kuramsal altyapısıyla ilintili olarak, sadece biçimde ustalaşmak değil, imgeleri içsel anlamına da ulaştırmak istemiştir. Yapıtlarının

özündeki karakteristik nokta, zıtların uygunluklarını kavrayıştır. Bu kavrayış resimlerinde, yumuşak heykellerinde ve duvar panolarında daima yakalamaya çalıştığı bir

düştür. Eşitlikten hareket ederek tasarladığı bir anıt, Londra’da Erbil’in mistisizm ile uzun sanat macerasının bir parçası olarak durmaktadır. Barış panosu, 1985’de

çoğunlukla Afrikalılardan oluşan “Broadwater Farm” bölgesinde çıkan etnik ayaklanmanın anısına yaptırılmıştır. Nitekim sanatçı, her defasında düşünceden ortaya çıkan

anlatım dili ile incelenmesi gereken bir yaratım süreci sergilemektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın konusunu, sanatçının “Eşitlik-Uyum/Equality-Harmony” adlı mozaik barış

panosunun incelenmesi, kavram, kuram ve felsefe ile geliştirilen diyalogun plastik etkilerinin anlamlandırılması ve gösterilmesi oluşturmaktadır.

Tagnmare Evi: Barış Panosu’nun Plastik Tasarımı

Dünya barışını işleyen ve büyük bir törenle açılışı yapılan “EşitlikUyum/Equality-Harmony” adlı yapıt, İngiltere’nin en büyük dış cephe mozaik panosudur. Eylül 1985’de

çoğunlukla Afrikalılardan oluşan “Broadwater Farm” bölgesinde büyük bir ayaklanma olmuş ve olayın ardından Haringey belediyesi Gülsün Erbil’e bu yapıtı sipariş

etmiştir (Yılmaz, 2006: 8). Sanatçı, düzensiz biçimli ve elle kesilmiş cam tesseraları içeren duvar resmini oluşturmak için ters ya da dolaylı yöntem olarak da bilinen Bizans

mozaik tekniğini kullanmıştır. Eser, tahmini toplam 100m² alanı kaplamaktadır. Tabanının altına bir zemin kat girişi yerleştirilmiş ve alt kısmı birinci kat camlı bir koridorla

çevrelenmiştir. Duvar resmi Eşitlik-uyum (Eşitlik-uyum) olarak adlandırılmıştır. İnce uzun panonun üst kısmında dünya haritası yer alırken, eşitliği simgeleyen gökkuşağı ve

müzikteki sol anahtarı sarmal bir harekete katılarak, alt kısımdaki piyanoya bağlanmakta, siyah ve beyaz eller tarafından çalınan İngiliz Noel şarkısının (Joy to the World-

Dünya’ya Coşku) notaları görülmektedir. Düşünce tarihi boyunca, siyah ve beyaz pek çok kez karşılaşarak günümüze ulaşır. Karşıtlıklar olarak düşünülen iki renk,

sanatçının yapıtlarında da çelişkilerin önemli sembollerindendir. Çağrıştırdığı zıt anlamlarla siyah-beyaz kompozisyonunda sanatçı, yaşamın iki zıt yönünden gelişen

dengeyi ve hayat olarak bütünlenen karşıtlıkları vurgular. Beyaz, doğumdan önceki hiçliğin, buzul çağındaki dünyanın çekiciliğine sahiptir. Öte yandan, tamamen ölü ve

içinde hiçbir olanak barındırmayan sessizlik siyahın armonisine sahiptir (Kandinsky, 2010: 88). Irksal eşitlik ve uyumu temsil eden siyah beyaz tuşlara dokunan siyah ve

beyaz eller bir tür işçilik sembolü olarak da dikkat çeker. Erbil'in eserlerinde mistisizmin önemli bir motifi olan bir sarmal, nota simgesine dahil edilmiştir. Değişimin

sembolü gökkuşağı bir prizma ile kesişir. Kompozisyonun üst kısmına doğru, eseri coğrafi konumuna yerleştiren bir dizi görüntü vardır. Yan duvarlarda, barış güvercinini

tutan siyah bir figür, güneşi delen ay ve diğer mistik spiraller de dahil olmak üzere ek görüntüler bulunabilir. Mevlânâ'nın barış ve sevgi çağrısından ilham alan çalışmanın

kapsayıcı teması ırklar arasındaki uzlaşmadır. Varoluşun irdelenmesinde, kullandığı ikilemleri bir bütün olarak ortaya koymuştur. Hakikat kavrayışını biçimleştirme çabası

olarak ta değerlendirebilir. Sanatçının, imgelem gücünün katkıları ile ulaşılmış bir evrensel alt yapıyı, karşıtların uzlaşmasından gelişen bir bütünü işaret etmektedir.

“Çalışmalarının tümünde, derinlemesine bir gözden ötelik, benden ötelik vardır. Göz aldatmacası değil, hayal üreticisidirler” (Halman, 1996: 9).

Diyalektik Kurgu: Eşitlik-Uyum

Eserin plastik tasarımının temeli, çelişkilerin ortadan kalkışı, karşıtlıkların çözünürlüğü ve birlikte bir bütün oluşturan unsurların etüt edilmesi ile ilgilidir. Gülsün Erbil’in

çalışmasındaki mistisizm, metaforik olarak içsel bir yolculuktur ve yaratıcılığını besleyen partneridir. Eserdeki diyalektik kavrayışı anlayabilmek için, Mevlana Celaleddin

Rumi’ye tekrar dönmemiz ve kozmolojik görüşü içine kendimizi yerleştirmemiz gerekir. Mevlana için gözlerimiz, sadece bu dünyanın verdikleri ile yetinirken, gerçeklik ya

da hakikat gözlerimize verilmiş olanla kavranılan değil, onun arkasındakidir. Bu hakikate ermenin yolunu ise algı ikileminden kurtulmaya bağlar.” (Küçük, 2015: 33) Çokluk,

zıtlık, imgelemimize çarpan aşılmaz tezatlarla varlık, yaratılışın temel ilkesinin çeşitli suretlerde yansımasından ibarettir. Ayrımlar görüntüdeyken, öz tektir. Önemli olan,

görüntüdeki çelişkiyi aşmak, ötekinin olmadığı, ikiliği yok eden bilgiye ulaşmak, diğeri ile yaşamak değil, parçası olunan bütünü kavramaktır. Bu kavrayışta, doğada ve

toplumda yer alan olaylar, tıpkı bireyin ruhsal yaşamında olanlar gibi, genel ve ortak diyalektik yasalara bağlıdır. Mevlana, insanın da beden ve ruh düalizmine sahip

olmasını "eşya zıddı ile belirir, olgunlaşır. Zıddı olmayanı tarif etmek imkânsızlaşır" ilkesine dayandırmıştır (Küçük, 2006: 82). “Bu hakikate ermenin yolunu ise algı

ikileminden kurtulmaya bağlamıştır.” (Küçük, 2015: 33) “Çelişmelerin giderilmesi yoluyla zıtların birliğinin gerçekleşmesi şeklinde gelişen, karmaşık bir psikolojik süreci

dile getirmiştir.” (Fiş, 2013: 180) Erbil, ayrıntıdan bütüne erişen sanatında diyalektiğe karşı düşünsel ve görsel bir birleştirme önerisi sunmaktadır denilebilir. Görüntünün

ardındaki anlamı bir ermiş gibi araştıran sanatçı, ötekileştirmelerin karşısında duran mecazlar âlemine atıflar yapmaktadır. Erbil için sanatın önemli bir özelliği de dünya

barışına katkıdır. Bu noktada yaratıcılığın en üst düzeyde gerçekleşmesi ve sanat aracılığıyla toplumların bir araya getirilmesi önemlidir ( Erbil, 2018, s:82).

Sonuç

Gülsün Erbil Türkiye’nin çağdaş sanat öyküsünün, kavramsal araştırmalara dayalı soyut

çalışmaları arasında özgün bir yer tutmaktadır. Eserinin anlatım dili, rastlantıya izin veren ancak

kurallarını sanatçının belirlediği felsefi bir kurgunun denetimi altında gelişmiş, sağlam bir

kompozisyon anlayışı ile biçimlenmiştir. Sanatçı geliştirdiği “Mistik Döngü” kavramını anlam

yükünden yola çıkarak adlandırdığı yapıtların tümünde ortak bir konu olarak ele almıştır.

Karşılaşan, birbirine bulaşarak akan zıtlıklar, dönen dolanan çizgiler ve semboller Gülsün Erbil

adı ile bütünleşen bir imza ve etkinlik olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sanatçı, görsel ve

düşünsel nitelikleri beraber ele alarak çağrışımlara yer veren, izleyenlerin, sanata öznel duygu

alanları içinden bakmalarını, kurdukları temasla karşılaşmalarını talep eden bu duruşu ile özerk

bir alan oluşturmaktadır. Zihinsellik zemini üzerine kurulan, tinsel yeti ve imgelem gücünün etki

alanlarında görselleşen üretimlerinde, bakmakta olan zihnimizi daha aşkın bir izlemeye

yönelterek, sanatı retinal algının ötesine taşımayı başarmış, estetik deneyime entelektüel bir

etkinlik olarak yaklaşabilmenin de yolunu göstermiştir.
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