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Sanatçı Hakkında:

Fulya Turan resim eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde almış olup, Resim Ana
Bilim Dalı, Sanatta Yeterlik derecesine sahiptir. Yurt içinde
gerçekleştirdiği kişisel sergilerin yanı sıra yurt içinde, İtalya
ve ABD'de karma sergilere katılmıştır.
Aforizmalar, Beyaz Yaka, Entropi, Ox-y-Moron, Yıkıldık
Ey Halkım Unutma Bizi, Tarih Tekerrür Eder, Güç ve
İktidar İmleri, İyi Uykular ve Yaş Ayrımcılığı gibi birbirine değerek çeşitlenen
projelerinde yer verilen eserler ile çağa tanıklık edilmekte ve bireysel,
evrensel, bilimsel, toplumsal ve yerel merceklerden, değişik bakış açıları ile o
ana ait veriler ile toplumsal/öz eleştiri yapılmaktadır.

Kişisel Sergiler:
“Suit Vollard ve Yıkım”, Mimarlar Derneği, 1927, Mart 2018
“Güç ve İktidar İmleri”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mayıs 2017
"Yıkıldık Ey Halkım Unutma Bizi", Ankara, Atlas Galeri, 21.10.2015 - 27.11.2015
“Ox-y-Moron”, İstanbul, Doku Sanat, 11.05.2015 - 06.06.2015
Ankara, Doku Sanat, 26.02.2014 - 17.03.2014
“Beyaz Yaka”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kasım 2012
Ankara, ODTÜ Vişnelik Tesisleri 2001
Ankara, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2000
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Karma Sergiler – Atelyeler – Paneller
“Biz ve Onlar” İstanbul, Luna Sanat Galerisi, 05.10.2019 – 11.10.2019
“Renk Ayarları” Aysel Gözübüyük , 07.02.2019 – 18.02.2019
ArtAnkara 15.03.2018 - 18.03.2018
ArtAnkara 16.03.2017 - 19.03.2017
Entropi - TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, "Plastik Cerrahi" adlı kısa film yarışmasında
Birincilik Ödülü, 27.10.2016
Atlas Summer, Ankara, Atlas Galeri, 21.06.2016 - 09.09.2016
O Halde Sanat , İstanbul, Niş Art, Maçka, 10.08.2016 - 21.08.2016
City As Home: Berlin; Action in Public Space – Atelye, Panel ve Sergi 21.05.2016 –
28.05.2016
The Art Core, İstanbul, Tünel Sanat Galerisi 20016 27.05.2016 – 02.06.2016
ArtAnkara 09.03.2016 - 13.03.2016
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 37. Ulusal Kurultayı, Resim Sergisi,
Ankara, 04.11.2015 - 07.11.2015
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Ankara, 12.03.2012 - 30.
03.2012
Venedik, İtalya, World Art in Venice, Ekim 2011
ABD, Infinity Art Gallery, Political and Social Art Sergisi, 2011

Yayınlar:
Ben Willikens, Andy Warholl ve John Currin ile ilgili incelemeler yapmış, bu kapsamdaki
çalışmalarınıı RH+ Art Magazine ve YKY Sanat Dünyamız adlı dergilerde yayınlamıştır.
fulyaturan2@gmail.com
https://www.fulyaturan.com/
https://www.facebook.com/fulyaturanart/
Kasım 2019
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1. ÖTEKİ /YAŞ AYRIMCILIĞI
Daha önceki ‘Beyaz Yaka’ temalı işlerin devamı olan bu seride bilgi ve birikimin
değersizleştiği, emeğin en ucuz hali ile sömürüldüğü günümüz ekonomisi ‘Yaş Ayrımcılığı’
üzerinden eleştiriliyor.

Resim 1: Fulya Turan, “Yarış Başlasın”, 2019, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 120 cm.
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Resim 2: Fulya Turan, “Öteki”, 2019, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 120 cm.
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Resim 3: Fulya Turan, “Öteki”, 2019, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 120 cm.
.
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Resim 4: Fulya Turan, “Öteki”, 2019, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 120 cm.

7

fulya turan

8

2. İYİ UYKULAR
Picasso’nun Suit Vollard’da körlük olarak simgelediği durumun benzeri “İyi Uykular” ( Hata!
Başvuru kaynağı bulunamadı., Resim 6, Resim 7) serisinde ortaya çıkar. Günümüz insanı derin

bir uykudadır, sanki kurtarıcısı tarafından öpülerek uyandırılmayı beklemektedir.

Resim 5: Fulya Turan, “İyi Uykular Serisi - Uyuyan Güzel 1”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 120 cm.
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Resim 6: Fulya Turan, “İyi Uykular Serisi - Uyuyan Güzel 2”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 120 cm.
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Resim 7: Fulya Turan, “İyi Uykular Serisi - Uyuyan Güzel 3”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 120 cm.
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3. TARİH TEKERRÜR EDER
Marx’ın "Hegel, bir yerde, şöyle bir gözlemde bulunur: bütün tarihsel büyük olaylar ve
kişiler, hemen hemen iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuş: ilkinde trajedi,
ikincisinde komedi olarak."

diyerek Hegel’e yaptığı göndermenin bir benzeri Marx’a

yapılmış ve denilmiştir ki: “Marx eksik söylemiş, bazı coğrafyalarda tarihsel olaylar ikiden
çok tekrarlanırlar. Üstelik her seferinde birbirinden trajik olarak”. Doğu’da zamanın yavaş
aktığı, tarih sahnesinden bir noktada çekilmiş toplumlarda zamanın oku bir türlü geleceği
gösteremez. Bugün ve hatta gelecek geçmişin kötü kopyalarıdır sanki. Bir ileri, bir geri,
yaşananlar böylece sadece bugünün koşullarını değil, bu görsellerin çağrıştırdığı geçmişten
kalan koşulları da doğrudan veri haline getirir.
“I Want You” (Resim 8) adlı görselde arka planda Roy Lichtenstein’ın “Whaam” adlı
resminin sağ panosundan yararlanılmıştır. 15 Temmuz gecesi ateş açan F16 pilotlarını
hatırlatan bu görselde savaş uçağı pilotu “ateş kontrolüne bastım ve önümde gökyüzünde
roketler parladı” demektedir.
Yararlanılan bir diğer görsel ise 1. ve 2. Dünya Savaşlarında ABD’de askere almak için
kullanılan Uncle Sam posterine aittir.

15 Temmuz Kalkışması’nın sınır ötesindeki olası

planlayıcı ve veya yöneticilerine vurgu amaçlı kullanılmıştır.
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Resim 8: Fulya Turan, “Afiş Serisi - I Want You”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 100 cm.
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Il Quarto Stato’nun adı bile yeniden kullanımdır. Adını Giuseppe Pellizza da Volpedo’nun
“Il Quarto Stato” adlı eserinden almıştır. 4. durum, askerler, din adamları ve tüccarlardan
sonra gelen 4. kuvveti, yani halkı simgelemektedir. Bu epik resimde halk geriye doğru
perspektif inkâr edilerek, eşit boyda, küçülmeden resmedilmiştir.
Bu resimdeki diğer tanıdık figür ise Velazquez’in resmidir. Bacon’ın çığlıkları boyalar ile
kısılmış Papa Innocent yorumlarının tersine bu orijinal tercih edilmiştir. Resimdeki köprü,
boğa ve “1” sayısı günümüze ait aittir.
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Resim 9: Fulya Turan, “Afiş Serisi - Il Quarto Stato”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 100 cm.
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4. SON İNSAN
Gerek Hegel, gerek Hegel üzerinden Fukuyama ve Nietzsche, Hıristiyanlık ile özgürlük
düşüncesini

ilişkilendirerek,

Doğu’da

Hıristiyan

olmayan

toplumların

henüz

demokratikleşmemiş ve/veya laikleşmemiş; olmasının zeminini doğrudan ya da dolaylı
yorumlarlar.
Sadece Hegel böyle düşünmez, Nietzsche de onunla aynı görüştedir. O da Hıristiyanlığın bir
köle ideolojisi olduğunu ve demokrasinin Hıristiyanlığın dünyevileşmiş bir biçimini temsil
ettiğini düşünür. Fukuyama daha ileri giderek Hıristiyanlığı komünizm ile de ilişkilendirir.
“Gerek Hıristiyanlık gerekse komünizm, her ikisi de hakikatin belli parçalarını içeren uşak
ideolojileriydi. Shayegan da bu görüşü destekler. “Çünkü modernlik Hıristiyanlığın
eleştirisinden doğmuştur; bunu ne İslam ne de yeryüzündeki diğer büyük dinler yaşamıştır.
Hıristiyanlık dünyevileşerek modernite ile kontrollü, mantıklı, tutarlı, merkezi bir
demokrasiye dönüşürken,

Müslümanlık haliyle bu patikayı

izlemez.

Bu nedenle

Müslümanların hayatları daha çelişkilidir.
“Zamanın Oku” (Resim 10) ve “Zamanın Oku Tek Yönlüdür” (Resim 11) entropi ile ilgilidir.
Termodinamiğin 2. yasası entropiye göre her şey yıpranır, canlılar yaşlanır ve bu geri
döndürülemez bir süreçtir. Zamanın oku tek yönlüdür. Oysa “Zamanın Oku” (Resim 10)
zamanın okunu terse çevirmek isteyen, kağnıyı boğanın önüne süren halklar içindir. Arsızca
gülen kadının ve onun simgelediklerinin çabası boş ve acınasıdır.
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Resim 10: Fulya Turan, “Son İnsan Serisi -Zamanın Oku / bilimsel rasyonalite. . . kapitalizm. . . kim
takar zamanın okunu. . . ”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 100 cm x 80 cm
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Antik çağlardan günümüze simgeler barındıran “Zamanın Oku Tek Yönlüdür” (Resim 11),
hiç bir çelişki içermez. Batı’da zamanın oku tek yönlüdür ve geleceği gösterir. Metropoliten
Müzesi’nin iç avlusundaki tanrıça Diana da okunu geleceğe çevirmiştir. Metropoliten
Müzesi’ni çevreleyen Guggenheim Müzesi de çağdaşın gelenekselin yerini alışını simgelemek
içindir.
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Resim 11: Fulya Turan, “Son İnsan Serisi -Zamanın Oku Tek Yönlüdür / en azından kimi yerlerde ”, 2015, tuval
üzeri yağlıboya, 100 cm x 80 cm
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Günümüzde Nietzsche’nin son insanı; konforlu bir varlık sürdürme uğruna kendi üstün
değerine olan onurlu inançtan vazgeçmiş eğitimli tipik yurttaşı sahneden çekilmiştir. Tipik
yurttaş Nietzsche’ye göre derin bir uykuda gibidir ve herhangi bir heyecan duymaz. Üstelik
bu son insan eğitimli ya da yarı eğitimlidir ve tercihini seyirci kalmaktan yana
kullanmaktadır.
“Son İnsan”da (Resim 12) kolaj ile son insanın tarihteki iki görüntüsüne yer verilir. Son insan
için dün ve bugün farklı değildir ve zaman durmuştur. İnsanlık tarihi içinde artık ufka yer
yoktur, “Son İnsan” dünya üzerinde kapladıkları hacim sadece üretim ve tüketim
potansiyelleri ile küresel sermaye için bir değer taşıyan ufuksuz halklar içindir. Onlar son gün
gelene dek parçalara ayrılarak artan bir ivme ile savrulacaklardır. Ancak, olan biteni
ömürleriyle sınırlı küçücük pencerelerinden kibirle hâkimmişçesine seyrederler ve kendilerine
hayrandırlar. Oysa büyük gözaltında derin yalnızlıklar içindedirler ve Robert Smithson’ın
Utah’daki Sarmal Dalga Kıran (Spiral Jetty) ile simgelenen göbek bağları kopmak üzeredir.
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Resim 12: Fulya Turan, “Son İnsan Serisi - Son İnsan”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 140 cm x 140 cm.
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“We Can Do It” (Resim 13) emekçi, perçinci Rosie’nin kapitalizme ve faşizme direnişidir.
İronidir ki, emperyalist bir ülkenin küresel sermayeli şirketinde çalışan Rosie, aslında orijinal
olarak, tam tersine şirket içi verimi artırmak için yaratılmıştı. Bizim de perçinci Rosie’den
medet ummamız komik ve acınasıdır.
Son insan kendisi ve diğer insanlar için idealler beslemez ezilen halklar da ilgisini çekmez.
Zaten nemalandığı sistemi eleştirmek de istemez.
20. yy. son çeyreği ise dünyanın savaşları unuttuğu ve liberal ekonomi ile tüketime ve
büyümeye dayalı yeni ekonomi anlayışı yeni bir yüzyılı kucaklamaya hazırlandığı dönem
olmuştur.

Nietzsche’den

yüz

yıl

sonra

gelinen

“ufuksuz”

zamanlarda,

Avrupa

aydınlanmasından yararlanmamış olan Doğu toplumlarında bile küresel liberal ekonominin
etkileri görülür. Bu toplumlarda, ideolojilerin tüm dünyada yok olduğu bu zamanlarda,
Postmodernizmin yarattığı boşluğu doldurmanın en tehlikeli yolu kimi topluluklarca
kullanıldığı üzere dogmaların kullanılmasıdır.
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Resim 13: Fulya Turan,“ Afiş Serisi - We Can Do It / Yapabiliriz”, 2016, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x100 cm.
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5. YILIDIK EY HALKIM UNUTMA BİZİ
Boğa çağrışımları arasında gücü ile doğayı yerle bir eden buldozer,

“Yıkım” serisi

resimlerimde iktidarın yıkıcı yönünü vurgulayan bir metafor olarak ele alınmış ve boğanın
kendisi değil, yıkıcı yönü ile adını verdiği iş makinesi, bir diğer güç ve iktidar imi olarak ana
eksene yerleştirilmiştir.
Adorno’nun dediği gibi sanatın eleştirel negatiflik ile ütopyacı beklenti arasındaki gerilimin
oluşturduğu bir çelişkiler alanına yerleşmesi, Boucher’in vurguladığı gibi çağdaş düşüncedeki
ütopyacı itkinin korunması hedeflenir. Bu nedenle eleştirilen yıkan ile yok edilmeye çalışılan
aydınlık Türkiye’ye ait ütopik beklentilerin Küçük Tiyatro (Resim 16, Resim 18), Opera
(Resim 19), AKM (Resim 21), Haydarpaşa (Resim 20), İstiklal Caddesi (Resim 14, Resim 15)
gibi simgelerine yer verilir.
Özel hayata müdahale kamusal hayata müdahale ile başlamaktadır. Tehdit sadece kültürel
mirasımıza karşı değil, yaşam şekline karşıdır. İstiklal Caddesi diğer binalardan farklı olarak
özellikle yaşama şeklinin simgesi olması bakımından seçilmiştir. 1908 yılında hizmete giren
Haydarpaşa Garı ranta teslim edilmek istenmiş, modernist mimarinin seçkin örneklerinden
Atatürk Kültür Merkezi ise özellikle hedef alınmış ve çürümeye terk edilmiş olup yıkılmak
istenmektedir. 1926 dan beri hizmet veren Küçük Tiyatro binası ve 1934’den bu yana hizmet
veren Opera binası ile ilgili tehdit, şimdilik parçası oldukları kurumun sanat politası ile
alakalıdır. Bu binalar ve diğer benzerleri içinde bulundukları kentlerin kimliğini oluşturmuş,
cumhuriyetin ilanından bugüne kadar yetişen kuşakların entelektüel dünyalarının mimarı
olmuştur.
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Resim 14: Fulya Turan, “Yıkım Serisi –İstiklal Caddesi - 1”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 140 cm x 140 cm.
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Bu binalar ve mekanlar ile duygusal bağlarımız vardır. Günümüzün İstiklal Caddesi, üzerinde
sinemaların, kitapçıların ve sergi salonlarının yer aldığı İstiklal Caddesinden nicedir farklıdır.
Cadde, ağır bir tavuk döner kokusuna teslim olmuştur. Artık kaldırımlarda lavanta satan güler
yüzlü Çingene kadınlar yoktur. Gene de kozmopolit yapısını korur. Ancak bilinçli
müdahaleler ile caddenin demografik yapısı tehdit altındadır. Göstermelik tramvay ve tarihi
binaların mimari dokusunu unutacak olursak Sincan’da ya da Pendik’de her hangi bir cadde
gibi olmak üzeredir.
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Resim 15: Fulya Turan, “Yıkım Serisi-İstiklal Caddesi - 2”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 100 cm x 120 cm.
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Resim 16: Fulya Turan, “Yıkım Serisi –Küçük Tiyatro - 1”, 2015, tuval üzeri serigrafi, 140 cm x 140 cm.
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Resim 17:: Fulya Turan, “Yıkım Serisi –Küçük Tiyatro - 2”, 2015, tuval üzeri karışık teknik, 140 cm x 140 cm.
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Resim 18: Fulya Turan, “Yıkım Serisi-Küçük Tiyatro - 3”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 150 cm x 115 cm.
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Resim 19: Fulya Turan, “Yıkım Serisi-Opera”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 140 cm x 140 cm.
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Haydarpaşa Garı herhangi bir bina değildir. Anadolu’dan İstanbul’a gidenlerin İstanbul’a ait
gördükleri ilk binadır. Bu bina ayrılıklar, kavuşmalar, umutlar, hayal kırıklıklarına tanıktır.
Moskova’da halkın sarayı dedikleri metro durağı benzeri, Haydarpaşa da Anadolu’dan gelen
halkın içinde bulunma ayrıcalığını tattığı yegane görkemli binadır. Ne yazık ki bu görkem onu
kapitalist sistem ve küresel sermaye için çok çekici kılmaktadır.
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Resim 20: Fulya Turan, “Yıkım Serisi-Haydarpaşa”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 140 cm x 140 cm.
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Kuğu Gölü’nü ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde izledim. Kızımı bir çocuk oyununa ilk
defa AKM’de götürdüm. Modernist mimarinin en güzel örneklerinden olan bu binayı son
olarak 10. Uluslararası İstanbul Bienali kapsamında görebildim. 1. kattaki uçsuz bucaksız
Hereke halıya en son 2007’de basabildim. Camlarından dışarıya en son o zaman
bakabildim.
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Resim 21: Fulya Turan, “Yıkım Serisi-AKM”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 140 cm x 140 cm.
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6. “BULDOZER" LAKAPLI GRACE MUGABE
“Mugabe” güçlü bir anti kahramandır. Zimbabwe Başkanının yarı yaşındaki karısıdır.
Eylemleri zararlıdır, bakışları kötüdür.
Bir tuval resmine ya da heykele fonksiyon yüklememek alışılagelmiştir ama Mugabe gibi bir
örgüye fonksiyon yüklemek istemek doğal bir dürtüdür. Malzemesi gereği sanat eseri ile el
işçiliği arasındaki incecik çizgide izleyicilerin algısı yönlenir.
Sanat eseri otonomdur. Kimi seyirci için Mugabe kusursuz bir eleştiridir ve kavramsal bir
sanat eseridir. Ama bir o kadar seyirci için ise sadece el işçiliği hayranlık uyandıran nedense
duvara asılmış (!) bir battaniyedir. Boucher’in dediği gibi “Otonom sanat eserleri, dolayısıyla,
özgürleşmiş bireylere benzer, çünkü her ikisi de kendilerine dışarıdan dayatılan hedefler
yerine kendilerine içkin amaçları gerçekleştirmek üzere kendi biçimleri aracılığıyla kendi
kurallarını kendisi koyan (self legislate) özgür tikelliklerdir”.
Görsel olarak Grace Mugabe seçilir. Grace; Türk basınında mini etek giyen kızların tecavüzü
davet ettikleri değerlendirmesi ve 2015’de G-20’ye katılmak için Antalya’ya gelişi ile haber
olmuştu. Hatta bir yanlış tercüme ile “boğa” lakaplı olduğu iddia edilmişti. Mugabe’nin
merceğimize takılması da bu yanlış çeviriden kaynaklıdır. Bilgi kirliliği, medyanın gerçekleri
bilerek saptırması gibi çağımızın sorunlarını görmezden gelmemek adına Mugabe bu çalışma
kapsamında tutulmaya devam edilmiştir.
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Resim 22: Fulya Turan, “Mugabe”, 2016, Örgü, 280 cm x 200 cm

36

fulya turan

37

7. OX-Y-MORON
Ox-y-Moron serisinde, köylüsü ve aydınının el ele verdiği romantik bir çağın ardından,
yavaşça 21.yy küresel kapitalizmine eklemlenen bu ülkenin hallerine ait resimler yer almakta.
Eserler, adet olduğu üzere gaz ve toz bulutuyla; entropi ile başlıyor. Daha sonra Işık içinde
üreten çiftçilerin resimlerine yer verilmekte. Bu resimler aslında geçmişe; romantik bir çağa,
cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda köy enstitüleri ile başarılan aydınlanmaya bir gönderme.
Hem çiftçi, hem düşünür hem de sanatçı olma hayalini gerçekleştirmiş bir kuşağa karşı saygı
duruşu bu resimler. Köylünün kendi toprağının efendisi olduğu, sadece ekonomik olarak
değil, kültürel olarak da zenginleştiği bir hayalin resimleri.
Ardından toplumsal hayatımıza giren boğaya ait resimlere yer verilmekte.
Eserlerde boğa güçün ve iktidarın simgesi olarak ele alınmakta. Eserlerde boğanın iktidarın
vazgeçilmezi kapital ve kapitalin sarayı borsanın da simgesi olduğundan ve günümüzde
ekonomik ve politik olarak egemen olan sistemin; hacmi, kontrolsüz kuvveti ve bugünden
sattığı vaad edilmiş olan gelecek ile damızlık bir boğayı çağrıştırdığından yola çıkılıyor.
Neden OX-Y-MORON?
Bilindiği gibi “Oksimoron” birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada
kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade için kullanılıyor. Günümüzde kendimizi
ezene hayranlık duyuyoruz, hemen hiç kontrolümüz olmayan alanları yönettiğimizi
sanıyor, adeta bir yanılsama içinde yaşıyoruz. Ve zavallı öküzü bir aşağılama sıfatı
olarak kullanıyoruz; sanki kendi akıl sağlığımız çok yerindeymiş gibi.
https://youtu.be/-mJkvUx8ffA
https://youtu.be/NxiTdtqFdvc
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Resim 23: Fulya Turan, “Işık içinde Üreten Çiftçiler-Hasat zamanı”, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 100 cm x 120
cm
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Resim 24: Fulya Turan, “Işık içinde Üreten Çiftçiler-Domates Toplayan”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 100 cm x
80 cm
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Resim 25: Fulya Turan, “Işık içinde Üreten Çiftçiler-Yük Taşıyan”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 100 cm x 80 cm
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Resim 26: Fulya Turan, “Işık içinde Üreten Çiftçiler-Domates Toplayan Piyanist”, 2015, tuval üzeri yağlıboya,
100 cm x 80 cm
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Resim 27: Fulya Turan, “Işık içinde Üreten Çiftçiler-Dinlenirken”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 150 cm x 90 cm
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Resim 28: Fulya Turan, “Işık içinde Üreten Çiftçiler-Heba Olan”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 150 cm x 90 cm
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Resim 29: Fulya Turan, “Çocukların Düş Zamanı”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 80 cm
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Resim 30: Fulya Turan, “Boğanın Egemenliği – Avrupa ve Öküz”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 80 cm x 100 cm
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Resim 31: Fulya Turan, “Boğanın Egemenliği – Öylece Bakarken”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 80 cm x 90 cm
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Resim 32: Fulya Turan, “Boğanın Egemenliği – Boğayı ehlileştirmek (!)”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 100 cm x
80 cm
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Resim 33: Fulya Turan, “Boğanın Egemenliği – Boğamı Beslerken”, 2015, tuval üzeri yağlıboya, 80 cm x 100
cm
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8. ENTROPİ
Entropi Fen Bilimlerinin en önemli yasası, herşeyin yıprandığını söyleyen yasadır. Canlılar
yaşlanır ve ölür, otomobiller paslanır ve evrendeki düzensizlik artar. Bilim adamları
düzensizliği Entropi adı verilen nicelik ile ölçerler. Sistemlerdeki düzensizlik arttıkça, entropi
de artar. Bu durum da faydalı (iş yapabilir) enerji miktarını azaltır. Faydasız enerjiyi (entropi)
arttırır.
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Resim 34: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 35: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 36: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 90 cm
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Resim 37: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 100 cm x 100 cm
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Resim 38: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 100 cm
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Resim 39: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 120 cm x 100 cm
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Resim 40: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 41: Fulya Turan, “Entropi”, 2014, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 42: Fulya Turan, “Entropi”, 2013, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 43: Fulya Turan, “Entropi - Arpaçay”, 2013, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 44: Fulya Turan, “Entropi”, 2013, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 120 cm
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Resim 45: Fulya Turan, “Entropi”, 2013, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 46: Fulya Turan, “Entropi”, 2013, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 47: Fulya Turan, “Entropi”, 2013, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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Resim 48: Fulya Turan, “Entropi”, 2013, tuval üzeri yağlıboya, 90 cm x 90 cm
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9. Yeni Dünya Düzenine “Beyaz Yaka” Üzerinden Resimsel Bakış
Beyaz Yaka Serisinde yer alan çalışmalarda postmodern durumun ekonomi ve siyaset
alanındaki etkileri altındaki günümüz insanı, kol gücünden çok kafa gücü ile yürütülen işlerde
çalışanlar için kullanılan, belli bir sosyal sınıfa özgü bir tanım olan “Beyaz Yaka” ile
simgelenerek ve aynı postmodern durumun sanattaki ifadesi ile yorumlanarak, sosyal bir
gözlem yapılmakta ve yirminci yüzyılın son çeyreğinden bu güne yakın geçmiş
sorgulanmaktadır. Beyaz Yaka serisinde, postmodern sanat evresini hükmü altına alan
“kavramsalcılar”a rağmen, ağır basan düşünsel yönleri ile tuval üzerinde resim geleneğini
sürdüren Yeni Eski Ustalar’ın izinden gidilerek, postmodern bir yaklaşımdan ve kendine mal
etme pratiğinden (appropriation) yararlanılmaktadır. Seride yer alan beyaz yakalı resimlerin
simgeleri, tekniği, yapım evreleri gibi resim dilinin sözcükleri ile sosyal gözlem tuval
üzerinde görselleştirilmektedir. Günümüzde gözlemciyi gözlenenden ayıran bir mesafe, bir
Arşimet dayanağı kalmadığından, beyaz yakalı birey de hem gözlenen hem de gözlemcidir;
bu nedenle resmin nesnesi “öz portre”dir. Küreselleşmenin her alana yayılan etkisi ile eleştirel
mesafe tamamen yok olduğundan beyaz yakalı birey de eleştirdiği konuların bilinçli ya da
bilinçsiz bir şekilde tarafı olmaktadır; bu nedenle aynı postmodern durumun etkilerinden
yakınan beyaz

yakalı

bireyin resimleri,

gene de postmodern bir

yaklaşım ile

gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, Beyaz Yaka serisi resimlerinde yakın tarih sorgulanmakta ve
postmodern durumun geniş etkileri altındaki Dünya ve Türkiye’ye ait bir bakış açısı
kazanılmaktadır.
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Resim 49: Amedeo Modigliani, Yelpazeli Kadın, (Lunia Czechowska), 1919. Tuval üzeri

yağlıboya. 100 x 65 cm (39 5/16 x 25 9/16 in.). Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

....Lunia Czechowska bir elinde fırça, diğer elinde ucuz brendi ile resim yapan Modigliani’ye,
bu resim için nezaket içinde poz verdiğinde, kanvasın üzerindeki resmini (kendisini) çıplak bir
ruh ile, duygularını saklamak için hiç bir şey yapamayacak kadar garip bir durumda
bulduğundan bahseder.....
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Resim 50: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 1, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 50 X 60 cm
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Resim 51: Salvador Dalí, Galarina; 1944, tuval üzeri yağlıboya, 66 x 51 cm
Teatre Museu Gala SalvadorDalí in Figueres, Catalonia, Spain.

.....Dali Gala’sı için “ görülecek en nadir şey, Callas ya da Greta Garbo gibi ile
karşılaştırılamayacak bir süper star, çünkü onları sıklıkla görebilirken, Gala görünmezdir,
kusursuz bir anti teşhircidir” demektedir.....
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Resim 52: Fulya Turan, Beyaz Yaka – 2, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 50 X 60 cm
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Resim 53: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 3, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 50 X 60 cm
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Resim 54: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 4, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 100 X 110 cm
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Resim 55: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 5, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 100 X 120 cm
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Resim 56: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 7, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 120 X 200 cm
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Resim 57: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 8, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 100 X 110 cm
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Resim 58: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 9, 2012, yağlıboya, 100 X 110 cm
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Resim 59: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 10, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 100X 120 cm
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Resim 60: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 11, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 100 X 150 cm
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Resim 61: Âb-ı Hayat Çeşmesi, Osman Hamdi Bey, 1904, Tuval üzerine yağlıboya, 200 x
151 cm, Alte Nationalgalerie Koleksiyonu, Berlin

...sanayileşemeden, modernist öğretiler ile donanmadan ve demokratikleşmeden
postmodernizmin alacakaranlığına gömülen günümüzün kitapsız toplumu...
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Resim 62: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 12, 2012, tuval üzeri yağlıb oya, 100 X 170 cm
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Resim 63:James Abbott McNeill Whistler , Gri ve Siyah Düzenleme: Artistin Annesi,
(“Whistler's Mother" olarak da bilinir),
1871, Musee d'Orsay, Paris , Tuval üzeri yağlıboya
144.3 x 162.5 cm (56 3/4 x 64 in.)
...içinde yaşadığımız çağın ruh hali; kişiyi o istenen şeyi sahibinden çekip almaya ya da
bozmaya, kirletmeye yönelten hasut itki....
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Resim 64: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 13, 2012, tuval üzeri yağlıboya, 100 X 170 cm
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Resim 65: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 14, 2012, sayısal baskı, 2012, 100 X 170 cm
....küreselleşmeye rağmen bireysel (toplumsal) hayatı (mı/mızı) yeniden kurgulamak üzere
pentimento zamanıdır......
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Resim 66: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 15, 2012, sayısal baskı ve, tuval üzeri yağlıboya, 2012,
90 X 90 cm
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Resim 67: Fulya Turan, Beyaz Yaka - 15, 2012, sayısal baskı ve, tuval üzeri yağlıboya, 2012,
90 X 90 cm
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İkon-Can

Resim 68
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10. Aforizmalar
Ars longa, vita brevis
Art [is] long, vitality [is] brief, occasion precipitous,experiment perilous, judgment difficult.
Hipokrat İsa’dan önce 460 yılında, belki bilinen ilk aforizmada, sanat uzun, hayat kısa
demiştir.
Aslında sanat derken güzel sanatları değil işçilik ve tekniği kastetmiştir. Gene de bir an için
Hipokrat’ın ne dediği unutularak, metin anlamak istediğimiz gibi kabul edilebilir: sanat
uzun, hayat kısa, fırsatlar ani, tecrübe riskli, hüküm vermek güç.
İsa’dan sonra 20.yy’ın ortalarında Varoluşçuluk akımı insanın biricikliğini savunarak kişisel
yaşanmışlıkların yaşam kurgusunu oluşturduğunu kabul etmiştir. Akıllı bir varlık olan
insanın, kendi dışında olan dünya ile çelişkisini konu alarak; doğadaki iradî varoluş
edilgenliğinin insan bilinciyle olan savaşımına dikkat çekmiştir. Bu mantığın bir sonucu
olarak bireysel özgürlük ve sorumluluk, varoluşçuluğun iki temel ögesi olarak ortaya
çıkmıştır.
Varoluşçulukta birey merkez olarak kabul edilmekte, birey olmadıkça hiçbir şeyin olmadığı
bulgusuna varılmaktadır. Böylece "hiçlik" akımda önemli bir doktrin halini almıştır. Sonuç
olarak, "var oluşun kendinden olduğu; varoluşun özden önce geldiği varsayımına ulaşılır.
Bireyin varoluşunu, özünden üstün tuttuğu için aynı zamanda topluma bir karşı çıkışı da
içerir. Bütün zaaflarıyla birlikte insanı ereklerini seçişinde özgür tutar.
Bu günlerde, B. V. Galimidi varoluşçuluktan esinlenerek aforizmalar yazar, F. Turan da bu
aforizmaları görselleşirir. Aslında amaç büyük ve veya doğru sözler söylemek, büyük ve
doğru işler yapmak değildir. Amaç, düşündüklerimizi önce söze sonra göze hitap edecek bir
forma dökmektir. Amaç sadece düşünmek ve yeni izlekler edinmektir. Aforizmalardan ilk üçü
sınırlı sayıda kağıt üzerine sanatçı tarafından basılmıştır. Son iki aforizma tuval bezi üzerine
ve birer adet olmak üzere basılmış olup 4. aforizmada, baskı haricinde tekniklerden de
yararlanılmıştır.

fulya turan

88

Kişisel travmalarımızı mutlak kabul etmek, kendimizi mutlak kabul etme çabasıdır. Kendimizi
mutlak kabul etme çabası ise varoluşumuzun “oluş” kısmını sakatlar. B.V.G.

Bu eserde yaşanılan travmaların biricik olduğu yanılgısı /çelişkisi görselleştirir. Grinin farklı
tonlarında ve tekrarlayan birey formları varoluş edilgenliğine göndermedir.

Bu sahte

biriciklik merkezdeki halka içinde kısılmış kırmızı birey ile ifade edilmiştir. Merkezdeki
birey, resimdeki tek renkli öge olup, dikkati kendi üstüne çekmek ister gibidir. Matematikteki
mutlak değer işaretleri ile hem bireyin dünyası hem de dünyasının sanal hapishanesinin
parmaklıkları simgelenmektedir.
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Resim 69:Fulya Turan, Travma, 2011, Serigrafi, 100x70 cm.
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Varoluş etkileşim ve çatışma üzerine kurulur. Varlık varoluşunu kavramak için kendi
içerisinde ve çevreyle bir çatışmaya girmelidir. Girmediği durumda varolamaz , insan
özelinde birey olamaz. B.V.G.

Sarı ile mor, turuncu ve mavi, kırmızı ve yeşil sütunlar bir birlerini dik açı ile kesen
formlarıyla çatışmayı, bir araya gelerek bir birlerinin renk değerlerini söndürerek de
etkileşimi simgelerler. Sütunların formu bozuk yapısı etkileşimi güçlendirmek için seçilmiş
olup, formların tekrarı ise doğadaki iradî varoluş edilgenliğinin bir ifadesidir. Öte yandan,
birey olmak için bir kişi olmak yetmez, resimde iki figüre bu nedenle yer verilmiştir.
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Resim 70:Fulya Turan, Çatışma 1, 2011, serigrafi, 100 x70 cm
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Aynı temanın ikinci versiyonu daha güçlü bir çatışmayı temsil etmek amacıyla
görselleştirilmiştir.
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Resim 71:Fulya Turan, Çatışma 2, 2011, serigrafi, 100 x70 cm
.
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Seçim alternatifler arasında yapılır. Alternatif yokluğunun dayatıldığı ve bu yokluğun
içselleştirilmesinin teşvik edildiği bir ortamda, derinlere inmeyen küçük farklılıkların
alternatif olarak seçilmesi “varoluş”u yok sayar. B.V.G.

Seçim aslında akla kara arasında yapılır.
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Resim 72:Fulya Turan, Seçim 1, 2011, serigrafi, 100 x70 cm

95

fulya turan

96

Farklı eserlerdeki kırmızı-yeşil, mavi-turuncu, sarı–mor, siyah-beyaz yarı kürelere gerçek
seçim evrenini hatırlatmak için yer verilmiştir. İç halkanın dışındaki gri alan ve beyaz
patikalar yaptığımız seçimler ile arkamızda bıraktığımız, dönüşü olmayan seçeneklere,
evrende savrulmaya, yakın yolların yakın sonlara çıkışının görsel ifadesidir. Resmi boydan
boya bölen siyah yol ise hayat yolumuzdur.
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Resim 73: Fulya Turan, Seçim 2 , 2011, serigrafi, 100 x70 cm.
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Resim 74: Fulya Turan, Seçim, 3, 2011, serigrafi, 100 x70 cm.

98

fulya turan

Resim 75: Fulya Turan, Seçim 4, 2011, serigrafi, 100 x70 cm.
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Nefes almaya indirgenen bir hayatı yaşamayı sürdürmek için sofistike yöntemler geliştirmeye
çalışmak, temel faaliyet olan nefes almayı da sekteye uğratarak en basit yaşam alanının bile
imajlarla doldurulmasına, ve sadece bilincini kaybetmek ve geri kazanmak arasında bir
seçeneğin varlığını dikte eder. B.V.G.

Bu resim bir tür kolajdır. Georges de La Tour’un Tövbekar Magdalene eseri

yeniden

yorumlanmıştır. Resmin orjinalinde olduğu gibi, kuru kafa ölümü, titreşen mum yaşamı
simgeler. Resmin sol tarafındaki Leonardo Da Vinci’nin çizim ve el yazısından hem temel
bilimlere, hem de

içeriğindeki nefes almaya gönderme yapan akciğer formu nedeniyle

yararlanılmıştır. Oysa sağda yer alan baskı devre ve 0/1 paterni günümüzün yabancılaşmış,
sofistike araçlarına bir göndermedir. Mor dine, kırmızı ve mavi ise temel bilimlere
göndermedir. Bu resimde, din ve teknoloji farklı yollarla yapay sofistike dünyalar yaratarak
bireyin akciğerini ele geçirmiştir.
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Resim 76:Fulya Turan, Nefes Almak, 2011, karışık teknik, 120 x100 cm.
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Olgunluk kavramı için yaşanmışlıktan çok kendi içinde bütünlüğüne kavuşmak belirleyici
olmalıdır. Yaşanmışlık beraberinde olgunluğu getirmeyebilir. Buna karşın; kendi içinde
bütünlüğe kavuşma edimi, hem olgunlukla sonuçlanır, hem de gerçek bir seçim niteliği
taşıyarak ve bireyin kendi seçimlerini başat kılarak, yaşanmışlığın en yakın arkadaşı yenilgi
öğretmenin, bireyin varoluşu üzerinde gerçekleştirmesi muhtemel olumsuz etkilerini de
minimize eder. B.V.G.

Resmin içine yerleşen elips formu çıkış noktasıdır. Kusursuzluğu ve olgunluğa ulaşmayı
simgeler. Ama üst üste basılan farklı belirsiz formlar yaşanan tecrübelere, yenilgilere
göndermedir. Zaman geçince gerçekliklerini kaybeden ancak daha büyük bir bütün içine
entegre olan tecrübeler formu belli olmayan leke parçacıklarıyla görselleştirilmiştir. Resmin
nispeten tek renkli yapısı bütünlüğe kavuşma ve çelişkilerin olgunlaşma süreci içerinde
solmasına bir göndermedir. Süreç olarak eserin oluşturulmasında da yaşamda olduğu gibi
rastlantısal, deneysel yöntemlerden yararlanılmıştır. Gelinen nokta kabullenilmiş, üstüne
koyulacak yeni lekeler ile yeni formlar kazandırılmaya çalışılmıştır. Hiç bir şey silinmemiş,
adımlar sonuna kadar planlanmamıştır. Bir deyişle, “Action Painting” teknğine öykünerek
“Action Printing” yapılmıştır.
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Resim 77:Fulya Turan, Olgunluk, 2011, serigrafi, 120 x100 cm.

103

fulya turan
11. Son Modernist Kuşak

Resim 78:Fulya Turan, Çalıştık, 2010, tuval bezi üzeri serigrafi, 35X50 cm
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Resim 79:Fulya Turan, Çok Çalıştık, 2010, kağıt üzeri serigrafi, 35X50 cm
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Resim 80:Fulya Turan, Çok Çalıştık, 2010, kağıt üzeri serigrafi, 35X50 cm
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Üst anlatılara inandık
(ama bireysel kaldık )
Resim 81:Fulya Turan, 2011, tuval bezi ve kağıt üzeri serigrafi, 50x70 cm
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bir zihin tutulmasına esir olduk
Resim 82:Fulya Turan, 2011, kağıt/tuval bezi üzeri serigrafi, 70X100 cm
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Bölündük
Resim 83:Fulya Turan, 2011, kağıt üzeri serigrafi, 70x100 cm
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Resim 84:Fulya Turan, 2011, kağıt üzeri serigrafi, 70x100 cm
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12. DESENLER
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Resim 85:Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri kömür, 100x70 cm
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Resim 86:Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri pastel, 100x70 cm
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Resim 87:Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri kömür, 70 x 100 cm
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Resim 88:Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri pastel, 70 x 100 cm

115

fulya turan

Resim 89: Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri pastel, 70 x 100 cm
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Resim 90: Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri pastel, 70 x 100 cm

117

fulya turan

Resim 91: Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri pastel, 70 x 100 cm
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Resim 92:Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri pastel, 100 x 70 cm
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Resim 93:Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri suluboya, 30 x 40 cm

120

fulya turan

Resim 94: Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri suluboya l, 30 x 40 cm
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Resim 95: Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri suluboya, 30 x 40 cm
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Resim 96 :Fulya Turan, 2019, kağıt üzeri suluboya, 30 x 40 cm
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