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EVRİM ALTUĞ 

KÜLTÜREL BİR RUBİK KÜPÜ 

Bu proje, Sezer Tansuğ’un 1992’de 66 Kare Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum başlıklı sergi ve kitap yayınından 

sonra tasarladığı, ölümüyle yarım kalmış sergi fikrini, eleştirel ve çoğulcu bir okuma refakatinde hayata geçirmeyi 

hedefliyor. 

Tansuğ’un eser ebatlarını 1993’te 20’ye 20 santimetre olarak tayin ederek, bir tür entelektüel ve estetik “mozaik” 
ortaya çıkardığı ilk sergi projesi 66 Kare’de, Ara Güler’den Asım İşler’e, Aydın Ayan’dan Bubi’ye, Burhan 
Doğançay’dan Cihat Burak’a, İnci Eviner’den İpek Duben’e, Ömer Uluç’tan Özer Kabaş’a, Selda Asal’dan Yavuz 
Tanyeli ve Mithat Şen’e, Şenol Yorozlu’dan Şirin İskit, Yüksel Arslan ve Cihat Burak’a uzanan bir katılım 
yelpazesi kayda geçiyor.  
 
Sergide 40’a 40 santimetrelik bir boyut ile istiflenen eserlerde, sanatçıların ele aldıkları konular, arkeolojiden Türk 
halk müziğine, edebiyattan operaya, hat sanatından mimarlığa, matematikten eğitim bilimlerine, grafik 
tasarımdan sinema ve tiyatroya uzanan bir çeşitlilik gösteriyor. 
 
Çalışmanın günümüzdeki kavramsal ve eylemsel sürdürülebilirliği, hele de bugün türlü kutuplaşmalar ve yıkıcı 
eleştirilerden geçilmeyen ortamımız için ilginç bir nabız yoklama haline geliyor. Sanatçılar, alımladıkları değerleri 
ağırlıkla eğitim, siyaset ve kültür-sanat alanından seçerek, Türkiye Cumhuriyeti’ne yakıştırdıkları estetik ve etik 
seviye üzerinden kişisel okuma ve göndermelerde bulunuyor. 
 
99 Kare deyince aklım soruların da cevaplar kadar kıdemli olduğu kare bulmacalara ya da şu meşhur“ akıl küpü”, 
ilk elde çözülmezliği sebebiyle kıymetli, Macar etiketli, Rubik Küpü’ne gidiyor. Bu yönüyle her izleyici ve 
okurun elinde yeni bir bulmaca ve bilmeceye dönüşeceğini öngörebileceğimiz ilgili sergi, tıpkı Cumhuriyet rejimi 
gibi demokratik, çok sesli, şeffaf ve çok kültürlü bir manzarayı bizlere kazandırmaya niyetleniyor. 
 
Bu açıdan sergi akla Prof. Dr. Ali Akay’ın 1998’de İstanbul’da düzenlediği, kendi deyişi ile siyasi olarak 

“cumhuriyet” kavramını ve pratiğini sanatçılarla birlikte düşünen Cumhuriyetin Tasavvuru ve Cumhuriyetin 75’inci 

Yılı sergilerini getiriyor. Küratör Vasıf Kortun’un, dile kolay çeyrek asır evvel, İstanbul, Beşiktaş, Akaretler’deki 

tarihi 50 numaralı yapıda aynı isimle açtığı karma çağdaş sanat sergisi Elli Numara/Anı/Bellek II (1993) ve ilgili 

yayın metninde bulunan şu ironik sözleriyle hatırlayabiliriz: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, öğrenerek unutur ve 

bilfiil ‘kurumsallaşır’. Sanatçılar, unuttuklarının resmini değil “anımsadıklarının” kritiğini yapabilir. Hatırlamak ise, 

risk almak, ayıp etmek ve gereksiz bir maceracılığa girmektir.” 
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EVRİM ALTUĞ 

MİTHAT ŞEN 

İlk proje 66 Kare’ye büyük emeği geçmiş Mithat Şen’in, Sezer Tansuğ’un ikinci çağrısına verdiği yanıt, 

iki figür için yaptığı iki ayrı yorumlama. Sanat kariyeri boyunca hep belli bir “iz”, belli bir “suret”in 

peşinde olan, bunun semiyolojik, semantik arkeolojisine, geliştirdiği yer yer rölyefsi, tarihöncesi, mitik 

“form”ile girişen sanatçı, bu sefer Türk geleneksel müziğine kattığı hüzünlü bestelerle tanınan Mustafa 

Kandıralı ile, Çile adlı şiir dalındaki edebî, mistik yapıtıyla milliyetçi-muhafazakâr ideolojinin başucu 

kitaplarından birini vermiş siyasetçi ve yazar, şair Necip Fazıl Kısakürek’i yorumluyor. 

Çalışmalarında form, norm ve deform gibi kavram, eylem ve durumları, eserinin ürettiği algı, zaman ve 

mekân dâhilinde araştırma, dönüştürme ve soruşturma konusu eden Şen’in, Necip Fazıl Kısakürek’i 

yorumladığı ilk ekru renkteki imgesi, vakurluğu, mağrurluğu ve solgunluğuyla taviz vermeden izleyiciye 

bakarken, bir yandan da belli bir bölünmüşlüğün, zorunlu bir aynı andalığın altını tüm gerilimi ile çiziyor. 

Sanatçının ikinci, deyim yerinde olacaksa, hayat mavisi tizliğindeki yorumunda ise yine kendine özgü o 

zamanlar ötesi form, tıpkı Kandıralı’nın müziğinin dinleyiciyi alıp götürmesi gibi bu kez coşkun 

tekrarlarla, başı sonu bilinmez bir yaklaşımla karşımızda bulunuyor. 

 


