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HÜSAMETTİN KOÇAN

C O D E S

O F

T R A D I T I O N

Sevgili sanatseverler,

Dear art lovers,

Dünyayı, onu algılama biçimimize, inançlarımıza,

We define the world with concepts that are shaped
according to the way we perceive it, our beliefs, our
sociological perspective, our claims, and our point of
view. Concepts are the main point of reference that
allows the thinking person to stand in the void without
being swept away.

sosyolojik durumumuza, iddialarımıza ve bakış
açımıza göre şekillendirdiğimiz kavramlarla tanımlarız.
Kavramlar, düşünen insanın boşlukta savrulmadan
durmasına yarayan dayanak noktalarıdır.
Bir kavram olarak sanat ve bir fikir olarak “sanat
nedir?” sorusu, insanın eylerken de tanımlarken
de dünya üzerindeki duruşunu yansıttığı dayanak
noktalarından birisidir. Her bir toplum, inanç, ekol,
düşünce, insan, “sanat”ı birbirine yakın ve uzak
tanımlarla açıklamışlardır. Bu tanımların neredeyse
hepsinde ortak olan yaklaşma biçimlerinden birisi
sanatın, “görmek”le, bakışla ilgisidir. Sanatçı, içinde
yaşadığı toplumun gören gözüdür. O gözle, yaşadığı
zamanı, şehri, onu inşa eden bütün bir tarihi, geleneği
de yanı başına alarak yorumlar, ebedîleştirir. Böylece
sanatçı, akan zamanı kendi bakışında ve kendi görme
biçiminde mühürler. O mühürlenmiş anı temaşa
edenler hem estetik, hem düşünce açısından zengin
anlamlarla karşılaşırlar. Çünkü o an, bütün bir
geleneğin tek bir eserde durakladığı ve geleceğe doğru
akmaya devam edeceği bir temaşa anıdır.
Mekânlar da insanın kendisinden öncekilerden miras
alıp, yaşayarak idrak ettiği, inşa ettiği, değiştirdiği ve
kendinden sonrakilere bıraktığı kolektif eserler olması
hasebiyle büyülüdür ve pek çok büyük sanatçıya ilham
olmuştur. “Mekânı yenmeye değil, mekâna saygı
duymaya gidiyoruz” diyen saygıdeğer Hüsamettin
Koçan’ın mekâna, geleneğe, Anadolu’ya, sanata
bakışının enfes bir ifadesi sayılabilecek Geleneğin
Şifresi sergisi tam da bu yüzden hepimizi ayrıca
heyecanlandırmıştır. Bu vesileyle değerli sanatçımızı
Kazlıçeşme Sanat’ta ağırlamaktan onur duyduğumuzu
ifade ediyor, bu heyecan verici sergide emeği geçen
bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Art as a concept and the question of “what is art” as an
idea are the main points that people reflect on both
when they act and when they define their existence.
Each society, belief, school, thought, and human
being has defined “art” in similar and different ways.
One of the approaches common to almost all of these
definitions is that art has to do with “seeing” or a glance.
Artists are the seeing eyes of the society they live in.
With this eye, they interpret and eternalize the time,
the city, and the whole history they live in together with
the tradition that built it. Thus, artists seal the passing
time in their gaze and in their way of seeing. Those
who study that sealed moment encounter meanings
rich in both aesthetic and thought since that moment
is a moment of contemplation when a whole tradition
pauses in a single work and will continue to flow
towards the future.
Space which has inspired many great artists is also
magical since it is a collective work that people inherit
from their predecessors, and understand by living,
building, changing and leaving to the next generations
as a legacy. The esteemed artist Hüsamettin Koçan
said, “We are not going to beat the space, but to respect
the space”. The exhibition “Codes of Tradition”, a
gorgeous expression of Koçan’s view of space, tradition,
Anatolia, and art, excited us all for this very reason. I
would like to take this opportunity to express that we
are honored to host our esteemed artist at Kazlıçeşme
Sanat, and I would like to thank all my friends who
contributed to this exciting exhibition.

Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı/ Mayor of Zeytinburnu

Aceleci bir dünyada, soluk soluğa neye ve nereye

In a fast-paced world, we are in a constant panic.

koşturduğumuzu pek de bilmeden bir kitlesel panik

Out of breath, we are rushing not knowing for what

içindeyiz; yerine üretmeden hızla tüketiyoruz. Hazır

or where to; instead of producing, we are rapidly

reçeteler, denendiğini zannettiğimiz ve başarısı tescil

consuming. Ready-made recipes and methods that

edildiği söylenen yöntemler en ücradaki insana ulaşıp

we believe to have been tried and tested make their

onu da bu koşturmanın ve paniğin bir parçası haline
getiriyor. Dağdaki çoban, tarlada üreten çiftçi, şehirde
işçi tüm insanlar aynı kulvara sokulup panik selinin bir
parçası haline geliyorlar.
Aslında bunun daha önce çok kez seslendirildiğini
biliyorum. Burada en önemli sorun, kitleselleştirme
ve kimliksizleştirme dediğimiz güçlü bir iletişim
dalgasının yönetiyor oluşu ve herkesi aynı kişi
yapmakla görevlendirilmiş büyük bir proje bu. Bu
kadar basınç altında kalan farklı kültür yapılarından
gelen insanlar ya tamamen kayboluyorlar ya da abartılı
sözcüklerle kendilerini temsil etmeye çalışıyorlar.
Sonuç, yetim ve çatışmacı bir yaşam manzarasıdır. Bu
manzara resmi tarih dediğimiz metinler tarafından da
kayda geçirilirken, kazananların tarihi olarak insanlık
öyküsüne gerçek anlamda kanıtlar ürettiklerini
düşünmüyorum.
Tüm bu nedenlerle daha önce de sözünü ettiğim tarih
okumalarının sanat yapıtları diye özetleyebileceğimiz

way to the reach the farthest person and make that
person part of this rush and panic. The shepherd on
the mountain, the farmer, and all the workers in the
city become subjects to this wave of panic.
In fact, I know that this has been covered many
times before. The crucial problem is that we are
being managed by communication channels we
call massification and de-identification. This is an
ambitious project aiming to make everyone the
same. Under such pressure, people coming from very
different cultural structures completely disappear or
try to represent themselves exaggeratedly. The result
of the situation is an orphaned and confrontational
life. I do not think that although the scene is being
recorded by the texts we call official history, it
manages to produce evidence for the history of
humanity as the history of winners.
I believe, rather than the destructive nature of

mimarlık, müzik ve hatta gastronomi gibi yaşamsal

humans, the peaceful aspect of their nature can be

izler taşıyan arkeoloji vb. üzerinden okunması halinde

proudly presented to future generations. This can be

insanın yıkıcılık ve tahrip edici yönünün değil, barışçıl

possible when the reading of history is carried out

yönünün gelecek kuşaklara övünçle sunulabileceğini

through works of art such as architecture, music and

düşünüyorum. Bu bağlamda sanat tarihçilerinin bir

gastronomy that carry vital traces like archaeology,

adım öne çıkması gerekir. Hatta sanatçıların da bu

etc. In this context, art historians need to step ahead.

doğrultuda bilimi destekleyici derin perspektiflere ilgi

It is also important for artists to be interested in

duymaları önemlidir.

deeper perspectives that support science accordingly.

90’lı yıllardan bu yana Anadolu’nun Görsel

I started my Visual History of Anatolia projects in the

Tarihi projelerimi başlattım. Bu süreçte Anadolu

’90s. It did not surprise me much that in this process,

coğrafyasında yaşananların belli ideolojik sınırlarla

what happened in the Anatolian geography was

parçalandığını ve geçişgenlikler üretmek yerine

fragmented by ideologies and conflicts were brought

çatışmaların öne çıkarıldığını görmek beni çok da

to the forefront instead of making transitions

şaşırtmadı. Ama kültürün gerçekliğinin çok küçük
bir alanı budur. Gerçek anlamda kültürün kendini
sürdürme doğasına sahip olduğunu biliyoruz.
Geleneğin Şifreleri sergim, benim Anadolu’nun
dünyadaki en önemli kültürel hafızalarından birisine
sahip olduğu ve kültürlerin saldırılarla yıkılmadığı,
biçim değiştirerek en alttan dahi olsa kendisini
sürdürdüğüne ikna olmamı sağladı. Bu nedenle de
bu coğrafyanın insanları olarak ortak kimliğimiz bir
Anadolu kültürler DNA’sına sahiptir ve bugün Anadolu
çocuğu dediğimiz pozitif ve güvenilir kimlik kanımca
buradan beslenir. Yüzlerce yıldır süzülerek bugüne
ulaşan bu kültürler bütünü “mozaik”lerden daha çok
bir “alaşım”la kendini sürdürür. Bunu anlayabilmek için
toprağın derinlerine doğru yolculuk yapmak gerekir.
İşte o derinden bir önceki kültürün yeninin temelini

possible. But that is a very small part of the reality of
culture. We know that culture, in a true sense, has a
self-sustaining nature.
My exhibition “Codes of Tradition” convinced me that
Anatolia has strong cultural memories in the world
and the cultures are not destroyed by any assault.
On the contrary, it maintains itself by transforming
itself. For this reason, just like the people of this
geography, our common identity has the DNA of
Anatolian cultures. I believe, the positive and reliable
identity of an “Anatolian” is nourished here. These
survivor cultures of hundreds of years maintain
themselves as “alloy”s rather than “mosaic”s. It is
necessary to travel deep into the earth to better
understand this. We can see that cultures of the

ve insan için barınak oluşturduğunu pekâlâ görebiliriz.

past deep within the earth form the basis of the new

Buradaki en önemli kaynak toprağın bilge bağrıdır.

culture as well as provide a shelter for man. The

Kazlıçeşme Sanat Merkezi tam da bu anlamda veriler

bosom of the earth is the most prominent resource.

sunan bir mekân. Farklı dönemlerde, farklı amaçlarla

Kazlıçeşme Art Center offers this kind of data in this

kullanılmış bir Osmanlı yapısı ve kazılar sırasında

sense. An Ottoman structure was used for different

ortaya çıkmış derindeki Bizans mozaikleri ve onları yan

purposes in different periods, a Byzantine mosaic

yana getiren bir kültür anlayışı. Kazılar devam ediyor.

was unearthed during excavations and a cultural

Daha derinden nelerin çıkacağını göreceğiz. Ama

understanding emerges side by side. The excavations

farklı şeylerin çıkması da bizim için sürpriz olmamalı.

continue, we’ll see what comes out. But we shouldn’t

Çünkü bugünün çiçeklerinin her mevsim filizlendiği

be surprised if different things are unearthed. In the

bu toprağın derinliğinde uygarlığın yüreği var. O

depths of the earth, where today’s flowers blossom,

bilge yürek bize gurur duyabileceğimiz bir insanlık

one can find the hearth of civilization. This wise

sunuyor. Belki sergiyi bu mekânda açmamın en önemli

hearth offers us humanity we can be proud of. This

nedeni budur. Diğeri ise Belediye Başkanı Sayın Ömer

is the main reason why I held the exhibition in this

Arısoy’un kültüre ve sanata yönelik geniş bakış açısı ve

place. The other reason is Mayor Ömer Arısoy’s wide

ortaya koyduğu performanstır.

perspective on culture and art, and his performance.

Sergide, sözünü ettiğim tüm bu nedenlerden dolayı

Therefore, I do not present different materials while

toprağı, mumu, süreçleri, yeni bir okuma yöntemi

juxtaposing the soil, wax, processes, the pictogram as

olarak piktogramı, sembolleri kavramsallaştıran

a new reading method, or forms that conceptualize

biçimleri yan yana getirirken farklı malzemeyi

symbols in the exhibition; I am trying to present the

sunmuyorum; toprağın hafızasındaki birikimi o bilge

accumulation in the memory of the soil using that

malzeme ile sunmaya çalışıyorum. Bu nedenle de
serginin, farklı başlıklar altında da olsa, toprağın bize
çok şey söylediğini ve oradan bugüne taşınabilecek
unutulmakta olan değerlerin varlığını bir anlamlar
labirenti içerisinde izleyiciyle paylaşma alanı açtığını
söyleyebilirim.
Öncelikli olarak sergi önerisini bana getiren ve büyük
bir titizlikle gerçekleşme süreçlerini yöneten arkadaşım
Mehmet Lütfi Şen’e, sergi metinlerini oluşturan ve sergi
bağlamındaki konuşmaları düzenleyen Nusret Polat’a,
sergi süresince bana yardımcı olan Sibel Koçan, Orhan
Koçan, Hasan Şahverdi ve Kürşat Develi’ye özellikle
teşekkür etmek isterim.

wise material. So, I can say that the exhibition, albeit
under the different titles, tells us a lot about the land
and opens up a space to share with the audience.
This space reminds us of the presence of forgotten
values in a labyrinth of meanings.
Last but not least, I would like to thank my dear
friend Mehmet Lütfi Şen who primarily brought the
exhibition proposal and managed the realization
processes, Nusret Polat who created the exhibition
texts and organized the speeches of the exhibition,
and Sibel Koçan, Orhan Koçan, Hasan Şahverdi and
Kürşat Develi who helped me during the exhibition.

Hüsamettin Koçan
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HÜSAMETTİN KOÇAN: BİR KÜLTÜR HEKİMİ
HÜSAMETTİN KOÇAN: A CULTURAL PHYSICIAN
Nusret Polat
“Ben sanatçılar içerisinde belki toprağa ve doğaya çok bakanlardanım. Onun için
benim bu doğa ve toprak tutkum beni giderek o toprakta yaşanmışlıklara doğru,
oradaki hayatlara doğru sevk ediyor. Belki de onun için Anadolu uygarlıklarını
bütün hayatım boyunca devam edebilecek bir proje haline dönüştürdüm”.
“I am perhaps one of those artists who is very interested in soil and nature. So, my
passion for soil and nature gradually leads me towards the experiences, the lives there.
Maybe because of that, I turned the Anatolian civilisations into a lifelong project.”

Bazı sanatçılar vardır sadece sanat üretmez aynı

Some artists produce art and more or less shape

zamanda kültürü az çok şekillendirir. Elbette her

the culture simultaneously. Undoubtedly, every

sanat üretimi kültüre bir katkıdır ama kültürü

art production contributes to culture, but shaping

şekillendirmek her devirde az sayıda sanatçıya nasip

culture has been bestowed on very few artists in

olmuştur. Hüsamettin Koçan bu tür bir sanatçıdır.

every era. Hüsamettin Koçan is an artist of that

Onun sanatı kültürümüzün korunması, geleceğe

kind. His art is a research area created to ensure our

aktarılması ve yenilenmesi amacıyla oluşturulmuş

culture's preservation, transference to the future,

bir araştırma alanıdır. Bu araştırma alanının zirve

and renewal. The pinnacle of this research area is the

noktası ise Koçan’ın “en büyük eserim” dediği Baksı

Baksı Museum, which Koçan calls "my greatest work".

Müzesi’dir. Bazı Avrupalı sanat insanlarına göre

Baksı Museum is an example of “Land Art”, according

Baksı Müzesi bir “Land Art” örneğidir. Bir sanatçı

to some European artistic circles. It can be seen this

tarafından bakir doğanın bağrında planlanıp

way because it was planned and implemented by an

hayata geçirildiği için bu şekilde bakılabilir. Fakat

artist in the heart of virgin nature. However, Baksı

Baksı Müzesi bundan daha fazlasıdır. O, bir sanat

Museum is more than that. It is not only a work of art

eseri olduğu gibi, Hüsamettin Koçan’ın tüm

but also an art forum created to remember, preserve

hayatını adadığı Anadolu’nun kültürel birikiminin

and reinterpret the cultural heritage of Anatolia,

hatırlanması, korunması ve yeniden yorumlanması

to which Hüsamettin Koçan devoted his entire life.

için oluşturulmuş bir sanat forumudur da. Belki daha

Maybe, more importantly, Baksı Museum is a project

önemlisi, Baksı Müzesi bir kültür adamının nazik

of ‘healing’ the culture through gentle touches of

dokunuşlarıyla kültürü ‘iyileştirme’ projesidir. 1998
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yılında ürettiği “El Üretir”,

a man of culture. Anti-

“El Değişir”, “El Dokunur”

rust: Talismanic Hands

gibi resimlerden

series1, which consists

oluşan Antipas:

of paintings such as

Tılsımlı Eller serisini

“The Hand Creates”, “The

kültürün ‘iyileştirilmesi’

Hand Changes”, and “The

bağlamında

Hand Touches”, which

değerlendirmek gerekir.

he produced in 1998,

Koçan’ın bu resimler

should be evaluated in

için kendi elinin kalıbını

the context of ‘healing’

kullanması2 elbette

culture. It is meaningful

manidardır. Resimlerde

that Koçan used the

kendi eli “Fatma Ananın

mould of his hand2 for

Eli”ne dönüşür. Halk

these paintings. His own

kültürümüzde “Fatma

hand turns into “Fatma’s

Ananın Eli”nin koruyucu

Hand” in the paintings. It

ve iyileştirici özellikleri

is necessary to remember

olduğunu hatırlamak

that “Fatma’s Hand”

yeterlidir. “El Görür” adlı

symbolises protection

1

resim ise halk ozanı Âşık
Ali İzzet’in “Gözlerin
Eflâtun ellerin Lokman”
dizesini3 çağrıştırır.

and healing. On the other

Antipas: Tılsımlı Eller serisinden,
karışık teknik, 1997-1998

hand, the painting named

From the Anti-rust: Talismanic Hands
series, mixed media, 1997-1998

“The Hand Sees” evokes
the verse3 “Your eyes are

Eflâtun en büyük bilgedir, Lokman en bilge hekimdir.

Plato, your hands are Lokman” by folk poet Âşık Ali

Bana göre Hüsamettin Koçan bir “kültür hekimi”dir.

İzzet. Plato is the wisest person, Lokman is the wisest

Bu metaforik kavramı Nietzsche’den ödünç alarak

doctor.

kullanıyorum ama Koçan özelinde ona biraz farklı

In my opinion, Hüsamettin Koçan is a “cultural

bir anlam yüklüyorum. Nietzsche’ye göre Batı insanı

physician”. I use this metaphorical term with

ve kültürü, ilk Sokrates’te beliren ve Hristiyanlık

reference to Nietzsche, but I attribute a slightly

yoluyla günümüze kadar aktarılan hayatın doğal
1
1

2
3
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Hüsamettin Koçan, “Antipas: Tılsımlı Eller” sergisinde
Anadolu’da ve Anadolu’nun kültürel iletişim içinde olduğu
yakın coğrafi bölgelerde sıkça kullanılan ‘el’ ve ‘göz’ imgelerini
kullanır… Koçan’ın imgeleri süreklilik içinde yaşar… Koçan’da
bir süreklilik dahilinde birbirini izleyen figürler, motifler ve
kalıplar aynı zamanda sanatçının ikonografisini de oluşturur.
El, göz, çember, sapan, ay halk resimlerinden simge ve motifler
bu ikonografinin ana öğeleridir”. Esra Aliçavuşoğlu, Uzak
Mekân, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 86.
A.g.k., s. 86.
Mustafa İsmet Uzun, “Lokman”,
https://islamansiklopedisi.org.tr/lokman

2
3

Hüsamettin Koçan uses ‘hand’ and ‘eye’ images, which are
frequently used in Anatolia and the geographical regions
where Anatolia is in cultural communication, in the “Antipas:
Tılsımlı Eller” exhibition… Koçan's images live in continuity…
Within a continuity in Koçan successive figures, motifs and
patterns also form the artist's iconography. Symbols and
motifs from folk paintings of hands, eyes, circles, slingshots
and moons are the main elements of this iconography. See:
Esra Aliçavuşoğlu, Uzak Mekân, Baksı Foundation for Culture
and Arts, İstanbul, 2010, p.86
Ibid. p.86
Mustafa İsmet Uzun, “Lokman”, https://islamansiklopedisi.org.
tr/lokman

düzeninin karşıtı bir ahlakçılığın pençesinde

different meaning to it in the context of Koçan.

hastaydı, tedavi edilmeliydi. İnsanın hayata karşı

According to Nietzsche, Western people and culture

şükranlık duygusunu zedeleyen, hayattan zevk

were sick and had to be treated in the grip of moralism

almasını, hayatı güzelleştirmesi ve soylulaştırmasını

opposed to the natural order of life, which first

engelleyen dolayısıyla da yaşama sevincini yok eden

appeared in Socrates and transmitted to the present

bu tehlikeli ahlakçılık4 bizim en zayıf içgüdülerimizde

day through Christianity. This dangerous moralism4,

kökleşmiş ve özünde bir güç istenci olan hayatın

which undermined one's sense of gratitude for

doğal düzenini mahvetmiştir. Modern Batı insanı,

life, prevented one from enjoying, beautifying and

“Tanrı’nın Ölümü”yle birlikte, yani özellikle de

ennobling life. Thus, it destroyed the joy of life and the

Darvinizm sonrası seküler dünyada Hristiyanlık

natural order of life, which is rooted in our weakest

inancı ve değerlerinin krize girmesi sonucu içsel bir

instincts and is essentially a will to power.5 With the

çatışmaya sürüklenmiş, sonuç derin anlam kaybı

"Death of God", modern Western people have been

ve mutlak “nihilizm” olmuştur. Nietzsche’ye göre

dragged into an internal conflict due to the secular

“kültür hekimi” olarak filozofun görevi, insanın

world's Christian belief and values crisis, especially

bu ruhsal patolojisini ve kültüre yansıyan çöküşü

after Darwinism. The result has been a profound loss

sağlığına kavuşturmaktır. Avrupa kültürünü nihilizm

of meaning and absolute "nihilism". According to

hastalığından iyileştirmek için bir restorasyon

Nietzsche, the philosopher's mission as a “cultural

başlatmalı, hayata yeniden “inanç” duyulan bir yola

physician” is healing this spiritual pathology of

girilmelidir.6 Bu görev gerektiğinde çok sert bir

humans and the collapse reflected in culture. The

biçimde icra edilmeliydi, zira Nietzsche’nin teşhisine

philosopher should initiate a restoration to heal

göre, insanın ruhunda ve modern kültürde hastalık

European culture from the sickness of nihilism, and

yozlaşma (dekadans) derecesindeydi. Ancak eline

a path of "belief" in life should be re-visited.6 This

neşter alan bir ‘doktor’ iyileşmeyi garanti edebilirdi.

mission had to be performed very harshly, when

7

Bu, filozofun gerçek insan sevgisi, filantropizmdi.

necessary. According to Nietzsche's diagnosis, the

Bu anlamda Nietzsche daha çok ‘cerrah’ olarak bir

sickness in the human soul and modern culture is

“kültür hekimi”dir.

at the level of corruption (decadence). Only a 'doctor'

5

4

5

6
7

Nietzsche iki tür ahlak arasında ayrım yapar. Biri hayatı
kutsayan ahlak (Herakleitos, Epikürcüler, Stoacılar), diğeri
hayatı değersizleştiren ahlak (Sokrates, Platon, Hıristiyanlık).
“Ahlakın iki tipi birbiriyle karıştırmamalıdır: Kendisiyle
sağlıklı kalan içgüdünün başlayan yozlaşmaya karşı
direndiği bir ahlak ve bir başka ahlak, kendisiyle düpedüz bir
yozlaşmanın kendisini formüle ettiği, haklı kıldığı ve bizzat
geri götürdüğü ahlak. İlk stoik, sert, zorbaca olmayı adet
edinmiştir (Stoacılık bizzat böyle frenleyici bir ahlaktı). Diğeri
hülyaperest, duygusal, giz dolu idi, o kadınları ve ‘güzel hisleri’
kendine çekmiştir”. Friedrich Nietzsche, Güç İstenci, çev.
Sedat Umran, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 150-151.
Daniel Ahern, Nietzsche as Cultural Physician. s. A Thesis
Submitted to the School of Graduate Studies in Partial
Fulfilment of the Requirements for the Degree Doctor of
Philosophy, McMaster University, s. 28.
A.g.k., s. 276.
A.g.k., s. 1.

4

5

6

Nietzsche distinguishes between two kinds of morality. One
is the morality that sanctifies life (Heraclitus, Epicureans,
Stoics), the other is the morality that devalues life (Socrates,
Plato, Christianity). “Two types of morality should not be
confused with one another: a morality in which the instinct
that remains healthy resists the incipient corruption, and
another morality, with which outright corruption formulates,
justifies, and itself reversals. The first stoic had a habit of
being harsh, tyrannical (Stoicism itself was such a restraining
ethic). The other was dreamy, emotional, secretive, he
was attracted women and ‘good feelings’.” See: Friedrich
Nietzsche, Güç İstenci, trans. Sedat Umran, Birey Yayıncılık,
İstanbul, 2002, p. 150-151.
Daniel Ahern, Nietzsche as Cultural Physician. s. A Thesis
Submitted to the School of Graduate Studies in Partial
Fulfilment of the Requirements for the Degree Doctor of
Philosophy, McMaster University, p. 28.
Ibid. p. 276.
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Koçan’ın kültür hekimliği ise

holding a scalpel could guarantee

farklıdır. Her ne kadar her kültür

recovery. This was the philosopher's

gibi Anadolu’nun da kendine

genuine love of humanity,

özgü hastalık durumları olsa

philanthropism7. In this sense,

da bu hiçbir zaman modern

Nietzsche is more of a "cultural

Batı kültüründeki gibi mutlak

physician" as a ‘surgeon’.

bir patolojiye (nihilizm ya da

Koçan is a different cultural

nihilizmin bir tür uygulama

physician. Although Anatolia,

hali olan sonraki Nazizm gibi)

like every culture, has its unique

saplanmamıştır. Dolayısıyla

sicknesses, it has never been stuck

Koçan’ı Nietzsche gibi elinde

in a final pathology (like nihilism

neşter, kültürü kesip biçen bir

or later Nazism, which is a kind of

‘cerrah’ olarak düşünemeyiz. Onun

nihilism in practice) as in modern

hekimliği Anadolu menşeilidir.

Western culture. Therefore, like

Çıplak elleri kullanır. Nazik

Nietzsche, we cannot conceive

dokunuşlarla semptomları belirler

Koçan as a ‘surgeon’ with a scalpel

ve Anadolu’dan aldığı malzemeyle

in his hand operating on culture.

tedaviyi uygular. Bu malzemenin

His medicine is of Anatolian origin.

başında elbette toprak gelir.

He uses bare hands. He identifies

Anadolu toprağı bizi doğurmuş,

the symptoms with gentle touches

yetiştirmiş, biçimlendirmiştir.

and applies the treatment with the

Bizler bu toprakların insanıyızdır.

material he received from Anatolia.

Bu anlayışla Koçan, Anadolu’nun

Of course, soil comes first among

Görsel Tarihi Fasikül I, Anadolu’nun

these materials. Anatolian soil has

Görsel Tarihi Fasikül II “Selçuklu”,

given birth, raised, and shaped

Antipas: Tılsımlı Eller ve Körler İçin

us for centuries. We are human

Resimler’de temel bir malzeme

beings of these lands. With this

olarak doğrudan toprağı (çamuru)
kullanmıştır. Toprak bizi besleyen
ve iyi eden tüm minerallerin,
madenlerin ve bitkilerin yatağıdır.
Halk kültürümüzde bitkilerden

understanding, Koçan directly used
Körler İçin Resimler serisinden,
karışık teknik, 2004-2005
From the Paintings for the Blind series,
mixed media, 2004-2005

ilaç yaparak “yara saran” Lokman Hekim’i8 de bu
8
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“Türk edebiyatında Lokman, Arap edebiyatında öne çıkan
özellikleri yanında hakîm/filozof kimliğinden çok hekim/
tabip hüviyetinde görülmektedir. Bu sebeple Türk divan,
tasavvuf ve halk edebiyatlarıyla Türk folklorunda “Lokman
Hekim, Lokmân-ı hâzık, tabip Lokman, dert Lokman’ı,
şifâ Lokman’ı” gibi ad ve sıfatlarla anılmış, bu özelliğini
vurgulayacak kelimelerle tavsif edilmiştir. “Şifâ-yı Lokmân,
devâ-yı Lokmân, yed-i Lokmân, Lokman eli, ilâc-ı Lokmân,

soil (mud) as a primary material in A
Visual History of Anatolia Fascicle I,
A Visual History of Anatolia Fascicle
II “Seljuk” Anti-rust: Talismanic

Hands and Paintings for the Blind. Soil is the mattress
of all minerals, mines, and plants nourishing and
healing us. In this context, it would be appropriate to
remember Lokman Hekim8, the healer, who “dresses
7
8

Ibid. p. 1.
“In Turkish literature, Lokman is a physician rather than a
philosopher, in addition to his prominent features in Arabic

bağlamda hatırlamak yerinde olur.

the wound” by making medicine from plants in our

Bu tedavinin bugünkü anlamı, ulus-devlet

folk culture.

milliyetçiliğinin Anadolu’nun zengin kültürel

The current meaning of this treatment is to repair

birikiminde yarattığı kopuşları onarmak ve bu

the ruptures created by nation-state nationalism

mirasa sahip çıkmaları için gelecek kuşaklara

in Anatolia's rich cultural heritage and prepare the

gerekli zemini hazırlamaktır. Koçan’ın tüm sanat

necessary ground for future generations to claim this

pratiğinin yöneldiği nihai eseri Baksı Müzesi’nin

heritage. The reason for the existence of the Baksı

varoluş gerekçesi işte bu noktada saklıdır. Anadolu

Museum, the ultimate work of Koçan, towards which

kültürünü tüm tarihsel katmanlarıyla birlikte

all his artistic practice is directed, lies at this point: to

korumak, onu tazeleyerek geleceğe taşımak.

preserve Anatolian culture with all its historical layers,

Koçan’a göre, Anadolu kültürü bir “mozaik” değildir.

renew it to carry it to the future. According to Koçan,

Mozaik terimi yerine Koçan, sanat tarihçisi Esin

Anatolian culture is not a "mosaic". Instead of the

Atıl’ın Anadolu’yu tanımlamak için kullandığı

term mosaic, Koçan prefers the "alloy" analogy used

“alaşım” analojisini tercih eder.9 Mozaik yan yana

by art historian Esin Atıl to describe Anatolia.9 While

gelen parçalardan oluşan, dağılmaya müsait bir

the mosaic represents a whole made up of pieces

bütünü temsil ederken, alaşım iç içe geçmeyi, birbiri

that come together and are suitable for dispersion,

içinde yoğrulmayı ifade eder. Binlerce yıllık farklı

the alloy expresses intertwining and being kneaded

kültürlerin kesişme noktası olan Anadolu, yan yana

into each other. Anatolia, the intersection of different

gelen parçalardan oluşmuş bir mozaikten çok birbiri

cultures for thousands of years, is an alloy fused

içinde erimiş bir alaşımdır.

into each other rather than a mosaic made up of

Koçan’a göre tarihin görevi bu alaşımın güzelliğini

juxtaposed pieces.

ortaya çıkarmak olmalıdır. Bir sergi metninde şöyle

According to Koçan, the task of history is to uncover

der: “tarih; insanın barış, sevgi ve güzellik arayışını

the beauty of this alloy. In an exhibition text, he

desteklemeli, insana derinliğini kazandıran sanat,

says: “History should support people's search for

kültür, felsefe, şiir ve destanların anlatıldığı övünç

peace, love and beauty, and should consist of texts

duyabileceğimiz metinlerden oluşmalıdır. Çünkü bu

that we can be proud of, telling about art, culture,

metinler sahicidir, insan ve doğa yanlısıdır. Saldırı

philosophy, poetry and legends that add depth to

naralarıyla yüceltilmemiştir. Bunu da en çok, tüm

people because these texts are genuine, pro-human

coğrafyalarda varlığını sürdüren insanoğlunun

and pro-nature. The cries of attack do not glorify it.

izlerinde görürüz. Sahici olan işte bu izlerdir. Ve
şu anda barış içerisinde ortak yarattıkları bir
uygarlığın çatışmalarına tanıklık etmektedirler…”.10

9
10

merhem-i Lokmân, bâb-ı Lokmân, muhtâc-ı Lokmân, yara
saran Lokman” bunlardan en yaygın olanlardır. Yazıcıoğlu
Mehmed, Muhammediyye’nin “Tertîbü’l-Enbiyâ” adlı
bölümünde onu, “Gitti ol da geldi Lokmân-ı hekîm / Mâhir
etmiş hikmete onu hakîm” beytiyle Süleyman peygamberden
sonra gelen hikmet sahibi bir hekim/nebî olarak anar.” A.g.m.
Bu bilgi Hüsamettin Koçan’dan alınmıştır.
Hüsamettin Koçan’ın Savaş Bitti adlı 24 Şubat-19 Mart

9

literature. For this reason, he is mentioned in Turkish divan,
sûfî, and folkloric literature with names and adjectives such
as “Lokman Hekim, Lokmân-ı hâzık, tabip Lokman, dert
Lokman’ı, şifâ Lokman’ı”, and described with the words that
will emphasize this feature. “Şifâ-yı Lokmân, devâ-yı Lokmân,
yed-i Lokmân, Lokman eli, ilâc-ı Lokmân, merhem-i Lokmân,
bâb-ı Lokmân, muhtâc-ı Lokmân” are the most common
ones. Yazıcıoğlu Mehmed mentions him as a wise physician/
prophet who came after the Prophet Sulaiman (Solomon)
with the couplet "He left and he came back, Lokman-ı hekim/
The Lord has granted him wisdom” in the section called
“Tertibü'l-Enbiyâ” of Muhammediyye.” İbid.
This information is obtained from Hüsamettin Koçan.
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Çatışma ve şiddet insanın hastalıklardır, tedavi

We see this mostly in the traces of human beings who

edilmelidir. Bunun için en iyi yol sanat, felsefe, şiir

continue to exist in all geographies. It is these traces

ve destan gibi hayatı kutsayan yaratıcı faaliyetlerin

that are genuine. And they are now witnessing the

yüceltilmesidir. Bu nedenle Koçan, 2020 yılında en

conflicts of a civilisation they have peacefully co-

taze kültürel girişimi olan Baksı Müzesi Anadolu

created…”10 Conflict and violence are human diseases;

Ödülleri’ni tasarlamıştır. Anadolu Ödülleri, 2021

they should be treated. The best way to do this is to

yılında “Geçmişi Selamlamak” başlığı altında

glorify life-sanctifying creative activities such as art,

edebiyat, mimarlık, görsel sanatlar, sinema ve

philosophy, poetry, and legends. Therefore, Koçan

müzik alanlarında Cumhuriyet tarihi boyunca

designed the Baksı Museum Anatolian Awards,

Anadolu’nun kültürel birikimine değerli katkılar

his newest cultural enterprise, in 2020. Anatolian

yapan sanatçılara verilirken, 2022 yılında bu alanlara

Awards are given to the artists who made valuable

mutfak (gastronomi) eklenerek “geleceğe öneriler”

contributions to the cultural heritage of Anatolia

başlığı altında günümüzde öne çıkan geleceği kuran

throughout the history of the Republic in the fields

sanatçılara verilecektir. Bu iki konseptten anlıyoruz

of literature, architecture, visual arts, cinema, and

ki Koçan geleneği geleceğe tazeleyerek aktarmanın

music under the title of “Greeting the Past” in 2021.

peşindedir. O, kültürümüzün geçmiş başarılarını

The gastronomy award will be added to these fields in

birebir taklit ederek suni bir kültür üreten, çağın

2022. It will be given to the artists who establish the

gerçekliğini, güncelliğini yakalayamayan her türlü

future, which stands out today, under “Suggestions

girişimin karşısındadır. Bu tür bir taklitçilik geleneği

For The Future”. We understand from these two

yüceltmekten ziyade onu dondurmakta, ona zarar

concepts that Koçan seeks to transfer the tradition to

vermektedir. Koçan’a göre kültürel süreklilik

the future by refreshing it. He is against any attempt

var olanı yeniden üretmekle değil, ondan ilham

that produces an artificial culture by imitating the

alarak dönüştürmekle olur. Şöyle der: “Gelenekle

past achievements of our culture, which cannot catch

olan ilişkide, özellikle tarihle olan ilişkide bizim

up with the reality and actuality of the present day.

aydınımızın hep bir çekincesi var. Çünkü geleneği

This kind of imitation immobilises and harms the

biz, doğrudan doğruya aktarmak olarak algıladık.

tradition rather than glorifying it. According to Koçan,

Çoğu gelenekçi bunu yaptı. Buna tepki gösterenler

cultural continuity is achieved not by reproducing

de zaten gelenekle ilgilenmediler… Ben doğrudan

what exists but by transforming with inspiration.

doğruya geleneği aktaranlar grubundan olamam.

He says: “Our intellectuals always have reservations

Çünkü bu aktarmacı tavrı bir tür kopyacılık olarak

about the relationship with tradition, especially with

düşünüyorum. Orada yeniden yaratmak yok ve

history because we perceive tradition as transference

oradaki davranışta bugünün insanı olmak yok”.

directly to future. Most traditionalists have done this.

Hüsamettin Koçan bu cümleleri 1994 tarihinde

Those who reacted to this did not care about tradition

verdiği bir mülakatta dile getirmiştir. 2022’den geriye

anyway… I cannot belong to those who directly

11

transfer the tradition because I think of this attitude
11
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tarihleri arasında Mine Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergisi
için yazdığı kısa metinden alınmıştır.
Deniz Şengel-Hüsamettin Koçan, “Fasikül II Osmanlı”,
Anadolu’nun Görsel Tarihi (I – II – III) Hüsamettin Koçan”
sergisi (Alanya Selçuklu Tersanesi) kitabı içinde, yayınevi
belirtilmemiş, İstanbul, 1995, s. 65

as copying. This attitude does not include recreating
10

Taken from a short text written by Hüsamettin Koçan for his
exhibition titled “War is Over” which took place at Mine Art
Gallery between February 24 and March 19, 2022.

dönüp bakınca Koçan’ın gelenekle kurduğu ilişkinin

and staying up to date.”11 Hüsamettin Koçan expressed

en güzel somut sonucunun Baksı Müzesi olduğu

these in an interview in 1994. Looking back from

rahatlıkla görülmektedir. Baksı Müzesi, geleneksel

2022, it is clearly seen that the best concrete output

ve çağdaş sanatları bir araya getirmekte, böylece

of Koçan’s relationship with tradition is Baksı

gelenek ile çağdaş sanat arasında kuvvetli bir temas

Museum. Baksı Museum brings together traditional

noktası yaratmaktadır. Mimarisi ise, geleneksel

and contemporary arts, thus creating a solid point

yöre mimarisine atıflar taşımakla birlikte zamanın

of contact between tradition and contemporary art.

ruhunu yakalamış çağdaş bir tasarım örneğidir.

On the other hand, its architecture is an example of

Hüsamettin Koçan, başından beri, kendi ifadesiyle

contemporary design that captures the spirit of the

“bu topraklarda neler olup bittiğiyle” ilgilidir. Bunun

time, with references to traditional local architecture.

nedeni elbette onun tabandan gelen, kültürüyle

Hüsamettin Koçan, in his own words, has always been

çocukluktan itibaren yoğrulduğu Anadolu insanı

concerned with “what is going on in these lands”. He

olmasından kaynaklanır. Onun, sonucu Baksı Müzesi

is brought up in the Anatolian culture. His pursuit

olan Anadolu insanının kültür mirasının izlerini

of the cultural heritage of the Anatolian people, the

sürmesi Anadolu halk resimleri üzerine yaptığı

result of which is the Baksı Museum, begins with

araştırmalarla başlar. 1980 yılında Tatbiki Devlet

his research on Anatolian folk paintings. His thesis,

Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda verdiği yeterlilik

which he completed in Fine Arts Practice High School

tezi Asılı Resimler Açısından Türk Halk Resmi

in 1980, is on Turkish Folk Painting regarding Wall

üzerinedir. Bu çalışmasının önemini bugün daha iyi

Hung Paintings. We understand the importance of

anlıyoruz. Yakın bir zamanda kitap olarak piyasaya

this study today, and hopefully, it will be published

çıkmasını umduğumuz bu tezin önünde Malik

shortly. Other books published in the same context

Aksel’in Türklerde Dini Resimler ile Anadolu Halk

are Malik Aksel's books Religious Paintings in Turks

Resimleri kitaplarıyla, Rüçhan Arık’ın Batılılaşma

and Anatolian Folk Paintings and Rüçhan Arık's book

Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı kitapları gibi birkaç

on the Art of Anatolian Depiction in the Westernisation

çalışma vardır. Bu anlamda Koçan, halk sanatının

Period. In this sense, Koçan is one of the rare names

çerçevesi ve muhtevası üzerine bilgi üretimi

who produce knowledge on the framework and

gerçekleştirmiş ender isimlerden biridir.

content of folk art.

Asılı Resimler Açısından Türk Halk Resmi’nde

In his thesis, Turkish Folk Painting in Terms of

Koçan halk resmine dair bazı önemli tespitlerde

Hanging Paintings, Koçan makes some important

bulunur. Bunların içinden çağdaş sanatla yaptığı

determinations about folk painting. Among them, the

karşılaştırma oldukça zihin açıcıdır: “Halk sanatları

comparison he made with contemporary art is quite

geleneksel motifleri tekrarlayarak yaşar, bu motifler

informative: “Folk arts exist by repeating traditional

ise yaşam koşullarından doğar. Bu niteliği, halk

motifs, and these motifs arise from living conditions.

sanat ürünlerini yaşanılan yöreye ayrılmaz bağlarla

This quality of folk art connects the works of art to

bağlar; bu yolla kullanılan araç, gereç ve yaşanan

that region and paints the tools, equipment and

çevreyi o toplumun tarihsel rengiyle boyar. Böylelikle
halk sanatı çoğunlukla kimin yaptığı bilinmeyen
ürünlerle geniş halk kitlesinin ortak malı olur ve

11

Deniz Şengel-Hüsamettin Koçan, “Fasikül II Osmanlı”,
Anadolu’nun Görsel Tarihi (I – II – III) Hüsamettin Koçan”
exhibition (Alanya Selçuklu Tersanesi), publisher unspecified,
İstanbul, 1995, p. 65
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çağdaş sanata karşın geniş halk kitlelerinden bir

living environment with the historical colour of that

kopuş göstermez”.12 Koçan, çağdaş bir sanatçıdır

society. In this way, folk art becomes the common

ama halk resimlerinin yaşayan bir kültürün ifadesi

property of the masses, mostly with products of

olması, hayata dair meseleleri ortaya koyması veya

unknown origin, and in contrast to contemporary art,

hayatın içinden çıkması durumundan derinden

it does not sever its ties with the public.”12 Koçan is a

etkilenmiştir. Onu bu konuda etkileyen bir başka olay

contemporary artist, but he was deeply affected by

ise Yaşar Kemal ile dostluğudur. Koçan, adını büyük

the folk paintings that convey the expressions of living

bir sevgi ve saygıyla andığı Yaşar Kemal’in, sanatın

culture, revealing the issues of life or arising from life.

doğrudan içinde yaşanılan hayatı sorunsallaştırması

Another event that affected him is his friendship with

gerektiğini kendisi için bir kez daha teyit ettiğini

Yaşar Kemal. Koçan says that Yaşar Kemal, whose

söyler. Bu doğrultuda Koçan, sanatının imgelerini

name he mentions with great love and respect, once

kültürümüzün tarihsel-yaşayan gelenekleriyle

again confirmed that art should directly problematise

bağlar kurarak oluşturur. Elbette bu bağ kurmayı

life. Thus, Koçan creates the images of his art by

çağdaş sanatçı olmanın gereği mevcut olanı farklı

connecting with the historical-living traditions of our

bağlamlarda yeniden tasarlayarak, yeni imgeler

culture. Of course, being a contemporary artist, he

üreterek kendine ait bir görselliğe çevirir. Öte yandan

transforms these bonds into a visual quality of his own

Koçan’a göre gerçek halk sanatçısı da genelde

by redesigning the existing in different contexts and

zannedildiğinin aksine “kopyacı değil yaratıcı

producing new images. On the other hand, according

bir kişidir… Bu kişi ürettiği ürünlerle geleneksel

to Koçan, an authentic folk artist is “a creative person,

biçimde oynar, onu değişikliğe uğratır ya da anlatılan

not a copyist, contrary to what is generally believed…

öyküye kendi anlayışına uygun kahraman tipler

This person plays with the products he produces

üretir… Hatta bu ürünleri üreten halk sanatçıları

traditionally, changes it or produces heroic figures

bireyleşme eğilimleri de taşırlar, ancak bu eğilim

suitable for his understanding of the story being

kişisel üsluplaşma sınırına varmaz, yalnızca biçimsel

told… Even folk artists who produce these tend to

kalıbın dönüştürülmesi aşamasında kalır. Zaten

individualise; however, this tendency does not reach

kişisellik, halk sanatçısının sorunu değil, çağdaş

the limit of personal stylisation; it remains only in

sanatçının sorunudur”.13

the transformation of the formal pattern. After all,

Halk resimleri üzerine yaptığı araştırma Hüsamettin

individuality is not the problem of the folk artist, but

Koçan’ın Anadolu toprağını tüm kültürel

the problem of the contemporary artist”.13

zenginliğiyle yeniden düşünme ve gündeme getirme

Hüsamettin Koçan's research on folk paintings is a

noktasında ciddi bir motivasyon kaynağıdır. Koçan

continuous source of motivation for him to rethink

bu andan itibaren bir “kültür hekimi” olarak sanatçı

the Anatolian land with all its cultural richness

tavrını Anadolu’nun kültürel tarihini görsellik

and bring it forward. From this moment on, Koçan

üzerinden yeniden oluşturma girişimiyle sürdürür.

maintains his artistic stance as a “cultural physician”

1993 yılında başladığı Anadolu’nun Görsel Tarihi

to reconstruct the cultural history of Anatolia through

12

13
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Hüsamettin Koçan, Asılı Resimler Açısından Türk Halk Resmi,
Yayımlanmamış Yeterlilik Tezi, Tatbiki Devlet Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu, 1980, s. 6.
A.g.k, s. 10.

12

13

Hüsamettin Koçan, Asılı Resimler Açısından Türk Halk Resmi,
Unpublished Thesis, Tatbiki Devlet Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu, 1980, p. 6.
Ibid. p. 10.

Fasiküller (I, II, III) temelde bize bir Tarih fikri önerir.

visuality. A Visual History of Anatolia Fascicles (I, II, III),

Elbette bu bir sanatçının kişisel yorumudur ama

which he started in 1993, basically offers us an idea

tümüyle öznel olduğu da söylenemez. Zira Koçan’ın

of h
 istory. Of course, this is an artist's interpretation,

üzerinde çalıştığı zemin, yani kültür tarihi, hepimize

but it cannot be said to be entirely subjective. Because

aittir, dolayısıyla proje ne kadar kişisel bir girişim

the ground on which Koçan works, namely the

olsa da ister istemez ortak nesnel bir zemine doğru

history of culture, belongs to all of us, no matter how

kayar. Koçan’ın projesi, 1990lı yılların başından

personal the project is, it inevitably slides towards

itibaren tarihçilerin gündeme getirdiği resmi tarih

a common objective ground. Koçan's project has

tartışmalarının yapıldığı bir bağlamda üretilmiştir.

been produced in a context where historians have

Türk tarihçiliği ne yazık ki Ziya Gökalp’in etkisinde

brought up official history discussions since the

özellikle Fuat Köprülü’nün belirleyici tutumu sonucu

early 1990s. Turkish historiography, unfortunately,

Cumhuriyet dönemi boyunca Anadolu’nun kültürel

under the influence of Ziya Gökalp, especially as a

tarihini bir bütün halinde değil, seçmeci bir tarzda

result of the decisive attitude of Fuat Köprülü, has

ele almıştır. Sonuçta ortama dar bakış açıları hâkim

dealt with the cultural history of Anatolia during the

olmuş, bugün sahip olduğumuz “kültürel alaşım”a

Republican period, not as a whole, but in a particular

katkı yapan kimi kültürel unsurlar ya görülmemiş

way. As a result, narrow perspectives dominated

ya da unutturulmak istenmiştir. Koçan’ın Fasikül

the environment, and some cultural elements that

I’i tam da bu anlayışa karşı Anadolu’nun kültürel

contributed to the "cultural alloy" we have today were

tarihini bir bütün içinde ele alır. Burada Anadolu’yu

either not seen or wanted to be forgotten. Against

kat eden bütün büyük uygarlıklara eşit yer verilmiş,

this understanding, Koçan 's Fascicule I deals with

hiyerarşik kültürel kodlama alaşağı edilmiştir.

the cultural history of Anatolia as a whole. All the

Fasikül II Osmanlı tarihinin bir okumasıdır. Fasikül

great civilisations that crossed Anatolia were given

III ise Selçuklulara ayrılmıştır. Hüsamettin Koçan

equal space, and the hierarchical cultural coding

üç fasikülle sınırlandırmış olsa da proje özünde

was overthrown. Fascicule II is a reading of Ottoman

ucu açıktır. Zihinsel planda devam etmektedir,

history. Fascicule III, on the other hand, was focused

gerçek zamanlı olarak da her an geri dönüp yeniden

on the Seljuks. Although Hüsamettin Koçan limited it

tasarlanabilir. Bunu söylerken sadece çalışmanın

to three instalments, the project is essentially open-

arkasındaki temel anlayışa ya da ortaya çıkan

ended. It continues at the mental level and can be

sonucun kaçınılmaz olarak düşündürttüğü şeye

redesigned simultaneously with reality. By saying this,

değil, bizzat Hüsamettin Koçan’ın bir konuşmamızda

I rely not only on the fundamental understanding

Selçuklulardan sonra Bizans üzerine müstakil bir

behind the project or what the result inevitably makes

fasikül ortaya çıkarma isteğinin araya başka şeylerin

one think. Hüsamettin Koçan himself stated in one

girmesiyle gerçekleşmediğini dile getirmesine

of our conversations that his desire to create an

yaslanıyorum.14 Bu noktada oldukça kişisel bir şeyi

independent fascicle on Byzantium after the Seljuks
was not realised because of other interruptions.14 At

14

Hüsamettin Koçan, 1994 tarihli bir mülakatta Anadolu’nun
Görsel Tarihi’nin aslında üç fasikülle sınırlı olmadığını, çok
daha uzun erimli bir proje olduğunu söyler. Fakat proje
Baksı Müzesi devreye girince yarım kalmış gibi görünüyor:
“Bu projenin bir kısmı, geçtiğimiz yıl ürettiğim Anadolu
uygarlıklarının görsel tarihi idi; bu, birinci fasikül idi. Bu

14

Hüsamettin Koçan, in a 1994 interview, says that A Visual
History of Anatolia is not actually limited to three fascicles,
but is a much longer-term project. But the project seems
unfinished when Baksı Museum stepped in: “Part of this
project was the visual history of Anatolian civilizations that
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ifade etmeme izin verilsin: Hüsamettin Koçan’ın

this point, let me express something very personal:

Bizans’a ayrılmış müstakil bir fasikülünü görmek

Seeing a special fascicle of Hüsamettin Koçan devoted

Osmanlı ve Selçuklu kadar Bizans’ın da kültür

to Byzantium would be a wonderful thing for me as

tarihine ilgi duyan biri olarak benim açımdan

someone interested in Byzantine cultural history as

harikulade bir şey olurdu. Koçan’ın, örneğin Ayasofya

much as Ottoman and Seljuk. It’s hard not to wonder

veya Kariye’deki Bizans resim sanatının en nadide

Koçan's current commentary on the most precious

eserleri üzerine getireceği güncel yorumu, Osmanlı

works of Byzantine painting in Hagia Sophia or

ve Selçuklu yorumlarındaki zekayı, estetik inceliği

Chora when you see the intelligence and aesthetic

görünce merak etmemek elde değil.

refinement in his commentary on Ottoman and

Fasikül I, tarihsel bir soykütüğü çalışması olmakla

Seljuk.

beraber aslında şimdiki zamana dair bir öneridir.

Fascicule I is a historical genealogy study; it is a

Bu fasikülde Fransız Annales Tarih Okulu’nun

proposal for the present. In this chapter, there

tarih bilimine getirdiği yeni Tarih yaklaşımına

is an understanding close to the new history

yakın bir anlayış vardır. Buna göre, Tarih “şimdiki

approach brought by the French Annales School of

zamanı hazırlayan, anlamayı sağlayan ve bu

History to the science of history. According to this

zamanı yaşamaya yardım eden eğilimleri, olayları,

understanding, history “searches for and evaluates

olguları geçmişin içinde arar ve değerlendirir…

the tendencies, events and facts that prepare the

ihtiyaç duyduğu geçmişi kendine yaratır”.15 Koçan

present time, enable it to understand and help live

bize bir seri halinde bugünkü kültürümüzü

this time in the past… it creates the past it needs”.15

hazırlayan uygarlıkların bir soykütüğünü çıkarır.

Koçan presents, in a series, a genealogy of the

Cumhuriyetten geri giderek tarih öncesi kökenlere

civilisations that prepared our current culture. He

varır ve önerisi tüm bu tarihin bugünkü bizleri

looks back from the Republic and reaches prehistoric

var ettiği, bizlerle birlikte kültürel kodlarımızda,

origins. He suggests that all this history brought us

tavır ve davranışlarımızda yaşadığıdır. Verdiği bir

into existence today and that it lives with us in our

başka mülakatta şöyle der: “… Anadolu kültürünü

cultural codes, attitudes, and behaviours. In another

bir bütün olarak algılamak bir zorunluluktur.

interview he gave, he says: “… Perceiving Anatolian

Kültürlerin dar bir zeminde ve dar bir zaman

culture as a whole is a must. The handling of cultures

dilimine sığdırılarak ele alınması, çarpıtmalara

on a limited basis and in a limited time reveals a

yönelik bir davranışı ortaya koyar. Birbirleriyle

behaviour towards distortions. It is not possible for

bağlantıları kopartılmış kültürlerin tek başlarına

cultures that have been disconnected from each other

anlam taşımaları mümkün değil…”. Demek ki tahrip
16

15
16
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toprak üzerinde yaşamış uygarlıkları temsil eden seri ikinci
fasikülde Osmanlı’yı ele alıyor. Cumhuriyet’ten değil de
Osmanlı’dan başlama nedeni, Cumhuriyet’i yaşıyoruz, daha
çok taze bir dönem… Onun için Osmanlı’dan başladım. Bu
proje eski çağlara kadar uzanıyor. Cumhuriyet en son projem
olacak…”. Deniz Şengel-Hüsamettin Koçan, a.g.k., s. 69-70.
Lucien Febvre’den akt. François Dose, Ufalanmış Tarih, çev.
Işık Ergüden, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, s. 55
Hüsamettin Koçan’dan akt. Emre Zeytinoğlu, “Anadolu’nun
Görsel Tarihi Üzerine”, Anadolu’nun Görsel Tarihi (I – II – III)

15

I produced last year; this was the first fascicle. The series,
which represents the civilizations that lived on this land,
deals with the Ottoman Empire in the second chapter. The
reason we started from the Ottoman Empire, not the Republic
is that we have been still experiencing it; it is new. This project
dates back to ancient times. Republic will be my last project…”.
Deniz Şengel-Hüsamettin Koçan, ibid., p. 69-70.
Transmitted from Lucien Febvre by François Dose, Ufalanmış
Tarih, trans. Işık Ergüden, İş Bankası Kültür Yayınları,
Istanbul, 2007, p. 55

Anadolu’nun Görsel Tarihi Fasikül I, karışık teknik, 1993 / A Visual History of Anatolia Fascicule I, mixed media, 1993

edilmiş bağlantıları yeniden kurmak gerekir. Elbette

to have meaning on their own…”. 16 So, it is necessary

Anadolu’nun onlarca ‘büyük’ kültürünün içinde,

to re-establish the destroyed connections. Of course,

yanında yüzlerce-binlerce ‘küçük’ kültür vardır. Tüm

among dozens of ‘big’ cultures of Anatolia, there are

bu kültürlerin araştırılması, görsel ikonografilerin

hundreds-thousands of ‘small’ cultures. Researching

çıkarılması ve yorumlanması bir sanatçının tek

all these cultures, extracting visual iconographies, and

başına yapabileceği bir iş değildir. Ama Koçan bu

interpreting them is not a job for an artist alone. But

alanda çalışanlara bir yol ve yöntem gösterir: İsteyen

Koçan shows a way and a method to those working in

daha derinlere, ayrıntılara gidebilir. Sonuçta Koçan

this field: Those who wish can go deeper into details.

kendisini Anadolu’da en az üç yüz yıl hüküm sürmüş

As a result, Koçan limits himself to the dominant

egemen uygarlıklarla sınırlandırır ve bağlantıları şu

civilisations that have ruled Anatolia for at least

sıralamayla düzenler: Cumhuriyet, Osmanlı, Bizans,

three hundred years and arranges the connections

Roma, Likya/Frigya, Hitit, Bronz Çağ, Karanlık Çağ.

in the following order: Republic, Ottoman, Byzantine,

Fasikül I, her bir dönemin alt alta yerleştirilmiş iki

Roman, Lycian/ Phrygian, Hittite, Bronze Age, Dark

resimle temsil edildiği bir düzenlemeyle sunulur.

Age.

Üstte her bir dönemi temsil eden bir portre vardır.

Fascicule I is presented in an arrangement where two

Portrelerin yüzlerini bütün olarak görmeyiz. Bunun

images represent each period placed one below the

anlamı bugünün bakış açısından kültürel tarihin

other. Above is a portrait representing each period.

nasıl ideolojik olarak saptırıldığıdır. Her bir portre

We do not see the faces of portraits as a whole. This

yarımdır, zira farklı ideolojiler farklı yönleri sadece

means how ideologically distorted cultural history is

kendi amaçları doğrultusunda kullanır, böylece

from today's point of view. Each portrait is incomplete

kültürün bütünlüğü sakatlanır. Altta ise, evrensel

because different ideologies use different aspects

sembolik bir görsel dil olarak daire ile ifade edilen

for their own purposes only, thereby destroying the

soyut düzenlemeyi görürüz. Her bir daire farklı bir

integrity of the culture. At the bottom, we see the

renkle boyanarak her bir kültürün bütüne kattığı

abstract arrangement presented in the form of a

kendine özgü yorum ifade edilir. Rengin doğal değil

circle as a universal symbolic visual language. Each

kültürel ve toplumsal bir fenomen olduğunu Michel

circle is painted with a different colour, expressing the

Pastoureau’nun renk üzerine yazdıklarını bilenler
hatırlayacaktır.17 Fasikül I’de Cumhuriyet Atatürk’ten

17

Hüsamettin Koçan”, yayınevi belirtilmemiş, İstanbul, 1995, s. 12.
Bkz. Michel Pastoureau, Mavi–Bir Rengin Tarihi, çev. İnci

16

Transmitted from Hüsamettin Koçan by Emre Zeytinoğlu,
“Anadolu’nun Görsel Tarihi Üzerine”, Anadolu’nun Görsel
Tarihi (I – II – III) Hüsamettin Koçan”, publisher unspecified,
Istanbul, 1995, p. 12.
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alınma bir kesitle ve kırmızı daireyle; Osmanlı,

unique interpretation that each culture contributes to

Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresi ve

the whole. Those who know what Michel Pastoureau

yeşil daireyle; Bizans, bir kadın mozaiği ve altın varak

wrote on colour will remember that colour is not a

daireyle; Roma, bir büst ve mermer rengi daireyle;

natural but a cultural and social phenomenon.17 In

Likya/Frigya, bir figür ve kahverengi daireyle; Hitit,

Fascicule I, the Republican period is represented with

bir rölyef figürü ve oksit kırmızı daireyle; Metal çağı,

a red circle with a section taken from Atatürk; The

döneme ait bir figür ve metal rengi daireyle; Karanlık

Ottoman period is represented with Gentile Bellini’s

çağ, döneme ait bir figür ve koyu mavi daireyle

portrait of Mehmet the Conqueror and a green circle;

sunulur. “Figür” ve “renk” kültürel kodların sembolik

Byzantium period is represented with a mosaic of

ifadeleridir.

women and a golden leaf circle; Rome is represented

Fasikül II Osmanlılara ayrılmıştır. Üç bölümden

with a bust and marble-coloured circle; Lycian/

oluşur: İktidar işaretleri, Cemaat işaretleri ve
Işığın Geldiği Yer. Bunlardan birincisine, iktidar
işaretlerine bakalım: Her birinin “saltanat işareti”
olduğu bu seride otuz altı Osmanlı padişahının
portreleri beyaz bir zemin üzerindeki bir yaprağa
resmedilmiştir.18 Zeminlerdeki beyazlık Osmanlı

Phrygian period is represented with a figure and a
brown circle; Hittite is represented with a relief figure
and an oxide red circle; the metal age is represented
with a figure from the period and a metal-coloured
circle; the dark ages are represented with a figure
from that period and a dark blue circle. “Figure” and

İslam kültüründeki “nur”, yani “ışık” kavramının bir

“colour” are symbolic expressions of cultural codes.

yansımasıdır.19 Işığın tüm yüzeye beyazlık olarak

Fascicule II focuses on the Ottomans. It consists of

yayılması onun doğal ışık değil mistik ışık olduğu

three parts: Signs of Power, Signs of Communion, and

anlamına gelir. Her bir suretin yivli bir çizgiyle

Where the Light Comes From. Let’s look at the first of

ayrılmış alt bölümünde farklı şekillerde geometrik

these signs of power: In this series, each of which is a

tarzda soyutlanmış birer taht düzenlemesi vardır.

“sign of sultanate”, the portraits of thirty-six Ottoman

Buradaki çizgi aynı zamanda insan padişah ile

sultans are portrayed on a leaf against a white

iktidar adamı padişah arasında bir ayrıma işaret

background.18 The whiteness of the floors reflects the

eder. Koçan bu düzenlemeyle her bir padişahın

concept of “nur”, that is, “light” in Ottoman Islamic

iktidarının nasıl inşa edildiğini, algılandığını

culture.19 The spread of light as whiteness over the

sembolleştirilmiş örtük bir kodla anlatır.20 Osmanlı

entire surface means not natural light but mystical

iktidarının kodları şifreli bir dille, bir piktogram

light. In the lower part of each figure, separated by

diliyle oluşturulmuştur.21 Elbette bu bir ölçüde

a chamfered line, there is a throne composition in

Koçan’ın kendisine ait, hayalgücünden çıkan bir kod

different shapes, abstracted in a geometrical style.

düzenlemesidir. Dolayısıyla bizim onun hakkında

The line distinguishes between the human sultan and
the sultan as a power holder. With this composition,

18

19
20
21
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Malak Uysal, Can Yayınları, İstanbul, 2013.
Padişah portreleri Kapıdağlı Konstantin’in padişah
portrelerinden üretilmiş kartpostallardan, albümlerden
ve başka birtakım kaynaklardan alınmadır. Deniz ŞengelHüsamettin Koçan, a.g.k., s. 73.
A.g.k., s. 73.
A.g.k., s. 74.
A.g.k., s. 70, 72.

17
18

19

See. Michel Pastoureau, Mavi-Bir Rengin Tarihi, trans. İnci
Malak Uysal, Can Yayınları, Istanbul, 2013.
Sultan portraits are taken from postcards, albums and
some other sources produced from the sultan's portraits of
Konstantin of Kapıdağ. Deniz Şengel-Hüsamettin Koçan, ibid,
p. 73.
Ibid., p. 73.

Anadolu’nun Görsel Tarihi Fasikül II “Osmanlı”, Yıldız Sarayı Silahhane Binası-İstanbul, 1994
A Visual History of Anatolia Fascicule II “Ottoman”, Yıldız Palace Armory Building-İstanbul, 1994

konuşmamız Koçan’ın bize verdiği birtakım ip

Koçan expresses how the power of each sultan was

uçlarıyla mümkündür. Tahtın basamakları ne

built and perceived with a symbolised implicit code.20

kadar yukarı yükselir çoğalırsa, bunun anlamı o

The codes of the Ottoman power were created in

padişahın o kadar çok iktidarda kaldığı, kuvvetli

a cryptic language, a language of pictograms.21 Of

olduğudur. O nedenle, örneğin Genç Osman tek

course, this is, to some extent, a code arrangement

bir basamakla temsil edilmiş, Fatih Sultan Mehmet

of Koçan's imagination. Therefore, we can talk about

ise ilk saltanatını ifade eden kısa ömürlü bir tahtın

it with some clues that Koçan gives us. The higher

üstünde yer alan sağlam çok basamaklı bir taht

the steps of the throne rise, the longer the sultan

düzenlemesiyle gösterilmiştir. Fakat Osmanlı

remained in power, and the stronger he was. Thus,

padişahlarının iktidarlarının kuvveti belki de

for example, Young Osman is represented by a

göründüğü gibi değildir. Bu nokta portrelerin yaprak

single step, while Mehmet the Conqueror is shown

üzerine yapılmasıyla vurgulanır. Yaprak, ilk planda,

with a solid multi-stepped throne composition on

doğa veya toprakla kurulan dostluk ilişkisinin

top of a short-lived throne denoting his first reign.

bir ifadesi gibi dursa da aynı zamanda sanat

But the power of the Ottoman sultans may not be

geleneklerimizde yeri olan bir malzeme olmasından

what it seems. This point is emphasised by making

dolayı tercih edilmiştir. Yaprağın kırılgan doğasıyla

the portraits on leaves. Although the leaf seems

22

22

Hüsamettin Koçan geleneksel bir sanat malzemesi olan
yaprak konusunda şöyle der: “… Yaprağın başka bir boyutu

20
21

Ibid., p. 74.
Ibid., p. 70, 72.
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Anadolu’nun Görsel Tarihi Fasikül II “Osmanlı” serisinden
Fatih Sultan Mehmed ve Genç Osman, karışık teknik, 1994
Fatih Sultan Mehmed and Young Osman from the Visual
History of Anatolia Fascicule II “Ottoman”, mixed media, 1994
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iktidarın kuvveti arasında bir tezatlık anında dikkat

to be an expression of the friendly relationship

çekicidir, ama yaprak üzerine oturtulmuş bir

established with nature or the soil in the first place,

padişah portresi aslında Osmanlı padişahlarının

it was also preferred because it is a material that has

sahip oldukları hayatın ne derece kırılgan olduğuna

a place in our traditional art.22 The contrast between

dair bir işarettir. Buradaki kırılganlık, padişahların

the fragile nature of the leaf and the strength of

birçoğunun kaderinin dramatik hatta trajik bir

power is instantly striking, but a portrait of a sultan

sonla noktalanması anlamında özünde insanidir. Bu

placed on a leaf is a sign of how fragile the life of the

anlamda Koçan, Osmanlı tarihini Tarih anlayışımıza

Ottoman sultans was. The fragility here is essentially

hâkim olan iktidar yanlısı bir perspektiften değil,

humanistic in the sense that many of the sultans’ fates

insani bir açıdan yaklaşarak ele almıştır: “İktidarlar

come to a dramatic or even a tragic end. In this sense,

yaşanır, o iktidarları biz yaşandığı süre içerisinde

Koçan dealt with Ottoman history not from a pro-

kavrarız, fakat asıl o iktidarın sorumlusunun

power perspective that dominates our understanding

yaşadıkları çok daha dramatik geliyor bana. Yani,

of history, but from a humanitarian perspective:

iktidardan bağımsız olarak yaşadıkları, insan

“Power is exercised, we grasp the power as we

olarak yaşadıkları var. Belki o çizgi o kişiyi –sultanı–

experience it, but the experiences of those in charge

yaşadığı iktidardan ayırıp, onu insani boyutuyla,

of that power seem much more dramatic to me. In

dramatik boyutuyla sunma şansı veriyor”.

other words, they have lived independently of power;

Fasikül III’de Hüsamettin Koçan Selçuklu kültürünü

they have lived as human beings. Maybe that line gives

23

inceleyerek buradan elde etikleri üzerinden bir
bakış ortaya koymuştur. Selçukluları ilginç kılan

that person – the sultan – a chance to separate him
from the power in which he lives and present him

şey, bir İslam toplumu ve kültürü olarak “ötekine

with his human and dramatic dimension”.23

ait olanı aynı zamanda kendi kültürel mirası olarak

In Fascicule III, Hüsamettin Koçan examined the

benimsemesi, sahip çıkması, komplekssizce

Seljuk culture and presented a view on what he

kullanması ve dönüştürebilmesidir”. Göçer

obtained from it. What makes the Seljuks interesting

bir topluluk olarak çadırlarıyla Anadolu’ya

is that, as an Islamic society and culture, “they adopt,

gelen Selçuklular, buradaki kadim yerleşik kent

protect, use what belongs to the other cultures

24

without any reservations and transform as their

23
24

ise, geleneksel sanatlarda yaprağın bir ifade tarzı olarak
kendini gösteriyor olması. Örneğin dut yaprakları Osmanlı
levhalarında çokça kullanılan şeylerdir. Tarikatlarda dut
yaprağı üzerine bir takım kutsal sözler yazma geleneği,
birtakım şifrelerin işlenmesi geleneği vardır. Ayrıca, halk
sanatlarında özelikle de son dönem örneklerinde, geçiciliği
ve anıtsallığı temsil eden bir yaprak formu çizilir ve içerisine
gurbette, uzaklarda olan insan fotoğrafı konurdu… Görsel
geleneğimizde, geri planda beklemekte olan ve o geri planda
saklanan birtakım kullanma modelleri, kullanma refleksleri
var. Bütün bunlar yan yana gelince bu yaprak, bu tuvalin
üzerine yapışmaya hak kazandı”. A.g.k., s. 53.
A.g.k., s. 74.
Anna Turay-Hüsamettin Koçan, Fasikül III ‘Selçuklu’
Anadolu’nun Görsel Tarihi (I – II – III) Hüsamettin Koçan”
sergisi (Alanya Selçuklu Tersanesi) kitabı içinde, yayınevi
belirtilmemiş, İstanbul, 1995, s. 93,96.

cultural heritage”.24 Seljuks, who came to Anatolia with
22

23
24

Hüsamettin Koçan says the following about the leaf, which is
a traditional art material: “… Another dimension of the leaf is
that it shows itself as a style of expression in traditional arts.
For example, mulberry leaves are widely used in Ottoman
plates. In the sects, there is a tradition of writing some holy
words on mulberry leaves and processing some codes.
Also, in folk arts, especially in the last period, a leaf form
representing transience and monumentality was drawn and
a photograph of a person who is far away was placed in it…
In our visual tradition, there are some usage patterns and
usage reflexes that wait in the background and hide in that
background. When all these come together, this leaf deserves
to be stuck on this canvas”. Ibid., p. 53.
Ibid., p. 74.
Anna Turay-Hüsamettin Koçan, Fascicule III ‘Seljuk’ Visual
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uygarlıklarından mimari başta olmak üzere bir

their tents as a nomadic community, appropriated

çok kültürel değeri aldılar.25 Yerleşik toplumlarla

many cultural values, especially architecture, from

elbette savaştılar ama kültürel imhaya girişmediler,

the ancient, settled city civilisations.25 Of course, they

aksine var olan kültürel formları kendi değer ve

fought the settled societies, but they did not engage

anlayışları doğrultusunda dönüşeme uğratarak

in cultural destruction; on the contrary, they adopted

sonuna kadar benimsediler. Doğan Kuban’ın yazdığı

the existing cultural forms by transforming them

gibi, “12. ve 13. yüzyıllarda Selçuklu Konya Sarayı’nın

in line with their values and understandings. As

Bizans’la, Gürcülerle, Trabzon İmparatorluğu, Küçük

Doğan Kuban wrote, “In the 12th and 13th centuries,

Kilikya Ermeni Devleti ve Haçlılarla olan ilişkileri,

the Seljuk Konya Palace's relations with Byzantium,

devamlı bir sanat ürünü ve sanatçı alış-verişine

Georgians, the Empire of Trebizond, the Armenian

yol açmıştır. Böylece her yeni ürün, özel çevrenin,

State of Cilicia and the Crusaders led to a continuous

İslam ve eski Türk geleneklerinin etkisiyle oluşan ve

exchange of art and artists. Thus, each new product

yeni kompozisyonda değişebilen oranlarda değişik

was shaped to meet the demands of the unique

kökenli bileşenleri içeren istekleri yanıtlamak üzere

environment, the influence of Islam and old Turkish

şekilleniyordu”.26 Selçuklu kültürü bu çoğulculuğu

traditions, and containing components of different

mimaride, sikkelerde, görsel tasarımlarda vs.

origin in the new composition at varying rates”.

açık biçimde yansıtır. İslam’daki suret yasağı

26

Selçuklular tarafından ciddi oranda esnetilmiştir.

architecture, coins, visual designs and so forth. The

Anadolu Selçuklu sultanları sikkeleri üzerine Roma

Seljuks considerably relaxed the prohibition of human

imparatorları gibi portrelerini bastırmış, heykel

portraits in Islam. Anatolian Seljuk sultans had their

ve rölyefler yaptırmıştır. Alaeddin Keykubat’ın

portraits printed on their coins, like Roman emperors,

1219-21’de inşa ettirdiği Konya şehir surları antik

and had sculptures and reliefs made. The city walls

heykellerle ve kapıyı koruyan başsız bir Herkül

of Konya, built by Alaeddin Keykubat between 1219

heykeliyle çevrelenmişti. 1231-32’de inşa ettirdiği

and 1221, were surrounded by ancient statues and a

Alara Han Kalesi’nde, üzerinde Arap ve İranlıların,

headless statue of Hercules guarding the gate.27 Two

Rum, Ermeni ve Frenklerin sultanı yazan kitabesini

lion skull reliefs were placed in the Alara Han Fortress,

‘koruması’ için iki aslan kafatası kabartması

which he had built between 1231 and 1232, to ‘protect’

yerleştirilmişti. Aslan heykelleri ya da rölyefleri

his epitaph: the sultan of the Arabs and Persians, the

Hititlerden beri Anadolu’da bu tarzda kullanılmıyor

Greeks, the Armenians and the Franks.28 Weren't lion

muydu? Dahası da var: Alanya’daki tophanesini

statues or reliefs used in this style in Anatolia since

mermerden yapılmış haşmetli ve yarı çıplak bir

the Hittites? What’s more, a majestic and half-naked

27

28

Seljuk culture clearly reflects this pluralism in

erkek heykeli koruyordu. Bugün zannedilenin
29

25
26
27

28
29
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A.g.k., 96.
Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahtarı,
YKY, İstanbul, 2016, s. 100.
Scott Redfield, “Tersane-Dersane”, Anadolu’nun Görsel
Tarihi (I – II – III) Hüsamettin Koçan” sergisi (Alanya Selçuklu
Tersanesi) kitabı içinde, yayınevi belirtilmemiş, İstanbul,
1995, s. 84.
A.g.m., s. 82, 84.
A.g.m., s. 86.

25
26
27

28

History of Anatolia (I – II – III) Hüsamettin Koçan” exhibition
(Alanya Seljuk Shipyard), publisher not specified, Istanbul,
1995, p. 93.96.
Ibid., 96.
Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahtarı,
YKY, Istanbul, 2016, p. 100.
Scott Redfield, “Tersane- Dersane”, Visual History of Anatolia
(I – II – III) Hüsamettin Koçan” exhibition (Alanya Selçuklu
Shipyard), publisher not specified, İstanbul, 1995, p. 84.
Ibid., p. 82, 84.

Anadolu’nun Görsel Tarihi Fasikül III “Selçuklu”, Selçuklu Tersanesi-Alanya, 1995
A Visual History of Anatolia Fascicule III “Seljuk”, Seljuk Shipyard-Alanya, 1995

aksine, Malik Aksel’in yazdığı gibi, Selçuklulardan

male statue made of marble guarded his armoury

beri Anadolu’daki Müslüman “halk heykellere

in Alanya.29 Contrary to what is believed today, as

yalnız büyük bir müsamahayla değil aynı zamanda

Malik Aksel wrote, the Muslim “people” in Anatolia

büyük bir saygıyla bakmış, hiçbir yabancı esere

since the Seljuks “have looked at the statues with

dokunmamıştır; yalnız kırılmış, yıkılmış eserlerin

great tolerance and respect and have not touched

taşları inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır ki,

any foreign works. Only the broken and destroyed

bunu eski kavimler fazlasıyla yapmışlardır. Daha

artefacts' stones were used as construction material,

doğrusu halk arasında resim ve heykel düşmanlığı

which the ancient tribes often did. More precisely,

diye bir düşmanlık yoktur. Bir bakıma bunlar kutsal
29

Ibid., p. 86.
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ve tılsımlı eserler olarak kabul

there is no such hostility as painting

edilebilirdi”.30

and sculpture enmity among the

Fasikül III, 1995 yılında Alanya

people. In a way, they could be

Selçuklu Tersanesi için mekâna
özgü hazırlanmış bir yerleştirmedir.

artefacts”.30

Tuvallerin yanında enstalasyon da

Fascicule III is a site-specific

vardır. 1227’de Alâeddin Keykubad

installation prepared for the Alanya

tarafından yaptırılan tersane

Seljuk Shipyard in 1995. Besides the

Alanya’nın Selçuklu donanmasına ev

canvases, there are also installations.

sahipliği yapmasının bir sonucuydu.

The shipyard built by Alaeddin

Hüsamettin Koçan bu serideki bazı

Keykubad in 1227 resulted from

tuvallerde, bu nedenle, eski ve yeni

Alanya's hosting of the Seljuk navy.

gemi imgeleri kullanmıştır. Bir

For this reason, Hüsamettin Koçan

başka kullanılan imge de Selçuklu

used old and new ship images in

Devleti’nin hükümranlık simgesi

some of the canvases in this series.

kartaldır. Mavi renkli tuvaller

Another used image is the eagle,

Selçuklu çinilerinden, kırmızı renkli

the symbol of the sovereignty of the

tuvaller Selçuklu mimarisinin

Seljuk State. Blue-coloured canvases

ana malzemelerinden tuğladan

originate from Seljuk tiles, and red-

kaynaklanır. Beyaz tuvaller ise

coloured canvases originate from

göçerliği temsil eder. Biçim açısından

brick, one of the primary materials of

bakıldığında daire ve sekizgen

Seljuk architecture. White canvases

formun tüm resimlerde tekrar

represent nomadism. The circle and

edildiği görülür. Daire evrenselliğe

octagonal forms are repeated in

işaret eder, sekizgen form ise

all paintings in terms of form. The

31

30
31
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considered sacred and talismanic

Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri,
Kapı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 137.
Sekizgen yıldız formu için iki görüş ön
plana çıkar: “Geleneksel İslam inancına
göre, yedi cehenneme karşılık sekiz
cennet vardır. Bir kısmı minyatürlü Heşt
Behişt (sekiz cennet) isimli kitaplar da
bundan ortaya çıkmıştır. Türk ve İslam
bahçe düzenlemelerinde bahçelerin
dört ya da sekiz katlı ya da bölümlü
olması da cennet kavramına atıfta
bulunur. Anadolu’da birçok örnek
içerisinde ‘Niğde’deki Hüdavent Hatun Kümbeti (1317),
Niksar’da Kırk Kızlar Kümbeti (1220), Konya’da Kesikbaş
Türbesi, Seyfiye Karasungur Kümbeti’ vb. gibi yapılar sekizgen
gövde üzerinde inşa edilmiş mezar anıt yapılardır.” Bir başka
görüşe göre, sekizgen form sekiz köşeli yıldızla (Türk Güneşi)
ilişkilidir: “Türk kültürü içerisinde gök sembolizmi içerisinde
sekiz köşeli yıldız da vardır. Osmanlı Devleti’nin bayrağında
görülen sekiz köşeli yıldız, Türklerin tarihsel köklerinde derin

circle indicates universality, and the
octagonal form31 is taken from the
30
Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Kapı
Yayınları, Istanbul, 2010, p. 137.
31
Two views stand out for the octagonal
star form: “According to traditional Islamic belief,
there are eight heavens against seven hells. The
books called Hasht Behesht (eight heavens),
some with miniatures, also emerged from this.
The fact that the gardens are four or eight floors
or sections in Turkish and Islamic Garden arrangements also
refers to the concept of paradise. ‘Among many examples
in Anatolia, Hüdavent Hatun Vault in Niğde (1317), Kırk
Kızlar Vault in Niksar (1220), Kesikbaş Tomb in Konya,
Seyfiye Karasungur Vault’ etc. Structures such as tombs
and monuments built on an octagonal body.” According to
another view, the octagonal form is associated with the eightpointed star (Turkish Sun): “There is also an eight-pointed

üzerine resim yapmak için

Seljuk palace tiles used for painting.

kullanılan Selçuklu saray

The original form of the canvases

çinilerinden alınmadır. Tuvallerin

originates from the tent and cupola

orijinal biçimi ise çadır ve kümbet

architecture: “While producing the

mimarisinden kaynaklanır: “Tuval

canvas format, I started from the

formatını üretirken Selçuklu

vertical formation of the Seljuk

kümbetlerinin dikey oluşumundan

cupolas. I rejected the hoop of the

hareket ettim. Tuvalin kasnağını

canvas and set up the system in a

reddettim ve sistemi bir çadır

tent logic. The hanging-stretching

mantığında kurdum. Çadır sistemi

methods in the tent system allowed

içinde yer alan asma-germe

me to create a new form of canvas.

yöntemleri, benim yeni bir tuval

The resulting design was a direct

biçimi oluşturmamı sağladı. Ortaya

Seljuk concept and a cross-section

çıkan tasarım, doğrudan doğruya bir

of Seljuk life”.32 The canvases give a

Selçuklu düşüncesiydi ve Selçuklu

slight relief effect because mud (soil)

yaşantısının bir kesitiydi”. Tuvaller

mixed with plastic glue has been

hafif rölyef etkisi verir, çünkü tuval

applied to the top of the canvas. In

bezinin üstüne plastik yapıştırıcıyla

order to protect the paintings from

karıştırılmış çamur (toprak)

the humidity of the Alanya Shipyard,

sürülmüştür. Alanya Tersanesi’nin

a wax was obtained by adding the

neminden resimleri korumak

nave into the wax melted by the bain-

için benmari yöntemiyle eritilen

marie method and applied to the

mumun içine nef katılarak bir

surface of the paintings. The process

balmumu elde edilmiş, resimlerin

is at the same time a reference to the

yüzeyine sürülmüştür. Bu, aynı

mummification custom practised by

zamanda, Selçuklar tarafından

the Seljuks to preserve the bodies of

savaşlarda ölen önemli kişilerin

influential people who died in wars.

bedenlerini korumak için uygulanan

Koçan also employed this method

mumyalama adetine de bir

because he thought that the amulets

göndermedir. Koçan, aynı zamanda,

in Anatolia come from the same

Anadolu’daki muskaların da aynı

tradition. The mud dries up and

gelenekten beslendiğini düşündüğü

cracks just like the steppe Anatolian

32

için bu yönteme başvurmuştur.
Resimlere yakından bakınca

32

anlamları olan güneş sembolizmi ve sekiz köşeli olduğu
düşünülen Zühre (Venüs) yıldızının sembolleştirilmesiyle
ilişkilendirilir.” Selçuk Kürşat Koca, Türk Kültüründe
Sembollerin Dili, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012,
alıntılar sırasıyla s. 173. ve s. 237.
Anna Turay-Hüsamettin Koçan, a.g.k., s. 99.

32

star in celestial symbolism in Turkish culture.
The eight-pointed star seen on the flag of the Ottoman
Empire is associated with the symbolism of the sun, which
has deep meanings in the historical roots of the Turks, and
the symbolization of the star Zühre (Venus), which is thought
to be eight-pointed. Selçuk Kürşat Koca, Türk Kültüründe
Sembollerin Dili, PhD Thesis, Sakarya University, 2012,
citations respectively, p. 173 and p. 237.
Anna Turay-Hüsamettin Koçan, ibid., p. 99.
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çamurun kuruyarak, tıpkı

soil when we look closely

bozkır Anadolu toprağı

at the pictures. The ‘worn

gibi çatladığını görürüz.

out’ culture that has

Zamanın eleğinden

survived over time comes

geçerek bugüne gelen

to life again with a new

‘yıpranmış’ kültür yaşayan

interpretation in the hands

bir sanatçının ellerinde

of a living artist.

yeni bir yorumla tekrar

Fascicule III project has

hayat bulur.

taken another dimension

Fasikül III projesi kılıçlarla

with an installation made

yapılmış bir enstalasyonla

with swords. Swords are

başka bir boyutu

placed in the space like a

taşınmıştır. Kılıçlar

regular army, and a mirror

düzenli bir ordu gibi

is placed across it, creating

mekâna yerleştirilmiş,

the impression that two

karşıya bir ayna konularak

armies face each other.

sanki iki ordu karşı

Of course, swords are

karşıya geliyormuş

related to war, but Koçan

izlenimi yaratılmıştır.

aims to glorify peace, not

Kılıçlar elbette savaşa

war: “The most defining

dairdir, ama Koçan’ın

feature of my installation

amacı savaşı değil barışı
yüceltmektir: “Kılıçlarla
yaptığım düzenlemenin

Anadolu’nun Görsel Tarihi Fasikül III “Selçuklu”, kılıç
enstalasyonu, Selçuklu Tersanesi-Alanya, 1995
A Visual History of Anatolia Fascicule III, the sword installation,
“Seljuk”, Seljuk Shipyard-Alanya, 1995

en belirleyici özelliği bir

is an act of ‘burial’. Swords
come out of the sea, bury
in space and go to infinity.

‘gömülme’ eylemi yaşanması. Kılıçlar denizden

Maybe all swords should be buried in time and war

çıkıyor, mekâna girerek gömülüyor ve sonsuza

should be a thing of the past and sent to eternity”.33

doğru gidiyor. Belki de bütün kılıçların zamanın

Wars continue, of course. But the task of a "cultural

içine gömülmesi, savaşların artık geçmişte kalması

physician" is to emphasise the healing nature of

ve sonsuzluğa yolcu edilmesi gerekiyor”.33 Savaşlar

peace, not the existence of wars. War is destructive;

elbette devam etmektedir. Fakat bir “kültür

peace is constructive. Peace is on the side of life and is

hekimi”nin görevi savaşların varlığını değil barışın

the foundation of culture.

bizi iyileştiren doğasını vurgulamaktır. Savaş yıkıcı,

The Visual Culture of Anatolia Fascicles (I, II, III)

barış yapıcıdır. Barış hayattan yanadır ve kültürün
temelidir.

series, made by Hüsamettin Koçan in the first half
of the 1990s, prepares the Baksı Museum project,

Hüsamettin Koçan’ın 1990lı yıllarının ilk yarısında

which became evident in the early 2000s. Of course,

yaptığı Anadolu’nun Görsel Kültürü Fasiküller (I, II,

many exhibitions and projects were produced

33
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with swords is that there

A.g.k., s. 104.

33

Ibid., p. 104.

III) serisi, 2000li yılların

before, during and

başında artık iyice

after, and institutional

netleşen Baksı Müzesi

responsibilities were

projesi için bir hazırlıktır.

undertaken. Fragile Faces,

Öncesinde, arada ve

Anti-rust: Talismanic

sonrasında elbette birçok

Hands, Paintings for

sergi ve proje üretilmiş,

the Blind, Talismanic

kurumsal sorumluluklar

Sculptures, Shaman's

üstlenilmiştir. Kırılgan

Diary, Taste of Salt are

Yüzler, Antipas: Tılsımlı

stunning productions

Eller, Körler İçin Resimler,

that immediately come to

Tılsımlı Heykeller,

mind. The common point

Şaman Güncesi, Tuz

of all these productions is

Tadı akla hemen gelen

that they are all designed

çarpıcı üretimlerdir.

with inspiration from

Tüm bu üretimlerin

Anatolian soil. That's

ortak noktası hepsinin
Anadolu toprağından

Kırılgan Yüzler, Karışık Malzeme, 12x17 cm., 2004-2005
Fragile Faces, Mixed Media, 12x17cm. 2004-2005.

why Koçan went outside
Istanbul, the centre of art,

ilhamla tasarlanmasıdır.

to the periphery, Anatolia.

O yüzden Koçan

An essential point that he

İstanbul’un, yani sanatın merkezinin dışına,

constantly repeats is: “Mine is the desire of someone

periferiye, Anadolu’ya gitmiştir. Onun sürekli

who has come through this tradition to go straight to

tekrarladığı önemli bir noktadır burası: “Benimki

life. In other words, I already object to the fact that art

bütün bu geleneğin içerisinde beslenerek gelmiş

remains at the centre.” 34 For Koçan, the reason for

birisinin doğrudan doğruya yalın bir biçimde hayata

this objection is, on the one hand, that the art, which is

gitme arzusu. Yani sanatın merkezde kalmasına

stuck in the centre, eventually consumes itself 35, and

zaten benim itirazım var.”34 Bu itirazın nedeni bir

on the other hand, the desire to bring contemporary

taraftan merkezde sıkışan sanatın Koçan’a göre

art to the periphery. Apart from the “Seljuk” exhibition

sonunda kendini tüketmesi , diğer taraftan da

in Alanya, other projects also went to Anatolia. Art

periferinin çağdaş sanatla buluşturulması isteğidir.

Truck Project (1997) went to Bayburt, Erzurum, Van

Alanya’daki “Selçuklu” sergisinin dışında, Bayburt,

and Diyarbakır; Art-Tent Projects (1999) provided six

Erzurum, Van ve Diyarbakır’a giden Sanat Tır Projesi

months of art education in the earthquake region

(1997), İzmit Depremi sırasında deprem bölgesinde

during the Izmit Earthquake, and Taste of Salt

altı ay süreli sanat eğitimi veren Sanat-Çadır

exhibition was in Çankırı (2007). His projects in the

Projeleri (1999) ve Çankırı’daki Tuz Tadı sergisi (2007)

90s are genuinely pioneering initiatives for Turkey,

Anadolu’ya giden projelerdir. 90lardaki projeleri

considering the conditions of the period. Of course,

35

34
35

Ayşegül Sönmez-Hüsamettin Koçan, a.g.k., s. 26.
A.g.k., s. 26.

34
35

Ayşegül Sönmez-Hüsamettin Koçan, ibid., p. 26.
Ibid., p. 26.
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dönemi düşünüldüğünde Türkiye için gerçek

the end of the process is the Baksı Museum in Bayburt.

anlamda öncü girişimlerdir. Sürecin sonu elbette

In this context, Baksı Museum also represents

Bayburt’taki Baksı Müzesi’dir. Bu bağlamda Baksı

Hüsamettin Koçan's transition from the ‘nomadic’ art

Müzesi Hüsamettin Koçan’ın Anadolu’daki ‘göçer-

life in Anatolia to the ‘settled’ life.

konar’ sanat hayatından ‘yerleşik’ hayata geçişini de

One of the exhibitions he held outside the centre,

temsil etmektedir.
Merkezin dışında yaptığı sergilerden Tuz Tadı,

relationship with the space. Taste of Salt, made in

sergilendiği mekân ve mekânla kurduğu ilişki

Çankırı Salt Cave in 2007, represents Hüsamettin

açısından benzersizdir. 2007 yılında Çankırı

Koçan's journey to the Hittite civilisation and his

Tuz Mağarası’nda yapılan Tuz Tadı Hüsamettin

return to today. The Hittites were the first to excavate

Koçan’ın Hitit uygarlığına kadar gitmesi ve oradan

the cave.36 Koçan, on the other hand, is the last. Thus,

bugüne gelmesidir. Mağarayı kazmayı ilk Hititliler

“I am also a part of this story,” says Koçan, “I also

vurmuştur. Koçan ise deyim yerindeyse kazmayı

produce for that place. So now I'm one of the workers

son vurandır. Böylece “ben de bu öykünün bir

in the salt cave. I am another part of the tradition

parçasıyım” der Koçan, “orası için ben de üretiyorum.

there. But I do not know I am the link from how many

Yani artık tuz mağarasında çalışanlardan biriyim.

centuries ago” he continues. Thousands of miners

36

36
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Taste of Salt, is unique in terms of its place and its

A.g.k., 23.

36

Ibid., p. 23.

Sanat-Çadır Projesi, 1999 / Art-Tent Project, 1999

Ben oradaki geleneğin başka bir halkasıyım. Ama

have worked there throughout history. It continues

bilmem kaç yüzyıl sonraki halkasıyım” diye devam

to work today. Why? Salt gives life to humans. And we

eder. Burada tarih boyunca binlerce maden işçisi

tasted the same salt as the Hittites. What makes us

çalışmıştır. Bugün de çalışmaya devam etmektedir.

‘Hittite’ is simply this common taste. This common

Niçin? Tuz insana hayat verir. Ve bizler Hititlerle

taste and flavour make us related to all Anatolian

aynı tuzun tadını almışızdır. İşte bizi ‘Hititli yapan’

civilisations that use the salt extracted from this cave.

şey basitçe bu ortak tattır, lezzettir. Bu ortak

It is not in vain that Hüsamettin Koçan said, “I have

tat, lezzet bu mağaradan tuz çıkararak kullanan

great respect for the places I use” 37. The salt cave gives

tüm Anadolu uygarlıklarıyla bizi akraba yapar.

us life. It is the place where people have worked for

Hüsamettin Koçan’ın “ben kullandığım mekânlara

thousands of years to survive. We surely respect such

çok büyük saygı duyarım”37 demesi boşuna değildir.

a place because people work in it: “Taste of Salt is the

Tuz mağarası binlerce yıldır insanların var olmak

name of our exhibition. We start our journey with salt.

için çalıştığı, bize hayat veren bir mekândır. Böyle

We are going towards the people. Who produced this?

bir mekâna içinde insanlar çalıştığı için elbette

People produced. We are going to the relationship

saygı duyarız: “Tuz Tadı bizim sergimizin adı. Tuzla

of man with the place… We will not defeat the place

37

A.g.k., s. 27.

37

Ibid., p. 27.
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yola çıktık. İnsana doğru gidiyorsunuz. Bunu kimi

but respect the place. This place gave salt, taste, and

üretti? İnsanlar üretti. İnsanın mekânla ilişkisine

flavour to people on this land for hundreds of years…

gidiyorsunuz… Mekânı yenmeye değil, mekâna

Salt was once important for preserving food. Salt

saygı duymaya gidiyoruz. Bu mekân bu toprakta

was important in making medicine. Putting salt on

yüzlerce yıl insanlara tuz, tat ve lezzet verdi… Tuz bir

the wound is so that the wound does not stink. Salt

zamanlar yiyecekleri korumak için önemliydi. Tuz

both protects, and it gives flavour.”38 Salt has touched

ilaç yapımında önemliydi. Yaraya tuz basmak yara

human life. Now, Koçan wants to touch the lives of

kokmasın diyedir. Tuzun koruyucu bir yanı vardı ve

the miners who provide us with the "taste of salt", and

lezzet veren bir yanı vardı”. Tuz insanın hayatına

does this with the images of the miners, which he

dokunmuştur. Şimdi de Koçan “tuzun tadını” bize

projects on a salt pile in the cave he has turned into

sağlayan maden işçilerinin hayatına dokunmak ister

an exhibition space. This is a work of video art. The

ve bunu sergi mekânına dönüştürdüğü mağaradaki

labyrinths of this 7-kilometre-long rock salt cave, 30

bir tuz yığını üzerine yansıttığı maden işçilerinin

meters underground, shows how workers extract the

görüntüleriyle yapar. Bu bir video çalışmasıdır.

salt. The sculpture made by stacking pickaxes and

Yerin 30 metre altında, 7 kilometre uzunluğundaki

giving the impression of a spine is a sign of respect to

bu kaya tuzu mağarasının labirentlerinde işçilerin

the labour of the miners. Let me make a mild reproach

tuzu nasıl çıkardığı gösterilir. Kazmaların üst

at this point: Why don't the people of Çankırı take this

üste getirilmesiyle yapılan, bir omurga izlenimi

statue of Hüsamettin Koçan, one of Turkey's most

veren heykel ise maden işçilerinin emeğine bir

valuable living artists, and place it in a public space of

saygı duruşudur. Bu noktada ufak bir serzenişte

the city, which is a tribute to the history and people of

bulunmama izin verilsin: Neden Çankırılılar

their city?

Türkiye’nin yaşayan en değerli sanatçılarından biri

In Taste of Salt, Hüsamettin Koçan presented

38

olan Hüsamettin Koçan’ın şehirlerinin tarihine ve

variations of a version of the shaman figure. Salt

insanına bir saygı duruşu olan bu heykelini alıp

was applied to the figures cut from copper. It is the

şehrin kamusal bir alanına yerleştirmezler?

salt that gives the texture and colour of the copper.39

Tuz Tadı’nda Hüsamettin Koçan şaman figürünün bir

The figures are constructed against the cave walls to

versiyonunun çeşitlemelerini sunmuştur. Bakırdan

receive backlight in the void. A mystical atmosphere

kesilerek oluşturulmuş figürlerin üzerine tuz

is created with the shadows created by the light in

uygulanmıştır. Bakırın üzerindeki dokuyu ve rengi

the cave's darkness. As Emre Zeytinoğlu expresses,

veren tuzdur.39 Figürler bir konstrüksiyon üzerinde

although the figures exist with their bodies, it is as

boşlukta arkadan ışık alacak şekilde mağaranın

if they will leave the body and turn into spirits at

duvarlarına karşı yerleştirilmiştir. Mağaranın

any moment.40 An intense symbolism consisting

karanlığı içinde ışığın yarattığı gölgelerle mistik bir

of animals, plants and geometric forms associated

atmosfer yaratılmıştır. Emre Zeytinoğlu’nun ifade

with folk painting draws attention to the figures.

ettiği gibi figürler bedenleriyle var olsa da sanki her

In addition, we sometimes encounter “kitsch”

an bedeni terk ederek ruhlara dönüşecek gibidirler.

40

38
39
40

A.g.k., 27.
A.g.k., s. 28.
Emre Zeytinoğlu, Hüsamettin Koçan-41 Adım, Türkiye İş

38
39
40

Ibid., p. 27.
Ibid., p. 28.
Emre Zeytinoğlu, Hüsamettin Koçan-41 Adım, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2013, p. 38.
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Figürlerin üstünde halk resmiyle ilişkili hayvanlar,

decorations originating from folk painting. But Koçan

bitkiler ve geometrik formlardan oluşan yoğun bir

takes this symbolism into an entirely new context

sembolizm dikkat çeker. Ayrıca yine halk resminden

which causes the forms to turn into an aesthetic

kaynaklı yer yer “kitsch” süslemelerle karşılaşırız.

element to some extent. However, we can try to

Fakat Koçan bu sembolizmi tamamen yeni bir

read the symbolism created by Koçan by leaning

bağlama taşır. Bu da formların bir ölçüde estetik bir

on tradition, since these symbolic forms always

elemana dönüşmesine neden olur. Yine de Koçan’ın

preserve their ties with Anatolian folk culture: Bird is

yarattığı sembolizmi geleneğe yaslanarak okumayı

associated with luck (Huma Bird, Fortune Bird, State

deneyebiliriz, zira bu sembolik formlar Anadolu halk

Bird etc.); The horse is the vehicle that carries the dead

kültürüyle olan bağlarını daima korur: Kuş, bahtla

to the other world; The ram is a symbol of fertility,

ilişkilidir (Humâ Kuşu, Talih Kuşu, Devlet Kuşu

heroism, power, masculinity (ram or horn); The snake

vs.); At, ölüleri öteki dünyaya taşıyan aracıdır; Koç,

is associated with health; (rising and setting) Moon/

bereket, kahramanlık, güç, erkeklik sembolüdür

Crescent signifies the life-death cycle or the strength

(koçbaşı veya boynuzu); Yılan sağlıkla ilişkilidir;

and power taken from the symbolism of the Sky God;

(doğup batan) Ay/Hilal hayat-ölüm döngüsünü ya

Pomegranate symbolises abundance and fertility;

Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013, s. 38.
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da Gök Tanrı sembolizminden

Triangle, the symbol of fire, has

alınma kuvvet ve gücü ifade

the meanings of protection and

eder; Nar bolluk ve bereketi

salvation, that’s why amulets

simgeler; ateşin sembolü

are triangular41, or it is related

Üçgen, koruyuculuk ve

to the trilogy of “God, Prophet

kurtulma anlamlarına sahiptir

Muhammad and Ali”.42 This is

ki muskaların üçgen olması

why Koçan uses the triangular

ya buna bağlanır ya da “Allah,

form as a prism in Talismanic

Muhammed, Ali” üçlemesiyle

Sculptures.43 Examples can, of

ilişkilidir.42 Koçan’ın Tılsımlı

course, be multiplied. However,

Heykeller’de43 üçgen formunu

Koçan is not content with just

prizma biçiminde kullanması

these traditional symbols; but

buradan kaynaklanır. Örnekler

uses its own current ‘symbolic

elbette çoğaltılabilir. Fakat

forms’, as in the examples of

Koçan sadece bu geleneksel

the car, an expatriate with a

sembollerle yetinmez; araba,

suitcase, the head of a miner.

elinde bavuluyla gurbetçi,

In this context, Koçan's this

maden işçisinin başı

evaluation is instructive:

örneklerinde olduğu gibi kendi

“When I look at Anatolian folk

güncel ‘sembolik formlarını’ da

paintings, I see the opposite

kullanır. Bu bağlamda Koçan’ın

of my education. During our

şu değerlendirmesi ders

education, abstract art was

niteliğindedir: “Anadolu halk

presented as art without

resimlerine baktığım zaman

content. Colours come together

benim gördüğüm eğitimin tam

to create a tense composition

tersini görüyorum. Biz eğitim

as if there are surfaces painted

alırken soyut sanat içeriksiz

well or badly. That's why we had

41

sanat diye sunuldu. Renkler
yan yana gelirler, gerilimli
kompozisyon oluştururlar, iyi
41
42
43

Tuz Tadı sergisinden bir şaman figürü
A shaman figure from the Taste of Salt exhibition

Selçuk Kürşat Koca, a.g.k., s. 75, 115, 120, 178, 238.
Malik Aksel, a.g.k., s. 71.
Tılsımlı Heykeller’de “Koçan, prizmanın boşluğuna ters
dönmüş bir piramit, ortasına da ‘tılsımlı’ eller yerleştirmiş;
tersten piramidin üçgen yanallarının birleşme noktasına ise
bir hilal yerleştirmiştir. Bir yandan piramidin kare tabanı,
dikdörtgenler prizmasının üssü olan; bu üst üste gelmiş, iç
içe geçmiş, ortak paylaşım çerçevesinin cam ile kapatarak
camaltı resimlerinin yüzeyine dönüştürmüştür. Ancak
izleyicinin gözü, yüzeyden prizmanın derinine iner, esere
tepeden baktığında camın altında beliren ‘tılsımlı eller’in
tahta kalıplarıyla karşılaşılır”. Zeynep Yasa Yaman, a.g.k., s. 36.

41
42
43

to perceive art without content,
only as a form, as if it had no

Selcuk Kürşat Koca, ibid., p. 75, 115, 120, 178, 238.
Malik Aksel, ibid., p. 71.
In Talismanic Sculptures, “Koçan placed an inverted pyramid
in the cavity of the prism, and ‘talismanic’ hands in the
middle; on the reverse, he placed a crescent at the junction
of the triangular laterals of the pyramid. On the one hand,
the square base of the pyramid is the base of the rectangular
prism, this overlapped, intertwined, and covered the common
sharing frame with glass and turned it into the surface of
under-glass paintings. However, the viewer's eye goes from
the surface to the depth of the prism, and when he looks at
the work from above, one encounters the wooden patterns of
‘talismanic hands’ appearing under the glass”. Zeynep Yasa
Yaman, ibid., p. 36.
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ya da kötü boyanmış yüzeyler vardır gibi. İşte bunun

connection with life. However, I saw that the form in

için sanatı biz içeriksiz, yalnızca biçimsel olarak

Anatolian folk paintings is not without content at all

algılamak zorunda kaldık, yaşamla hiç bağlantısı

and that there are deep meanings among the reasons

yokmuş gibi algıladık. Oysa ben Anadolu halk

for the production of some codes that we consider

resimlerinde biçimin hiç de içeriksiz olmadığını,

meaningless. And that’s why I realised that form and

bizim anlamsız diye baktığımız bazı şifrelerin

meaning are intertwined and inseparable. In fact, it is

üretiliş nedenleri arasında derin anlamlar olduğunu

not my education that guides my art, but the research

gördüm. Ve onun için de biçim ve anlamın iç içe

I do”.44

girmiş, ayrılmaz bir bütün olduğunu kavradım.

The tradition of under-glass paintings inspires

Aslında benim sanatıma yön veren eğitimim değil,
yaptığım araştırmalardır”.44

Hüsamettin Koçan in Fragile Faces and Paintings
for the Blind. Under-glass paintings, which have an

Hüsamettin Koçan, Kırılgan Yüzler ve Körler İçin

important place in folk painting, were made under

Resimler’de camaltı resimleri geleneğinden yola

the glass, on the back surface, as the name suggests,

çıkmıştır. Halk resminde önemli bir yeri olan camaltı

and gilding and coloured lamination were placed on

resimleri, adından anlaşılacağı üzere camın altına,

it. The painting is made under glass because the glass

arka yüzeyine yapılır, üzerine de yaldız ve renkli

functions as a kind of glaze, preventing the dye from

varaklar konurdu. Resmin cam altına yapılmasının

coming into contact with the air, thus preserving the

nedeni camın bir çeşit sır işlevi görmesi, boyanın

freshness of the colours and obtaining a stained-

havayla temas etmesini önlemesi, böylece renklerin

glass shine.45 In his series Fragile Faces, Koçan placed

tazeliğini koruyarak bir vitray parlaklığı elde

faces decorated with symbolic forms in his repertoire,

edilmesidir. Koçan Kırılgan Yüzler serisinde camın

which he created by cutting from copper plates and

yüzeyine bakır plakalardan keserek oluşturduğu

approaching the tradition of writing and painting on

yazı-resim geleneğine de yaklaşan repertuvarındaki

the surface of the glass. In Paintings for the Blind, on

sembolik formlarla bezeli yüzleri yerleştirmiştir.

the other hand, he shaped the figures by spreading

Körler İçin Resimler’de ise tuvalin arkasına çizdiği

mud on the shaman figures he drew on the back of

şaman figürlerine çamur sürerek figürleri

the canvas, and the dried mud turned into works

biçimlendirmiş, kuruyan çamur yüzeyde körlerin

that the blind can understand and feel by touching

dokunarak anlayabileceği, hissedebileceği eserlere

them. As Zeynep Yasa Yaman puts it, these paintings

dönüşmüştür. Bu resimler, Zeynep Yasa Yaman’ın

are “compositions requiring first touching and then

ifade ettiği gibi “önce dokunmayı, sonra görmeyi

seeing”.46

öneren düzenlemelerdir”.46

Hüsamettin Koçan held perhaps the most meaningful

Hüsamettin Koçan 2017 yılında Baksı Müzesi’nde

exhibition at the Baksı Museum in 2017: his exhibition

belki de en anlamlı sergisini yaptı: Doğduğu toprakta

in the museum he founded in the land where he was

kurduğu müzede kendi sergisi. Ayağımdaki Diken

born. I wrote the text for the book of this exhibition

45

adlı bu serginin kitabı için metni kaleme ben
44
45
46
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Hüsamettin Koçan’dan akt. Zeynep Yasa Yaman, a.g.k., s. 6768.
Malik Aksel, a.g.k., s. 254.
Zeynep Yasa Yaman, a.g.k., s. 63.

44
45
46

Transmitted from Hüsamettin Koçan by Zeynep Yasa Yaman,
ibid., p. 67-68.
Malik Aksel, ibid., p. 254
Zeynep Yasa Yaman, ibid., p. 63.

Tılsımlı Heykeller serisinden, 97x27x27 cm., 2005 / From the Talismanic Sculptures series, 97x27x27 cm., 2005
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almıştım.47 Sergideki belki de en çarpıcı çalışma,

entitled Thorn in My Foot.47 Perhaps the most striking

kökleri yukarı gelecek şekilde yerleştirilmiş kavak

work in the exhibition was an installation of poplar

ağaçlarından oluşan bir enstalasyondu. Çalışma

trees placed with their roots up. Of course, the study

elbette Bayburt’tan çıkıp giden gurbetçilerin

was loaded with obvious sociological meanings

köklerini belki unutmaları belki de köksüzleşmeleri

because the expatriates who left Bayburt might forget

üzerine bariz sosyolojik anlamlarla yüklüydü. Fakat

their roots, maybe even become rootless. However, it

baş aşağı çevrilmiş bu ağaçların, halk kültürümüzde

is understood that these upside-down trees refer to

kökleri yukarıda başı aşağıda olan cennetteki kutsal

the sacred Tuba Tree in heaven with its roots up and

Tuba Ağacı’na referans yaptığı da anlaşılıyor. Bu

its head down in our folk culture. 48As in this example,

örnekte olduğu gibi, Hüsamettin Koçan’ın sanatının

what Hüsamettin Koçan's art does best is to take a

en iyi yaptığı şey, gelenekle bağlantılı bir tekniği

technique and form associated with tradition and

ve formu alıp başka bir bağlamda dönüştürerek

adopt it by transforming it to another context. What

kendine mal etmektir. Ortaya çıkan şey elbette

emerges is entirely something else. It is now a new

bambaşka bir şeydir. O, artık yeni bir kültürel

cultural object. It belongs to our time. And by looking

nesnedir. Zamanımıza aittir. Ve biz ona bakarak

at it, we feel the positive vibe and healing power of art

sanatın iyi hissettirici, iyileştirici gücünü içimizde

inside us. Some of us don't stop there; they go further.

hissederiz. Bazılarımız burada durmaz, daha da ileri

Koçan's art and reference points enable us to look

gider. Koçan’ın sanatı ve sanatının referans noktaları,

again at a familiar culture, this time more consciously.

bizlerin tanıdık bir kültüre yeniden bu defa daha

Thus, we experience our culture more intimately

bilinçli bakmamıza vesile olur. Böylece kültürümüzü,

with this new knowledge. Cultural “seeing” gets rid of

sahip olduğumuz bu yeni bilgiyle daha içten tecrübe

being superficial; it becomes internal. This is another

ederiz. Kültürel “görme” yüzeysel olmaktan kurtulur,

healing experience.

içselleşir. Bu da başka bir iyileştirici deneyimdir.

Kazlıçeşme Sanat presents a selection of Hüsamettin

Kazlıçeşme Sanat, Hüsamettin Koçan’ın sanatından

Koçan's art to its audience. The exhibition called The

bir seçkiyi izleyicilerine sunuyor. Sergi daha

Codes of Tradition is primarily a selection created

çok Fasiküller etrafında oluşturulmuş bir seçki.

around Fascicles. I hope this article, in which I try

Hüsamettin Koçan’ın sanatının şifrelerini vermeye

to give the codes of Hüsamettin Koçan's art, will be

çalıştığım bu yazı, umarım sergiyi izleyenlere

helpful for those who see the exhibition to understand

sanatçının üretimini daha iyi anlamak için faydalı

the artist’s production better.

48

olur.

47
48
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Bkz. Nusret Polat, Hüsamettin Koçan/Ayağımdaki Diken, Baksı
Kültür Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017.
“Mi‘râciyyelerde anlatıldığına göre tûbâ cennetteki ağaçların
en büyüğüdür. Kökü arştadır. Dalları cennet halkının
meyvelerini kolayca toplayabilmesi için cennetin üstünden
zemine doğru sarkmış, ters duran bir ağaçtır. Yüz bin dalı
budağı vardır. Budakları la‘l, yaprakları mücevherdendir. Her
bir yaprağı bin bir türlü görünür. Her dalında çeşit çeşit, bir
yiyenin bir daha yediği, dünyadaki yemişlere benzemeyen
meyveleri vardır”. Mustafa İzzet Uzun, “Tuba”, https://
islamansiklopedisi.org.tr/tuba

47
48

See. Nusret Polat, Hüsamettin Koçan/The Thorn on My Foot,
Baksı Culture and Art Foundation Publications, Istanbul, 2017.
As it is told in Mi’râciyyas, tuba is the biggest of the trees in
Paradise. Its root is in the heavens. It is an upside-down tree
whose branches hang down from the top of heaven to the
ground so that the people of heaven can easily reap its fruits.
It has a hundred thousand branches. Its knots are “la’l” and its
leaves are jewels. Each leaf appears in a thousand ways. Each
branch has a variety of fruits, which one eats again and again,
unlike any nut in the world”. Mustafa İzzet Uzun, “Tuba”,
https://islamancyclopedisi.org.tr/tuba

Ayağımdaki Diken, Baksı Müzesi, 2017 / Thorn in My Foot, Baksı Museum, 2017
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HÜSAMETTİN KOÇAN
Hüsamettin Koçan, 1946’da Bayburt’un Baksı

Hüsamettin Koçan was born in 1946, in the village

Köyü’nde sekiz çocuklu bir ailede dünyaya geldi.

of Baksı in Bayburt, as one of eight children. In 1970,

1970 yılında Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek

he graduated from the State School of Applied Fine

Okulu’ndan mezun oldu. 1975’te, aynı kurumda

Arts. In 1975, he assumed the position of teaching

asistan olarak göreve başladı. Akademik hayatının

assistant at his alma mater. Since the beginning of his

erken dönemlerinden itibaren halk resimleri üzerine

academic career, he conducted research on folk art,

araştırmalar yaptı ve bu araştırmalar sonucu elde

and the knowledge he accumulated from his research

ettiği birikim, bugün Baksı Müzesi Koleksiyonu

has now formed the foundation of the extensive

kapsamındaki Türk Halk Resimleri Koleksiyonu’nun

collection of Turkish Folk Paintings at Baksı Museum.

da temelini oluşturdu.
1970’li yıllardan bugüne sanat alanındaki çalışmaları
nedeniyle 30’u aşkın ödülün sahibi oldu, Başlıca
ödülleri arasında: 1978’de verilen Devlet Sanat Ödülü,
Salzburg Şehri Onur Ödülü ve Görsel Sanatçılar
Derneği Mayıs Sergisi Ödülü; 1981’de verilen Günümüz
Sanatçıları İstanbul Sergisi Başarı Ödülü; 1985’te
verilen Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ödülü ile Ankara
Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü; 1986’da Dakka’da
aldığı Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülü; 2000’de
verilen Nokta Dergisi Doruktakiler Ödülü, 2005’te

From the 1970s onwards, Koçan gained over thirty
awards, including the State Prize for Arts, Salzburg
City Prize of Honour, and Visual Artists Association
May Exhibition Special Prizes in 1978; Contemporary
Artists Istanbul Exhibition Achievement Award in 1981;
State Exhibition of Painting and Sculpture Award and
Ankara Art Institution Artist of the Year Award in 1985;
Asia Art Biennial Grand Prize for Painting in 1986 in
Dhaka; Nokta Magazine Award in 2000; Artist of the
Year in Painting Category in 2005; and Grand National

aldığı Resim Dalında Yılın Sanatçısı Ödülü ve 2014’te

Assembly of Turkey Honor Award in 2014.

verilen TBMM Onur Ödülü yer almaktadır.

Between 1990-1995, he assumed the chairmanship

1990-1995 yıllarında Uluslararası Plastik Sanatlar

of the International Association of Plastic Arts

Derneği’nin (UNESCO-AIAP Türkiye Ulusal

(UNESCO-AIAP Turkish National Committee).

Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bu

Meanwhile, he also took place at the foundation of the

süreçte, sanatın kitlelerle buluşmasını sağlayan

Istanbul Art Fair, one of the first events that brought

ilk etkinliklerden biri olan İstanbul Sanat Fuarı’nın

art to the masses, and chaired the fair for four years.

kuruculuğunu ve dört yıl boyunca Yönetim Kurulu

Koçan received the title of Professor in 1993. In

Başkanlığını üstlendi.

1994, he took part in the formation of the Artists’

1993’te Profesör unvanı aldı. 1994’te, sanatçı

Congress Initiative Board, which brought the rights

haklarını toplumun gündemine taşıyan Sanatçılar

of artists to the agenda of the society, and assumed

Kurultayı Girişim Kurulu’nun oluşumunda görev

the presidency. Koçan served as Dean of the Faculty

aldı ve başkanlığını üstlendi. 19 Eylül 1997’den 31

of Fine Arts at Marmara University, between 19

Mart 2006’ya dek Marmara Üniversitesi Güzel

September 1997 and 31 March 2006. During his nine

Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Görev

years in office, he pioneered studies that gave great

yaptığı dokuz yıl boyunca fakülteye hem eğitim

impetus to the faculty in terms of both the quality of
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kalitesi hem de toplum ve dünyayla ilişkilenmesi

education and its relationship with society and the

bakımından büyük ivme kazandıran çalışmalara

world. His artistic focus on the uniqueness of the

öncülük etti. Sanatının merkezine koyduğu insan,

individual, culture, memory, and being open to the

kültür, dünyaya açıklık ve bellek sorunsalları

world was also central to his administrative approach.

yöneticilik anlayışında da belirleyici oldu. Bauhaus

He launched the projects, Art-Truck in 1998 and Art-

ekolü temelinde yaşamla bütünleşik bir sanat ve

Tent in 1999 in this institution that runs parallel to

tasarım eğitimi amaçlayan bu kurumda 1998’de

the Bauhaus school in terms of education of art and

Sanat-Tır ve 1999’da Sanat-Çadır projelerini hayata

design complementary to life.

geçirdi.
Bir gezici müze olarak kurgulanan Sanat-Tır,
Diyarbakır, Van, Erzurum ve Bayburt gibi şehirleri
kapsayan bir hatta dolaştı ve 89 sanatçının 19061973 yıllarında ürettiği 200 yapıtı memleketin
merkezden uzak köşeleriyle buluşturdu. SanatÇadır ise toplumun 1999 Gölcük Depremi sebebiyle
maddi ve manevi kayba uğrayan kesimlerine
yönelik bir sanat projesiydi. Bu proje kapsamında,
felaket bölgesindeki çocuklara ve gençlere
rehabilitasyon amaçlı sanat eğitimleri verildi;
bu eğitimler sonucundaki çalışmalar da 8 Aralık
1999’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde açılan sergiyle izleyicilerle buluştu.
Dekanlığı süresince gerçekleştirdiği “Sanatın
Yaygınlaşması-Yaygınlaştırılması” panelleri, sanat
ortamı ile eğitim ortamı arasında bağ kurmayı
amaçlayan “Galeriler” etkinliği ve interaktif
platform “Yanlış Doğrular-Doğru Yanlışlar” gibi
çalışmalarla, kentle ilişki kuran bir idari politika
izledi ve çevresiyle etkileşime açık bir üniversite
yapısını hayata geçirdi. Yine bu kapsamda,
üniversite bünyesinde düzenli olarak halka açık
sergiler ve sertifikalı hafta sonu kursları düzenledi.
Profesyonel ortam ile akademik ortam arasındaki
ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla, fakültedeki
her bölüm için danışma kurulları kurulmasına ve
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Inspired by the idea of traveling museum, Art-Truck
carried 200 works by 89 artists, made between
1906 and 1973, to far reaches of the country, such
as Diyarbakır, Van, Erzurum, and Bayburt. Art-Tent,
on the other hand, was an art project for those
who suffered tremendous material and emotional
loss due to the 1999 Gölcük earthquake. In this
project, children and youth who suffered from the
earthquake were given rehabilitative art classes
and the works by the participants were exhibited to
viewers at Marmara University Faculty of Fine Arts on
8 December 1999.
During his deanship, he pursued an administrative
policy that connected with the city and established a
structure of an open university that interacted with
its surroundings through events such as “Expansion
and Proliferation of Arts” panels, the “Galleries”
project which brought educational and artistic
spheres together, and the interactive platform of
“Wrong Rights-Right Wrongs”. Koçan also frequently
organized public exhibitions and weekend certificate
programs. Placing great emphasis on the interaction
between professional and academic spheres, he
founded consultancy councils for each department
and resolved issues regarding professional sectors
through these councils. Also, during his deanship,

sanat ve tasarım sektörlerine ilişkin sorunların bu

students gained the right to an optional one-year

kurulların desteğiyle çözülmesine önayak oldu.

preparatory program for the benefit of the artists’

Yine dekanlığı döneminde, fakülte öğrencileri,

relationship with the world outside the academia.

birer sanatçı adayı olarak dünyayla daha yakından

With the university’s admission into the European

ilişki kurmalarının öneminden hareketle, isteğe

Credit Transfer System, students were also given the

bağlı bir yıl hazırlık okuma hakkına sahip oldular.

right to enroll in double-major or minor programs.

Fakültenin Avrupa Kredi Sistemi’ne dahil olmasıyla

Koçan has so far opened over forty-five personal

da öğrencilere çift dal ya da yan dal yapabilme
olanağı sağlandı.

exhibitions. In 1990, Koçan opened a retrospective
exhibition, titled Hüsamettin Koçan from His Own

Hüsamettin Koçan, bugüne dek 45’i aşkın

Collection in Ankara, consisting of his works from

kişisel sergi açtı. 1990 yılında Ankara’da, 1975-

1975 to 1990. Cultural fragmentation, continuity in

1990 yıllarındaki üretimlerini kapsayan Kendi

history, and Anatolian civilizations were prominent

Koleksiyonundan Hüsamettin Koçan başlıklı
bir retrospektif sergi gerçekleştirdi. Kültürel
parçalanma, tarih içinde süreklilik ve Anadolu
uygarlıkları bu yapıtlarındaki başlıca sorunsallar
oldu. 1992 yılında Almanya’da açtığı Üst Üste
Zamanlar sergileri, Anadolu’nun Görsel Tarihi
projesine uzanan yolda önemli bir durak oldu.
Anadolu’nun Görsel Tarihi projesi, resmî tarihin
kalıplarına bir itiraz, eski çağlardan Selçuklu
ve Osmanlı’ya uzanan öznel bir tarih okuması
ve “içerideki öteki” olarak modernizmle bir
hesaplaşmaydı. 1993’ten başlayarak gerçekleştirdiği
Anadolu’nun Görsel Tarihi: Fasikül I, II, III, Antipas:

topics Koçan focused on in these works. The Times
Overlaid, which he opened in Germany in 1992, was
an important step in the journey into the Visual
History of Anatolia, a project that challenged the
established forms of official history as a subjective
historical reading of the antiquity of the Seljuks and
the Ottomans and a reckoning with the modernism
as an “inner other”. Since 1993, almost all of the
projects including A Visual History of Anatolia
Fascicle I, II and III; Anti-rust: Talismanic Hands;
Find Me; Fragments of Sorrow; Talismanic Sculptures;
Praise for 123+2 Artists; Mystery of the Shaman;

Tılsımlı Eller, Beni Bul, Efkâr Kırıkları, Tılsımlı

Paintings for the Blind, and Fragile Faces / Nine Views

Heykeller, 123+2 Sanatçı için Methiye, Şamanın

have dealt with the soil and its memory as a field of

Gizemi, Körler için Resimler, Kırılgan Yüzler/Dokuz

life and death.

Bakış dizilerinin hemen hepsinde bir yaşam ve

In his “Old Paintings” (1997), Koçan collated the

ölüm alanı olarak toprağı ve onun belleğini ele aldı.

examples of his works to question the concept

1997’te gerçekleştirdiği Eski Resimler sergisinde,

of novelty. He presented a cyclical, not linear,

yenilik kavramını sorgulamak üzere farklı

understanding of history and aesthetics in which the

dönemlerden yapıtlarını bir araya getirdi. Çizgisel

old and the new travel together. Anti-rust: Talismanic

değil döngüsel, yeni ile eskinin birlikte yol aldığı

Hands (1998), a continuation of Visual History of

bir tarih ve estetik anlayışı ortaya koydu. 1998’de

Anatolia, lined up images from various periods as a

gerçekleştirdiği Antipas: Tılsımlı Eller sergisi,

reading of cultural history. Similarly, Find Me (2000)

Anadolu’nun Görsel Tarihi projesinin bir devamı

underlined the losses and disappearances of the

niteliğinde, farklı zamanlardan imgeleri yan yana

Anatolian culture throughout the Neolithic Period to

getiren bir kültür tarihi okuması oldu. Bu süreci

the present. As a tribute to the anonymous spirit of

takiben 2000’de açtığı sergisi Beni Bul’da, Neolitik

the Anatolian culture, Koçan devoted this exhibition

dönemden bugüne uzanan süreçte Anadolu

to the lost life of folk painter Muallim Ahmet Sait.
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kültürünün yaşadığı kayıp ve kayboluşlara işaret

Additionally, he opened 45 personal exhibitions;

etti. Koçan, Anadolu kültürünün anonim ruhuna

including the Taste of Salt Exhibition in Çankırı Salt

bir selam niteliğindeki bu sergiyi, halk ressamı

Mine in 2007, the 41 Steps Exhibition in İş Sanat in

Muallim Ahmet Sait’in kayıp yaşamına adadı.

2013, and the Thorn in My Foot Exhibition at Baksı

Ayrıca 2007 yılında Çankırı Tuz Madeni’nde Tuz

Museum in 2017. Although he was planning to devote

Tadı Sergisi, 2013 yılında İş Sanat’ta 41 Adım

the fourth volume of the Visual History of Anatolia to

Sergisi, 2017 Baksı Müzesi’nde Ayağımdaki Diken

Byzantium, he took a completely different path and

Sergisi de dahil 45 kişisel sergi açtı. Anadolu’nun

launched the Baksı Project in the village where he was

Görsel Tarihi fasiküllerinin dördüncüsünü

born.

Bizans’a ayırmayı planlıyorken, bambaşka bir

Uniting different timelines, Koçan’s art, as well

yöne, doğduğu köye yönelerek Baksı projesini

as his management approach, which considers

başlattı.

education as a formation that opens up to the

Koçan’ın farklı zamanları bir araya getiren sanatı

world from school, forms its synthesis in Baksı

ile eğitimi okuldan dünyaya açılan bir oluşum
olarak ele alan yönetim anlayışı Baksı Müzesi’nde
sentezini bulur. Sosyal bakımdan erozyona
uğramış bir coğrafyada kurulan Baksı Müzesi’nin
koleksiyon ve müzecilik anlayışının temelinde,
sanat ve zanaat arasındaki kalıplaşmış kültürel
hiyerarşilere ilişkin bir sorgulama ve reddediş

Museum. Established in a socially eroded geography,
Baksı Museum’s understanding of collection and
museology is based on the questioning and the
rejection of the stereotypical cultural hierarchies
between art and craft. The collection of the Baksı
Museum was formed with volunteer donations. To
form the collection, Koçan organized numerous
exhibitions, such as Talismanic Hands (2002),

yatmaktadır. Koçan, müzenin koleksiyonunu
gönüllü bağışlarla oluşturdu. Bu amaçla 2002’de
Tılsımlı Eller ve 2004’te Şaman Güncesi: Bayburt
Baksı Müzesi için 123+2 Sanatçı 123+2 Yapıt
başta olmak üzere pek çok sergi düzenledi. Baksı
Müzesi’nin oluşum sürecinde, yerel üretimin

Shaman Diaries: 123+2 Artists, and 123+2 Works for
Bayburt Baksı Museum (2004). Meanwhile, workshop
projects aiming for the inclusion of local production
into the economy and for the female workforce
were also implemented during the formation of the
museum. In 2004, a new section whose construction

ekonomiye katılımını ve kadın istihdamını
amaçlayan pek çok atölye projesi hayata geçirildi.
Yapımına 2001’de başlanan müzenin ilk bölümü
2004’te açıldı. Bunu 2005’te Baksı Kültür Sanat
Vakfı’nın kurulması izledi. Müze, resmî açılışını 13
Temmuz 2010’da gerçekleştirdi. 8 Nisan 2014’te
“Avrupa Yılın Müzesi Ödülü”ne layık görülen Baksı

had begun in 2001 called the Baksı Museum Centre
of Research and Application of Folk Arts was added to
the museum. Later in 2005, Koçan founded the Baksı
Foundation of Culture and Arts. Baksı Museum was
officially opened on 13th July 2010. On 8th April 2014,
the museum was awarded the “European Museum of
the Year Award”.

Müzesi, 20 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Eda Sezgin

