
H. Yakup Öztuna Amerika’dan döndükten sonra
2000 y›l›nda açt›¤› ilk sergiyi yorumlayan Mümtaz
Sa¤lam’›n de¤erlendirmesine göre (2001), ABD’de
Öztuna’y› çevreleyen ortamla çat›flmalar›n›n derin
hesaplaflmas›na alegorik görsel metaforlarla resim-
lerinde d›flavurmaya çal›flm›flt›r. Söz konusu d›fla-
vurmada Öztuna, kendi sanatç› bildirgesinde de-
¤indi¤i gibi “... gizem ve belirsizlik benim bask›la-
r›m›n anahtar elementleridir.” Birinci sergisinde
varolan gizem ve belirsizli¤e karfl›, son sergisinde
yal›n bir sorgulamay› seçti¤ini görüyoruz. Serginin
bütünündeki kompozisyonlarda görülen kavramsal
göndermeli lekesel ç›k›fl noktalar›na bakt›¤›m›zda
alg›lay›c›ya net bir flekilde giden bofl sandalyeler,
oklar, binalar, figürler, rakamlar ve mühürlerle kar-

fl›lafl›yoruz. Bu yal›n sorgulama içinde sözü edilen
opak ya da transparan aç›k seçik lekelerle Öztuna,
asl›nda karfl›s›na ald›¤› alg›lay›c›y› sorguya çek-
mektedir. Çünkü bofl sandalyelerin yal›nl›k ve hü-
zünle insan beklediklerini, figürlerin yüksek bina-
larla birlikte kayboldu¤unu ancak çok ç›plak ve en
bariz biçimde vurgulanan oklar ve numaralarla bu
hüzünlü beklemelerin korundu¤unu an›msatmak
ister gibidir.

Öztuna’n›n Amerika’da edindi¤i ve ge-
çerlili¤i halen korunan Sosyal Güvenlik Numaras›-
n›n tipografik ç›k›fl›n› bu sergisine kimlik ad›n› ver-
mesinin gerekçesi olmaktad›r. Serginin bütününde
görülen afiflal çarp›c›l›k ve yal›nl›kla Öztuna, ger-
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çekte Milan Kundera’n›n da sö-
zünü etti¤i ve ça¤›m›z bat› top-
lumlar›nda ço¤unlukla rastla-
nan h›z kavram›n›n insanlarda
geçmifle özlem, gelece¤e beklenti
duygular›n› yok etti¤ini vurgulamak
ister gibidir (Arg›n, 2002). Bu olgula-
r›n sonucunda insanlara gerçekten bir
düflünürün söyledi¤i gibi (Tufan,
1994) “flu an›n krall›¤›”ndan baflka bir
fley kalmamaktad›r. Yaflanan an›n
krall›¤›ndaysa bofl sandalye, hüzünlü
figür, semiotik oklar, tipografik oyun-
lar, binalar›n an›tsall›¤› gibi yaflamda
ve plastik parçalarda varolan ve içine
girip hiç bir zaman sorgulayamad›¤›-
m›z ve an›nda tüketti¤imiz çok yal›n
objeler ve lekeler bize kalmaktad›r.
Öztuna, bu parçalanm›fl netli¤in alt›n-
da yatan karmaflalar› çözümlememizi
ister gibidir. Yukar›daki de¤erlendir-
melerin bir noktas›nda de¤indi¤imiz
gibi kimlik sergisinde yaflam ne kadar
gelmifl ve geçmiflle örülüyse Öztuna 6
y›ldan fazla kald›¤› Amerika Birleflik
Devletlerine buradan (Türkiye’den)
bakt›¤›nda kendisine kalan yaflant›la-
r›n girift  izlerini Anadolulu¤a yak›fl›r
yal›nl›k ve sorgulama k›flk›rt›c›l›¤›yla
bask›resim esteti¤ini atlamadan sunma-
ya çal›flmaktad›r ve tamamlanmam›fll›¤› afifl etkisi-
ni de atlamak istemeyen sergi bütününde hayatlara
hükmeden, flükran duygusunun koyu lekelerle ne-
redeyse yok edildi¤i bina merkezli iri plastik blok-
larla göndermesini yapmaktad›r. 

Byrne ve Witte’nin dedi¤i gibi (1994),
ve bizim baflta de¤indi¤imiz günümüzün bilimsel
ve sanatsal araflt›rma ve yöntemleri ve uygulamala-
r›nda güncelli¤ini koruyan deconstructive (yap›-
bozum) yaklafl›m›n›n tamamlanamazl›¤›n›n örne¤i-
ni Öztuna, bat› terminolojisinin geliflim evreleriyle
de¤ilde, yaflad›¤› topraklar›n sosyo-kültürel gelifli-
min onda b›rakt›¤› hissiyat›n› unutmadan bask›re-

simlerine aktarmak istemektedir. Çünkü Byrne ve
Witte’ye göre (1994), bütün sözcü¤ünü -biz bunu
plastikte bütün olarak da alg›layabiliriz- ele ald›¤›-
m›zda önce tamamlanm›fl bir fleyi alg›lar›z. Ancak o
bütünü oluflturan parçalar›n ayr›nt›lar›na gireme-
yiz. Parçalara yaklafl›m›m›z, kiflisel koflulland›rma-
larla s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu durumda bizim alg›la-
d›¤›m›z bütün, bir yan›lmadan, gönüllü aldanma-
dan baflka bir fley de¤ildir. Çünkü tamamlanmam›fl-
l›k, yeni görsel sald›r›l› yaflam›n neredeyse organik,
do¤al oluflumunun sonucudur. Bu do¤al ve oyun
kurgulu yaflam›n zihinsel iflleyifli, çok katmanl›l›kla
gerçekleflebilmektedir.

Bir akademisyen de olan Öztuna, bu
kimlik sorgulama sergisinde Amerika Birleflik dev-
letlerinin verdi¤i sosyal güvenlik numaras›n›n ti-
pografisiyle, insan bekleyen bofl sandalye lekeleriy-
le, hüzünlü figür konturlar›yla, ok ve mühür opak-
lar›yla, Gaugain vari plastik bloklarla sundu¤u bi-
nalarla Anadolu’ya özgü yal›n plastik anlat›mlar›n-
da deconstruction’u kendisine özgü biçimsel tarzla
sunmak istemektedir. 
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