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. PSlKOPATOLOjtK SANAT (II)
RESlMSEL SANAT t)Rt)NLERlNlN ANALiZ OGELERl
-PSYCHOPATHOLOGICAL ART (II)ANALYTICAL ELEMENTS OF PICTORIAL ARTISTIC PRODUCTS
Dr. Ali BABAOOLU*
~ZET: Psikopatolojik sanat yaz1 dizisinin ikincisinde, rksimsel sanat iiriinlerindeki patolojik elemanlarm diyagnostik ue prognostik qnalizinde incelenecek noktalar hakkmda bilgi uerilmektedjr.
Anahtar sozciikler: YaratiCillk, sanat, analiz ogeleri.

SUMMARY: The second ar~cle of this sery about psychopathological art is a short oueruiew of
the analytical elements of pictorial formation .
Key words: Creativity, art, analytical elements.
Yaratlct i~lev ku§kusuz ki yalruzca resimde degil, hatta belki ~ok daha btiyi.ik oranda dilde, yani sozsel ya da yazmsal yarabcthkta, gene ~ok btiytik ol~tide uzaysal bi~imlemede, yani ti~ boyutlu
bi~imlerin olu§turulmast ve dtizenlenmesinde gosterilebilir. Ancak buralarda ~ok daha karma§tk
etkile§imler de il?e kan§bgmdan ruhsal bozukluklardaki yarabcthgt (ve aym zamanda tersinden
de bakarak, yaratJct i§levin ruhsal bozuklugunu)
incelerken, iki boyutlu dtizey tizerine yapllan re·
sim, ipu~lanm daha kolay saglayabilmektedir. Bu
baktmdan resim yapma olgusunun onceligini kabul ederek, ilk mayt ona veriyoruz.
Resim, yalmz insanm degil, bi.itiin hominidlerin, yani kardinal maymunlann bir yetene~i olarak gori.ilmektedir. Her ne kadar bugtin ya§ayan
§empanze, goril ve orangutan gibi yi.iksek maymun ti.irlerinin, spontan bir resim ugra§tsl bilin·
miyorsa da, iki boyutlu ytizeyi belirli bir resmetme duygusuyla doldurabilme yetene~inin her ti~
ttirde de varoldu~u ve aym mekan duygusunun ve
aym kurallann ge~erli oldu~u, ayrmtth laboratuvar ~alt§malanyla anlal?tlmaktadu (4). Wartegg
testindeki performanslart a~tSmdan btittin bu· ttirlerin, dt§ mekanda belirli bir denge algtlamasma
sahip olduklan ve o dengeyi ti~ boyutlu algtlamadan, iki boyutlu reprodtiksiyona ge~irebildikleri
belli olmaktadtr.
lnsan ise bu performanst gosterebilen bu yakm
akrabalannm ula~abildigi en i.isti.in noktayt, daha
i.i~ ya§mda ge~mekte ve i.istelik de spontan yarattctltga, yani iki boyutlu bir ytizey ve onun tizerine
resim yapacak ara~ eline ge~er ge~mez kendiliginden dengeli bi~imler yaratmaya ula§maktadtr.
Bu yetenek bi.iti.in ki.iltiirlerin ortaya ~tkt§mdan
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~ok daha eskidir ve bu ytizden de killttir farklann.
dan hi~ etkilenmeksizin bi.ittin insanlarda vardtr.
Resim yaratlcthgmm incelenmesinde tamam.
lanmt§ son tirtinlerden ba§lamak ve bunlar1 belirll
kategorilere gore incelemek zorundayJZ.
Y arattc1 i~levin son i.iri.intintin tizellikleri neler.?
d tr.
Her bitmi§ resim bir toplu ili§kiler btiti.inii, bir
birlik gosterir. Bu birlige ~e§itli bi~im ve rent
ogelerinin kar§lhkll etkileriyle ula~Jlu. Qe~itli bi·
~im ve ren klerin yinelenmesi, resim bOliirnlerinin
kar§ttlanyla dengelenmesi, par~alarm orantllan,
par~alann ~izgiler ve yi.izeylerle birle§tirilmesl,
resim ogelerinin resim yi.izeyine dag!lmast ve yer·
le~tirilmesi, resim ytizeyinin kenarlan ile olan
uzakhk ya da baglantl gibi hususlar, bu incelemede onem tli§Jyacaktu. Diger bir deyimle, ili§ki orgi.isti, ili§kilerin olu§umu incelenmelidir.
Kramer, bitmi~ bir sanatsal i.iri.ini.inii, araem
ekonomisi, bir i~ dtizen. o_zgtin bir resim rnantJR! ve
uyartci, yonlendirici bir gU~ ile karakterize etmektedir (3). Langer hem en hemen aym nitelikte
olmak iizere, Significant form (anlamll bi~im)
kavrammt ileri si.irmektedir. Bu anlamb, anlam
i~eren bi~im, seyirci tarafmdan, kendi onceki de·
neyimlerine uygun olarak "dogru ve gerekli" bulunmahdu (1). Bader ve Navratil ise. §izofren II·
nat~Ilarm iiriinlerinin incelenmesinden yola ~tka
rak, daha psikolojik bir tamma ulal?maktadtrlar:
Yarattct becerinin temel fenomeni olarak "Defor·
masyon" ortaya ~lkmaktadtr. Burada sozkonull
olan bi~imin bozulmast niteli~inde bir deformasyon degil, bi~imin degi~tirilmesi olgusudur. Bu
olgu, yarattcJIIgm ii~ karakteristik yoneli§inin te·
melidir. Her yaratlc1 bi~imlendirme ya da deCor·
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da bu li~ egilim izlenebilir.

Sanatm, gerek tam, gerekse tedavi amactyla
kullantmmda, iki ozelligi bu olanagt saglar (5):
a· Sanat eseri,· bir significant form yaratmak
amactyla yapthr. Bu yiizden de kendi i~inde bii·
.
. bil'im geli~ttrme, b1~1m ke~fetme.
.
tlinsel bir manttk ve bir i~ ekonomi ta~tr. Bu
rUmest,
..
· · ree I an1amt d1- ozellik biz~ hem hastanm 0 yarattCI i§Jev Strasm·
c· Sembolizasyon,
yam· b'1~1mtn
bir anlam verilmesi, anlam ~IYICI kullam- daki i~ denge bozuklugunu kavramamlZ i~in bir
fiiD d8
.
.
y ol saglar, hem de bozulan bu d_engeyi ·yeniden
4
mt ~ lJ Jung yaratlcthgt bilin~ d1~1 sUre~lere bag~
kurmast ve bu Strada kurdugu bu ·~ dengeyle d1~
ta var olan dengeyi kar~tla~tJrarak, bir reality
h ol~rak ele almaktadtr.. Bu stire~~e~~.?elirtile~ini
J g resimlerdeki kaotik ~ok yonlulukte, restm· . testing uygulamast i~in olanak verir.
b- Her sanat eseri bir "Deformilsyon"a daya:~e,ki diizende, a~tk ve koyunun ~ontrastm~a,
.. t ve altm, sag ve solun ztthgmda 1zlem~k~dtr.
nrr. Yani bi~imler, it; anlatlm ve it; denge amacty~ e onemli gorlinen birka~ fenomen de, lkl kar- la degi§tirilir. Bu bit;im degi§tirme strasmda kulbir li~iincli formda birle~mesi, ()Jatemite
lamlan fizyonomizasyon, formalizasyon ve sem~~ortliik) -ornegin do~o~e :'e ha~ ~~rmlart·,..R~: bolizasyon yontemleri, diger biitiin psikoterapi
tasYon (Dongii) -Ornegtn datre ve ktire- ve dortlu yontemlerindeki gibi hirer ileti§im ta~tytctdtr.
sistemde merkezle§me ve 1~msal dlizfnleme feno· Yani basta bu yontemlerle hem terapistine yoneenleridir. Blitlin bu fenomenlerin ortaya ~~kt~
lik olarak bir mesaj verir ve hem de kendi dt§avu·
~ gorlinme stkhgt, bizim i~in bilin~ dt~t olan re- rumu ile terapiye katJltr.
;matorlerle yonlenen fantezimizle, insanhgm ar0 halde ruh hastalarmm tedavisinde sanatm
keoloji ya da etnoloji yoluyla ortaya ~tkanlabilen
kullammmda da i§te bu a~tlardan inceleme ve irbiitiin ruhsal deneyimi ~rasmda bir .kopriiniin h~r deleme gerekecektir. Strayla bunlan klsaca goozaman var oldugunu gostermekted1r. Herkes btr den ge.;irelim:
·
dortgeni ya da bir daireyi aytrt edebilir, herkes
1- Resmin, resim alam iizerinde konumlandtdorde kadar da sayabilir. Ama diinyayt yaratlct
rth§t: Resmin, tuval ya da resim kagtd1nm kenar·
blr gozle gorli§iimliz suasmda bu elemanlann ege- Ianna uzakltgt, resimdeki ana ogelerin birbirlerimenligi, bilin~ dt~tdtr (2).
ne gore dengelendirili~i, iist-alt, sag-sol, orta-ke·
nar arasmdaki bi.;im ve renk dengesi, resmi meydana getiren par~alar arasmda mantJki bir bi.itiinliik ve tamamhk duygusunun olu~umu. Bu konuSanatt meslek olarak siirdiiren ya da ogrenmi§
da omek olarak, agtr psikozlarda resmi meydana
olan kimselerde, yani sanat~tlarda, eserlerinin psigetiren ogelerin biitlin kagtda, aralarmda fazla bir
ldyatrik bir obje olarak irdelenmesinde ~ok dikbag bulunmadan serpi§tirilmesi, gene agtr psikozkatli olunmast zorunludur. Unutulmamahdtr ki, o
larda ve organik beyin sendromlannda kagtdm
klmse yogun bir san at egitimi gormii~tiir ve sanakenarlanna kadar saytslZ ufak figlirle doldurulmatmt uyguladtgl materyale, ~ok ~e§itli bi~imlerde
st, organik beyin sendromlannda figiirlerin resim
egemen olmak i~in bir bilgi birikimi ve aym zakenarlartyla olan a~ttkhgma dikkat edilmeyi§i, olmanda da bUyiik bir ozgiirliigii vardtr. Gene unuduk~a patognomoniktir. Resim kagtdt iizerinde
tulmamahdtr ki, sanatct, kendi toplumundan alonceden hazulanml§ basit ~izgi ve lekelere gore
dtgt esini yanstttr ve ger~ekte ozglirliigiinli, topludengeli bir resim yapmaktaki performans (Warmunun izin verdigi ol~iiden daha ileride kullanategg testi) 3 ya§mdaki goril ve §empanzelerde ve
maz. 0 halde, eserine yanstyan ruhsal ozellikler,
ayru ya§tan itibaren insanda var olan blr ozellik·
~Wok biiylik oranda, toplumundan yanstyan ozeltir. Bundaki bozukluklar, ciddi organik bozuk·
lilderdir. Bu yiizden de, profesyonel bir sanat~t
luklan habra getirir.
nm eserlerine bakarak onun i~ diinyast h~kktnda
2- Qe§itli figiirlerin, ozellikle kapah t;izgilerin,
birtaktm tanllara gitmek, bir hipermedikalizasstirekli ritmik t;izgilerin kesi~en ~izgilerin, tarama
yon, bir haddini bilmezlik olur. Ama bir sanat~t·
ve noktalama tekniginin kullantlabilmesi, aym §enm eserlerinin, iyice bilinen biyografisi t§tgmda
kilde organik olarak var olan bir yetidir. Gene golncelenmesi, bize belirli huzursuzluklann anlatJm
ril, ~empanze ve insan, lit; ya§mdan itibaren bir
Yollan konusunda fikir verebilir.
~izgiyi ba§lama noktasma kadar getirebilir, yani
daire t;izebilir. Bundaki yetenek kaybt organik
bozukluklan, mantlken kapalt olmast gereken figlirlerin bilerek a~tk btrakth§t ise egonun par~a
Bu notta belirtilen ilkeyi aktldan c•karmayalanma duygusunu agtr bir §ekilde algtlamakta olrak ve ~alntzca sanatln, psikiyatrik hastalann di- dugunu, yani agtr psikozlart dii~iindiirlir.
Y&gnostik ve terapotik hizmetinde kuBamlmastyla
3- Renk konusunda da aym denge duygusu,
kendimizi smtrlayarak, plastik ve gorse! dJ~avu
blitiinleyici ve kontrast lekelerin dengeli kullantrum olanaklannm anahatlanm incelemeye ~ah§a- mtyla kendini belli eder. Ku§kusuz ki burada, baC&IJz.
.
sit organik nedenli algt kusurlan, yani renk korlii-

mas:o~zyonomizasyon, yani bi~ime, tlpkt insan
.. ~. deki gibi bir ifade katllmast,
Formalizasyo~, yani ~lirgin bir formun ve·
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~ii dikkatle ayrrdedilmelidir. Renk kullammmda,
kontrastlarm dengelenmesinde hominidler de az
<;ok bir performans gostermekteyseler de biitiinleyici renklerin dengelendirilmesi ve stcak·so~uk
renklerin manttki bir diizenle kullamlmast insanm
ozelli~idir. Hele pastel renklerin dengelendirilebilmes.i,. hastanm, sa~hk yolunda vargiicii ile <;aba
sarfettigini, kendi tedavisine aktif olarak kattldt· ·
~tnt gosteren bir bulgudur.
Bu ii<; kriterdeki bozukluklar, diyagnostik de~er ta§tdt~t gibi, bu bozukluklarm zaman i~inde
onanmt da prognostik de~er ta§tr; yani hastanm
iyile~me yolunda aldt~t mesafeyi belli eder.
4- Yorumu daha gii~ olan, resimde do~al olarak yaptlmast gereken deformasyonun derecesini
patolojik ya da saghkh olarak de~erlendirebil
mektir. Her resim, en reprodiiktif olanlart dahil,
bi<;imlerin ve renklerin deformasyonunu gerektirir. Bu deformasyon srrasmda narsistik duygular
ve anksiyete giderici <;aba bir arada etkindir. Sanat<;t, bo§ tuval oniinde kendine ozgii bir evren
yaratmaktadtr ve bu evrenin tek egemenidir. Bu
bir oyunla ayrudtr. Ki§i bir yandan tam bir ozgiirliikle degi~ik olant yarattrken, ote yandan da kendi evreninin kural ve diizeni ile kendini baglar.
Bu, egonun reperasyon ve restorasyonunu sa~lar.
Deformasyon, ister psikotik, ister norotik ya da
ki§ilik bozuklugu olsun, psikoterapide yorumlanmast gereken ve yorumlanmast da en gii<; olan
ozelliktir. Qiinkii kompozisyon bozukluk ve ozellikleri yalmz mental fakiiltelerin durumunu gosterirken, deformasyonun niteli~i, i~ dinamige ili§·
kin ipu~lanm ta§tr. Deformasyonu saglayan ii~
adtm teker teker incelenmelidir:
a- Fizyonomizasyon: Nesne ve canh figiirlerinin, kasttlt olarak insan ozelliklerini, insanlarm
belirli durumlannm ozelliklerini, insan figiirlerinin de belirli kavramsal ozellikleri yanstttr bi~im
de resmedilmesidir. Bir kedinin kederli bir yiiz
ifadesi ta§tmast, ya da bir yelkenin cesur bir insana, aga<;larm vakarh insanlara kastth <;agn§tm·
landmlmast, figiiratif resimde s1k kullamlabilen
fizyonomizasyon omekleridir. Nonfigiiratif ~al~
malarda da sert ktnk <;izgiler, agressif ozellikleri,
maskiilen ozellikleri <;agri§tlrarak, yum~ak egrili
<;izgiler ise resessif, feminin, dengeli ozelliklere
gonderme yaptlarak fizyonomizasyon i<;in kullan Ilabilir.
b) Fonnalizasyon: Resmin i<;indeki dengenin .
kurulmas1 i<;in, nesnelere belirgin formlarm vt!rili§idir. Burada resmi yapan, kendi ama<;ladigt
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de~ge~i ku_r~bilmek yolu~~a en_ ~Yiik ozgiirlii~e
sahtptir. Kt~t ve nesnelen tstedtgt gibi hareketr
ya da duragan bi~irnlere getirir ve ooylelilde ken~
di i<; diinyasmt da en uygun bir §ekilde yansttabilir.
c) Sembolizasyon: Bi<;imlerin kendi oz ve her.
kes<;e bilinen anlam ve kavramlannm dt§mda resmi yapana ozgii bir anlam ta§Imalandtr. B~ anlam, resmi yapanm i<; <;agn§tmlart ve i<; <;att§ma.
~~~ ile ilgili ise d~. ~-sm~. izle_y~n~erce de anla§tlabthr olmast en biiyuk ozelh~tdtr. Yani insanlar
arasmda hemen her objenin, kendi 'anlam1 dt§mda bir <;a~n§tm anlamt da bulunmaktadu. l§te
burada antropolojik ve etnolojik ozellikler rol oynamaktadtr. BaZI semboller biitiin insanlar ir;in
bazt semboller belirli kiiltiirler i<;in hep ge<;erlidir:
Bu sembollerin antropolojik ve transkiiltiirel analizi, hemen en karma~tk olan analizlerden biridir
(2~

Bu analiz o~elerinin dt~mda bir de biitiin sanat
eserleri i~in ge<;erli olan ve biitiin o~eleri i<;eren
bir faktor de resmin kompozisyonudur.
Kendini yalmzca resimde de~il, di~er biitiin
yarattct i~levlerde, hezeyan, dii§ ve imaginasyonda da gosteren sembolizasyon ve semboller dili
iizerinde, bu dizinin ii.;lilcii yaztsmda aynntlh
olarak durulacakttr.
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