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Geleceğin Kayıtları 
 
1976 yılında sergilediği "Şerife" dizisinden bu yana kimlik sorunu üzerinde çalışan İpek 
Aksüğür Duben, Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi - Taksim'de, 
Kasım'da ise Ankara Galeri Nev'de açacağı "Manuscript 1994" başlıklı sergilerinde, kendi 
portresini ve bedenini sürekli tekrar edilen bir imge, bir araç olarak ele alıyor. Sanatçı, kendi 
bedeninin fotoğraflarını resimsel bir boyuta taşırken, insan olmak, birey olmak ve kadın 
olmak temalarını gündeme getiriyor. 
 
“Diyeceğim, kimilerine göre aynalar - doğrunun asla gizli kalamayacağı görüşü uyarınca -
kendilerine sunulan her şeyi açıklığa kavuşturduktarı için 'doğru'nun hiyeroglifidirler. 
Kimileriyse, tam tersine, aynaların çoğu zaman yansıttıklarını olduğundan farklı gösterdikleri 
için yalanı simgeledikleri inancındadır.” 
 
Raphael Mirami, 1582 (Compendiosa Introduttione alla prima parte della Specularia Ferrare) 
 
Atelye ışıl ışıl. Duvarlardan daha da çok ışık vuruyor sanki. Ben yine de neye baktığımı tam 
kestiremiyorum. Belirsiz bir mekanda, yeni bir dil öğrenircesine gözlerimi kırpıştırıp bir 
partiturdaki notalar gibi belli aralarla yinelenen, bir kadın gövdesi, bir yüz seçiyorum; altın ya 
da gümüş yaldızla çerçeveli, sayfalar dolusu çözülmez bir metin; bana cilalı taşları -akiki, 
lavtaşını ya da mermeri- anımsatan bir yüzeye yapılmış birtakım çiziktirmeler: Gerçi yapay 
görünüyorlar ama doğanın hiyeroglifleri onlar.  
 

Rastlantı sonucu bir define keşfetmiş, şimdi de ağır ağır, saygılı elleriyle dürülü 
parşömeni açan bir arkeologum sanki. 

 
Yüz elli yıl önce daguerreotip fotoğraflardaki yüzleri ilk görenler, küçücük gözlerin 

kendilerine dikildiğine inanmışlardı; dünyanın bu tıpatıp kopyaları, böylesine kusursuz basılar 
ancak büyüyle açıklanabilirdi. Tekin olmayan bir yanları vardı. İpek'in anayurdu Türkiye'de, 
öteki Ortadoğu ülkelerinde gördüğümüz fotoğraf -çektirmekten-kaçınma eğilimi o kadar 
baskın olmasa da figür ve canlandırma sorunsalı sürmektedir; özellikle canlandırılan bir kadın 
figürüyse. Geleneksel sanat, "mimetik" canlandırmadan yana değildir. 
 

Türkiye her ne kadar bir ölçüde modernleşmiş bir ülkeyse de İslam geleneğinin 
etkisinin hala güçlü olduğu unutulmamalı; bu gelenekte puta tapma ve tasvir günahtır, hele 
model kadınsa. Bu, sanki kadının Tanrı gibi kutsallaştırılmasıdır. İpek Aksüğür Duben, 
İstanbul ve Ankara'daki müzeleri gezerken Gerome gibi Fransız ressamların etkisinde kalmış 
19. yüzyıl Türk ressamlarının yapıtlarından edindiği izlenimleri unutmamış. Onların model 
karşısında bir tedirginlik duyduklarını sezmiş. 

Belki de onu ülkesinin geleneğinde bastırılmış bir resim öğesini, kadın figürünü öne 
çıkarmaya iten, bu deneyimdir.  

Sonraları, "Şerife" dizisi üstünde çalışırken köy kökenli bir kadın olan modelinin, modelliğe rıza 
göstermeyeceğini görecekti. O zaman Şerife'nin giyebileceği türden bir giysi satın alıp içini doldurup 
Şerife'nin tipik modelini kendisi gerçekleştirdi. 

Bundan 7 yıl sonra fırçasındaki soyut dışavurumcu anlatımın hem Türkiye genelinde hem en 
eskiyle en yeninin kesiştiği ve içice barındığı İstanbul'daki yaşamına uygun düşmediğini kavrayan İpek, 
"Resmim o dönemde benim dışımda kalıyordu." diyor. 



Uluslararası sanat dilini akıcı bir biçimde kullansa da, Batı'daki yaşamla içlidışlı olsa da kendi 
kültürel köklerine dönmeden edemeyeceğini sezmiş o zaman.  

 

İpek, Topkapı Sarayı'nda ve özellikle Victoria ve Albert Müzesi'nin zengin İslam minyatürleri 
koleksiyonunu inceledikten sonra bugün vardığı noktaya doğru ilk adımını attı. Minyatürler onu birçok 
bakımdan etkiledi: Canlı renkleri, gerçek yaşamdan kaynaklanan ama şematize edilmiş figürleri, gerçeğe 
öykünmeksizin işlenen uzam tanımlamaları, kaligrafiden çerçeveye kadar her öğenin resmin kendisiyle 
eşdeğerli olduğu gerçeğini ortaya koyuşlarıyla. Minyatürler, uzam-zaman kaynaşmasının dizi dizi açılan 
haritalarıydılar. İpek için yeni bir başlangıç demektiler.  

Yine de o, geçit törenleri, taç giyme törenleri, savaşlar ve kutlamalar çizmeyecekti; sokak 
satıcıları, hokkabazlar yapmayacaktı. Modeli, örtülerinden sıyrılmış kendisi olacaktı. 

 
Atelye loşlaştı. Duvarlardaki sayfalar, aynalar gibi ışıldıyor. Gördüğümüz imge, İpek'in kendisi, 

aynı zamanda tam bir yabancı. Cepheden, profilden ya da boydan boya, kollar havaya kalkmış... Bu 
imgeler kendi aralarında diziler oluşturmak üzere düzenlenmiş, sık sık da Giacometti'nin yontularını ya 
da Kertesz'ın çarpıtımlarını çağrıştıracak bir özgünlükle yeniden üst üste bindirilmişler (elektrostatik 
kopyalarının kopyaları). Bu yineleniş, diziye bir tekdüzelik duygusu katıyor; yaşamın basmakalıplığını 
kabulleniş gibi. Burada zaman çizgisel değil; bana ayinlerini izlediğim tasavvufçu bazı tarikatların, 
sözgelimi öne arkaya yaylanarak ya da gittikçe daha hızlı dönerek ve aynı devinimlerin yinelenmesi 
sonucu kendilerini Tanrıya daha yakın bulan Mevlevi semazenlerin doruk-coşku anını hazırlayan sarmal 
döngüyü anımsatıyor. 

Resmine kendi çıplak bedenini yerleştiren İpek, bireyi dışlayan köklü bir kulluk geleneğine karşı 
çıkıyor kuşkusuz. Ama aynı zamanda o geleneğin bir kısmını devralmış: Figürleri Hıristiyan 
minyatürlerinin Madonna'sını getiriyor aklımıza. Örtülerinden sıyrılırken yeni örtülere bürünüyor: Dış 
çizgiler bulanıyor; gölgeler koyuluyor; gözbebeği odağını şaşırıyor; gövde, bir ışık ve gölge örtüsüyle 
sarmalanıyor.  

 
İpek'in imgeleri yapay olanla doğal olanı, Batı teknikleriyle Orta Doğu geleneklerini 

birleştiriyor. Büyük bir ustalıkla geçmişi ve geleceğe bakışı arasında bir köprü kuruyor. İşi için gerekli 
gereçleri kendi elleriyle yaparak, böylelikle bir şair gibi bilineni bilinmeyene dönüştürerek çekiminden 
kurtulamadığımız bir duyarlılık dünyasında neredeyse kıstırıyor bizi.  

 
Demek ki sonuçta, onun imgelerinin bir arkeologa gereksinimleri yok: Gelecekten söz ediyor 

onlar, ama ilerlemek için geriye bakmamız gerektiğinden de. İpek'in bütün çabası, bu çelişkiyi çözmede 
düğümleniyor. 
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