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Kazim Karakaya'nin Yasami ve Sanati: Heykel Icin Yasamak

Oguz Erten ve Zeynep Sayin'in Turkiye'de cagdas heykel sanatinin onde gelen isimlerinden biri olan Kazim

Karakaya'nin yasami ve 1990'li yillarin basindan bu yana suregelen sanat pratigini ele alan Kazim Karakaya: Heykel Icin

Yasamak adli calisma Bozlu Sanat Yayinlari'ndan cikti. Iki bolumden olusan kitabin ilk bolumunde Erten, sanatcinin

yasami ve yapitlari hakkinda biyografik bir okuma sunuyor, ikinci bolumde ise sanatci ve yapitlari uzerine kuramsal bir

yazi kaleme alan Zeynep Sayin'in metni yer aliyor.

Oguz Erten, Kazim Karakaya ile uzun sure boyunca yaptigi gorusmeler neticesinde kaleme aldigi metinde, Karakaya'nin

form dilini olusturan temel unsurlari sanatcinin Ankara'da baslayan cocukluk yillarindan Hacettepe Universitesi Guzel

Sanatlar Fakultesi Heykel Bolumu'ne ve oradan da Istanbul'a uzanan yasami ve sanatsal kariyerine referanslar veren

biyografik gondermeler esliginde okuyucuya sunuyor. Erten, sanatci icin yazdigi kapsamli metinde arastirma ve

calismayi her zaman ilk siraya koyan, duslerinin pesinden kosarak kendi gercekligini yaratan Karakaya'nin kendini

kesfetmesi, sanatini bulmasi, malzeme ayrimi yapmadan ilerlemesi, heykellerinin malzeme ve form olarak 'donusmesi'

uzerinde duruyor. Erten, 'Heykel Icin Yasamak' baslikli yazisinda; 'Her attigi adimda, her tanistigi kiside, her okudugu

kitapta, her yaptigi sergide heykelini bir ust noktaya goturmeye calisir. Denenmeyeni denemeyi, akla gelmeyeni

getirmeyi, zorluklari dusunmeden yapmayi zevkli bir oyun gibi secer.' sozleriyle Karakaya'nin kavramsal olarak guclu

okumalar sunan yapitlarinin yaratim gucundeki sinirsizligina deginiyor.

Zeynep Sayin ise Kazim Karakaya'nin yapitlarini elestirel bir dille analiz ettigi metninde 'Tanrinin Bildigi Kuldan

Saklanmazmis' basligini kullanarak, sanatcinin yapitlari uzerine kuramsal bir okuma sunuyor. Sayin, Karakaya'nin erken

donem islerinden baslayarak yillar icinde degisen, donusen, uzun suren okuma, arastirma ve calismalar sonucunda

ortaya cikan farkli donemleri uzerinde durarak, okuyucuyu derinlemesine bir dusunme ve sorgulamaya itiyor. Sayin,

adeta bir 'tas ustasi' olan Karakaya'nin malzemeyle kurdugu iliskiyi soyle yorumluyor: '?Tasi kaldirdiginda milyarlarca

yildir biriktirdigiyle kaldiriyor, keskiyle doganin anisini yontuyor, hicbir zaman olmemis olan tasa can veriyor, kendi

olumunu islerken tasi canlandiriyordu. Yuk tasimayan hicbir sey yoktu, tasi yuklerinden bosaltirken hayata cagiriyor, tasi

ona yuklenen anlamsal vaatleriyle (sonsuzluk/olumsuzluk/anitkabirler vb.) degil, semptomlariyla tartiyordu.'

?Kazim Karakaya: Heykel Icin Yasamak'i satin almak icin contact@bozluartproject.com adresiyle temasa gecebilirsiniz.
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