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Öz 

ngiltere ve Amerika da 1950 lerde paralel bir ekilde ortaya ç km olan Pop 
Sanat  yirminci yüzy l n ba l ca sanat hareketlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. 
Toplumsal de i im sürecinde reklam imgeleri ve resimli romanlar gibi kitle ileti im 
araçlar ndan al nan tema ve teknikleri kullan m yla yirminci yüzy l sanat na önemli 
aç l mlar sa lam t r. Pop sanat döneminde hakim olan soyut d avurumculu un bask n 
fikirlerine kar bir e ilim olarak yorumlan r. Soyut d avurumculu un elitist yakla m na 
kar popüler imgelerin kullan m n amaçlamaktad r. Pop sanat kulland imgelerin 
kültürel anlamda yayg nl yla geni halk kitleleri taraf ndan benimsenmi tir. Bu anlamda 
sanatç ve topluluk aras ndaki uzla may temsil ederken, ele tirdi i kültürün bir parças 
olmaktan kurtulamam t r.     

Anahtar Kelimeler: Pop sanat, kitle kültürü, popüler kültür  

POP ART IN SOCIAL AND CULTURAL TRANSFORMATION PROCESS 

Abstract 

Pop art which is emerged in the mid 1950s in Britain and in parallel in the late 1950s 
in the United States is one of the major art movements of the twentieth century. It is supply 
important expansions for twentieth century art. It is  characterized by themes and 
techniques drawn from popular mass culture, such as advertising images and comic books 
in social and cultural process. Pop art is widely interpreted as either a reaction to the     
then-dominant ideas of abstract expressionism. Pop art aimed to employ images of popular 
culture as opposed to elitist approach of Abstract Expressionism. Due to used images being 
widespread in culture, Pop Art is accepted by a broad audience. In this respect, while it 
represents a reconciliation between artist and community it cannot avoid to be a part of  
populer culture it criticise.  

1. Giri

 

Pop sanat, ç k noktas n nesnelerin ve dünyam z n gerçe inden almaktad r. 
Bu anlamda soyutlamalar nda içsel yakla mlar n gördü ümüz Soyut 
D avurumculuk ile kar tl klar içermektedir. Soyut D avurumculu un bir yorum 
gerektiren yakla m na kar n, geni bir izleyici kitlesine yönelen, s radan 
nesneleri, foto raf, televizyon reklamlar , bilbord afi leri, karton film imgelerini 
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kullanan pop sanatç lar n yap tlar büyük ölçüde ileti im araçlar ndan al nm 
imgelerle destekleniyordu.  

Pop sanat n tarihsel kökenleri Marcel Duchamp n da bu ak m içerisinde 
de erlendirildi i dadac lar n çal malar na kadar uzanmaktad r. Duchamp n 
ready-made leri s radan nesneleri sanatsal bir unsur olarak ele al rken, pop sanat 

günlük ya am n s radan dünyas na yöneliyordu. Kitle kültürünün görünümleri, bir 
bak ma ondokuzuncu yüzy l gerçekçi bir sanatç s ndan çok daha dolays z bir 
biçimde pop sanatç lar n yap tlar na yans yordu.  

2. Pop Sanat Ortaya Ç karan Toplumsal ve Kültürel Etmenler   

Pop Sanat n kökeni, olu tu u dönemin atmosferi içerisinde ele al nabilir. Bu 
atmosfer, Cohn Cage nin Black Mountain Collage deki dersleri, denemeleri ve 
konu malar nda belirginle ir. Cage ye göre Öznel deneyleri yans tan nesnel bir 
olu um yoktur. Nesne, sembol de il gerçektir. 1 Bu yakla n özellikle Picabia, 
Schwitters, Picasso, Rauschenberg ve Wesselman gibi sanatç lar n yap tlar nda 
beliren de i imi aç kl yordu. Her gün kullan lan nesnelerin güzel sanatlar kapsam 
içerisine al nmas n n yan nda, foto raf imgelerinin do rudan resim yüzeyine 
yap t r lmas , serigrafi yada litografi yöntemiyle aktar lmas sanatç lar n 
çevrelerindeki gerçe i ele al lar n n yöntemi oluyordu.  

Pop Sanat, tarihsel bak mdan Yeni Dadac l k ile benzer bir dü ünme 
biçimini içerir. Yeni- Dada n n Pop Sanat ak m

 

çerçevesinde, gerçek dadac l n 
(ready-mades, infantilisme, anti-art gibi e ilimlerin) 1960 lardan sonra, de i ik 
toplumsal ko ullarda, popüler kültür ve estetik kayg larla yeniden dirili i oldu u 
söylenebilir. 2 Modern ya am ko ullar nda do ada ba l oldu u yeri yitiren insan, 
ayn zamanda da geleneksel ve toplumsal yap ya ait uyum duygusunu yitirmi tir.  

Pop Sanat ak m n n ortaya ç kmas nda rol oynayan sosyo-kültürel etmenler 
oldukça karma kt r. Bu etmenlerden bir tanesi Amerikan seri üretim 
yöntemlerinde ortaya ç kan art t r. Makinele me ve gittikçe artan seri üretim, 
toplumsal ya amdaki ili kileri de de i tirmi tir. Ortaya ç k n n Amerika m yoksa 
ngiltere mi oldu u üzerinde oldukça tart lan Pop Sanat için daha belirleyici olan 

bir di er etmen de kitle ileti im ve tüm haberle me teknolojisindeki patlamalard r.   

Mekanikle tirilmi ya amda küçük burjuvan n k smen onaylad 
k smen de onaylamak zorunda kald bu garip ve fantezi sanata duyulan 
gereksinim artt kça, eski caz müzi ine eski filmlere, ve kapitalist toplum 
kapitalist toplum ve pazarlaman n araçlar olan geleneksel reklam imgelerine 
kar estetik bir duyarl l k, içsel bir be eni geli tirmi tir....Bu bak mdan 
<<modas geçmi eylerin modas >> Pop sanat ak m nda en belirleyici bir 

                                                          

 

1  Ne e, Erdok, Milliyet Sanat Dergisi, Pop un Kökenleri ve 1960 lar n Çe itli Ak mlar ndan             
Gelen Soyut-Ekspresyonist Pop Sanatç lar , say :143, 1975, s.11 

2  Adem, Genç, Dada (Antropi ve nedensizlik Aç s ndan Dadac Sanat Hareketlerinin 
Çözümlenmesine li kin Bir Yöntem Ara t rmas ), zmir, 1983, s.124 
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özelliktir. Bir bak ma birinin geçmi ine ili kin film ve plaklar n (yeni uzun-
çalar lara lara kaydedilmi eski müzik- genelde Blues diye an lan 1940 lar n 
caz parçalar ) eski ve yeniyi içermesi nedeniyle moda olmas n n uzun süre 
kullan lan ve toplum içerisinde belli ça r mlar olan marka lar n 
kullan lmas yoluyla elde edildi i san lan münevverlik etkisiyle do rudan bir 
ba lant s vard r. 3  

Bu anlamda Pop sanat , toplumsal ve kültürel de i im sürecinde yeni bir 
ya ama biçimi ve kültürünün simgesi olmu tur. II. Dünya Sava sonras nda 
Amerika Birle ik Devletleri nde endüstriyel geli imin sonuçlar ve gittikçe artan 
ulusal gelir, toplumda doyum tan mayan ve temeli tüketime dayal bir ya am 
biçimini olu turmaya ba lam t . Mutlulu u yaln z maddi ya am ko ullar nda 
arayan bu toplumun bireyleri, psikolojik olarak da bireysel özgürlü ün s n rlar n 
zorluyorlard . Bütün bu geli melerin sonucunda, geleneklere s rt çeviren ve 
toplumun de er yarg lar n önemsemeyen, istedi i gibi davranan bireyci insan tipi 
ortaya ç k yordu. Bireysellikte birle en tek tip insan yarat labilmesi, toplumsal 
üretim biçiminden kaynaklan yordu. Bireysel insan yap s n n olu mas ndaki bir 
di er etmen ise; II. Dünya sava n n olu turdu u olumsuz ko ullar ve bunlar n 
yaratt gelece e güvensizlik duygusuydu. Bu ku ak insan n, kendi yaratt 
teknolojik bulu lar n tutsa oldu unu görüyor ve yerle ik de er yarg lar na 
ba kald r yordu. Kendilerinin yaratmad bu çeli kiler dünyas nda, içinde 
bulunduklar bunal mdan kurtulmay , uyu turucu madde ve seks ya am nda arayan 
yeni gençli in davran lar , gerçekte tümden tüketim ekonomisine dönük yeni 
toplum biçimine tepkiden ba ka bir ey de ildi. 4 

Bireyci özgürlü ün s n rlar n n zorlanmas sanat devrimci bir dönemece 
getirmi ti. Üretim sürecinin topluma getirdi i ekonomik rahatl k, Amerikan 
toplumunun kültür olaylar ndan daha çok yararlanmas n sa lamakla birlikte, 
sanat n günlük ya am n bir parças olmas na yard mc olmu tur. nsan do as na 
ayk r olsa da, endüstrile me sonucu olu an büyük kent ya am n n gereksinimleri, 
tüketim mal özelli i ta yan nesnelerin üretimini zorunlu hale getirmi tir. Bunlar 
k sa ömürlü ve kullan ld ktan sonra at lan nesnelerdi. Bu yönden, sanayile me 
sürecini tamamlayan Amerikan toplumunun tüketici özelli i sanat na da 
yans makta, kal c olmak amac nda olmayan ve sürekli de i im ta yan yap tlar 
üretilmektedir.   

3. Pop Sanat E ilimleri 

Pop sanatç lar , reklamc l kta kullan lan kitle ileti im imgelerini yeniden 
gündeme getiriyorlard . çerisinde ya ad klar tüketim toplumuna ait mitleri, kendi 
yap tlar nda kullan yor bu ekilde yap tlar na daha geni bir toplumsal de er 
katmay amaçl yorlard .   

...pop sanatç s kamuoyunun iyi bildi i figürleri ve Bat Dünyas nda 
y llardan beri dizi üretimin simgeleri haline gelmi motifleri belli bir amaçla 

                                                          

 

3  Adem, Genç, a.g.e...., s:126-127 
4  Zafer, Gençayd n, Pop Sanat - Gençli in Sanat ve Kültürü, Boyut Dergisi, 3/4, Haziran 1984:11   
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kullanmaktad r. Israrla yinelenen özellikleriyle her yerde kar m za ç kan 
reklamc l n, resimli dergilerin, görsel dilini tuval resmine kullanmakla, 
resimle grafik sanatlar aras ndaki geleneksel çizgi ortadan kald r lm t . 
Resim sanat ndan bask imgelerinin kullan lmas yoluyla elde edilen 
yüzeysellik etkisi, tual içeri indeki imgelerle tualin kendisi aras nda yeni 
ili kileri do urmu ve bu aç dan sanatç lar de i ik sorunlarla kar kar ya 
getirmi tir. Bilindi i gibi Grafik bask imgelerinin kendilerine özgü bir 
görünümü vard r; bu imgeler genellikle frontal bir duru ta olmamalar na 
kar n, frontal, yani önden görülüyormu gibi bir etki yarat rlar, Bu, frontal 
görünümlü imgelerin düz bir yüzey  etkisi yapacak biçimde tual üzerine 
aktar lmalar sonucunda, imge ile tual aras ndaki ili kiler son derece önemsiz 
bir düzeye indirgenmektedir. Buna ba l olarak tual üzerindeki nesnenin 
imgesi bir resim olarak de il de nesnenin kendisiymi gibi alg lan r. 5 

Amerika da pop sanat, figüratif yönü kadar günlük objeleri ve s radan 
konular kullan m yla da soyut d avurumculu a kar bir e ilim olarak 
alg lanm t r. Andy Warhol un yap tlar bize Walter Benjamin in mekanik 
yeniden üretim ça nda sanat eserinin auras n kaybetmesi ile ilgili dü üncelerini 
tekrar örnekler. Warhol zaten bir imge olan yeniden üretme üzerine 
odaklan rken, yap tlar mekanik yeniden üretim sürecinin anlat m na 
dönü mektedir. pek bask lar nda orijinali olmaks z n kopyalar kullan m yla bir 
anlamda, sanat eserinin orijinalli i dü üncesini tersine çevrilmi tir. Warhol un 
çal malar nda  orijinalin yerini, gazetelerden kesilen foto raflar alm , her ey 
gerçek objeden uzakla m t r.   

Warhol un ipek bask lar ve filmlerinde kendisi yeniden üretilen 
mekanik yeniden üretim sürecinin ürünleri, öz ve görünü ün, gösteren ve 
gösterilenin, varl k ve anlam n ikili ini ortadan kald r r. Marilyn Monroe 
böylece yaln zca bir imge olarak anlams z bir tekrarla belirsizle tirilen bir 
parodi olarak üretilir. 6 

Günümüzde nesne kültürünü olu turan M. Duchamp n Ready-Made leri 
sanatç n n geleneksel anlamdaki tuali terketme giri imi olarak de erlendirilebilir. 
Duchamp ready-made lerle, her tür yarat c deneyimi yads mak amac yla 
nesneler aras nda bir seçim yapm t . Joseph Cornell, garip ve çekici kolajlar yla, 
Stuart Davis ise yay n organlar ndan ald harf ve biçimleri ekledi i resimleriyle 
bu yolu açm lard r. Jim Dine ve Cleas Oldenburg un çal malar Soyut 
D avurumcu sanatç lar n yap tlar yla benzerlikler içerir. Dine a göre Nesne, 
sanat yaratmas nda t pk boyan n kullan ld gibi kullan l r ve hayat sanata 
dönü ür. 7 Wesselmann n hamburger, kahve, domates gibi nesnelerle boyad 
ölü do alar , Andy Warhol un Monroe, Presley gibi ünlüleri konu ald 
resimleri, Johns un Amerikan bayraklar ve ni an tahtalar ndan olu an resimleri 

                                                          

 

5  Adem, Genç, a.g.e...., s:129 
6  Anna, Pritchard, Envisaging the Possibilities for Art in the Age of Mechanical Reproduction, 

Consumer Culture and the Pervasivesness of the Media: Andy Warhol, Deepsouth v.6.n.3  (Spring 
2000) 

7  Ne e, Erdok, a.g.e., s:12 
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ve Rauschenberg in gazete ve dergi foto raflar n kulland resimleri, Amerikan 
ya am biçiminin anlat m durumundad r.   

4. Sonuç 

Sanatta bir yenilik olarak kabul edilen Pop Sanat , izleyici taraf ndan 
kulland nesnelerin kendi kültürünün bir parças olarak de erlendirilmesiyle 
büyük ölçüde kabul görmü tür. Bir anlamda sanatç ile çevresindeki toplumun 
uzla mas d r. Ba lang çta tüketim toplumunun ürünlerini, sanatsal bir içerikle 
yeniden sunan pop sanat , bir süre sonra ele tirdi i toplumun bir parças olmaktan 
kurtulamam t r. Bununla birlikte pop sanat bak aç s ndaki yenilik kadar konu 
zenginli i, teknik ve uygulamalardaki yenilikleriyle yirminci yüzy l sanatsal 
e ilimlerinde birçok geli me için öncü bir tav r üstlenmi tir.                        
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