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“The death of interpretation is to believe that there are signs, signs that exist primarily, 
originally, really, as coherent, pertinent, and systematic marks […] the life of interpretation, on the 
contrary, is to believe into the existence of interpretations”

M. Foucault

 In the early 80’s, I remember there was a book called “From Symptom to Diagnosis”, which was 
one of the rare Turkish books that a student of medicine can benefit from. I never forgot the name of the 
book, even though I forgot its contents. Neither medicine nor painting can be reduced to one another’s 
terms. It is useless to tell what we see; we need to describe it. And this is the meeting point of medicine 
and art. Symptoms are the whole of signs, simulacra, metaphors and simulations. But it still may not be 
enough for “diagnosis”, just as in our similar efforts to reach “painting”.

Perhaps that is why ancient cultures have always simplified and transposed the complexity of signs, 
simulacra, languages, metaphors and simulations into tangible objects (art works). (The “dogus” of 
Japanese culture are specimens from 14.000 years ago.) And from there they have reached diagnosis 
and treatment. 

Today, in spite of all the progress in art and medicine; neither the symptoms of medicine, nor the 
simulacra, metaphors and signs of art in the same parallel, have basically ever changed, since the basic 
common ground is always the same: the human. 

(to be continued)
Doğu Çankaya

According to Rollo May, the author of “The Courage to Create” what makes the survey of the creative 
activity difficult is its being an encounter between two poles. In describing these two poles May says 
“Although it is sufficiently easy to discover the person constituting the subjective pole, it is harder to 
describe the objective pole, the “world”, or the “reality”.

In another perspective these two poles, are also expressed with the most universal terms: 
“Existence” and “Absence”. 

The world that the artist creates is one that harbours this duality in itself every single time. 
Subjective pole carries marks of their self-existence, whereas the subjective pole is a world and a 
reality that s/he identifies, designs, associates, and differentiates all over again. 

The Diaries of Doğu stands in the intersection where Doğu pursuits his past in his own existence, 
and where he unites his painting, his sculpture and his poetry with his present day. Fragments of the 
poems he has written 15 years ago represent the depth of the person he is today, the choice of colours, 
figures and the variety of materials he uses in his paintings and sculptures represent his current world 
or his reality.

 Each page of the diary illustrates the encounter of the painting with writing, the encounter of the 
artist with himself and the new life that he presents to us by passing through the courage to create in 
every step of the way. 

The Diaries of Doğu starts, but does not end here. It draws us into its dual encounters until it 
continues with a brand new page.

İpek Çankaya

“ Tutarlı, denk düşen ve sistemli işaretler olarak göstergelerin, öncelikle özgün olarak ve gerçek 
olarak var olduğuna inanmak, yorumun ölümü demektir. Buna karşıt olarak, yorumun yaşamı, sadece 
yorumların var olduğuna inanmaktır “

M. Foucault

1980’lerin başında Türkiye’de bir tıp öğrencisinin faydalanabileceği az sayıda Türkçe kaynaklardan 
birinin “ SemptomdanTeşhise” adlı bir kitap olduğunu hatırlıyorum. Kitabın içeriğini unutsam da ismini 
hiç unutmadım.

Ne tıp bilimi, ne de resim birbirinin terimlerine indirgenebilir. Ne gördüğümüzü söylememiz 
boşunadır, gördüğümüzü tarif etmeliyiz. 

Tıp ve resmin birleştiği nokta da budur işte; semptomlar bir işaretler, imgeler, mecazlar, 
benzetmeler bütünüdür. Ama yine de “teşhis” için yetmeyebilir tıpkı aynı kavramları kullanarak 
yaptığımız şeyin “resme” varmak için yeterli olamayacağı gibi.

Kadim kültürler belki de bu yüzden göstergeler, imgeler, diller, mecazlar, benzetmeler karmaşasını 
her zaman elle tutulan nesnelere (sanat eserlerine) indirgemişler ve aktarmışlardır. (Japon kültürünün 
“dogu”ları 14.000 bin yıl önceden gelen örneklerdir.) Oradan da teşhise ve tedaviye ulaşmışlardır.

Günümüzde sanat ve tıp bilimindeki bunca gelişmeye rağmen, tıbbın semptomları, sanatın bu 
paraleldeki imgeleri, mecazları, göstergeleri temel olarak değişmemiştir çünkü ortak payda hep 
aynıdır: insan.

(devam edecek)
Doğu Çankaya

Yaratma Cesareti adlı kitabın yazarı Rollo May’e göre, yaratıcı edimin incelenmesini zor kılan 
şey, onun iki kutup arasındaki bir karşılaşma olmasıdır. May bu iki kutbu tanımlarken “Öznel kutbu 
oluşturan kişiyi bulmak, ortaya çıkarmak yeterince kolay olsa da, nesnel kutbu, “dünya”yı ya da 
“gerçeklik”i tanımlamak çok daha zordur” der.

Bu iki kutup, bir başka bakışla, en evrensel iki terimle de ifade edilmektedir: “Varlık ve Yokluk”. 

Sanatçının var ettiği dünya, her seferinde, içinde bu ikiliği barındıran bir dünyadır. Öznel kutup 
öz varlığından izler taşır, nesnel kutup ise yeniden tanımladığı, tasarladığı, benzettiği, kaynaştırdığı, 
ayrıştırdığı bir dünya ve bir gerçekliktir.

Doğu’nun Günlükleri, Doğu’nun kendi varlığının, geçmişinin izini sürdüğü, resmini, şiirini bugünüyle 
birleştirdiği bir yerde duruyor. 15 yıl önce yazdığı şiirlerinden parçalar bugün olduğu kişiyi oluşturan 
derinliği, resim ve heykellerin bütününde kullandığı renkler, figürler ve malzeme çeşitliliği ise bugünkü 
dünyasını ya da gerçeğini temsil ediyor.

Günlüğün her sayfası resimle yazının karşılaşmasını, sanatçının kendiyle karşılaşmasını ve her 
adımda yaratma cesaretinin içinden bir kez daha geçerek bize sunduğu yeni bir yaşamı gözler önüne 
seriyor. 

Doğu’nun Günlükleri burada başlıyor; ama burada bitmiyor. Bir dahaki sefere yeni bir sayfayla 
devam edene kadar bizi bu ikili karşılaşmaların içine çekiyor.

İpek Çankaya
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GÜNLÜK 1, karışık teknik, 85x170 cm., 2013, imzalı 
DIARY 1, mixed media, signed

Detay / Detail Detay / Detail
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GÜNLÜK 2, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
DIARY 2, mixed media, signed

Detay / Detail

Detay / Detail

Detay / Detail

Detay / Detail
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GÜNLÜK 3, karışık teknik, 85x170 cm., 2013, imzalı 
DIARY 3, mixed media, signed

Detay / Detail Detay / Detail
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HEYKEL 1, karışık teknik, 136x20x20 cm., 2013, imzalı GÜNLÜK 4, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
SCULPTURE 1, mixed media, signed DIARY 4, mixed media, signed

Detay / Detail

Detay / Detail
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GÜNLÜK 5, karışık teknik, 85x170 cm., 2013, imzalı 
DIARY 5, mixed media, signed

Detay / Detail Detay / Detail



14 15

GÜNLÜK 6, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
DIARY 6, mixed media, signed

GÜNLÜK 7, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
DIARY 7, mixed media, signed

Detay / DetailDetay / Detail
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GÜNLÜK 8, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
DIARY 8, mixed media, signed Detay / Detail
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GÜNLÜK 9, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
DIARY 9, mixed media, signed Detay / Detail
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HEYKEL 2, karışık teknik, 136x20x20 cm., 2013, imzalı GÜNLÜK 10, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
SCULPTURE 2, mixed media, signed DIARY 10, mixed media, signed

Detay / Detail

Detay / Detail
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GÜNLÜK 11, karışık teknik, 85x170 cm., 2013, imzalı 
DIARY 11, mixed media, signed

Detay / Detail
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GÜNLÜK 12, karışık teknik, 100x130 cm., 2013, imzalı 
DIARY 12, mixed media, signed Detay / Detail

Detay / Detail

Detay / Detail
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GÜNLÜK 13, karışık teknik, 85x180 cm., 2013, imzalı 
DIARY 13, mixed media, signed

Detay / Detail
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HEYKEL 3, karışık teknik, 136x20x20 cm., 2013, imzalı GÜNLÜK 14, karışık teknik, 85x170 cm., 2013, imzalı 
SCULPTURE 3, mixed media, signed DIARY 14, mixed media, signed

Detay / Detail

Detay / Detail
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GÜNLÜK 15, karışık teknik, 85x170 cm., 2013, imzalı 
DIARY 15, mixed media, signed

Detay / Detail Detay / Detail
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