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Theoria



ADLAR ORMANINDA BİR GEZİNTİ 
Nil Göksel 

1. Görünme, Rene Magritte, 1928

 “Adını kaybetmek istemezsin değil mi?” Lewis Caroll’un öyküsünde başının etrafında dolanan bir sivrisinek 
Alice’e böyle sorar. Alice adını kaybetmek istemez. Oysa bir ada sahip olmamanın iyi yanları da olabilir: Bir 
adı olmazsa öğretmeni Alice’i çağıramaz. Öğretmeni ona “miss” yani hanımefendi –ve aynı zamanda 
“kaçır”- demek zorunda kalır ki; o zaman da Alice’in dersten kaçması, dersi kaçırması meşru hale gelir. 
Dersleri kaçırmak iyidir ama tehlikelidir de. Alice nesnelerin adlarının olmadığı ormana girmekten bu 
yüzden çekinir ve başka bir adla adlandırılmaktan korkar. Ya Alice’e Alice değil de başka bir şey denseydi? 
Alice adların olmadığı bir ormanda kaybolursa şeylerin olduklarından başka türlü olduğu bir alana sıkışıp 
kalır, sonsuza kadar gözden kaçmış ve Aliceliğini elinden kaçırmış olarak. Adların kaybolması korkunçtur 
ancak daha kötüsü de vardır: Adlardan başka hiçbir şeyin olmadığı bir orman: Nesnesiz bir ad ormanı.  

Hepimiz Alice’nin yuvarlandığı deliklere yuvarlanıyoruz. Böyle bir delikten adların mutlak olarak olmadığı 
bir ormana düşmek nasıl olurdu? Burada parçalanma kendine bakabilmeyi olanaksız kılmayabilir. Bu bakış 
dolanmayan, kendine dönmeyen, katlanmayan, yönelmeyen bir şey olurdu elbette. Bakıyor olma doğrudan 
görünüyor olma gibi olurdu ama görünme denilen şey de zaten tümüyle poiesis olacaktı. Bir ad okur-
yazarının girmeyi beceremeyeceği bir orman; sanatın ortadan kaldırılmış olduğu an. İstisnai bir güzellik ama 
kendini bir hedef olarak koymaya asla izin vermeyecek bir şey. İçine girildiğinde adları yutan bir orman ise 
tam da sanata özgü bir harikalık olabilir. Fiillerin işaretlenmesi. Gösterilen ve de gösterilemeyenleri 
tarafından korkunç bir tehdit altında bırakılmış gösterenler. Her an dağıtılma, altüst edilme, sakat bırakılma, 
göz ardı edilme tehdidiyle de olsa ortaya çıkabilenler. Yine de adlardan çok o kadar fiillere yakınlar ki yalan 
söyleme güçleri umursanmıyor ve o kadar umursanmıyor ki poietik olan hâlâ orada görünebiliyor. 
Nietzsche’nin deyişiyle burada “görünüşlerin görünüşleri” var. Ama sanat tarihi başka tür bir ormandır. 
Nesneler sanki varmış gibi görünür. Sonsuz bir yer değiştirme, sonsuz ad değişimi ve sonsuz hile. Fiilin gücü 
zayıflar ve her şey tastamam bir gösterge halini alır. Umberto Eco haklıysa ve gösterge kendisiyle yalan 
söylenebilen bir şeyse, yalan burada dikkate almamız ve kesinlikle takip etmemiz gereken bir şey 
dönüşmüştür. Sanatın her türlüsü artık yalan alanındadır ve bu, bulunuyor olmanın değil görmenin alanıdır. 
Ama bir de adlardan başka hiçbir şeyin olmadığı bir orman var. Poiesisin nasıl katıksız bir dilsel düşünmeye 
dönüştüğünün seyrine dalınabilecek bir yer. 



2. Muhtelif  Kötülüklerin Çözümlemesi, Paul Klee, 1922

Poiesis ölü. Agamben’in dediği gibi tümüyle köleleşmiş bir dünyada praksis kavramının daha kıymetli 
kılınıp egemen hale getirildiğinden poiesis ölü. Ama sadece bu kadar da değil. Çünkü teori hiçbir zaman 
tahttan indirilmedi. Sadece geç kapitalizm teorinin göstermelik kutsallığına halel getirmeden el 
çabukluğuyla onu praksise indirgedi. Çünkü hiç kimse, teorisyenler bile çalışmanın, belirli bir hedef 
tarafından güdülenmenin kutsandığı praksis kavramından kaçmamalı. Çirkinlik yalnızca öğelerin birbirine 
indirgenmesinde değil, bu üçlü bölümlemenin kendisinde. Yapılacak şey poiesisi tekrar düşünmek ve onun 
genişliğinde diğer ikisine ait temel niteliklerin de zaten ortaya çıkacağını görmek olurdu. Bir ayrım 
varsaymayınca birinin diğerine indirgenmesi ya da birinin diğerlerini ele geçirmesi mümkün olmazdı. 
Çünkü her ayrım indirgenme ya da ötekini yok etme tehdidini taşır. Bu yüzyılın sanatı da bundan farklı bir 
şey olamazdı elbette: Praksiste teorinin çözünmesi ve bunun kutsanması.

Gösterge adlaşmadır ve fiile kasteder. Ama kim praksis kutsamalarından bu saatten sonra vazgeçecek? 
Teorinin keskinliği, praksisin güdümü olmaksızın her şey korkunç görünür. Bütünselliği desteklemeyen bir 
kültür her zaman ayrımlar türetir ve bir şeyi bir şeye tercih eder. Bu çürümedir. Kiç bir kültür ise tüm 
biçimleri tek bir şeye dönüştürür. Bu da oluşun olanaksızlaştırılmasıdır. Haritada işte tam buradayız. 

Safça düşünmenin akıl yürütme, görsel yaratımın imgesel yığılma olduğunu sanıyoruz. Zihnin işlevlerini 
göstergeleşmeye mahkûm ettik. Zihni dilsel olana, resimselliği imgeye indirgedik. 

Zihin imgeleri kullanır ama resmederek işler. Burada resmetmek resimle değil poiesisle ilgili. Poiesisin 
genişliği de zaten burada; resimle, şiirle sınırlandırılabilecek bir şeyden değil, düpedüz düşünmeden 
bahsediyoruz. Zihnin resmettiği gösterge diyemeyeceğimiz bir şeydir. Düşünmeyi tek bir biçime 
indirgemek, örneğin dilsel olana, bu devasa gücü heba eder. 



İmgenin arkası önü, bir yönü yoktur. Onda hareket/anlam yanılsamasını yaratan bir uyarıcıya dönüşmesidir. 
Yarattığı tepki onu bir ilişiklilik içindeymiş gibi gösterir. Oysa imge sonsuz bir bekleme halidir. Bekleyişin, 
sonsuza ertelemenin özgürlüğün tek olanağı olduğuna inanmak kiç bir kültürde kapana kısılmış olanın 
umutsuzluğudur. Bu umutsuzluğa düşmeden önce görsel düşünmenin salt imge yığılmalarıyla ilerlemediği yine 
de kabul edilebilirdi. Ama imgenin çılgın çeşitliliği beklenen şeyi unutturmayı başarıyor. Dile indirgenmiş sanat 
coşkulu bir varsayım tarafından sürüklenmekten hoşlanıyor: zihnin uyarıcılara verdiği tepkinin bir düşünme 
olduğunun. Ancak “olguların resimleri” (imgeleri demeli) olan bir dil sadece gerçekliğe işaret edebilir ama bir 
şey resmetmez. Wittgenstein eğer konuşulamadığı yerde susulmalıdır önermesine ulaştıysa bu, imgeler veren 
bir dilin gerçekte bir resim veremez olduğu içindir. 

Resimsel çoğalıp gider. Düğümler, sarar, eğirir. Her şeyi her şeyin modeli olarak kullanabilir. Her şeyden her 
şeyi türetebilir. Tepkisellikten beslenmez, çünkü tepkisel hız keser. Her an kendini en başından üreten bu 
kurgunun sonsuza kadar yayılacağı düşünülebilir, ancak hava hep kararır. Kullanılan ve tümüyle kırılmamış bir 
model, kullanıldıkça doğal olarak kendi içine çöken model ya da oluşturulamayan bir yenisi akışı durdurur, 
zihni sessizleştirir. Kullanılan modelin tutunduğu nedensellik zihni kilitler. Köşelerde bekleyiş başlar. 
Nedenselliğin katlanılmaz başarısızlığı zihni kararsız kılar. Ama hareket arzusu karşı konulmazdır. 
Kararverilemezin sonsuz ertelemesiyle bekleyiş heyecanlı bir koşuşturma gibi görünür. Resimsel olan 
kurgudur, doğru kararlarla değil modellemelere işler. Düşünmenin ve de her tür düşünmenin bu tür bir 
resmetme işlemiyle yürütüldüğünü varsayabiliriz. Bu yüzden resimsel olan imgelerin (göstergelerin, adların, 
kavramların, sözcüklerin, imlerin ya da başka ne denilecekse) toplamından fazlasıdır, çünkü o poietiktir. 

Sanat tarihi tuhaf bir yol izliyor. Sanat dil tarafından zapt edilmiş. Bu zapt edilişi yakalayabilmek için yapıtların 
adlandırılışından yola çıkılabilir. Bu, kestirme gibi görünüyor ya da bir başkasına tarif edilmesi daha kolay olan 
bir yol gibi. Böylece dilin, adlaşmanın sanata nasıl yaklaştığı ve en sonunda poietik olanın nasıl imgesele feda 
edildiği fark edilebilir.   

3. Savaşın Kökeni, Orlan, 1989

Modernizme gelinceye dek sanatçılar için adlar önemsizdir. Binlerce Meryem’e müjde, son yemek, İsa’nın 
çarmıhtan indirilişi resmi vardır. Bir yapıttan bahsedebilmek için örneğin Fre Angelico’nun Meryem’e Müjde’si 
demeniz gerekir ama bu da yetmez. Çünkü pek çok ressamın olduğu gibi Fre Angelico’nun da tek bir 
Meryem’e müjdesi yoktur. Sanat patronajının saray ve kiliseden burjuva sınıfının oluşturduğu sanat piyasasına 
geçmesiyle birlikte yapıtların adlandırılması bir gereklilik halini alır ve adlandırmalar genellikle sanat tüccarları 
ya da koleksiyoncular tarafından yapılır. 



Gerçekte sadece birine anlatmanız, satmanız ya da sanat tarihi içinde bir yere yerleştirmeniz gerekmesi 
durumunda bir yapıtın ada ihtiyaç vardır. Görsel yaratım bakışın önünde basitçe var olarak işini yapar. Ad 
fazladır. Ama sanat pazarı oluştuysa sanat tarihi denilen bir şeyin yaratılıp kurumsallaştırılması gerekecektir. 
Sanat tarihinin yan ürünü de sanat eleştirisi olacaktır. Bu, adların gerekliliğinin ilk fazıdır. Burada adlar basit 
işaretler, betimlemelerdir. Yapıtların dışında dururlar. Yapıtın anlam dünyasına ilişkin fazladan bir şey 
söylemez, anlamı genişletmez, çelişkiye sürüklemezler. Dilde adlara verilen görevi yerine getirirler: 
Yineleme ve taşımacılık. Yapıtı iletilmesi gereken yere –katalog okuyucusuna, eleştirmeni takip eden 
koleksiyoncuya ve eğer piyasada bir değeri olabilecekse sanat tarihindeki o güzide yerine- taşırlar. 

İkinci faz adların giderek yapıta eklemlenmeleriyle başlar. 1866’da böyle ilginç bir örnek ortaya çıkmıştır 
bile. Courbet bacaklarını açarak yatmış çıplak bir kadının vajinasını resmeder. Resim, bir yandan sanat 
tarihinin kadın cinselliğini haz malzemesi yapan tipik erkek izleyicinin yüceltilmiş erotik arzularını boşa 
çıkarır bir yandan da yeni bir erotik söylem kurar. Ancak yapıtı ayrıcalıklı kılan sadece bu cüretkârlığı değil, 
adıdır. Courbet resmine L’origine du Monde yani “Dünyanın Kökeni” (ya da Enis Batur’un 
Türkçeleştirmesiyle “Dünyanın Başladığı Yer”) demiştir. Bu ad resmin anlatısının bir parçasıdır. Courbet 
yalnızca bir resim değil, bir ayağı dilde olan bir metafor yaratmıştır ve sanatı için kullandığı araçlara dilsel 
olanı da eklemiştir. Bu bir genişlemedir, çünkü resimselliğin mecbur olduğu düşünülen yollarını eğip büker 
ve bu yolların eğilip bükülebileceğini gösterir. Ama bu aynı zamanda uzak gelecekteki bir tehlikenin işareti 
olarak da görülebilir. Tüm düşünme biçimlerini hızla dilsel olana terk etmiş bir kültürün karşı karşıya 
kalacağı bir tehlike: Belirli bir aracı egemen kılarak poiesisin öldürülmesi.  

Whistler da Courbet’ye benzer biçimde olmasa da resimlerini kendi zamanına göre alışılmadık biçimlerde 
adlandırır. En bilinen resmi “Gri ve Siyah Düzenleme No.1: Sanatçının Annesinin Portresi”dir. Whistler’ın 
resimlerine seçtiği adlarda bolca senfoni, armoni, düzenleme, noktürn gibi müzik diline ait terimler kullanır. 
“Mavi ve altın Sarısı Noktürn: Southampton Nehri”, “Mor ve Gümüş: Derin Deniz”, “Gri ve Siyah 
Düzenleme No. 2: Thomas Carlyle’nin Portresi”, “Kahverengi ve Altın Sarısı”, Whistler’ın yapıtlarına 
verdiği adlardan bazıları. Ancak bu adlar ressamın resimle müzik arasında bir benzerlik kurmaya 
çalışmasından çok daha başka bir şeyi gösterir bize: Whistler resimlerini kategoriler halinde düşünmektedir. 
Resmi temel öğelerine ayırır, yani onu soyutlar. Her soyutlama bir kategoriyi oluşturur. Belirli bir 
kategorilerin altında belki sonsuz sayıda resim yapılabilir. Bu yüzden Whistler kimi zaman resimlere 
numaralar da ekler. Böylece tekler ait oldukları uygun tümellerin altına yerleştirilirler. Whistler’ın 
resimlerine verdiği adlara ilişkin tercihi müzikten çok, mantıkla ilgilidir.  

Batı sanat tarihi takip eden yüzyılda soyutlama biçimlerine teslim olur. Bu aynı zamanda dilin yüzyılıdır. 
Bakmanın, anlamanın evrensel biçimini matematikte, fizikte arayan son üç yüz yıldaki yaklaşım yirminci 
yüzyılda ilgisini tümüyle dilin kendisine vermiştir. Avrupa’da Saussure dilsel göstergelere ilişkin 
çalışmalarını yaparken Amerika’da Peirce gösterge ilişkilerini ayrıntılı bir biçimde betimlemeye ve buradan 
sağlam mantıksal bir yapı çıkartmaya çalışır. Yirminci yüzyılın başlarında Russell ve Frege modern mantığın 
temellerini atar ve daha öncekilerden farklı olarak matematiğin mantıktan türetilebileceğini, matematiğin 
mantığa indirgenebileceğini savunurlar. Bu amaçla özne ve yükleme dayalı hantal klasik mantık yerine 
değişkenlere ve fonksiyonlara dayalı bir mantık geliştirirler. Bunu yaparken de dilbilgisini temele alırlar. 
Mantığa ve dile ilişkin çalışmalar tüm yirminci yüzyılın temel ilgisidir. 



Yirminci yüzyılda yaşanan bu eğilim sıklıkla “dilsel dönüş” olarak dile getirilir. Dili anlamak, bizi nasıl 
hataya sürüklediğini ya da bizi nasıl biçimlendirdiğini anlamayı sağlar. Mantıkçıların çalışmalarının bir 
sonucu olarak temel mesele anlamlı ile anlamsız olanı birbirinden ayırmak, dili bizi hataya ya da kuşkuya 
düşürmeyecek kadar saf, düzgün bir hale getirmek ve böylece evrensel bir dilin şemsiyesi altında uyuyan 
sağlam akla ulaşmaya çalışmak olur. Mantığa hayranlık ve dili temizlemeye yönelik güçlü arzuya karşı 
yüzyılın ortalarında başka bir tepki gelişir. Dilsel dönüşte gündelik dilin karmaşıklığını, karanlığını, 
çarpıtmalarını bertaraf etmeye çalışmak yerine bu karanlığı uğraşmaya değer bulan ikinci bir eğilimdir bu. 
Yüzyılın en etkili düşünürlerinden Wittgenstein’ın bir ayağı Tractatus’la ilkinde, öbür ayağı Felsefî 
Soruşturmalar’la ikincidedir. Dil yalnızca gündelik dilden mantıksal dilden de ibaret değildir üstelik. 
Yazınsal yapıtlar, masallar, gelenekler, şehirler, hatta moda birer dil olarak düşünülmeye başlanmıştır. 
Yapısalcılık da arkasından gelen post-yapısalcılık da bu genişleyen alan içinde dilin düzeni düzensizliği, 
yalanı hakikatperverliği, gizli gündemleri, erkle ilişkisi çerçevesinde yürütülen tartışmalardır hep. 

Sanat da kendi dilsel dönüşünü yaşar. Üstelik felsefedeki dilsel eğilim her sanat hareketinde bir biçimde 
belirir.  

4. Dört Renk Dört Sözcük, Joseph Kosuth, 1966

Yirminci yüzyılın soyutlama hareketlerinin temel özelliği sanatı bir dil olarak görmesi ve bu dili en saf haline 
getirmeye çalışmasıdır. Malevich’in süpermatizm’i ve Klee-Kandinski tarzının yirminci yüzyıl sanatındaki 
soyutlama eğiliminin iki karşıt ucu olduğu düşünülebilir.  

Süpermatizm, mantıkçı pozitivistlerin yaptığına benzer biçimde ifade araçlarını atomik parçalara ayırır. 
Yuvarlak, kare, dikdörtgen gibi temel biçimler, temel renkler kullanır. Böylece tüm rastlantısallığından 
sıyırarak sanatsal dilin zorunlu, evrensel yapısını ortaya çıkartmak mümkün olacaktır. Whistler’ın kullandığı 
adlar artık dolaysız nesnelerini bulmuş gibidir. Siyaha boyanmış karenin olduğu resim “siyah kare” diye 
adlandırılır. Bu, resmin sıfır derecesine inme çabasıdır. 

Klee, Kandinski gibi ressamlar da nesnelerden sıyrılma ve saf biçimlere ulaşma amacı taşırlar. Ancak onlar 
için rastlantısal olan terk edilmesi değil, teslim olunması gereken bir şeydir. Sanatçının kendini rastlantısala 
teslim etmesi içsel zorunluluğu görünür kılar. Nesnelerin görünümü, dışsal gerçekliğin şiddetinden ve 
tahakkümünden kurtulur. Rastlantısal mantıksal olanı defetmek için değil, onun ağa takılması sağlayabilmek 
içindir.  



Klee modern sanat üzerine yaptığı bir konuşmada sanatçının biçimsel öğelerin doğru bir biçimde saf ve 
mantıksal olarak gruplandırmak için gösterdiği çabadan bahseder. Kandinski ise modern sanatın manifestosu 
olmuş Sanatta Zihinsellik Üzerine adlı metninde içsel zorunluluğa dayanmayan her aracın günah olduğunu 
söyler: “Gerçekten işe yarayacak cinsten orantılar hesapla elde edilmez, dengeler hazır bulunup alınmaz. 
Orantılar ve dengeler sanatçının dışında değil, içindedir”. Bu yüzden sanatçının içsel görülerine, sezgilerine 
teslim olması gereklidir. Tesadüflerin, doğaçlamaların altından hakiki olan yüzünü gösterecektir. Kandinski 
resimleri daha çok numaralarla adlandırır, çünkü resimler bilinebilir herhangi bir kavram ya da nesneyi işaret 
etmezler. Klee ise resimlerine daha çok soyutlamanın temel aldığı nesneleri belirterek ad verir ki bu diğer 
pek çok soyut sanatçının da takındığı bir tavırdır. Bu sanatçılar böyle yaparak aslında şunu söylemek isterler: 
Bu tanıdığınız bildiğiniz bir nesne ya da kavram, ama ben onu böyle gördüm. Aradaki farkı anlamalısınız, 
çünkü bu fark benim görme biçimimin niteliğini açığa vuruyor.  

Modern sanat pek çok hareket, bir başka deyişle pek çok görme biçimi demektir. Dada hareketine kadar 
hepsi dünyada belirli bir yapı bulur, bu yapılara uygun biçimde dünyayı yeniden kurar. Bu kurma temelde 
mantığın işletilmesidir. İzlenimcilik, kübizm, vs. hep belirli bir mantığın ortaya konulmasıdır. Bir anlamda 
her biri yeni bir mantık dili üretir. 

Dada bir kopuştur. Hesaplaşmasını yalnızca estetikle, sanatın müzelik kutsallığa yüceltilmesiyle 
sınırlandırmaz. İçinde bulunduğu kültürü tümüyle karşısına almıştır. Saldırı alanı geniştir ama odağı tektir; 
modern kültürün temel malzemesi: Ussal olan. Bu yüzden ussallığın kurulduğu yer -anlamın anlamsızlığın, 
değerin değersizliğin, doğrunun yanlışın belirlendiği yer- mantığın evi, yani dil bombalanır. Kendisinden 
öncekiler dünyayı görmenin her seferinde bir başka yolunu yaratmakla meşgulken, yani cümleleri başka 
başka kurarken dada dilbilgisinin kendisine saldıracaktır. Çünkü dadacılar Nietszche’nin düşündüğü gibi 
düşünürler: Tanrıdan (sanattan) kurtulmanın tek yolu dilbilgisine olan inancı sarsmaktır.  

Dadanın yaptığı şey bu yüzden yapısökümün yaptığı şeye benzer. Kültürü ve onun yardakçısı sanatı boşa 
çıkartmaya, temelsizleştirmeye çalışır. Yapısökümün differance’sı kullanmasına benzer biçimde ironiyi 
devreye sokar. Yalnızca yapmak ile kullanmak, ölü ile canlı (makinenin, müzelik sanatın ölü hali ile mekanik 
enerjinin, yaşamın içindeki sıradan etkinliğin canlılığı) nesne ile ad arasındaki ironik çekişmelerle uğraşmaz, 
doğrudan dilin kendisini malzeme haline getirir. Anlam anlamsız olanın işgaliyle ancak tümden anlam 
işaretlerinin ortaya saçılabileceği göstergesel bir düzenleme içinde boğulabilir çünkü. Bu yüzden dada sanatı 
fikirleştirir. Dada fikirleri kullanır ama kendisi bir fikir değildir. Her şeye yöneltilmiş yıkıcı enerjisi dadanın 
bir kuram ya da karşı kuram olmasını engeller. Dada çaresiz bir yadsıma hissi taşıyan bir zihin durumudur. 
Bu noktada yapısökümden ayrılır. Yapısökümünün çaresizce onaylama yaptığını (yapısöküm temelsizliğini 
gösterdiği yapıyı olduğu gibi bırakır) düşünmek mümkündür çünkü.  

Dada dille ne yapar? Bir nesneyi öylece alıp (ya da çok az bir müdahale ile) başka bir anlamlandırma 
düzenin içine yerleştirir. Bisiklet tekeri bir sergi salonunda sergilenir sergilenmez başka bir anlam 
düzeneğinin parçası oluverir; estetik değil, sanatçı tarafından yaratılmış değil ama sanatsal (ya da gerçekten 
bu şey sanatsal mı?). Saussure’nün dediği şeyin bir tür resimli anlatımı: Anlam göstergenin kendisinde değil, 
diğer göstergelerle olan farkıyla ortaya çıkar. Tek bir yer değiştirme anlam üzerinde oynamaya yeter. Bu 
anlam düzenekleri arasındaki sınır çizgisinin incelip yok olması demektir; bu, yaşam ile sanat, yaratıcılık ile 
kullanım, estetik ile sıradanlık arasındaki sınırların belirsizleşmesi demektir. 

Dadanın başka bir saldırı tarzı adlandırmadır. Nesne -tümüyle bildiğimizi tanıdığımızı düşündüğümüz bir 
nesne- yeni bir adla karşımızda belirir. Bir pisuar artık bir çeşme, bir dizi kanca artık bir şişe askılığıdır. 
Yeniden adlandırılmış bu nesne yeniden tanınmayı ve anlamlandırılmayı gerektirir. 



Ad ile nesnenin rastlantısal kesişmesinin ifşasından fazla bir şey söz konusudur burada; ad nesneyi yapar, 
mevcudiyetini mümkün kılar. Ad ve nesne aynı dilsel önermenin öğelerine dönüşürler: Ad cümlenin öznesi 
nesne bu öznenin yüklemi olarak vardır. Anne Cauquelin’in dada için dediği gibi sanat artık sözcüklerle 
düşünmektedir: “Bir nesneye ad koymak onun sergilenişinin bir biçimi haline gelmiştir. Sözcükler/yapıtın 
adı, sanatsal biçimin/rengin yerini almıştır. Çünkü dilin kendisi hazır nesnedir”. Sıradan nesneyi sanatsal 
alanın içine dahil edebilmenin ve bunu yaparken de bu alanı gülünçleştirip zeminsizliğini ifşa etmenin bir 
yolu olarak kullanılır adlandırma. Böylece bir tapınç nesnesi haline gelmiş Mona Lisa, LHOOQ olarak 
yeniden adlandırıldığında o ve onunla birlikte tüm sanat tarihi kutsallığından bir çırpıda arındırılabilir.  

Duchamp kendini de yeniden adlandırır. Kimi zaman R. Mutt, Rose Sélavy (Eros, c’est la vie) adlarıyla 
yapıtlarını imzalar. Bu takma adlar sanat piyasasının sanatçı adı çevresinde yarattığı büyüyü bozar.   

İroni dilbilgisine saldırıda göz ardı edilemeyecek bir araçtır ve dada sıklıkla ironiye başvurur: Picabia’nın 
Aşk Alayı, Duchamp’ın Taze Dul’u, Bekârları Tarafından Çırılçıplak Soyulan Gelin’i, Man Ray’in Yıkılmaz 
Nesnesi ya da Hediye’si ironiktir.  

Dada sanatın fikirleşmesinin/dilselleşmesinin yolunu açmıştır ama poiessis onda yoğun, kesik ve uçucu 
olarak hâlâ vardır. Apolitikliği politiktir, eleştiri gücü yerindedir. Ancak arkasından onun yıkımına denk bir 
yaratım gelmediği için kısa zamanda dağılıp gider. Duchamp satranca, en iyi mantık hamlelerinin 
kurgulanabileceği yere döner. 

Dada dağılmaya yazgılıdır çünkü dile girişilen saldırı dile teslim olmayla sonuçlanmıştır; tıpkı yapısökümün 
kendi mantığının zorunlu sonucu olarak dile kaçınılmaz bir teslimiyet gerektirmesi gibi. Yapısöküm de dada 
da sarsıcıdır, hakiki birer eşiktirler ama eninde sonunda kendi içine çökerler. Mevcudiyetleri yıkıma 
uğratmaya çalıştıkları o çemberin kendini devam ettirmesine bağlıdır çünkü. Dadanın ya da yapısökümünün 
arkasından iki hal gelişebilir: Çember kırılır ve böylece yeni bir şey inşa etmek mümkün hale gelir ya da 
çember sonsuz bir esnekliğe kavuşur, bir başka deyişle piyasa ya da düşünce saldırıya uyumlanır ve kendini 
bu saldırı ile ayakta tutar. Biz hep ikincisine tanık olduk. 

Dadanın sonrasında kaset sürekli başa sarar. Dadacının o küçük zaman diliminde denediği her şey yeniden 
türetilerek, çoğaltılarak, tekrarlanarak, çekiştirilerek defalarca kullanılır. Ortada hortlaklara özgü gerçek bir 
hareketin olmaması söz konusu olanın bir ceset olduğunu düşündürür. Bir canlılık ve çeşitlilik varmış gibi 
görünmesine rağmen durgun, ölü bir zihin durumu olan postmodernizm ile kendimizi sonsuza kadar leziz 
ceset oyunu oynayacakmışız gibi hissederiz.  

5. Yaşayan Birinin Zihninde Ölümün Fizikî İmkânsızlığı, Damien Hirst, 

1991

Postmodern sanat (çağdaş, güncel, post sanat, dada sonrası dada ya da nasıl adlandırılmak istenirse) ayakta 
kalmak için dilbilgisinin korunması gerektiğini bilir. Warhol bunun ilk örneğidir. Temelde dada stratejilerini 
devralır; sanatı estetik alana mahkûm olmaktan çıkartmak, yaşamla sanat arasındaki ayrımı geçersiz kılmak 
gibi. Ancak asıl yaptığı şey dadanın anlamlandırma sorunu bertaraf edip iletişim ağının hareketine 
uyumlanmasıdır.



Warhol’un hazır nesnesi arkası boş bir gösterendir. İzleyici bu gösterenin ulaştıracağı bir gösterileni boşuna 
arayıp durur. Sanat eleştirmenlerini anlaşmazlığa düşüren budur: Warhol gerçekten bir endüstrileşme 
eleştirisi mi sunar yoksa sadece bunu ifşa edip onaylar mı, olağanüstü bir sanatçı mıdır yoksa bir tür ticarî 
şeytan mı? Sanatın ve elbette Warhol’un bir şey eleştirecek, bir şeyi rahatsız edecek ya da bir şey 
kurgulayacak hali yoktur, tümüyle mevcut duruma uyumlanmıştır. Warhol postmodern zihin denizinde bir 
yüzücüdür. Bu deniz bir imge ve gösteren yığınıdır. Alıcıların ve vericilerin olmadığı sonsuz genişlikte bir 
ağdır. İletişim düzeni denilen, bu ağın herhangi bir yerinde olmak ve üzerinizden geçeni görmekten ibarettir: 
Coca-cola şişeleri, Campbell çorba kutuları, yüzlerce Marylin Monroe, yüzlerce Liz Taylor… Anlama ilişkin 
bir şey sorun edilmediğinde kullanılacak şey totolojidir. Campbell Çorba kutuları Campbell çorba 
kutularıdır. Gösteren sadece göstereni gösterir. Yapıtın adı bu totolojinin bir parçasıdır çünkü yapıt zaten 
adın kendisidir.  

Çağdaş insan zaten boğazına kadar gösterenlere batmış durumda olduğuna göre iş bu gösterenlerde değil bir 
ad olabilmektedir. Warhol bunu yapar. Ortaya bir Warhol markası çıkarır. Warhol ne yaparsa yapsın 
Warhol’dur. Campbell çorba kutuları denilen şey Warhol’un kendisidir. Bundan sonra sanatsal üretim 
sanatçının kendi adını pazarda heyecan yaratabilen bir markaya dönüştürebilmesinden ibaret haline gelir.  

İletişim ağını kullanmasına rağmen uyarımlar dışında iletişime engel olan bu yapı nasıl bir şeydir? 
Kullandığı nesne, beden, doğa parçası, bilgisayar programı ne olursa olsun, onun zorunlu olarak koşaçla 
biten dilsel bir önermeden başka bir şey olmasına izin vermeyen şey nedir? İmge yığılması. Çağdaş yapıtları 
totolojiden ibaret kılan şey budur.  

Ancak onun totolojikliği hoş bir örtünün altındadır. Nesneleri, biçimleri bir yana koyup sözcüklerle, 
kavramlarla iş gördüğüne göre sanat bir fikir alanı olmuştur denilir. Nitekim Kosuth Duchamp’tan sonra tüm 
sanatın kavramsal olduğunu ve sanatın ancak kavramsal olarak var olabileceğini söyler. Bir kavram nasıl 
ortaya konulabilirse Kosuth da öyle sanat yapmaya girişir. Tekil (sanat yapıtı) tümeli (sanat kavramını) 
zorunlu olarak gösterecektir. Çünkü Kosuth sanat yapıtını analitik bir önerme olarak düşünür: Sanat yapıtı 
her analitik önerme gibi kendinde kendini içerir ve fazladan bilgi sağlamaz. Sanat, sanatçının niyeti ile 
belirlenir; başka bir deyişle sanatçı “bu bir sanattır” dediğinde o yapıtta sanatı da tanımlamış olur.  

Kosuth her zaman doğrudan olanla doğrudan ilgilenir. Söz konusu kavramsallıksa malzeme dilsel 
göstergeler olacaktır. Neon ışıkları ile yazılan kelimeler kendilerini tekrar eder; eşanlamlı sözcük ve 
deyimler duvarlara yazılır; bir nesne, onun fotoğrafı ve o nesnenin sözcük tanımı birlikte sergilenir. 
Kosuth’un yaptığı işe yönelttiği keskin bakışı küçümsenecek bir şey değildir. Çağdaş sanatın temel mantığını 
bir çözümlemesidir çünkü bu ve video, performans, arazi sanatı ya da zamanın ruhu tarafından tümüyle 
sindirilmiş olan her tür sanatsal üretim için geçerli görünür. Ancak bir şeyin nefes alamayacak kadar dile 
gömülmüş olması o şeyi daha düşünebilir kılmaz ya da daha çok gösterge daha çok anlam demek değildir. 
Dilsel düşünmenin her alana ve zihnin tüm etkinliklerine egemen olmasının yol açtığı şeylerden biri daha 
çok düşünme mümkün görünmesine rağmen düşünmenin ve anlamanın imkânsızlaşmasıdır.  

Çağdaş sanat, sürekli “-dır” koşacıyla dile getirilebilen bir önerme sunar. Bunun karşılığında izleyicinin 
zihninde oluşan sadece “görüntü alındı” türünden sinirsel bir uyarımdır. Göstergenin/imgenin yerine geçtiği 
herhangi bir şey yoktur, kendi kendini gösterir. Onunla bir şey sorgulanmaz, eleştirilmez, onunla bir 
başkaldırı yürütülmez. Çünkü totolojinin mantığı buna elvermez.   

Adlar poiesisin zehiridir, poiesisin yitirilişi ise adların zaferi. 



Kavramların, adlandırmaların da tarihi vardır ve ortaya çıktıkları dönemle çok ilişkilidirler. Bir kavram, 
içeriği sürekli yenilenerek kendisini zamana karşı koruyabilir; bazen de artık işe yaramadığında topyekûn 
ıskartaya çıkartılır ve tarihin tozlu katmanlarında gömülü kalır. Arkeolojik kazılar sırasında birden karşınıza 
çıkar bu kavramlar. Bir zamanlar belirli türden sanat yapıtlarını tanımlamak üzere kullanılan “Çevre” terimi 
de böyle bir adlandırmadır; günümüzde “Enstalasyon” denilen işleri tanımlamakta kullanılmış, ardından da 
yerini usulca entalasyona bırakmıştır.  

“Enstalasyon sanatı” teriminin, sanat sözlüklerinde yer alması oldukça yakın bir zamana denk düşüyor. 
1950lerin sonunda Amerikalı sanatçı Allan Kaprow, oda ölçeğinde gerçekleştirdiği çok ortamlı işlerini 
tanımlamak için Çevre sözcüğünü kullanıyordu. İzleyicinin içine girebildiği, üç boyutlu, mekâna göre 
tasarlanmış, yere özgü sanat olaylarıydı Çevreler. Sanat eleştirmenleri Kaprow’un bu terimini benimsemiş ve 
yirmi küsur yıl boyunca bu tür yapıtları adlandırmak için kullanmışlardı. 1970lerin sonunda hâlâ revaçta 
olan çevre terimine, proje sanatı, geçici sanat gibi başka terimler de katıldı. Sonunda terminolojide bir 
değişim gerçekleşti. Ancak önceleri her türlü sergi için kullanılmaya başlandı entelasyon terimi. 1971 tarihli 
bir makalesinde sanatçı Daniel Buren enstalasyonun sergi sözcüğünün yerini geçtiğini belirtiyordu. Bir süre 
enstalasyon, hem sergi hem de sergi alanında üretilen işleri tanımlamak üzere kullanıldı. “Çevre” teriminden 
“enstalasyon” terimine geçiş tedricen oldu. Sergi kataloglarında, eleştiri yazılarında enstalasyon terimi 
kullanılsa da Art Index’te bu terimi araştıranlar, 1980lerde bile “Enstalasyon” maddesi altında “bkz Çevre 
Sanatı” göndermesiyle karşılaşıyorlardı. Ve bu gönderme 1990ların başına kadar devam etti. Enstalasyon 
teriminin Art Index’e tam madde olarak girmesi ise 1994 yılına rastlıyor.  

Allan Kaprow’un kendi çevre düzenlemelerinin kaynağını doğrudan Jackson Pollock’un aksiyon resmine ve 
1950lerde gerçekleştirilen asamblajlara bağlasa da, enstalasyon sanatının kökenlerini Kurt Schwitters’in 
1933 tarihli Merzbau’suna ya da El Lissitzky’nin 1923 tarihinde Berlin’de gerçekleştirdiği “Proun Odası” 
adlı işine kadar sürmek mümkün. El Lissitzky sergi mekanını, izleyiciyi kışkırtarak pasifliğinden kurtaracak 
şekilde tasarlamıştı. “Oda kendi başına, izleyici kışkırtacak şekilde düzenlenmelidir” diye yazıyordu. “Daha 
önceleri izleyici resimli duvarların önünden geçerken belirli bir edilginliğe sürüklenerek, resimler tarafından 
hareketsizleştiriliyor ve rehavete kapılıyordu. 

Artık tasarımlarımız insanı aktif hale getirmeli. Odanın amacı bu olmalı” diye ekliyordu.  

Enstalasyon sanatıyla birlikte mekânın da bir aktör olarak, izleyicinin duyumsamasını belirleyen, sanat 
yapıtını etkileyen bir kuvvet olarak işin içine katıldığını görüyoruz. Mekânın bu öne çıkışı, aktif bir rol 
oynaması kuşkusuz dönemin paradigmasından kaynaklanıyor ve zaman kavramından mekân kavramına 
doğru gerçekleşen bir vurgu değişimini gösteriyordu. Michel Foucault “Başka Mekânlara Dair” makalesinde 
bu değişimi şöyle özetliyor: “On dokuzuncu yüzyılın büyük saplantısı, tarihti… On dokuzuncu yüzyıl, 
mitolojik kaynaklarının özünü termodinamiğin ikinci ilkesinde buldu… İçinde bulunduğumuz dönemse, 
daha çok mekân dönemidir. Eşzamanlının dönemindeyiz, yan yana koymanın dönemindeyiz” (Özne ve 
İktidar, Ayrıntı Yayınları). Ve Foucault günümüzün polemiklerini yönlendiren kimi ideolojik çatışmaların, 
‘zamanın inançlı evlatlarıyla mekânın kararlı sakinleri’ arasında gerçekleştiğini söylerken ne kadar da haklı. 
Zamanın akışına göre mekânları dönüştürmeye çalışan kapitalistlerle kırsal olsun kentsel olsun mekânlarını, 
yerlerini savunanlar arasında gerçekleşen savaşlara tanık oluyoruz her yerde.  

"ÇEVRE"DEN "YERLEŞTİRME"YE: 
MEKÂNIN ENKAZIDIR İNSAN 

 Rahmi Öğdül  



Türkçeye yerleştirme olarak aktarılan enstalasyon terimi, Batı dillerinde olduğu gibi doğrudan yer ile ilgili; 
belirli bir mekâna nesneler, sesler, görüntüler yerleştirerek izleyicinin aktif olarak içine girebileceği ortamlar 
yaratmaya niyetleniyor sanatçılar ve bir zamanlar ölü, sabit, devinimsiz, yansız olarak düşünülen mekânı 
canlı, doğurgan bir rahim haline dönüştürmeye çalışıyorlar.  

Kavramların da bir tarihi olduğunu belirtmiştim yazının başında. Kaprow’un 1950lerin sonunda kullandığı 
“Çevre” teriminden 1990ların başında gündeme gelen “enstalasyon (yerleştirme)” terimine geçişin hâlâ, 
zamanın inançlı evlatlarıyla mekânın kararlı sakinleri arasındaki çatışmayı yansıttığını düşünüyorum. Tüm 
ekolojik çağrışımlarıyla çevre terimi, aynı zamanda 1950’lerde, sistemin doğaya verdiği zararlara yönelik, 
yeni yeni ortaya çıkan kaygılarla da örtüşüyordu. Oysa enstalasyon terimi, her ne kadar mekânları öne 
çıkarsa da zamanın inatçı evlatları olan kapitalist girişimcilerin günümüzdeki tutumuyla uyuşuyor. Bir 
zamanlar emek zamanını düzenleyerek, Marx’ın dediği gibi insanı “zamanın enkazı”na dönüştüren 
kapitalistler, şimdilerde mekâna tepeden dayattıkları yerleştirmelerle insanı, mekânın enkazına 
dönüştürüyorlar.



Manifest



Kültürel Devrimin Acil Zarûreti  Üzerine Şizofrenik Düşünceler 
Rafet Arslan  

SANKİ 

Tarihsel bir zamanının içindeyiz, ne olduğunu ya da nereye gideceğini bilmiyoruz; ama bunu düşünme 
sorumluluğu da üstümüze yapışmış.  

Dar Alandan Gündelik Hayata - Dikkat! Ütopya Sıkıştı! 

Gerçekliği "tiye" almak onunla bir çeşit baş etme biçimidir, ama onu aşma ya da buruşturup atma biçimi  
olamaz. Hatta bu mizahın çocuksu yanı güncel zaruretler karşısında bir çeşit bastırma mekanizması 
olmasıdır.  

Ama bu tuhaf kaçış kendi içinde ütopyayı sürekli besler, çünkü yaşanan durumun vahametini önemsiz 
görmeye, onla dalga geçmeye programlanmıştır. Böylece bu mizah despotizmi ezemez ama onu devamlı 
geliştirdiği delişmen dil(mizah) ile onun sürek façasını bozar, iktidarının dibinde sıçan delikleri açar. 

Peki; bu kuşak(Y ve Z diye anılan) ütopyaya dair bu içsel ve ilkel bilinci/deneyimi nereden aşırmıştır? Nasıl 
ve nerede?  

Yanıt: Chat odalarından, uzun FPR toplaşmalarına, interaktif konsol oyunlarında, sözlük zirvelerinde, çadırlı-
kamplı müzik festivallerinde... Bu çocukların; bırakalım bu toprakların geleceğinin ipoteğini, bölgeyi ve her 
hasıl küreyi etkilemeye soyunmuş bir despotizmi ciddiye almama onla dalga geçme tavırları önemlidir. 
Çünkü karşısındaki muktedirin an be an tüm gündelik hayatı; polisle, gazla, silahla, endişeyle, 
itibarsızlaştırmayla, yerinden etmeyle, paranoyayla, gözetlemeyle, fişlemeyle  yani korkuyla ele geçirme 
planını geçersiz kılar.  Bu mizahın genetik hafızasında, Karagöz ve Havicat'tan EceAyhan'a Anadolu da 
kaynayan "sivil" mizahın özsuyu saklıdır. Ki bu kutsanmış su hortlaklı bir evde hayatta kalmanın tarihsel ve 
"tek" formülüne sahiptir: Hortlaktan korkmamak ve onunla dalga geçebilmek. Bu tavır güzeldir, yakışıklıdır 
ve hatta hala direniştir. Ama ve lakin bu mizah ve onun zimmi kabul ettiği gerçeklik uzamı, bizleri sürekli 
verili güncel siyaset kodlara ve onu besleyen  "sanal gerçeklik" hapishanesine de sürekli çeker.  Yani otorite 
bir "pornografik manzara" yaratır ve siz onla alay ederek ona karşı koymaya yeltenirsiniz ama aynı zamanda 
onun rıza üretme sürecine de ters köşe eklemlenirsiniz. 

KÖR GERÇEKLİĞE KARŞI ACI GERÇEK ŞUDUR: bildiğimiz tüm devrim metotları, bilgisi artık 
geçersizdir.  21. Yüzyıl  sürekli 20. Yüzyılın retoriğine geri çekilmekte, ancak kendi gelecek tarihinin giriş 
fragmanlarını yaratabilmektedir. Ya Situasyonist Khayati'nin dediği gibi her şeyi yeniden adlandıracak ya da 
bunu da boş geçip yepyeni deneyimler, anlamlar, kavramlar yaratılacaktır. 

AMA NASIL VE ZAMAN VAR MI? 

Geçmişin devrimci kabul edilen her "ön bilgisi" bizi döndürüp dolaştırıp gerçeklik dediğimiz çelik kafese 
geri postalayacaktır. Sıkıntı yok, devrimler yaratamıyorsan durumlar yaratabilirsin sürekli. Onların 
gerçekliğine/gerçekçiliğine bir düş seli ile yanıt ver.Politika seni sürekli gündelik gerçekliğe çekiyorsa, sen 
de bir blöf yap ve kültürel ihtilâline soyun-desem çok mu konformist ya da gerçeklikten uzak olurum? 
(Aslında bir yerden sonra sen yazmıyorsun, kendi kendinin medyumusun sadece) 



KEŞKE GERÇEKLİKTEN TÜMÜYLE SIYRILSAM! 

Belki de bu anti-politika, politik kabul edilen tüm devrimlerden çok daha kapsayıcıdır; çünkü ana muharebe 
alanı gündelik hayattır. Popüler müziktir, sanattır,yazındır,matbuattır, modadır, tasarımdır, mimaridir; insanların 
tarzlarının ve yaşam biçimlerinin belirlenmesi üzerine hegemonya sahasına kazık çakmaktır. 

Arzuların pazarlıksız, ön şartsız, sivil ve çıplak- serbest kalması için büyük ve kesin reddiye. 
MÜMKÜN MÜ? 

KESİN BİLGİ: İnsanlar zaten sürekli gerçeklikten sıyrılmak için çaba harcıyorlar, para harcıyorlar, imaj 
devşiriyorlar, rol çalıyorlar. XTC, bonzai, çilek ya da taş. Özgürlüğü etin imkanları dahilinde tüketmeye 
çalışmak, çarpışık cinsellik, fetiş ve ekran karşısında boşalma alternatifleri. 48 saat parti insanları, sosyal medya 
yaşamları, bipolarizm, adrenalin sporları, selfie, paintball, snuff çekim ve yahut gerçek bir risk olarak sokak 
çatışmaları.. 

Sokaklara çıkıp gece büyük bir itaatsizlik yaratabilirsin ama sabah ofisine, reklam şirketine, plazadaki köşene 
geri dönersin. Anlık radikallikler yaratırsın sonra rutine geri dönersin, vasatın hakimiyetine, her yeri kültür diye 
sarmış bayağılığın göbeğine düşersin tepe taklak. 

KESİN BİLGİ: Can sıkıntısından sürekli kıvranıyoruz. Şaşırmak istiyoruz, bizi şaşırtacak şeyler göremiyoruz. 
Heyecan arıyoruz ama sürekli bir heyecan endüstrisine çarpıp duruyoruz. İçuzayımız bir aysberg; kendi 
içimizde dönüp duruyoruz, sürekli yazıyoruz, ifade ediyoruz, imaj yeniliyoruz, konuşuyoruz, "like" ediyoruz, 
paylaşıyoruz, ama hep monolog ve loop aynı şeyleri tekrar ediyoruz. 

Ama herkes cool! 

Peki bir yaşayan ölü de tin? 

KESİN BİLGİ: Hiçbir şeyden emin değilsin..  

VE BOŞLUKTAN BİR SES ÇINLIYOR: Çılgınlığa kapıyı ardına kadar açın, özel alanlarda/anlarda değil  
gündeliğin içinde skandal olun, tahrik olun, tahrik edin. Rasyonalitenin boğuculuğuna karşı bir karnaval olun.  

BELKİ 

Yoksa gerçek bir Pop Kültüre mi ihtiyaç var? 

Peki güncel gerçeklikten kaçmak, seni onun baskı, gözetim ve denetim ağından çıkarır mı? 

Kültürel devrim nereye saklandı?  

PEKİ BEN KİMİM, NE ADINA KONUŞUYORUM?   



SANAT HAA ?!

I- 

HO! HO! HO! 
ölü devinimin soluğunu kes.
zifiri bir öpücükle.
gecenin hassas tenini uyar, uyandır.
karanlığı baştan çıkaran büyülü kelimelerle.

ÖLÜMÜN SESSİZLİĞİYLE RULET OYNAYABİLECEK VAROLUŞTA
(kelimelerle)

- Tuhaf varoluşu oynadığı ruletin sadece bir yansımasıdır; şairin. -

dudağının kenarında haince beliren o gülümsemeye gülümse.
kıvrıl. dudağının kenarına. ve al. o gülümsemeyi.
sırlarıyla birlikte ihlal ederken sana dayatılan bütün sınırları.

ve elbette - gülümse sanata! -

algılarda açtığı kapılar hızla birbirine çarparken
hiçliği kucaklayan bir delilikle..

sanat, haa?!

Evet!

Evet!
Evet!
Evet!

tüket kendini ve diril; tükendikçe.

ama yaşama sanatı - bir sanat olarak 'yaşamak!'
hepsinden önce

yoksa sanat ?
sanat,haa- ha dostum?!
koca bir - HO! - HO! - HO! - HO! - HO! - HO! -

sana ve mezarına.

SANAT HAA?!

esrime yazıları- sayıklamalar halinde- 
sanat hakkında ve değil/ 2 metin  

Burcu Eken 



II- 

HEH! HEH! HEH!
HOH! HOH! HOH!
DORŞ! DORŞ! DORŞ!

- ÖL! -  ÖL! - ÖL! - 

ÖL.

(sadede gelecek olursak)

eski yazının,
'' 400.000 satan çöplüklerin ''

sanatı uzmanlaşabilecekleri bir sidik yarışı haline getiren bütün sanat akademi-
syenlerinin,
mışcasının da yüz karası bütün sözde sanat sevicilerinin,

yaşından başından medet umarak kendini büyük sanatçı!
tartışılmaz otorite! yüzyılın olayı! olarak gören ve şakşakçılarının yardımıyla güç bela ayakta 
durabilen
bütün moronların,

sanat denilen ne menem şeyse onu
yaşayan ölülerin gecesine çeviren
bütün o siktiğimin lanet kan emici zombilerinin...

kısacası- hepsinin ama hepsinin

CANI CEHENNEME!

içinde yıkımı barındırmayan tek satır cümle

(net!) okunmaya değmez.

bedeni arzunun cehennemi ateşiyle kavrulmayan,
kız kurusu, yaşam ve ölümle sevişmekten aciz,
damarlarından kan çekilmiş, anlam yoksunu 
satırları-
n'apıyım ben onları

(net!) okunmaya değmez.

hepsinin ama hepsinin

gerçekten de 



CANI CEHENNEME!

cehenneme!
cehenneme!
cehenneme!
cehenneme!

Sende sanat yapıyorsun, biliyorum, ha dostum?
Evet.. evet.. evet.. 

elbette en başta senin

CANIN CEHENNEME!

HEH! HEH! HEH! 
HOH! HOH! HOH!
DORŞ! DORŞ! DORŞ! 
- ÖL! - ÖL! - ÖL! - 

ÖL. 

sen! en önce.



bu pesto 
manifes-
tosu: 
sınıflan-
dırmaların 
emprovize 
bir 
tarifidir.

pesto sosu yaparken unutmamanız gereken önemli bilgiler:

1- eğer 21. Yüzyıl'da yaşıyorsanız organik sarımsak 
kullanmalısınız
2- annenizin ya da komşunuzun bahçesinde yetişen taze 
fesleğen kullanmalısınız
3- çamfıstığı kullanmalısınız
4- işlenmiş besinler kullanılamaz

bunlar önemli detaylar çünkü pesto DOĞRU yapılması gereken 
hassas bir lezzettir. makarna alelade pişirilmemeli ya da 
pişirilmeli mi?

1- vasat üretimden ilham alarak
2- üretimi ve deneyi tariflere hapsetmeyin
3- her zaman pürüzlü kenarları bırakın, böylece birileri 
kendilerini kesebilir.
4- photoshop'la oynanmış bir fotoğraf DERİN ve ANLAMLIDIR.
5- kültürel ikonlar ve üretimler için bıçağı elinize alın: 
tarife tabi üretim için üretin ve reçeteleri yok edin.
6- diğer herkesin reçetesini takip edin ve onları bulandırın: 
cinas ve oyun, ANLAMI imha et ve yeniden dirilt.

aklınızda tutun:

pesto TAZE yapıldığında lezzetlidir.



VİDEO-ALAN

Gene Youngblood

Videoalanı; algılanabilir bir düzeye 
dönüştürülmüş (küresel olarak örgütlenmiş zeka) 

şu-an-ki-alandır.

MEDYA ÖZGÜRLEŞTİRİLMELİ, ÖZEL 
MÜLKİYETTEN VE TİCARİ SPONSORLUKTAN 

ARINDIRILMALI, TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE 
SUNULMALI. MEDYAYI İNANILIR KILMALIYIZ. 
BİLİNÇ İDARESİNİ VİDEO-ALANI ÜSTLENMELİ. 
MEDYALAR-ARASI AĞ, HALİHAZIRDA EGEMEN 
OLAN TEDAVÜLDEN KALKMIŞ VE YOZLAŞMIŞ 

ZEKADAN BAĞIMSIZDIR.

*Gene Youngblood'un Videoalanı metninden alıntı.



Kritik













‘Sanat, günümüzde sık sık yaptığı gibi kendi cesedi üzerinde çalışmak dışında hiçbir şey yapmaz. Aynıya sonsuza dek, 
uçurumdan aşağıya yuvarlanana dek aynıyı ekleyemezsiniz. Bu, kötü simülasyondur. Aynıdan aynıyı söküp almak 
gerekir. Her imge, dünyanın gerçekliğinden birşeyler götürmeli, her imgede bir şeyler kaybolmalıdır; ama imhanın, 
katı entropinin cazibesine de kapılmamak gerekir. Kayboluş, etkin halde kalmalıdır. Sanatın ve ayartmanın sırrı budur.' 

Jean Baudrillard  

Jean Baudrillard  1929-2007 yılları arasında yaşamış, Fransa’nın Reims kentinde doğmuş, Sorbonne 
Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı okumuştur. Daha sonra eğitimine Nanterre Üniversite’sinde 
Sosyoloji okuyarak devam etmiştir. Doktora tezini Situasyonist Enternasyonal’lerin başında gelen Henri 
Lefebvre ‘in danışmanlığında yapmıştır. Situasyonistler ile ilişkiler kurmaya başlamış ve Guy Debord ( XX. 
yüzyılın en çok önemsenen kitaplarından biri olan La Societe du Spectacle – Gösteri Toplumu isimli kitabın 
yazarı ve bir sitüasyonisttir.) ile tanışmış ve onunla beraber 1968’e katılmıştır. Radikalliğini sitüasyonizme 
borçlu olduğunu ifade eder. Sitüasyonist olan Alexander  Brener ve Barbara Schurz sitüasyonistlerin sanat 
dünyasına bakışlarını şu cümlelerle özetlemişlerdir; ‘Brüksel polisinin 1869’da ünlü enternasyonel altınlarını 
ele geçirdiğini sanmasının hikayesini biliyor musunuz? Bu altınların varlığı kapitalistleri 
uyutmuyordu.Yoğun araştırmalar sonucunda polis karanlık bir köşede duran kocaman ve sağlam bir kutuya 
el koyar. Fakat polisler kutuyu açınca sadece kömür bulurlar. Kapkara kömür, altın yoktur. Polisin 
enternasyonele ait altının düşman eli değdiği anda kömüre dönüşeceğinden haberi yoktur. Sanat ve altın 
aynıdır ve sanat sistemi tarafından ellenince bütün entelektüel ve duygusal coşkunluk toza dönüşür.  Ne 
harika bir yazgı. Sitüasyonistlerin de ilan ettiği gibi; güncel sanat, felç olmuş bir karnavaldır.’  Baudrillard’ın 
tüm söylemlerinde sitüasyonizmin yarattığı altyapıyı farketmemek kaçınılmazdır.  Baudrillard diğer 
sitüasyonistler gibi ‘kültür’ e karşı kuvvetli bir saygısızlık besler, kültür ürünleri üretenleri aşağılar, sanatın 
bayağılığa, atıklara, vasatlığa, değer ve ideoloji diye el koyduğunu, sanatın hükümsüz olduğunu, hiçleştiğini 
belirtir, sanatla ilgisi olmayan herşeyin sanata dönüştüğünü düşünür fakat kendi kitapları ve fotoğraf 
sergileriyle yeni kültür ürünleri üretmekte ve  sanat kurumlarını  kullanarak onları yaymakta olduğunu kabul 
edemez.  

SANAT KOMPLOSU 

Ezgi Sönmez

*Vanishing	  Techniques	  sergisinden	  Baudrillard’ın	  çekmiş	  olduğu	  fotoğraflar



Kendi çektiği fotoğraflar hakkında düşündüklerini dile getirirken tüm sanat eserlerine yönelttiği aşağılamayı 
bir kenara bırakıp, sanatçı naifliğiyle konuşmayı başarabilir‘Belirli bir anda, dünyanın geri kalanıyla bağları 
kopmuş bir ışığı, bir rengi yakalıyorum. Fotoğraflarımda ben sadece bir yokluğum. Dünya’daki 
yokluğunuzu yakalamak ve şeylerin belirmesini sağlamak.. Fotoğraflarımın güzel bulunup bulunmaması 
beni ilgilendirmiyor. Benim için mesele estetik değil. Nesnelerle (asla insanların fotoğraflarını çekmem) 
ilişkiyi tesis eden bir tür antropolojik düzenleme söz konusu- dünyanın bir fragmanına yöneltilmiş, ötekinin 
kendi bağlamından çıkıp belirmesini sağlayan bir bakış. Bu fotoğraflara bakan kişinin onlara aynı zamanda 
estetik açıdan bakması ve yorum ağına yakalanması muhtemel. Hatta bu neredeyse kaçınılmaz çünkü bu 
fotoğraflar galerinin  dolaşım  zincirine  girdikleri  andan  itibaren  birer  kültür  nesnesi  haline  geliyor.'

Baudrillard, sanatın doğal bir dürtünün değil, hesaplı hilelerin ürünü olduğunu savunur. Sanatçılar, 
kendilerini görünür kılan, yaşamlarını  sanat yaparak yaşanabilir hale getiren galerileri, müzeleri, sarayları, 
her türlü sanat kurumunu hem aşağılamakta, hem de o mekanlarda sergilere açmaktadırlar. Baudrillard’ın da 
dahil olduğu bu grup bir tür modanın etkisindedir; Sanatı eleştirmenin, sanat yapmaktan daha önemli olduğu 
modası. Durum öyle bir hal almıştır ki sanatı eleştirmek, sanat alanında iyi bir  kariyer yapmanın  yolu 
haline gelmiştir ve bunu en iyi yapan sanatçılardan ziyade felsefeciler, sosyologlardır.  Sanat  artık üretilen 
bir eser olmaktan çıkmış, üretilen eserlerin eleştrilerine dönüşmüştür. Bir eser içinde ne kadar eleştiri, 
aşağılama ve dalga geçme unsuru barındırıyorsa o kadar önemlidir. Tıpkı prime time televizyon  
kuşaklarında  eleştiri, aşağılama ve dalga geçme unsuru bulunan programların reyting alması gibi sanat 
dünyasında da galeriler ve sanat kuramcıları sanatta skandala ihtiyaç duymaktadırlar. Asıl skandal 
Baudrillard’ın sanata saldırması değil, sanat dünyasının bu saldırıyı bir skandal olarak görmesiydi. 
Baudrillard sitüasyonistlerden farklı olarak, gösteri toplumu içerisinde mesafeli durulabileceğine asla 
inanmamıştı. Ancak kışkırtıcılığı tam ayardaydı. Sitüasyonistlerin hesaplı sapmalar aracılığı ile 
öznelliklerine sahip çıkma girişimleriyle uyum içindeydi. Fakat farkı şu idi; Baudrillard’ın tek başına 
gerçekleştirdiği kışkırtıcı sapmalar ne hesaplı ne de varoluşsaldı. Sadece sanattan arınmaktı.  

  ‘Sanat, ikon kırıcı hale gelmiştir.  Modern ikon kırıcılık artık imgeleri yok etmekten değil, imge imal 
etmekten, görülecek hiçbir şeyin olmadığı bir imge bolluğu imal etmekten oluşuyor’  Baudrillard

   ‘Biliyorum , bundan birkaç yüzyıl sonra gerçek bir Pompei şehri ile Malibu’da ki Jean Paul Getty Müzesi 
arasında fark kalmayacak, Fransız Devrimi ile 1989’da Los Angeles’ta olimpik tarzdaki anması arasında 
fark kalmayacak; ama biz hala bu farkı yaşıyoruz.’    Baudrillard  

Artık sanat olan ve sanat olmayanın ayrımı oldukça belirsizdir. Fakat sanatı mekanından dışlayarak 
düşündüğümüzde tanımlamakta ve farketmekte  zorlanacağımız sanata öldü demek mümkün müdür? 
Nietzche’nin ‘Tanrı öldü’  ifadesi ile Donald Kuspit’in  ‘Sanat’ın sonu’ kitabının içeriği belli ölçülerde 
özdeştir. Tanrı yok olarak ölmemiştir, çoğalarak yok olmuştur. Her şey tanrısallaştırılmıştır; gurular, sinema 
oyuncuları, milyon dolar değerindeki arabalar, Tevrat, Kuran, Zohar, İncil, Bhagavatgita, Deepak Chopra, 
Osho, İsa ve Eric Fromm arasındaki fark kalkmıştır, kişisel gelişim merkezleri, güzellik merkezleri, bizlere  
vadedecekleri olan her  türlü mecraya insanlar Tanrıya inandıkları gibi inanır, inançlarının gereklerini yerine 
getirirler. Aynı şekilde büyük yankı uyandıran sanatın sonunun gelmiş olduğu düşüncesi de sonu gelmiş bir 
gofretten ziyade, her yere saçılmış, bedava, kolay ulaşılabilir, kafanı çevirdiğin her anda karşına çıkabilecek 
gofretler sayesinde gofretin eski değerine sahip olmamasına benzetilebilinir. Kültürel aşırı üretim, 
zincirinden kopmuşçasına çoğalmıştır. Sanat bugün hiç olmadığı kadar başarılıdır fakat hala sanat mıdır? 
Diye soruyor Sylvere Lotringer. Maddi mallar gibi sanat da piyasanın taleplerini karşılamak için durmadan 
kendini yeniden işliyor. Daha da kötüsü, sanatın sanatla ilgisi azaldıkça, istisnai olma iddiaları daha da 
yüksek sesle dillendiriliyor. Sanat başı dik bir biçimde gününün geçtiğini kabul edip statüsünü sorgulayacağı 
yerde, kendi önemini abartmanın tadını çıkarıyor. 



Baudrillard çağdaş sanatın artık bir imge düşmanı olduğunu savunurken onun bir ‘simülasyon’ (Simülasyon: 
Bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin incelenme, gösterilme yada açıklanma 
amacıyla bir maket yada bir bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir  şekilde yeniden üretilmesi)  haline 
dönüştüğünü belirtir. Artık sanat, içinde hiçbir anlam barındırmayan ve sadece gösteren boyutunun olup, 
gösterilen boyutunun olmaması halidir. Çünkü çağdaş sanat artık sadece biçim düzleminde sorgulanırken, 
içerik düzleminde hiçbir soruya cevap veremez hale gelmiştir. Artık çağdaş sanatta yer alan imgeler kişide 
hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü bu imgeler gerçek dünyada hiçbir anlamlı varlığa gönderme 
yapmamakta, aksine kendileri bizzat gönderme yapacakları  varlıkların yerini almaktadırlar. Baudrillard, 
“imgeler artık gerçekliği yansıtan bir ayna değil, gerçeğin yerini alıp onu hipergerçekliğe dönüştüren 
şeylerdir” derken tam da bu duruma açıklık getirir. Yani imge ortada gerçek bir nesne olmadığı için hiçbir 
anlam taşımamakta bizzat  kendisi gerçeğin yerini alarak bir simülasyona dönüşmektedir. Sonunda ise 
çırılçıplak kalan imge Baudrillard’ın ifadesiyle “sanal bir gerçekliği tüm ayrıntılarıyla yansıtmakta ve düş 
gücünün yitirilmesine sebep olmaktadır”. Böylece gerçeklik de başarılı bir şekilde sistem tarafından yok 
edilmiş olur. Baudrillard Simulakrlar ve Simülasyon kitabında bu konuyu şöyle özetlemektedir;  

“Disneyland bütün simülakr düzenlerinin iç içe geçmiş olduğu kusursuz bir modeldir. Disneyland her şeyden 
önce korsanlar, geleceğin dünyası, vb şeylerden oluşan bir illüzyon ve fantazm oyunudur. Bu düşsel evren 
kendine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Aslında kalabalıkları buraya çeken şey çelişkileri ve 
güzellikleriyle gerçek Amerika'nın minyatürleştirilmiş toplumsal bir mikrokosmosuna benziyor olması ve 
alınan kolektif (dinî denilebilecek türden) keyiftir. Aracınızı otoparka bıraktıktan sonra içerde kuyruğa 
giriyor ve sonunda dışarıya yapayalnız ve kendi hâlinize terk edilmiş bir şekilde çıkıyorsunuz. Bu düşsel 
evrendeki tek olağanüstü şey içerdeki kalabalıktan yayılan sıcaklık ve sevecenliğin yanı sıra insana pek çok 
değişik duygu yaşatan bol miktardaki oyun ve oyuncağın varlığıdır. Bir konsantrasyon kampına benzeyen 
otoparkla içerdeki kalabalık arasında tam bir tezatlık vardır. Bir başka deyişle içerdeki binbir çeşit oyuncak 
insanları bir nehir misali oradan oraya sürüklerken, dışarı çıkan insan yalnızlığa (oyuncağına) arabasına 
doğru ilerlemek zorunda kalmaktadır... 

Disneyland'daki düşsellik ne gerçektir ne de sahte. Burası gerçeğe özgü bir düşselliği, gerçeğe simetrik bir 
şekilde yeniden dönüştürebilmek amacıyla tasarlanmış bir caydırma (ikna) makinesidir. Bu çocuksu 
düşselliğe özgü sefalet ve yozlaşmışlığın nedeni de zaten budur. Bu evrene çocuksu bir görünüm verilmek 
istenmesinin nedeni, yetişkinlere özgü "gerçek" ve başka bir evren bulunduğu düşüncesini onaylatma 
arzusudur. Disneyland bir çocuksuluğun gerçek anlamda her yere hâkim olduğunu gizleyebilmek için 
yetişkinlerin de buraya gelerek çocuklaşmalarına olanak tanımak ve gerçekte çocuk olmadıklarına inandırma 
amacıyla kurulmuş bir evrendir.”    

Sanattaki gerçek göstergeler tüm estetiğini ve anlamını yitirmiş, gerçekten daha gerçek bir hal almıştır. 
Anlatılmak istenen durumu ve  gizemi pornografik boyutta o kadar sergilemiştir ve tüm derinliği açığa  
çıkarmıştır ki artık o sanat eseri üzerine düşünülecek hiçbir şey  bırakılmamıştır. Böylece gerçeklik yerini 
hipergerçekliğe bıraktığı için  sanattaki illüzyon da ortadan kaybolmuş, yerini simülasyona bırakmıştır.  
Oysaki illüzyon gerçeği saklayarak farklı şekillerde ortaya koymaya ve  eserin farklı bir bakış açısıyla 
anlamlandırılmasına sebep olurken sanattaki  simülasyon tüm gerçeği ortaya çıkararak düşünme ve 
anlamlandırma  yetisini ortadan kaldırmıştır.   

Jean Baudillard sanat konusunda  sadece Warhol, pop-art ve hiper gerçekçilik üzerine söz söylemiştir. 



‘Andy Warhol, rastgele bir imgeden yola çıkarak, imgelemsel 
özelliklerini ortadan kaldırıp onu saf görsel bir ürüne dönüştürür. 
Steve Miller ( ve video imgelerini bilimsel, dijital imgeleri yeniden 
işleyen herkes) bunun tam tersini yapar. Ham maddelerden yola 
çıkarak estetiği yeniden üretir. Biri makineyi kullanarak sanatı 
yeniden yapar, diğeri ( Andy Warhol) bizatihi bir makinedir. 
Warhol makineleşmiş hakiki metamorfozdur. Steve Miller sadece 
makineleşmiş simülasyon yaparve yanılsama yaratmak için 
teknolojiye asılır.Warhol bize teknolojinin saf yanılsamasını, 
radikal yanılsama olarak teknolojiyi verir ki bugün bu, resmin 
yanılsasından kat kat üstündür. .. Warhol’un imgeleri bayağı bir 
dünyayı yansıttığı için bayağı değildir, herhangi bir özne onları 
yorumlamaya kalkışmadığı için bayağıdır’      

 Baudrillard

Baudrillard’ın da belirttiği gibi Warhol’un resimleri herhangi bir  anlama dayandırılmadan sadece o günlük 
yaşamın imgelerini kendine  malzeme seçerek yaptığı ürünlerden oluşmaktadır.  Warhol için önemli olan 
İroniyi kullanarak, ulaşılamazı değersiz şekilde  gösterebilirken, kolay elde edilebilen ürünleri sanatsal (?) 
bir ifade içinde sunmaktır. Bunun için de genellikle seri üretim nesneleri kullanır. Warhol’un şu sözleri de bu 
fikri tamamen destekler niteliktedir:  ‘Elimi her şeyin yüzeyinde gezdiriyorum çünkü bir tür makine olmak  
istiyorum. Resmi yaparken de üzerine uzun uzun düşünmem gerekiyorsa, o zaman yanlış bir şey yapıyorum 
demektir. Eğer düşünmem gerekmiyorsa o zaman doğrudur’   Sanattaki göstergelerin gerçek anlamını 
yitirerek birer simülakra dönüştüğünün en güzel kanıtı hiç şüphesiz “Marilyn” tablosudur. Marilyn Morroe, 
burada sanatçı kişiliğinden yada insan özelliğinden çıkarılarak, bir tür tanrıçaya dönüştürülmüştür. 
Resimdeki farklı renk kullanımları ise sadece seri şekilde üretilen resimlere bir farklılık kazandırmak içindir. 
Yaptığı her çalışma Warhol’un “keşke bir makine  olsam” sözüyle eşleşmektedir. Çünkü tüm çalışmalarını 
anlamsız  objelerden oluşturmakta ve bunları seri bir şekilde basmaktadır. Bu kadar alıcısının bulunması da 
“imzasının fetişleşmesine” bir örnektir.   

Baudrillard’ın çağdaş sanat dünyasına yönelik eleştirileri yabana atılacak gibi değildir; ona göre günümüzde 
sanat ortamını besleyenler, “içerden bilgi sızdıranların işlediği cürmün, şaşkın ve kuşkucu kitlelere karşı 
alaycılık aura’sını koz olarak süren sanatçıyı bağlayan o utanç verici ve gizli suç ortaklığının parçası”dır. 
Bilhassa da, yeni sanatçıları, sergileri, retrospektifleri, büyük kültürel önemi haiz olaylarmış gibi pazarlayan 
sanat dünyası söylemlerine tahammülü kalmamıştır. Ortada bir “sanat komplosu” vardır, zira sanat tam da 
mevcut dünya ve gündelik hayat içine karışıp yok olmuşken, aristokratlar gösterişli müze ve galeri 
sergileriyle, müzayedelerdeki rekor fiyatlarla, giderek semiren bir tanıtım ve söylem aygıtıyla sanatı 
cilalamaktadır. Eleştirmenler ve sanat izleyicileri de bu komplonun parçasıdır, çünkü onlar da oyuna 
katılmaktan geri kalmamakta, nerede yeni bir bayağılık, manasız bir sanatçı veya eser, geçmişin bir tekrarı 
varsa, bulunmaz Hint kumaşıymışçasına peşinden koşmakta beis görmemektedirler. Kuşkusuz Baudrillard’ın 
bu eleştirilerinin altında, sanatın ne olması gerektiği konusunda hayli iddialı bir anlayış yatıyor; nitekim 
‘Sanat Komplosu’ kitabında derlenen metinlerinde, sanata yönelttiği bütün o saldırıların arkasında kendi 
normatif sanat ideali seziliyor. Bazı sözleri, bu sanat idealinin  avangard, devrimci sanata dair geleneksel 
anlayışlarla ilişkili olduğuna işaret ediyor: sanata başka bir dünya kurmak, gündelik hayatı aşan bir estetik 
boyuta giriş sağlamak, hatta hayatı dönüştüren bir olay yaratmak  gibi vasıf ve ödevler atfeden bir anlayış bu.   
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