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ÖNSÖZ 
Sanart Derneği'nin Ekim 1992'de düzenlediği ulus1ariarası sempozyum son birkaç on yılın bütün dünyada; 
gündemde bir söylemi olan kimlik tanımı ile ilgilidir. Kuşkusuz, 'kimlik' konusunun bir tartışma ve sorun 
olarak belirmesi sınırlar ve tanımlar, merkezlik/sınırsallık ve parçalanmayı. ister istemez de 'yer“ ve 
'mekan' kavramlarını ilgilendiriyordu. Sanart Derneği'nin temasının "Kimlik, Sınırsallık, Mekân" olarak < 
saptadığı sempozyum, onunla ilişkili sergiler ve kent mekanlarında öngörülen heykel projeleri ve 
gösteriler teorik bir ilgi alanının uzantıları gibi görünüyor. Evet, .bu sempozyumun bildiri metinlerini 
okuyunça geniş bir teorik alanda yorumdan yoruma. ülkeden ülkeye ve çeşitli sanatlar içinde geziniyoruz, ı 

Ama, aslında Sanart Derneği'nin kuruluşu ve bütün etkinlikleri temeli-ndeki amaç öncelikle sanata yönelik 
ve Türkiye'de görsel sanatları destekleme üzerine olmuştur. Öncelikli amacı, hepimizi ilgilendiren 
konularda uluslararası bir düşünce alış-verişi ortamı yaratmak ötesinde, yine sanatın yaratı ve pratiğine 
yöneliktir. Sanatın desteklenip geliştirilmesinde kültürlerarası bir etkileşimin işlevi çok önemli. Böylece 
sanat yaşamın sorunlarıyla ilişki 
kurarak insanın temel ilgi alanına girebilmektedir.- Yaratının özgürlüğü, özgünlüğü ancak yaş-amla ilişkisi 
bu derece boyutlanırsa olabılır. 

Sanatın bireyin yaşamı ile bütünleşmesi geleneksel olarak din temelinde gerçekleşirken, Batının 
modernleşme sürecinde din ve devleti ayırarak geliştirdiği yeni kültürel ortam içinde sanat din ile değil. 
düşünce ve felsefe ile ilişkisi dolayısı ile manevi dünyaya ve yaşama bağlanabiliyordu. Batının dışında 
böyle bir süreç tamamlanamadı. Geleneksel sanatların değişen dünya ile giderek ilişkisiz halde sürmesi 
sanatla yaşamın ilişkisini kopardı. Dinî tutumu ve politik yapısı ne olursa olsun toplumlar ve kültür 
bugün geleneksel kalıplara sığmayan bir değişim ivmesi kazanmışlardır. Eğer sanat yaşamın önemli 
sorunlarına yönelmiyorsa 0 toplum için yüzeysel kalmakta, önemini yitirmektedir. Medyatik dünyada 
sanatın birçok şekli belki bu derinlikten yoksun kalmıştır. ama bu insanların. sanata olan 
gereksinimlerinin bittiği anlamına gelmiyor. 

Çağdaş Türk sanatı Cumhuriyet döneminde büyük bir yol katettiği halde, altmışbeş milyon 
nüfuslu , enerjik ve geleceğe. yönelik Türk toplumunun henüz sanattan yeterince payını aldığı söylenemez. 
Hızlı kültürel dönüşümlerin yol açtığı kopukluklar sanatın manevi anlamını unuttur'm'uş. sanatın "poems" 
denilen anlam boyutunu ve ikonografik bir dilin gelişmesini engellemiştir. Bu dönüşümün 18. yüzyılda 
başladığını hatırlarsak. yaklaşık üçyüz yıllık bir söylem kargaşasına bugün kültür temelinde sağlam bir 
yapı getirmenin zorluğunu görebiliriz. Bu, sanatüretiminin yaşamla ve dolayısı iletoplumla ilişkisini 
kuracak olan düşünsel boyutun yaygın bir eklemlenma kazanması ile başlayabilir. 



Ekim. 1992'de sempozyumun ele aldığı "Kimlik. 'Sınırsallık, Mekan" teması bu ilişkiyi kur.-mak. aynı 
Zamanda kültürel. kimlik ve onun ifade biçimlerini ele almakla böyle bir amaca yönelmekteydi. Kuşkusuz 
bu tür iletişim ortamları ve alışverişler alışkanlık halini alıp, sanatçı ve düşünür., biçim Ve düşünce ilişkisi 
yeğunlaştıkça, bu amaç gerçekleşecektir. 

Bu --sempozyumun en önemli amacı bu yönde bir ivme yaratmak olduysa. kimlik sorunsalım Batınm 
referansları dışında, Batılı olmayan birçok kültürün ortak paydaş-lar bulabileceği bir ortamda ele 
alabilmek aynı derecede önemli idi. Söylemin yer aldığı ortamı değiştirmekle. amaçlanan farklı görüşlerin 
gelişip gelişmediğini anlamak için henüz erken olabilir. Ama bu metinlerde görüleceği gibi Türk 
düşünürleri ve onlarla benzer kültürel dönüşümleri paylaşan ülkelerden gelenler kimlik konusunda 
odaklanmış bu tartışmalarda olageldiginden farklı şeyler söylediler. Gerçeklerin başka açılardan da. 
yorumlanabileceğini gösterdiler. Bu tür tartışmaların bu ortamlarda artması ile özgün söylemlerin ve 
özgün sanat ifadelerinin çoğalması, kendine özgü yaşama ve üretme biçimlerinin de yaratıldığının 
göstergesi olacaktır. 

Günümüzde estetik değerlerinparçalanması. sanata _yüklenilmişolan eğitici rolün de. işlevini yitirdiği 
anlamını taşıyor gibi görünmektedir. Ama özgün ifadelerin çoğalması özgün ve özgür yaşam ilişkilerinin 
sonu-cu ise-. sanat bu işlevi yerine getiriyor demektir. 

Gerek "Kimlik, Sınırsallık, Mekân" sempozyumunun koordinatörlüğü ile gerekse metinlerin biraraya 
getirilişindeki titiz çabaları ile Sanart Derneği'ne ve bu yayına büyük katkıları olan Benoit J unod'ya ve bu 
yayının hazırlanınasmda katkıda bulunan Erdem Erten, Fehmi Dogan. Nilgün Camgöz, Elif Kendir. 
Zeynep Aktüre’, Naz Evyapan ve metinleri Türkçe'ye çeviren Deniz Şengel'e en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Jale. N. Erzen 
Marl; 1995 
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T.C. KÜLTÜR BAKANI 
FİKRİ SAĞLAR'IN AÇILI-Ş- 
KONUŞMASI - 
Günümüz dünyasında yaşanan hızlı ve etkileyi'oi 
değişimlerin en önemli belirleyici kavramlarından. 
birinitartışmak üzere toplanmış bulunan 
SANART 92 ”Sempozyumu'na hepinizesay—gıla-r 
sunarak açıyorum. . 

Soğuk savaşın sona ermesinden. katı ”Ve dar 
ideolojik ayrışmaların aşılmasından sonra, 
dünya da yeni bir döneme başlamıştır. Bu yeni 
dönemde, merkez—çevre ilişkileri bir kez daha 
gözden geçirilmekte. daha önceki dönemlerde;-'çok 
tartışılmış, fakat yeterince uygulama olanağı 
bulunamamış çoğulculuk, sınırsallık, katılımcılık 
türünden kavramlar, özel bir önem kazanarak 
toplumsal yaşamda ve yönetsel düzlemde 
etkinleşmektedir. 

Daha da ılgınc-i, bu açılımlar belli dayatmalarla. 
yukarıdan aşağıya inen uygulamalarla değil, 
aksine, toplumların ve insanların 
özgereksinimleriyle buldukları bir yöntem, bir 
varoluş biçimi olarak yaşama geçmektedir. Artık 
sosyal fakat o ölçüde de baskıcı; merkezi fakat o. 
ölçüde de tekcil; Modernist fakat o ölçüde de 
yetkeoi devlet anlayışı aşılmakta, kültürler arası 
iletişim giderek büyüyen bir hızla gelişmektedir. 

Insanlar, bireyliklerine yönelik kimlik 
sorunlarıyla daha özgür bir yaklaşım içindeye 
daha geniş. ölçülerde ilgilenmekte; toplumlar " 
geçmişlerini, o geçmişi oluşturan ve yorumlayan 
tarihlerini yeni bir gözle ele almaktadırlar. 
Demokrasi yeniden tanımlanmakta, kültürel 
dokuda parçalanmalar ortaya çıkmaktadır. en 
önemliside, yönetimlerin belirledikleri ve 
toplumlara yukarıdan aaağıya inen bir 
yaklaşımla benimsettikleri kültü-r politikaları 
çözülmektedir. 

Kuşkusuz bu oluşumların çok büyük bir 
bölümünü, iletişim olanaklarının çoğalması 
hazırlamıştır. Iletişım teknolojisinin giderek-artan 
bir yoğunlukta günlük yaş-ama girmesi 
sonucunda, kamunun yetkesi de kısılmak 
zorunda kalmış, sansür gibi temel kamusal. 
uygulamalar etkinliklerini ve anlamlarını 
yitirmişlerdir. 

Böylelikle "ulusal" kavramı da. sınır 
zorlamalarına uğramıştır. Bununla birlikte,-_ 
bireyliğe ve kimlik arayışlarına yönelik yeni 
gelişmelerin, yenibir ulusçuluk anlayışını. 
yaygınlaştırdığını da, daha bugünden "yaşanan 
tüm ürkütücü sonuçla-rını anımsayarak 

vurgulamak veba oluşuma yönelik dikkatlerin 
oanlı tutulması gerektiğini söylemek isterim. 

Bu koşullarda gerçekten de yeni .bir dönemin 
başladığını vurgulamak gerekir. Böyle bir 
dönemde, daha önceleri bir çevre ülkesi olarak 
kabul edilen Türkiye'nin. sahip olduğu coğrafya 
iie kültürel oluşumun dinamikleriyle yeni bir 
merkez oluşturduğunu söyleyebiliriz. Türkiye. 
Orta Doğu, Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa 
ooğrafyalarının denge ve kesim noktasında yer 
almasıyla ve. özellikle yaşadığı iç ve dış göç. 
olgularıyla çoğul kültürlü bir toplum olmanın 
eşiğindedir. Bu, bir dönemde merkez olduğu 
Söylenen Avrupa kültürünü oluşturan Akdeniz ve 
Mezopotamya uygarlıklarının evrensel Anadolu 
kavramının potasında bir kez daha eritilmesi 
demektir. Buradan yeni sentezler doğacaktır. 

”Bu sempozyum, o sentezleri tartışacak ve 
yorumlayacak böylelikle bize ışık tutacaktır. Bu 
arada, yurt dışından katılan konuklarımızın, 
içinde Yaşadığımız kültürel çoğulculuğu ve Onun 
”bize sağladığı geniş olanakları saptayacakları 
düşüncesiyle, onlara hoşgeldiniz diyor, 
i-Senıpozyuma başarılar diliyor.. saygılar 
__sunııyorum. 

Fikri Sağlar 
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BİRİNCİ GÜN, BİRİNCİ OTURUM __ 

ESTETİK DEĞERLERİN 
PARÇALANMASI 
Oturum Başkanı-; Jale N. Erzen 

OTURUM sunuşu: ' . ; 
JALE 1N. nazen 
”Yüzyılın son on yılını yaşarken, 20. yüzyılın ikinci 
yarısına egemen olan söylemleri de sorgulamanın 
zamanı gelmiş bulunuyor. Parçalanma, yırtılma, 
“kopma, çözülme sözııükleri 20. yüzyılı ve özellikle? 
ikinci yarısını tanımlıyorlar. Bunların işaret ettiği 
olguların sonuçta kültüre tüm dünya ölçeğinde bir 
çoğulculuk getirdiği düşünülüyor. Sorgulanması 
gereken savlardan biri bu. - 

Aydınlanmanın evrensel düzen arayışı 
endüstrileşmenin de yardımıyla, hiç değilse poıı'ıik 
alanda tüm dünyayı tek bir merkeze, tek bir değer 
sistemine bağlamayı bir dereceye kadar 
başarmışsa da, bunun sonucunda bütünleşmiş,- 
uyumlu bir dünya oluşmamıştır. Dünya 
egemenliklerinin parçalanması, neticede yerleşik 
bir kültürün farklı kültürlerle karşı karşıya gelişin-e 
yol açan çözülmeler, sınır kaymaları, bugün 
söylem konusu oluyorsa, ilk kez yaşanılan olgular 
oldukları için değil. Tarih boyunca, ve daha yakın 
tarihte, sömürgecilik döneminde-Batı dışında 
bütün ülkeler bu istilâyı yaşadı. Ama onlar dünya. 
tarihinin sayfalarına kendi öykülerini 
kaydedemediler. 

Belki de parçalanma bir dünya kültürü sorunu 
değil. Zira Batı dışında --sınırsal olarak ' 
tanımlanmış kültürler-- tarih boyunca öteki “ile 
alış-verişi ve değerler takasını yaşamlarının 
politik, ekonomik ve kültür boyutunda herzaman 
yaşadılar. Bizler tarihimiz boyunca kendi kültür 
değerlerimizin dışında başka ve bazen de daha 
güdümlü bir kültürün gerçeklerini yaşadık. Acaba 
dünya kültürlerinin sorunu bugün tam aksine”. 
bütün parçalanmalara rağmen standartlaşma 
değil mi'? Eğer kimlik sorunu gündeme geldiyse'bu. 
standartlaşmanın tehdidi sonucu değil mi? 

Parçalanma, şimdiye kadar sınırlarını genişleterek,-. 
duvarlarını sağlamlaştırarak kendi kimliğini 

' korumuş olan Batı’ nın sorunu gibi duruyor ilk 
aşamada Ama aslında yalnızca B'atı nın değıl tüm 
merkezlerin, tüm kalelerin egemenlik adına 

dikilmiş 'tüm kulelerin sorunu.. 

'Bugün parçalanma söylemi tüm dünyayı 
ilgilendirmeye başladı ise bunun altındaki neden 
artık yalnızca kültür ithali değil kültür ihracı da 
yaptığımız ve yapmamız gerektiği içindir. Nitekim 
güç politikalarının dengesi için de kültürler arası 
diyaloğa. gereksinim vardır. -Enförmatik çağında 
güç dengeleri yalnızca kaba kuvvetle. idame 
ettirilmez. Egemen gücün kültürü, müziği, içkisi, 
.sandviçi, silahından da etkili. 

Parçalanma söylemini ön plana çıkaran bir başka 
olgu da post-kapitalist pazar sisteminin her an 
yeni üretime ve tüketime ihtiyacı olmasıdır. 
Yeninin tükendiği yerde farklı "olan yeninin yerini. 
alıyor. Dünya sanat pazarlarında yerelliklerin _ 
sergilenmesi bununla ilgiliydi. Bu da her zaman 
isınırsal olanların lehine işleyen bir durum 
olamıyor. Enformatik çağında artık, ürünler ve ' 
metalar değil önemli olan; 'sistemler, programlar 
üretebilmek gerekiyor. Egemenlik, hatta: düşünce 
ve davranışlar üstünde egemenlik artık bu' 
sistemlerle kuruluyor. ' ' 

Parçjalan'mayaf bir başka açıdan bakalım. 120. 
yüzyıla kadar yaşamın her alanında bilim ve 
sanat bir kültür bütünlüğü içinde iken bugün katı. 
bilim ontolojik bir değer kazanmış. sanat ise 
kültür dışına, yaşamdan kupuk bir alana atılmıştır 
”Insanın yaşantı, duyum, bilinç ve bilgi ' 
alanlarındaki bu parçalanma aslında insanın = 
parçalanması. insanın 'sürekliliğinln yok olmasıdır. 

"İnsanın parçalanması. köklerinin yerden kopması 
-—bu da bizi sempozyumun üçüncü temasına 
mekan sorununa getiriyor. -- insanın kendi 
yerinden kopması, ona yabancılaşması, 
"çevremizin. kentlerimizin. mekanımızın bizi onlarla 
bütünleştiren estetik nitelikler açısından 
fakirleşmesi, çevremizi ilgilendiren politik Ve 
ekonomik seçimlerde sanatın ikinci plana atılarak 
katı bilimciliğ-in ve pratik tercihlerin ön plana 
çıkması ile ilgilidir. 

Kuşkusuz, konunun farklı perspektifleri var. En 
azından kendi bulund'uğllmuz nöktadan, bugün 
Türkiye' de sanatçının, kültür insanının inandığı 
değerler olduğunu, sanatın ise gerçekle doğruyla 
ve etikle ilişksine inancın kaybolmamış olduğunu, 
hiç değilse doğru bir dünya kurmak ıçin sanat 

A yolunda hala çabalar sarfedildiğini görüyorum. 
Burada gördüğüm bir baçka. şey daha var. kimlik 

. ispatı bütün dünyada sanatçının baş meselesi 
olduysa bile burada sanatı güdümleyen henüz _ 
kimlik ispatı dışında birçok konu var-. Bunun-, artık.: 
sınırsal olmayan dünyamızda, insancıllığın farklı 
bir bilinçlenme ile yeniden canlam—Şı olduğuna 
inanmak.- istıyorum. 
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BİLDİRİLER: 

THOMAS SEBEOK. 

İ'Saııatııı Eşikleri 

Önce size biraz kendimden ve nasıl bu sorunla. 
üğraşır hale geldiğimden söz etmek istiyorum.. Son 
Otuz yıldır mesleki ilgi alanım, Levi—Strauss'un 
'doğa' ve "kültür' olarak adlandırdığı alanların 
arasındaki sınırdan oluşuyor. Bana ne iş yaptığım 
sorulduğunda düşkün bir biolog olduğumu 
söylerim, fakat aslında semiotik ile uğraşırım. 

.Aslında birbirine karşıt olmayan. Niels Bohr'un bu 
ifadeye verdiği anlamıyla birbirini tamamlayan 
varlıklar olan doğa ile kültür arasındaki bu sınırda 
birkaç on yıldır şu soruyu soruyorum: 
Hayvanların dili var mıdır? Bugün bu soruyla 
ilgilenmeyeceğiz. fakat izninizle, soruyu kısaca 
'hayır' ile yanıtlamak istiyorum. Hayvanların dili 
yoktur. Bu yanıtın gerekçelerini açıklayan 
konferanslar vererek dünyayı dolaşırken bir 
defasında karşıma şu ciddi soru çıktı: Peki. 
hayvanların dili yok, fakat hayvanlarda sanat var 
mı'? Soru bana sorulduğunda, yanıtını bilmediğimi 
fakat bu konuyu araştıracağımı söyledim. 
Ardından, sanatın orijininin nerede bulunduğu 
sorununu ele alan sanat tarihçilerinin, antropolog 
ve diğer bilim insanlarının kitaplarını okumaya 
başladım. Ve hayretle, kimsenin bu soruyu ciddi. 
bir biçimde ele almadığını gördüm. Herkes sadece 
sanatın insanla birlikte başladığını varsayıyordu. 
Bu tavra pek çok örnek vermek mümkün, fakat 
burada rastgele bir örnek seçip, Columbia 
Universitesi'ndeki bir antropoloji profesörünün 
yazdığı The Evolution of Art [Sanatın Evrimi] adlı 
kitabı ele alalım. Kitabın ilk cümleleri şöyle: 
"Sanatın tüm şekillerinin yaratılması ve 
değerlendirilmesi insana özgü faaliyetlerdir. __ 
Hakiki sanatsal faaliyet Homo Sapiens dışındaki 
'hiçbir türde görülmez. Diğer türlerin doğal 
davranışlarında ise bu tür bir faaliyetin en uzak- 
izine bile rastlanmaz." 

Bu nedenle. bu meseleyi ciddi bir biçimde ele 
almak gerektiğini düşendüm. Çok tanınmış bir 
antropolog clan, size kitabının giriş bölümünü 
okuduğum kişi -çok tanınmış olduğu için adını 
vermiyorum—belli ki. konuyu hiç düşünmeyip, bu 
fikri havadan kapmış ve öne sürdüğü savı 
destekleyecek argümanları yok. Ardından ben 
konuyu incelemeye başladım ve bu soru 
bağlamında sanatın dört türünü ele aldım. Burada 
hemen, beşinci sanat türünün dil sanatı olduğunu 
belirteyim. Dilsel sanatlar, _tanımsal olarak, 
hayvanlarda yoktur. Hayvanlarda dil olmadığını 
daha başta söyledim. Dolayısıyla. hayvanlarda 
dilsel sanat da olamaz. Fakat öteki dört sanat 

türünü araştırmaya başladım. Bu dört tür ise, 
müzik, dans, mimarlık (tesadüfen. bu konuda 
Nobel ödülü sahibi Karl von Frisch'in Tiera- als 
Baumeister [Mimar Olarak Hayvanlar] adlı son 
derece önemli bir kitabı var) ve son olarak da. 
kinestetik sanatlar. 

Söyleyeceğim şeyi isterseniz Türkçe bir deyişle 
sunayım: "Bir varmış-, bir yokmuş." Sanırım 
çoğunuz burada folklor anlattığımı 
düşünüyor-sunuzdur. Fakat sanat literatürü yerine 
veya sanat tarihi ya da antropoloji literatürü 
yerine bioloji literatürünü okumaya başladığınızda 
bu konu ile ilgili olarak bambaşka bir izlenim 
ediniyorsunuz. Birçok önemli bioloğun, 
düşünülenin aksine. sanatın. estetik deneyimin ya 
da tüm estetik davranışın hayvanlar dünyasın-da. 
başladığını söylediğini görüyorsunuz. Bu tezi 
savunan ilk biolog da. Charles Darwin'den başkası 
değil ve bu konuşmamda, Darwin'in yapıtlarından 
uzun alıntılar var. Darwin'den sonra ise, yine aynı 
şeyi söyleyen, Thomas Huxley, Dobzhansky ve 
arzu edilirse adlarını verebileceğimiz diğerleri gibi 
çok önemli birtakım biologlar, hayvanlarda 
gerçekten sanat olduğunu öne sürüyorlar. Tabii., 
insan bu tür tezler karŞısında hemen kuşkuya 
düşüyor. Bu tezi ileri sürenlerin 'sanat'tan ne 
anladığını, bu sanatın tezahürlerinin neler 
olduğunu sormak gerekiyor. Bu sorunu 
araştırmaya başladıktan kısa bir süre sonra, bu 
tür tezleri ileri süren kişilerin teşbih ile hakikati 
karıştırdıklarını anladım. 

Birkaç örnek vereyim. 19201i yıllarda yayımlanan 
ünlü bir kitapta Karl von Frisch arıların ”dansı 
kavramını ortaya attı, die Tanzen der Bienen. 
Tabiiki, bu sözüyle von Frisch arıların vals Veya 
tango yaptığını söylemek istemiyordu. Demek 
istediği, arıların, insanların danslarını anımsatır 
bir biçimde hareket ettikleri idi ve yazar, bunu bir 
teşbih olarak alıp arıların dans ettiğini söyledi. 
Von Frisch'in bu sözünü kimse sözlük anlamında 
alıp da doğada dans eden arıların var olduğunu 
düşünmez. Ben küçükken 'pire sirkleri'ne giderdik. 
Bu tür sirklerin Türkiye'de olup olmadığını 
bilmiyorum, ama bir zamanlar bunlar bütün 
Avrupa'da vardı; çok meşhur bir pire sirki de New 
York'da Times Square yakınlarında bulunurdu; 
benim gittiğim sirk bu sirkti. Sirk. etrafı 
pencerelerle çevrili daire şeklindebir arenadan 
oluşurdu ve bir büyüteçle içerisini seyrederdiniz. 
İçeride ise, inanılmaz bir şekilde, pireler bulunurdu, 
küçücük, insan giysileri giydirilmiş pireler keman 
çalıp dans eder ve her türlü karmaşık hareketi 
yaparlardı. Büyüleyici idiler; yanılsama 
mükemmeldi. Tabii ki, pireler ne dans ediyor ne 'de 
müzik yapıyorlardı. Bir pire Sultan ile harem-ini de 
gördüğümü hatırlıyorum. Büyüleyici bir fanteziydi 
fakat kimse gördüğünün hakikat olduğunu 
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Aynı şekilde, Viyana'da. herkesin gittiği turistik 
yerlerden biri, saray'ın yakınlarındaki. Lipizan 
atlarının gösterilerinin izlenebileceği yerdir. Yani,. o 
Balkan kaynaklı muhteşem atların sözde Ispanyol 
olan binicilik okulunda (bu okul Ispanyol değil 
YugoslaV'dır) dans ettikleri yer. 

Burada hemen, bütün bunların, izleyicinin ne Olup 
bittiğini fark etmeyeceği bir biçimde koreografi-ar 
tarafından yaratılan yanılsamalardan oluştuğunu 
belirtmek isterim. Viyana'daki Ispanyol binicilik 
okuluna gittiyseniz görmüş olacağınız gibi, orada 
olan, yukarıda bir orkestranın çalmaya 
başlamasıyla atların ringe girmeleri ve izleyicilere 
dans gibi gelen birtakım hareketleri yapmaya 
başlamalarından ibarettir. Bunu gören izleyiciler 
de. "ne müthiş" derler, "atlar bir Johann» Strauss 
valsi --ya da çalan müzik her neyse-- yapıyorlar." 
Eğer bunun gerçekten bir dans olduğuna inanıyor 
idiyseniz. yanılsamanızı berbat etmek zorunda 
olduğum için gerçekten üzgünüm Hakikatte olan, 
atların orkestra müziği eşliğinde dans etmesi 
değil, o atların belli bir şekilde hareket etmeyi 
öğretilmiş olmalarıdır. Orkestra ise, atların nası-l 
hareket ettiğine bakıp müziği ona göre ayarlar., 
Bu, aynen sirklerde ayıların dans etmesi gibi bir 
şeydir. , ' 

Literatür bu tür teşbihlerle doludur. Sanırım 
bunların çocuklara ve, turistlere zararı da yoktur-.. 
fakat hayvanlar arasında bulunduğu ileri Sürülen '. 
sanattan kastedilen de bu tür olgular değildir. Bu 
sonuncudan kastedilen ele aldığımız örneklerden 
bambaşka bir şeydir. Hakiki hayvan sanatından 
neyin kastedıldiğıne bir örnek vereyim. 
Avustralya'da, adına Tilorynchus denilen bir kuş 
var. New South Wales bölgesinde yaşayan bu 
kuşlar. yuvalarını oluşturan, fakat yuvadan çok 
eve benzeyen büyük yapılar imar ederler. Bu 
hayvan türünde şöyle bir davranış bulunur: Bu 
kuş bir fırça üretir; ardından boya üretir, fırçayı 
boyaya batırır ve adına kameriye denen evini 
baştan aşağı boyar. Evi belli bir renkte 
boyadıktan sonra -—bu renk çoğunlukla eflatundur 
ve boyayı yapanlar hep erkek kuşlardır, dişiler 
boya yapmaz-- ortada dolaşıp renkli taş toplarlar 
ve bu taşlarla evin dış cephesini süslerler. Son 
zamanlarda ise, insanların yakınında yaşamaya 
başladıklarından beri. evlerin içine uçarak girip, 
yüzük gibi. örneğin, parlak nesneleri çalıyor ve. 
tamamlandığında birer rüya şatosuna benzeyen 
kameriyelerinin üzerlerine yerleştiriyorlar. 

Bu olgu sayısız biolog tarafından incelen-di ve 
tabii, başlıca soru, bu kuşların bunu niye- 
yaptıklarıydı. Biolojinin bu soruya vereceği ilk 
sevap, 'eş cezbetmek için" olacaktır. insanlarla 

bağlantı kurarak düşünürsek, en güzel eve sahip 
olan. kişinin büyük olasılıkla en zengin kişi 
olduğunu ve dolayısıyla, zengin bir eş arayan 
kızın da zengin adamı evinden-tanıyacağını 
söyleyebiliriz. Biologların soruya verdikleri 
kuramsal cevap bu. Yağmur evin boyasını 
akıttığında ise .bu kuş fırçasını yeniden boyaya 
daldırıp evi tekrar boyuyor. 

Bu örneklerden yalnızca birı. Buna benzer faaliyet 
gösteren daha pek çok hayvan var. Elimde, 
serbestken de tutsakken de danseden 
şempanzelerin fotoğrafları var. Ayrıca, 

. şempanzeler ve goriller tarafından yapılmış 
resimlerin fotoğrafları var. Ingiliz dostum ' 
Desmond Morris'in, sanatın bioloıısi üzerine son 
derece ilginç bir kitabı var. Şempanze ve goriller» 
tarafından yapılmış en az beş yüz kadar resim 
mevcut. Bu şempanzelerden ikisi Macar,. ötekiler 
ise Ingiltere ve Amerika'da bulunuyorlar. Sovyetler" 
Birliği'nde de her biri kendi üslubunda resim 
yapabilen şempanzeler vardı. Çoğunlukla 
parmaklarıyla boyuyorlar. Rus bilimadamı 
Kotz'un yürüttüğü ilginç bir deneyde 
şempanzelere, üç köşesinde haç işareti ”bulunan 
birer beyaz kağıt ve birer kurşun kalem verilmiş-. 
Şempanzeler, boş olan dördüncü köşeye de birer 
haç işareti koymuşlar. 

Mecazi kullanımların dışındaki. ediml'erin söz 
konusu olduğu alandan birçok veri toplamak 
mümkün. Mecazi oldukları için veya hatalı 
gözleme dayandıkları gerekçesiyle, ya da basit 
biolojik mekanizmalarla açıklanabildikleri için 
verilerin bir kısmını hemen safdışı etmek 
gerekiyor. Bu ayıklamadan sonra elimizde, bu tür 
açıklamaların hiçbirinin geçerli olmadığı bir 
olgular grubu kalıyor. Bu konuşmanın çerçevesı 
içinde ele alacağımız son soru ise en önemli seru. 
Bu hayvanlar ne yapıyor ve bu edimlerden 
hangileri. haklarında biolojik tezler ileri 
?'S'üremeyeceğimiz hakiki sanatsal faaliyetler? Bu 
noktada, tabii, uzun uzun düşünmek zorunda 
kaldım çünkü bunları açıklayacak bir kuram 
üretilemediği sürece faaliyetlerin hepsi de anlamsız 
birer olgu olarak kalıyor. 

Bir gün, Gerard Manley“ Hopkins adındaki büyük 
Ingiliz şairinin bir dialoğunu okuyordum. Hep'kins, 
bir Cizvit papazıydı ve yaşarken hiçbir yapıtını 
_yayımlamadı. Fakat ölümünden sonra 
“dialoglarının çoğu yayımlandı. Bunlardan birinin 
başlığı On Beauty [Güzelliğe Dair]. Dialog, 
Hopkins ile sanat tarihçisi ve eleştirmen Walter 
Pater arasında yer alıyor. Tarihsel açıdan çok 
önemli olan bu dialogda, hayvanların ne 
yaptığının anahtarını buldum. Dialogda 
konuşmacılar "koşutluk" diye bir kavramdan söz 
ediyorlar (karşıtı 'asimetri' veya "kırılmış simetrıî' 



olan. 'isimetri'd-eki gibi bir koşutluk). işte 
hayvanların yaptıkları tam da bu ve “anahtarı, bu 
konuda tüm birteori kurmuş olan büyük Prusyalı 
biolog Jakob von Uexkull'da. Von Uezkull, tüm 
hayvanların, yapıları gereği, sınıflandırma 
eğiliminde olduklarını söyler. Doğa, tüm 
hayvanlar tarafından sınıflandırılır. Buna. tabii ki, 
insanlar da dahildir, ama tüm hayvanlar da 
dahildir. Hayvanlar çevrelerini sınıflandırmadan, 
gerçeği modellere tabi klimadan var olamazlar. 
Her hayvanın kendi türünün belli bir gerçekliği 
vardır ve bu gerçeklik aslen, o hayvanların 
evrenindeki nesnelerin gruplara ve anti-gruplara 
ayrıştırıldığı bir sınıflandırmadan oluşur. Hopkins 
koşutluk kavramını, hayvanların şeyleri nasil 
birleştirip ayırdık—larını, yani simetriyi ve , 
asimetriyi nasıl kurduklarını tarif etmek için 
kullanır. 

Sonra, tabii, çevredeki uyumlu. kafiyeli nesneleri 
araŞtırmanuı biolojik yarar-larının neler olduğunu 
sormak gerekir. Sanatın belli bir biçimde 
sınıflandırmanın öğrenilmesinden başka bir şey 
olmadığını keşfettiğinizanda, biolojik varlıkların 
evrensel sınıflandırma eğiliminin karşısına 
çıkarılan tüm itirazları reddediyorsunuz. Gerisi ise 
.ayrıntıdan ibaret. Örneğin, dilde kafiye, gibi 
sınıflandırmalardan_. resimde Veya müzikte 
sınıflandırmadan söz edebilirsiniz. 

Sonuç olarak. insanların birkaç. farklı biçimde . 
sınıflandırma yaptıklarını belirtmek istiyorum'. 
Orneğin, insanlarda nesneleri toplama yolunda bir 
mani vardır. Görevli olduğum üniversitedeki bir 
meslekdaşım bira kutuları topluyor. Birçok kişi 
'pııl toplar, üstelik, bu pulları ait gruplara 
ayrıştırmakla da kalmaz. Örneğin, bazısı yalnızca 
hayvan resmi içeren pulları toplar. Bazısı sadece 
Birezilya pullarını toplar vesaire. Ben, sanatın _ 
temelinde o müthiş toplama dürtüsnnün yattığına 
inanıyorum ve bu öyle bir toplama ki, toplanan 
şeyler arasında bir kafiye ilişkisi ya da bir 
koşutluk arar. Bu tür ilşkiyi içermeyen örnekler ise 
koleksiyondan çıkarılır. aynı zamanda, sanatın, 
çevredeki kafiyeli ve kafiyesiz öğelerin 
ayrıştırılması edimi olduğuna inanıyorum. ve 
hayvanların bu eğilime sahip olmamaları için de 
bir neden göremiyorum. Bazı türleriıı, örneğin baro 
kuşlarının veya şempanzelerin, sınıflandırma . 
faaliyetini biz insanların sanat olarak algıladığı 
bir düzeye kadar çıkardıklarını öneriyorum. Ve 
banu, sözünü ettiğim dört alanın her birinde de 
gerçekleştiriyorlar: Dans ediyorlar.-müzik" 
_yapıyorlar, resim yapıp desen çiziyorlar.Yakın 
geçmişte, hortumuyla ilginç. desenler çizen bir-fii 
de keŞfedildi. Son olarak da, von Frisch'in 
kitabının gösterdiği gibi, bina inşa edillOrlar. 

Son olarak söyleyebileceğim bir. şey, ."Stoekhnim 

Hayvanat Bahçesi'nin küratörü «yam... Müzesi'nin“, 
demek iStiyoru'm—— şempanzeler tarafından 
yapılmış olan yüz resmi sergiledi ve anladığım 
kadarıyla. resimler süratle satılmış. Resimleri 
satın alan insanlar, ressamların hayvan olduğunu 
öğrenince çok kızıp paralarının iade edilmesini 
istemişler. Fakat. ilkin masum bir şekilde satm- 
alınmış olmalarına rağmen sonuçta resimlerin 
fiyatları katlanmış. Ilk Satış fiyatları on ila yirmi 

_dolar iken, şimdi binlerce dolar ediyorlar. 

MARC LE nor 

Insan Bedeniniıı Betimlemeeı ve 
Günümüzde Estetik Değerlerin 
Parçalanması 

Biraz önce, Sayın Türkiye Kültür Bakanı dünyada 
kültürel çokluğun var olduğunu Ve bu farklılık 
içinde Uğraşıp, bir sentezin öğelerini 
keş'fedebileceğimizi söyledi. Oturum Başkanımız 
Sayın Erzen ise, şu anda tanık olduğumuz, estetik. 
değerlerin parçalanması olgusunun olumsuz 
olduğu gibi olumlu da olabileceğini, yani. yeni 
değerlerin oluşumuna yönelik yıkıcı ya da yapıcı 
rol oynayabileceğini söyledi. Bu. tam da 'benim.- 
size, klasik sanata bir tepki olarak gelişen 2-0. 
yüzyıl sanatından söz ederken ele almak istediğim 
“sorun. 

Bu yüzyılın başında bir dizi olay sanatı birdizi 
deprem gibi zorladı. Bu Olaylar, önce gelen 
dönemlerin birleştirmeye çalıştığı estetik 
değerlerin parçalanmasına yol açtı. Sorgulanan, 
klasik imge kavramıydı. Bu kavram, resmedilen 
imgelerin dış dünyaya açılan birer "pencereye 
benzediği "betimleme" kavramıdır. Imgeler, 
dünyayı insanın kendi "bakış açısı"ndan gördüğü 
gibi temsil eder. Ayrıca, insan figürü klasik , . 
dönemin imgesinde merkezi konumdadır. Sanatta 
tüm "hakikat"in referansı ve denetim noktasını 
oluşturur. . 

Böylece, 1450 yılı cıvarında Piero della Francesca, 
Montefeltro Dükü'nün yakın planXportresini 
Dük'ün egemenliğinde olan toprakların 'ön 
planında temsil eder. Bir süre sonra Descartes'ın 
ifade edeceği gibi, insa-nın ereği, "doğanın hakem. 
ve sahibi" olmak-tır. 

Bu dönemin öteki ucunda, 19. yüzyılda, aynı 
düşünce, Portrait of a Gentleman 'ı veya Portrait- 
oe. Bartin 'ı [Bir Beyefendinin Portresi veya Bay 
Bertin'in Portresi] yaplan ingre's'in "esin kaynağıdır. 

Dünyanın güzelliği konusu ise, dişi bedenin 
çıplaklığı-nda topl-anmıştır. i 500 yılı, cıva rında 
Giorgionelngres'in Odaiieque 'iğne [Odalık] kadar 
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uzanan. güzelliğin .bir dizi temsiline modellik 
edecek olan Venüs'ü yapar. 

F'6k6131863‘d6 bu soyağacı Manet'nin Olympia 'si 
ile bozulur. Bu resim. iki nedenden ötürü “bir 
skandal teşkil etmektedir: Birincisi. Manet'nin 
modeli "ideal"bir kadın değil'bir fahişe. gerçek bir 
orospudur. ikincisi. sanatçı kadın bedeninin 
"güzelliğine" pek dikkat etmemiş, daha çok resmin 
___güzelliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Söz konusu _ 
resmin uyumluluğu görsel bir manzaranın gerçekçi 
betimlemesinde değil, renk kuşaklarının birbirine 
olan zıtlığındadır. Her kuşak ötekinden farklı“ 
öğeler içerir: Açık tonda olanında yatak. Olympia 
'nın bedeni, çiçek demeti ve hizmetkârın giysileri 
yer alır; koyu 01611111116 ise arka duvar, hizmetkar 
ve kedi bulunur.. 

“Olay asal bir önem taşımaktadır: Resim artık "ne 
anlatısal bir mantık-taşır ne de eril bir bakış 
açısının gerçekleştirdiği .bir betimlemedir. Mantık... 
ııı-San bedeni de dahil olmak üzere. dünyay-a ait. 
şeyleri ortaya döken resimsel bir mantıktır. . 

Ayn-11111111611166 aynı düşünceyi başka 
entelektüellerde de buluyoruz: Sigmund Freud'a 
göre Vicdan bilinçdışı aklın mantığına tâbidir. 
Ferdinand de Saussure'e göre konuştuğumuz dil. 
kendilerine özgü nesnel varlıkları olan sessel ve 
sentaktik yapılar çerçevesin-de --gelişir. Durkheim ve. 
sosyologlara göre birey olarak insan. toplumsal 
yapıların ürünüdür. 

Resımde formaIİSt araştırmalar resımsel "dil"in 
ifade erkinden kaynaklandırılır. kızan bedeninin 
öznel kişiliği bu dilin ıçerısınde erir veya insanı 
konuların betimlemesi yerini soyut 
spekülasyonlara bırakır. 

*19'07 de Henri Matisse perspektif dışı re 
Uyumlulukları artık insan gözünün "bakış açısı 
ile ilişkili olmayan mekânlar arar O sıralarda 
çalışmakta olduğu Luxury [Lüksl adlı. renkli 
'düzlemlerin düzenlenmesi üzerine kurulu bir 
mekân yaratır. 

1912 cıvarında Picasso-' nun ilgisini çeken asal 
konu ışığın resımsel açıdan ele alınışıdır. Tarain 
'sunun figürleri koyu açık parçaların arasında 
yitip gider. ' 

Içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısı. hümanist 
ıdeoloıınin kapsamlı eleştirisini gerçekleştirir 
Birbirinden farklı inançlar ya da salt bir biçimde 
farklı bakış açıları büyük değer sistemlerinin yerini. 
alır-. Etik, siyaset ve din için. geçerli olan .bu 
...değişim, sanatsal düşünce için de geçerlidir. 

Bu: çıkışlar ve sarsıntılar öylesine büyüktürler kı 

_snnuçta- günümüz müzeleri bu farklı'lığm ve . 
.ço'ğulluluğun örnekleriyle dolmuştur: Yalnız 
imgeler değil ev eşyaları veya teknik nesneler d6 
buluruz orada kaba saba malzemeler, 
enstalasyonlar kolaj .ve garip doğaçlamalar 
Bunların hepsinin de değeri birbirine eştir. Hepsi 
de "san-at" tır. 

1.916.011 yıllardan bu yana Avrupa'da tüketim 
toplumu bu gidişi destekleyip vurguladı.. Ins-anın . 
kendisi bir .stereotip nesne olarak ele alındı. Son 
döne-min stereotipleri arasında Andy Warhol'un. 
Marilyn Monroe'nun fotoğrafının çoğaltıldığı _ 
yapıtı gibi ipek baskılar var. Andy Warhol'un bu 
tür yapıtları özellikle sarsıcıdırlar çünku 
sanatçının kendisini kimliksizleştiren mekanik 
imalat süre'çlerini ıma ederler. 

Yakın zamanlarda Fransa' da ortaya çıkan 
"serbest figürasyoıı" resim. Combas' nın "Iki 
Gerarde'si gibi. çizgi romanların stereotiplerini 
'Yeniden kullanıyor. 

i_9TOîli yılların "beden sanatı" ise. inşanın nesne 
düzeyine indirgenmesine şiddetle karşı çıkar. 
Bedenin kendisini en uç canlılığı hayatiyeti 
içerisinde sergilemeyi amaçlar. Öte yanda Herman 
Nitsch in hayvanların iç organlarıyla kapladığı 
bedeni bizi bedenlerimizi-n hayvani kimliği 
üzerinde düşündürür. 

Bu olgular,. kültürümüzün çıkmaz sokaklarının _ 
göstergeleridir. Yönsüzlüğünün t-anıklarıdır: Ins-anî? 

'olafııın stereotip ve çöp. ile. atık ile aynı. düzeye 
ind'irgeııdiğini ima ederler. Fakat daha' önceki. 
devirlerde olduğu gibi bugün de büyük sanatçılar, 
söz ettiğimiz bu eğilimin“ bütünüyle karşıtı bir 
tavır içinde. insanî hakikati bugünün dinamikleri 
içerisinde kavrayan sanatçılardır. Insanın 
endişelerinin olduğu gibi mutluluklarinm da . 
tanıklarıdır. Busanatçıların yapıtları etereotiplerle 
veya artıklarla sınırlı değildir. Kurdukları 
yapıtlarm bağrında eleştirel gözümüzü uyarıp 
heyecanlandıran gerilimler yatar. Bu yoldan. 
hayatımızı ve duşunoelerımızı belirleyen güçler 
üzerinde düşünmemizi sağlarlar. 

insanın kaderi üzerinde düşünmeye bu davet 
bugün farklı tarzlarda çalışan sanatçılarda-_ 
bulunur, fakat en başta... önceki dönemlerdeki 
sanatçılarda da olduğu gibi, açıkça insan figurunu 
temsil eden sanatçılarda bulunur. . 

Fransiz Bacon çoğunlukla tek bir karakterin _ 
birkaç portresini birarada veıjir: 111166 Studiesfor 'a' 
Selartrait [Otoportre Için Uç Çalışma] (1967) 
adlı yapıtı ile iki adet Studies for a Porrraıt [Bir 
Fertre için Çalışmalar] (1976) adlı yapıtları. 
çağdaş insanın kendi kimliği hakkında duyduğu 
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”kuşkulara dair bir düşüncenin tanıklarıdır. 
'Bacon'ın resimlerinde yüzler ve bedenler, insanın 
kendini istikrarlı kılmasını , kendini kendi denetimi 
altına almasını imkansız kılacak bir şiddete sahip 
olabilen dışsal veya içsel güçler tarafından ezilmiş 
bir şekilde gösterilir. Study for a Self-Portrait 
[Otoportre Için Çalışma] (1976) adlı resim, alt 
kısımda belirgin biçimde görüldüğü gibi erimeye 
yüz tutmuş bir beden gösterir. Ancak, geometrik 
bir zırh ile geniş, basık renk yüzeyleri, yok oluşun 
güçlerini denetleyebilen bir tür muhafaza 
oluşturur. Bu sanatçı için insan hayatı çelişkilerle 
doludur ve bizim bu çelişkileri berrak bir biçimde 
idrak edebilmemiz gerekmektedir. ' 

Insan hayatını belirleyen, birbiriyleçelişkili güçler 
her zaman parçalanmaya yol açmazlar.Bunlar. 
aynı zamanda, hayatın dinamiklerinin ta kendisini 
de taşırlar. 

Leonardo Cremonini bu dinamikleri çocukların 
oyunlarında bulur: Bu oyunlarda. anarşik şiddet 
ile oyunun kurallarına saygı arasında rekabet— 
vardır. Böylece, Blind Man 's Buff [Kör Adamın 
Postu] (1964) adlı yapıtta şiddet bedenlerin 
parçalanmasıyla temsil edilir, fakat bu 
parçalanma aynı zamanda o bedenlerin 
canlılığının sahasını da oluşturur. Ve insanın 
ruhuyla temas kuran bu 'şiddet tümüyle simgesel 
de olabilir: Erotik arzunun ve aşkın bir parçası. 
Cremonini'nin 1986'da yaptığı Fragments of the 
Beloved [Sevgilinin Parçaları] adlı resimde, resim 
alanının dışına yerleştirilmiş olan erkeğin bakış 
açısı. kadının bedenine aynalardaki yansıması ile 

' parçalanmış bir nesne niteliğini verir. 

Kuşkusuz. çağdaş sanatçıların yeni estetik 
değerler arayışlarının birleştiği noktayı Edouard 
Manet'nin başlattığı harekette bulmak mümkün: 
Resimsel dilin güçlerini sorgulayan çağdaş insan. 
kendini keşfetme sürecine girmiş insandır. 

Klasik sanat yola belli bir projeyle çıkmıştı: Bir 
Venüs_ resmi yapmak veya bir prensin portresi-ni 
“yapmak. Modern sanatçı için ise. Paul Klee'nin 
ifade ettiği gibi, "Sanat görüneni yeniden üretmez; 
sanat görünür kılar." Sanatçı, baktığı nesneler 
hakkın-da daha fazla şey bilmek için resim yapa-r. 
Hatta, resim yapma arzusunun nesnesinin ne 
olduğunu anlamak için resim yapar. 

Giacometti, Annette 'in (1962) veya Diego 'nun 
(1956) veya Caroline 'ın (1962) orada duruyor 
_.elmalarının, varlıklarının gücünü figürlerin 
hayaletler gibi belirmesine yol açan puslu bir 
üakıŞla verir. Walking Man [Yürüyen Adam] (1960) 
ya da The Walldng Men [Yürüyen Adamlar] (195:0) 
adlı heykellerinde olduğu gibi, Giacometti _ 
yo—ntularında başka bir bedenin yakınımızdaki 

varlığınm bizim için hala ancak garip-bir gerçeklik 
baŞl'dlğlnl ifade etmek üzere. bedenleri ind'irgererek 
verir. 

Günümüze daha yakın bir örnek ise genç bir 
Fransız sanatçısı olan François Ronan. Ronan. 
Paul Klee tarafından açılan yollardan ilerler. Kendi 
kendine empoze ettiği rastgele kurallarla fakat 
sonunda ne göreceğini bilmeden çalışmaya. 
“başlarken peşinde olduğu şey. () kuralların ve 0- 
çalışmanın, en azından sanatçının kendisine, 
görmek istediği şeyin ne olduğunu sonunda 
görünür kılmasıdır. Rönesans'ın çeyiz 
sandıklarıııdaki soyut dekoratif bezemeleri 
çağıran Cassone 'de (1978) görüldüğü gibi. gözün 
ve aklın kendilerini yitirme olasılığıyla yüz yüze 
geldiği yerde birleştirir boya liflerini. 

Fakat labirentlerde dolaşırken MinOtor'l-a 
karşılaşmak da mümkündür. Gözü renkli maddeye, 
bak-ma konusunda eğiterek -_-ki, bu insanın 
'»denetleyebileceği bir şeydir-- insan sonunda zaten 
daha baştan görmek istediği, ama görmek 
istediğini bilmediği şeyi görür. Böylece, 1983'e ait 
bir başka Cassone 'de, Italyan Ouattrocento 
'sundan [i 5. yüzyıl] «yam tüm resmin anasından— 
çıkıp gelmiş gibi duran figürler vardır. 

Pek çok çağdaş sanat yapıtında yeni bir 
hümanizma görülebiliyorsa da, bu tabiiki, artık — 
klasik hümanizma değidir. Bugün artık 
çoğulluğumuzun farkındayız. Toplumsal ve dilsel. 
yapılar tarafından, ruhumuzun bilinçdışı 
tarafından, hatta »bioloiik olarak—- genetik kodlar 
tarafından belirlendiğimizi biliyoruz. Fakat sanat-. 
bilim değildir. Sanat yaşanmış olanı düşünür. Asal 
bir biçimde, diğer insanlarla ve maddi dünyayla 
olan tutkulu ilişkilerimizi düşünür. 

”Şiddet ve zulüm bu ilişkilerin birer parçasıdır. 
Arzu. baz ve keyif onların bir parçasıdır.-. Fakat 
aynı zamanda bu ilişkiler, gereklilik ilkesiyle de Ve 
--mutlu bir tesadüf—— rastlantı ilkesiyle de 
belirlenirler: Kader olarak arzuladığımız şey ile 
gerçekleşmesi uğruna çabaladığımız şey. Insan 
ruhu sanatta yol alırken, kaderi olarak 
tanımladığı şeyle, dertleriyle, ama aynı zamanda 
sevinçle karşılaşmak ister. 

TALE-ir HALMAN 

Parçalanan Dünyada Kültür Bileşimi 

Şuanda, gerçek bir demokrasiye. barışa ve refaha" 
doğru ilerleyeceğini umduğumuz yepyeni bir 
yeryüzünün eşiğindeyiz. Zorbalığa dayanan 
totaliter rejimlerin çoğunu geride bırakmış 
bulunuyoruz. Uyumsuzluğun, kötülüğün ' 



egemenligi oan çekiş-mektedir denebilir. İso-guk 
Sav-aş., artık korkunç bir hortlaktan başka bir şey 
degil. ideolojik-bloklar çöktü bile: henüz 
çökmeyenler. dönüşü olmayan bir gerileme 
sürecinde. Siyasal ideolojiler, zorunlu ölümlerden 
geçiyor, çünkü günümüz dünyasının sorunlarıyla 
baş etme erki yok onlarda. Önümüzdeki On yılda 
tüm dünya uluslarının taleplerine cevap vermekte-_ 
yetersiz kalaoaklar. ideolojilerin bize uyguladıgı 
“global loboto-ıni' olarak adlandırdığım bir 
ameliyatı durdurma gücü elimizde artık. 

Ben lııı konuda .bir çeşit 'Halman Yasa-sı” 
geliştirdim. Ideolojilerin yükselişini Ve çöküşünü 
özetleyen ”bu kanun Şöyle diyor (Kelime oyunlar-1111 
için afiınızı rioa ederek sunuyorum): "Ideoloji, bir 
idea olarak başlar, bir ideale dönüşür, kimlik 
(identity) ve günlük konuşma dili (Idiom) 
durumuna girer, putpereStlik (idolatry). düzeyine 
düşer, ahmaklık (idiocy). olarak son bulur. " 

"Biz, çağdaş dünyada ideolojilerin bu yaşa-mını 
izledik ve. son yıllardaki büyük değişimi yaşadık. 
Sanart'ın bizleri burada bir araya getiren 
toplantısı, Türkiye'de bu amaçla şimdiye kadar 
düzenlenmiş-en etkin ve kapsamlı toplantıdır. 
Böylesine önemli kimSelerden oluşan bir 
toplulukta konuşma olanağını bulduğum için 
kendimi ayrıcalıklı görüyorum. 

Konuşmamın konusu, paramparça bir-dünyada ile. 
Türkiye'de parçalanan değerler. Toplantının 
dü-zenleyioilerine emekleri için teşekkür ederim. 
Bakıyorum, isimleri ne kadar simgesel: 
Başkanımız Jale Erzen'in soyadı. "kahraman 
kadın" demek-. Haluk Pamir'in ilk adının anlamı 
"iyi huylu"; soyadı "Demir Dag"a gönderme 
yapıyor. Emin Mahir Baloıoğiu'nun üç adındaki 
anlamlar, "güvenli", ”’kendine güvenen", "işinin _ 
ehli, yetenekli, yetkili", "agzından bal damlayan". 
Yıldırım Yavuz-'un anlamlarını da biliyoruz. Sanart 
etkinliklerinin destek kaynağı, bir "ilâhî varlık" - 
Bay Junod... Roma panteonunda Juno'nun büyük 
bir. yeri vardı. Bir yandan da aklım-a Sean 
O'Gasey'nin o güzelim Juno and the Payooek 
[Juno ile Tavus] oyunu geliyor. Tavus kuşu,. 
"biçimlerin, görüntülerin, renklerin nefis bir 
düzenlemesi " :çagrışımını yaptırıyor-. Sanart 
Sempozyumu'nda bence bu ögelerin hepsi bir 
arada“. 

Koru karneleri yüz-ünden Türkçe'-rei edemediğim 
manzum bir ev'-gümü Ingilizce- 'olarak sunuyorum.: 

lil] gar as ean tell by this spectaaıılar start 
We have a masterpiece here created by Sanart.- 
lt. Will stimulant? the mind and enchant the heart. 
Scholars from here and abroad Will pla-y_their part. 
Fram al] other seminere this one standa- apart: 
Even dimırlts“ will learn so much they "ll became smart. 

areena/lead lt hard and nedenden to depart... 
.iıııiSaııart-e's hands a “seminer is. a. supreme artı 

Şimdi,. yüce bir Şiire-geçelim; 

The. world which seems to nefesime-ua 
Like. a land öf dreams so various, 
da'-bea unify}, so noir, 
Hatlı really aeltlıerjoy, nor love, nor light, 
Nor derdinde, nor peace, nor help for pain,- 
And We are here as on a darkliııg plain 
Sweat Willi confused alarma of struggle-and Flight; 
Where Ignorant armies clash by night. "' 

[Karşımızda serilmiş gibi uzanan şu dün-ya 
Sanki baştan başa rüya 
Dolu bir ülke, Öyle güzel., öyle. yani. 
Ama geınekte ne kıvanoı var, ne aşkı, ne ışığı,. ne 
gfivenL ' 
Ne. barışı var, ne de acısına-deva; 
Bizler burdayız işte: önümüzde bir ”karanlık.-oya 
Çatışmanın kaçışmanın şaşkın çığlıklarıyla dolup 
“taşıyor. - 
Burda. geceleyin, herşeyden. habersiz ordular 
çalınış-ıron] 

Matthew Arnold, "Dover B'e_aoh"i “1867'de _ 
yazmıştı. O zamandan bu yana, dünya bir "'utanç. 
tarihi"ne sahne oldu: Savaşa. soykırıma, esaret, 
kıyım, emperyalizm ve sömürgeciliğe, zorba _ 
ideolojilere ve sömürüye, baskıya ve azınlıkların . 
ezilmesine 'tanıkkoldu. Uluslar, birbirine benzer ya 
da az çok değişik biçimlerde, bu günahları . 
işlediler. Hiçbir siyasal güç, masum olmadı. Hiçbir 
inanç hatasız değildi. Hiçbir ideoloji, 
adaletsizlikten uzak durmadı. 
Yakın geçmişte izledigimiz bir olgu, büyük 
düşünce ve ilkelerin yükselip çökmesidir. 
Söylediklerim kötümser gözükebilir ama, ben 
Hobbes'un dünya görüşünü paylaşıyorum. 
Kötülük toplumunu aklımızla, hayal gücümüzle, 
b'eoerimizle, girişeoegimiz iyi işlerle uygar topluma 
dönü-Ştürebiieee-gimme inanıyorum. Totaliter 
ideolojilerin insanlığa uyguladıgı lobotominin 
etkilerinden, ancak bügünkü sorunlara akıloııze 
eos-ur çözümler ve tedaviler getirirsek 
kurtulabileoeğiz. 

Demir Perde çöktü. Bizleri umutlandırdı “bu. Gel gür 
ki bu sefer de yine bir kelimeoyunu- bir "ironi 
Perdesi" çöktü dünyanın üzerine. 

Soğuk Savaş'ın bitmiş olması, dogal olarak, bu 
'ironi'nin bir boyutu. Ama. atını zamanda.. bır-yerı. 
düşmanlığı, hem deeski düşmanlıkların, tarihsel - 
kinlerin devamını içeriyor. Soğuk Savaş 
döneminde sürdürülen "Dehşet Dengesi" ortadan 
kalktı ama, dehşet şimdi de irili ufaklı birçok 
toplumda kendi” içine döndü. Nice toplumsal 
ıra-dıkları, bütünleşmiş olmalarına rağmen, bugun 
parçalanmakte. Masum nioe azınlıklara, deıl 
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düşmanlıklar yöneltiliyor: Işte, Bosna—Hersek'de 
olup bitenler. Iç düşmanlar gırtlak gırtlağa.- 
Komşular savaşta. Yeryüzünün dört bucağında-- 
ırkçılık, bomba gibi patladı. Kan davaları suruyor. 
Etnik çatışmalar. iç savaşlar yaygın Bağnaz ' 
ulusçuluk Ve hoşgörüsüzlük eskiden 
düşünemediğiıniz düzeylere tırmanıyor 

Dünyada beliren yeni."Dehşet Dengesi'hdeıi ' 
ürküy'Orum. Herhalde en korkunç ironi, tam “barış; . 
ve gelişmenin, huzur ve refahın yolunu 
buldugumuza inandığımız bir anda. bununla yüz 
yüze. gelmemizdir. Yine bir önemli fırsatı kaçırmak 
üzereyiz. Kötülük imparatorluğunun berbat. bir 
amprisizme yol açması, karşımıza dikilen _bir 
tehlike. Kalın kafalıların (blackheads) 
başkanlığında bloke olmuş kafalar, yeni bloklar 
yaratmakta. 

Tarihin hiçbir döneminde. günümüzdeki kad-ar boi-_ . 
”bilimsel ve düşünsel bilgi. bizim ulaştığımız 
düzeyde bir entelektüel kap-asite varolmamıştır. 
Ama, üzülerek söylüyorum. uluslar-arası 
entelektüel ve bilimsel topluluğun son birkaç yıl 
içinde.. dünyanın geçirdiği değişimi öngöremediği 
için, gelmiş geçmiş en utanılacak yenilgiyi 
yaşamış Olduğu da bir gerçektir ÜniVersitelerde, 
araştırma kurumlarında,. bilişim merkezlerinde, tek“ 
tek bilginlerde ve düşünürlerde toplanan bütün 
verilere rağmen hemen hiç kim-,se neler olacağını 
göremedi iki yıl öncesinden bile sezemedi. 

Think—tank lerin bıı iflasını bır tür düşünce iflası 
olarak da ele. alabiliriz. Beni asıl kaygılandıran, 
yeni fikirlerin-üretilmediği bir dönemden geçitler 
olmamız. Olumlayan hiçbir ideoloji yok, hiçbir 
vizyon yok. Hayal gücünün tökezlendiği bir 
çağdayız. lte kaka ”ilerleyen garip bir dönem bu. 
SöZ-üm ona doğan yeni dünya düzeni, yalnızca 
eski kapitalist düzenin genişlemiş hali. Vizyonu 
olmayan bir revizyon. ' 

Yeni bağımsızlığa kavuşmuş uluslar, kapitalizme 
lolo-ak açıyorlar. Bize bir "Pepsi nesh" öneriliyor, ' 
"Pepsi-kiiryen nasıl" diyebiliriz buna. Düny-a bunca 
karmaşık sorunla yüz yüze iken, böyle. bir ideoloji 
ile 1111 yetineceğiz'? lronik olan bir başka şey' de, 
bütün bunlar gerçekleşirken, bizz-at kapitalizmin 
hem Avrupa'da, hem de en büyük üssü olan 
Amerika Birleşik Devletleri'nde kargaşa içinde 
olması. Kapitalizm gelmiş geçmiş en derin 
krizlerden birini yaşarken, yeni uluslar arasında 
kapitalist sisteme aşırı bir tapınma var, o sistemin 
dayanıklılığına kör bir inanç kol geziyor. Yeni 
ülkelerden birinin önde gelen bir devlet adamı dedi 
ki; "Ekonomimiz için iki seçenek var;B1rıııcısı_ 
kapitalizm. ikincisi kapitalizm". 

Son derece din-annk.gereksinmeleriiolan günümü-zı- 

dünyası, böylesine hazırlop formüllerle: basit bir " 
düzene. indirgen-emen Bence, yeni bir insiyatif-, 
ekonomik ve etik düşüncede taptaze bir arayış 
gerekli. Salt taklitçilik geçerli Olamaz. Üçüncü 
Dünya, öteki iki dünyanın doktrinlerini 
eleştirmeden benimsemesınin bedelini ağır Ödedi. 
'Yabancı modellerin maymunluğu, bizi yanlış 
meyyalara tırmandırdı. 

_Şu anda. Broadway kapitalizmin-e, "Showbiz" 
kapitaliZmine doğru yol alıyorüz'. Yeni büyünün 
a',d1 Batı Keşke şu 'serbest pazar ın ardinda ne 
var, ona bakacak olgunluğa erişmiş olsaydık. 
Elbette serbest pazan kendi iç dinamiğiyle ve 
gerçekleştirdiği aşamalarla çok olumlu. Bunu tarih 
böyle saptayacaktır. Ne var ki, Üçüncü Dünya, 
artık sunu anlamalı ki pazar, serbest olsa bile, o 
serbestliği kucaklayanlara bedelsiz gelmeyecek 
ağır birer fatura çıkaracaktır Adı serbest pazar ya 
da liberal ekonomi olsa da, özgürlük demek 
değildir. 

"Eurotopya" diye adlandırılabilecek bir yeni 
ütopya söz konusu-.dur Üstelik, unutulmasın ki, en 
iyi anlarında yararlı kurumlar yaratarak geniş 
kitlelere refah sağlamış olan kapitalizm, bir 
yandan da J. Edgar Ho'over ın oanavarlıklarını da 
mümin'in kılmış olan bir ideolojidir.’ Başkan 
Herbert Hoover'ın başarısızlıklarının, bu arada 
ABD'ndeki büyük iktisadi bunalımın da nedeni 
olmuştur. Fakat biz şimdi kalkıp kapitalizmibir 
aer  elektrikli süpürgesi gibi 
emıverebıleceğımızı sanıyoruz. 

B11 uyarısı sözleri, 15 Ocak 1980 tarihli The New 
York Times gazetesinde yayımladığım bir yazıda 
geleceğin dünyasına ilişkin tahminlerin-1111 doğru 
çıkmış olmasından cesaret alarak yazıyorum. O 
yazıdan bir alıntı: "Sovyetler Birliği' ndeki 

Müelüman olan ve olmayan azınlıkların çoğu 
resmen özerk Cumhuriyetlerde yaşıyor gibi 
görünseler de aslında boyunduruk altında 
yaşayan bu uluslar— büyük bir olasılıkla, 
önümüzdeki onyıllarda bağımsızlıklarını elde 
edecekler. Tacikler, Özbekler, Azeriler, Kazaklar, 
Kırgızlar, Tatarlar ve Türkmenler. birlikte ya da. 
ayrı ayrı bağımsız devletler kuracaklar. Komünizm- 
bu halkların etnik kimliklerini ve özyönetim 
özlemlerini ortadan kaldır-amaclı. ”Sovyetlerin gucu 
azınlıkların bee-;kaldırısını baa-3111111111111 yetersiz 
kale-bilir." 

The New York-Times'daki yazımda, Kuzey Kıbrıs- 
Türk devletinin doğabileceğini KKTC'nin- 
gerçekleşmesinden üç yıl önce öngörmüştüm. Bir 
Filistin devleti ile hirKürt Cumhuriyeti _ 
do.ğacağını_'söylemiştim. Yazının sonunda ise şöyle 
demiştim: 'Üçüncü binyıla doğru, superguçler 
hegemonyası er ya da geç azalacak. GBlBCBğiD 



düııy—a haritası, mikro devletlerle dolu olacak. 
Mona,-linkten mini—litiğe doğru _yol alacağı-z." 

Yazım 15 Ocak 1980'de çıktığında, birçokları, 
yazdıklarımın tümden hayal ürünü ve olanaksız 
olduğunu söyleyerek bana güldülerdi. Saygın bir 
diplomatın şöyle dediğini hatırlıyorum: "Uzun 
yıllar Moskova Büyükelçiliği yaptım, bütün özerk 
Türk Cumhuriyetleri'ni ziyaret ettim. Onların 
bağımsız olmaları için hiçbir olanak yoktur, ne 
sizin benim ömrümüz içinde, ne de çocuklarımızın 
ömrü içinde.". 1990'da Paris'deydim. Tesadüf, bu 
diplOmat da orada görevl idi. Verdiği bir ziyafette 
konuklarına şöyle dediğini duydum: "Bütün ' 
bunları önceden kestirmek, tamamiyle'mümkündü. 
Ben uzun yıllar Moskova'da görev yaptım. Daha o 
zamanlar, bütün bunların olabileceğinin 
farkındaydım.". Işte o an, benim için hoş bir andı - 
beni haklı çıkaran, öcümü alan bir an. 

Dünyanın karşı karşıya bulunduğu bir başka trajik 
ironi, zengin ile yoksul, sağlıklı ile hastalıklı, 
ayrıcalıklı ile mağdur, okumuş ile okuma yazma 
bilmeyen, tok ile aç arasındaki onmaz farklılık. 'Şu 
anda, en az iki ülkede, onbinlerce insan açlıktan- 
ölüyor. 

Bir başka ironi de şu: Dünya Gıda ve Tarım. 
Kuruluşü'nun verilerine göre, birkaç nesildir ilk 
kez., dünya tüketebileceğinden fazla besin maddesi 
üretiyor. Ne var ki yeterli miktarlarda gıda, 
yiyecek fazlalığı v.b., siyasal bozukluklar 
yüzünden dağıtılamıyor. yerine ulaşmıyor. Bazı 
azgelişmiş ülkelerde siyasal parçalanma, irade 
bölünmesi. siyasal menfaat çatışmaları var. Kimi 
liderler. vatandaşlarını öldürmek amacında 
olduklarından, kincilik ve kabilecilik yüzünden, 
gıda maddelerini âdil ve âcil olarak dağıtmıyorlar. 

Uluslar içinde birleşik siyasal irade geliştirmek 
zorunlu. Bugün, dünyayı tek bir demokrası 
bayrağı altında birleştirmek düşüncesi de var. 
Güzel bir düşünce bu. Ama, bu bayrak. aynı 
zamanda, kapitalizmin ve yeni serbest pazar 
ekonomisinin bayrağı. Komünizmin zaaflarından 
biri, ülkeler arasındaki kültürel farklılıklara dikkat 
etmeden her yerde aynı sistemi yerleştirmek 
istemesiydi. Islamiyet de bu anlamda birleştirici 
olmaya çalışmaktadır. Ve Islâm da bu yolda 
başarısızlığa mahkumdur. Dünya egemenliği 
kurmaya yönelirken, şiddetli hırsları yüzünden 
fetih yanlısı olan ideolojiler, uluslar arasındaki 

' antropolojik, tarihsel ve kültürel farklılık-ları 
göremiyorlar. Sömürgecilik ile emperyalizmin 
yenilgisi de bu yüzden oldu. ' 

'Şimdi karşımıza yeni bir tehlike. teknolojiye aşırı 
bağımlılık yaratan yeni bir emperyalizm dikiliyor. 
Gelıeciekfonyıllarda. dünyanın azgelişmiş kesimleri, 
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gelişmiş sanayi toplumlarının üretip pazarladığı 
teknolojinin boyunduruğu altına girecek. Bütün 
dünyada, insan varlığını yine salt işgü0üne, bir 
parasal işlev durumuna indirgeme tehlikesi 
beliriyor. 

Bugün, bir zamanlar "Peter Ilkesi" adıyla anılan 
bir sorunla da yüz yüzeyiz: "Bir kuruluşta-, herkes 
sonunda kendi yetersizlik düzeyine ulaşır.". "Peter 
Ilkesi", su yüzünde: Devletlerin en yüksek 
düzeyinde kesin bir gerçek. Dünya haritasına bir 
göz atın: Hangi ülkede büyük bir lider var'? 
Dünyanın büyük önderleri kimlerdir bugün? Ne. 
yazık ki, heryerde, bir '.vasatlık' hüküm sürmekte. 
Modern tarihin hiçbir noktasında, yeryüzü şimdi 
tanık olduğu türden bir lider yoksunluğuve 
vas-atlığı. böylesine bir hayalgücü cılızlığı, 
böylesine bir yaratıcılık eksikliği yaşamamıştır. 

Bir diğer ironi ise, dünyanın güçlü, etkin, yapıcı 
uluslararası şahsiyetlere Ve kuruluŞlara 
gereksindiği bir noktada, Birleşmiş Milletler ailesi 
içindeki kişilerin birçoğunun beceriksiz, maddi 
olanaksızlıktan eli kolu bağlı, yaptırım gücünden 
yoksun olmasıdır. 

Uluslararası kuruluşlara ilişkin, aslı Ingilizce olan 
bir tekerleme var, Türkçesi şöyle olabilir: "Veri pek 
az / Verim daha az *! Karda haylaz / Iş miş 
yapılmaz." 
Başka bir ürkütücü ironi, dogal ve kültürel çevreyi 
korumak için elimizde her türlü teknolojik olanak 
bulunmasına rağmen. feci bir yenilgiyi kabul 
etmemizdir. Doğal yaşamın yıpranması karşısında 
dünyanın nihayet göstermeye başladığı duyarlık, 
kültür yaşamının yitmesi karşısında, kendisini 
"bundan ancak on yıl sonra gösterecek belki. Öyle 
bir nokta gelecek ki birçok kültürel normları ve 
değerleri, türleri ve teknikleri, sanat biçimlerini ve. 
yaratıcı tavırları, sentetik olarak hayata 
döndürmek zorunda. kalacağız. Kültür, doğanın 
yaşamı tazeleyen, yeniden yaratan dehasına sahip 
değildir. Büyük bir yapıt yok olduğunda, elimizden 
gelen tek şey, onun bir benzerini yeniden 
yapmaktır. Ama, ne yaparsanız yapın, kültürel 
değerleri yenibaştan üretemezsiniz. Antropolojik 
değişim ya da sanayi uygarlığının heryere girmesi 
nedeniyle, dünyanın kültür mirasına -kâr hırsından 
da kaynaklanan tüyler ürpertici kayıtsızlık ' 
nedeniyle. yakında belki de tümden yitip gidecek 
olan kültürel ifade biçimlerini gelecekte yapay 
olarak canlandırmaya çalışmak durumunda 
kalacağız. 

Kültürel yıkımın en korkunç örneklerini şu anda 
Bosna-Hersek’de yaşıyoruz. Saraybosna yanıyor: 
Tarihin, din inancının, geleneğin () bölgeye 
armağan ettiği en büyük yapıtlar, tek kelimeyle. 
imha ediliyor. Dünya ne yapmaktadır bu durum- 



..lçarşı'sında? Demeçler veriliyor. Uygulanamayacak 
bir takım kararlar alınıyor. (Benim görüşümle 
üluslararası bir plan, hattâ bir komplo içinde) 
amacı Sırplar'a o yöredeki Islam ve Osmanlı 
kültürünü tümüyle yok etmeleri için yeterli zaman 
tanımak olan karar tasarıları kabul ediliyor. Bir 
yandan da, onbinlerce insan öldürülmektedir. 
Günümüzde insanlığın en büyük utancını 
oluşturan bir yıkım var: Fiziksel, moral, 
entelektüel ve manevi anlamda, bütün bir kültür 
yokediliyor. 

Dünya, dilin çöküş-üne de tanık olmaktadır; Büyük 
devrimlerin arifesinde özel kavramlar, yepyeni 
deyimler doğmuştu. Bu, Fransız ihtilalinde de, 
Endüstri Devrimi'nde de, Komünist Devrim'de de 
böyle olmuştu. Her Devrim, kendine özgü bir 
terminoloji getirir. Oysa, yakın geçmişteki yaygın 
değişimler yer alırken, "Perestroika" ve "Glasnost" 
gibi sözlerle yetinildi. Bu bakımdan. şimdi 
"glasnostalji" diye tanımlanabilecek bir nostalji 
yaşıyoruz. 

Yeryüzünde mahşer yaratmakta olan yeni 
değişimler, kendi terimlerini üretmiyorlar. 
Bugünlerde, uluslararası forumlarda moda olan bir 
takım deyimler var, o kadar: subsidiarlty 
[egemenliği ikinci derecede tutmak], conditionality 
[koşulluluk], transparency [saydamlık]. Bunların 
”her biri. içerikten, etik değerden, düşünceden 
yoksun, salt işlevsel sözcükler. Bir de transition 
[geçiş], transformation [değişim], transfer of 
resources [kaynak aktarımı], transnational 
corporations [çok uluslu şirketler] gibi terimler 
yayıldı. Bunlar. hep trans- önekiyle başlıyor. Sanki 
"trans" durumunda saçmalayıp duruyoruz. Önemli 
yeni bir dil üretmiyoruz. Çünkü ülkülerimiz, 
kavramlarımız yok. 

Ben, semantiğin entrikalarına, romantiklildrerine 
meraklıyımdır. Dilin gerilemesinden, sözcük 
kaynaklarının kuruyup cılız kalmasındanhep 
kaygı duyarım. Dil için engizisyon memuru gibi 
birşey olup çıktım. Dünya şu sıralarda dehşetli bir 
sözcük fukaralığında. Hep aynı dinozorlar 
“sözlüğünü kullanıp duruyoruz. Bir zamanların 
kutsanmış birçok terimi. içi b_oş sözcükler oldu 
artık. Çoğu, geçerliliğini, ifade gücünü yitirdi. Yine 
de, aklıma kelime oyunları gelmiyor değil. 0 kadar 
çok ülke borç [debt] içinde ki, rejimlerinin adına 
democracy [borçokrasi] diyebiliriz. Ve birçoğu, 
borçlarını bir tür fetişizm gibi düşündükleri için 
"debtishim" terimini de türetebiliriz. Nasıl birçok 
gelişmiş ülkeler, azınlıkları ve konuk işçileri için 
gettolar yaratıyorsa, Yeni Dünya Düzeni de, “benzer 
bir biçimde, borçlu uluslar için “debto” diye 
adlandırabileceğimiz bir küme yaratacak gibi 
geliyor .bana. 
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Nice ülkelerde yeni bir sınıf doğmakta: Peer-360813 
_[poorz yoksul]. Bu sınıfa peorgeoimediyorüm, 
çünkü, çeşit çeşit ev eşyasına, ileri araçlara. her 
türlü beyaz eşyaya, hatta lüks arabalara, 
televizyonlara sahip tüketici insanlardan 
oluşuyor, ama aslında işlevsel anlamda yoksul. 
Buna karşın, gelir düzeyi düşük, olanakları çok?" 
kısıtlı, toplum hizmetlerinden nasibi az olduğu 
halde, eskiden yalnızca varlıklıların edinebildiği 
herşeye malik olabilen fakirler. Kısacası, iki başlı 
bir poorgeoisie. 

Bir zamanların burjuvazisi ile bu sınıfın refah 
devleti, ferahlık yaratmadı da, dünya her ikileme 
veda etti. Ama, refah devleti, sosyalizmle— yeni 
kapitalist düzenin mekanizmasından ve 
dinamiğinden bir sentez oluşturarak dönüp 
gelebilir. 

Çağımızda liberalizm libertinizme, ekonometri bir 
çeşit 'ekonofrenetri'ye dönüşmektedir. Birçok 
ülkede demokrasi hala bir 'demonokrasi' 
olmaktan kurtulamadı. Kendin-e özgü 
başarısızlıklardan ötürü, makroekonomik. sistem 
latife olarak söylüyorum 'makarna-komik' gibi 
düşünülebilir. 

GNP [Gross National Product: gayrı safi milli 
hasıla] artık başka akronimlere çağrışım 
yaptırıyor: Gross Neglect Policy [Kabaca 
savsaklama politikası], Ghastly Ninoompoop 
Planning [Dehşet ahmakça planlama], Grim 
Nihilistio Pollution [Ürkütücü Nihilist Kirlilik]v-.b.. 
Barışın yan yararları, zarar ziyana dönüştü. Nice 
ülkelerde, 'aparatçikler'in yerini ulusların toprak 
bütünlüğünü bozmaya çalışan 'separatçikler’ 
(ayrılıkçılar, bölücüler) aldı. 

Ilginç olan, bu Sempozyum'un, önemli olaylarla 
dolu, i492'nin 500üncü yıldönümünde 
gerçekleşmesi: Hıristiyan ve pagan, Avrupa ve 
Amerika olmak üzere, iki dünyanın karşılaşması. 
Müslüman Araplar'ın Katolik İspanya'dan 
çıkarılması. Yeni Dünya'nın keşfi. Avrupa 
sömürgeciliğinin, bazı araştırmacıların 
betimlemesiyle Avrupa'da Nazilik'in başlaması. 
Osmanlılar'ın onbinlerce Sefarad Yahudisi-ne;. 
kucak açması... Tek bir yıl içinde bunca olay. 
bunca göç, bunca hareket. Dünyada uçsuz 
bucaksız bir değişim. 

Hem de, ilk Haçlı Seferi'nin dokuzyüzüncü yılının 
arifesindeyiz. Son Haçlı Seferi'nin ise tam 
yediyüzyirminci yılındayız. insanlık tarihinin". bıu, 
olumSuz yönlerinin yüzyıllar Sonra. açık ya da , 
kapalı biçimde, rasyonalize-edilmesinin günümüz 
dünyasına yeni felaketlerden başka birşey 
getirmeyeceğini söylemek, sanırım, pekyanlış 
olmaz. 'Önümüzdeki yıllarda, bir yandan ırk 



ayırımı. baskı, yoksulluk, iç savaş gibi nedenlerle. 
bir yandan da başka ülkelerde daha iyi koşullarla 
daha özgür bir yaşam sürmek gibi olumlu 
dürtülerle, göçler olabilir. Bunun sonucunda. yeni 
azınlıklar ortaya çıktığı gibi. kimi yerde çoğunluk- 
büyüyebilir. 

Birçok ülkelerde. demografik dengesizlikler. 
demokrasinin karşı-sına yeni sorunlar ve gerilimler, 
yeni ırk ayırımı ve 'apartheid' türleri çıkaracaktır. 
Bu bakımdan, değişimler. yeni bir global siyaset 
gerektirecektir. Aksi takdirde, barışçı demokrasiye 
kavuşamayacağız. Bazı yerlerde baskı rejimleri 
sürüp giderken, başka yerlerde demokrasi olamaz. 
Açlık ve savaş sorunlarını hep birlikte. dünya 
toplumu olarak çözmek zorundayız. 

Uygarlıkların ve kültür değerlerinin bir hiyerarşisi. 
olduğu görüşünden kurtulmalıyız. "Ilkel kültürler" 
teriminin ortadan kalkması için. birkaç nesil 
geçmesi gerekli olmuştu. Artık daha işlevsel 
terimlere sahibiz: Yazı—öncesi kültürleri. erken 
kültürler v.b.. Ama, Batı uygarlığının Batılı. 
olmayan uygarlıklardan üstün, Avrupa kültürünün 
öteki kültürlerden daha iyi olduğu sanısmdağn 
vazgeçmeliy—iz. Kültürle tanımlanan devletlere 
doğru gitmekteyiz. Ulusal devletler ve ulusçu 
devletler çağında değil. kültür temelinde 
betimlenen devletler çağında yaşıyoruz. Bu. gerçek, 
dünyada bir yeni mozaik yaratacaktır. UNESCO” 
türünden kuruluşların kültürel eşitliğe ve tüm 
ulusların kültür bağımsızlığına ilişkin yeni 
bildirgeler hazırlaması gerekiyor. 

Siyasal ve kültürel anlamda, yeni bir uluslararası 
güvenlik gücü veya ordu oluşturmamız zorünlu. 
"Mavi Miğferler" gibi bir Birleşmiş Milletler Gücü. 
dünyanın kaynaklarını yıkıcı değil yapıcı 
toplumsal. iktisadi ve kültürel hedeflere 
yöneltmek. yiyecek maddelerini uluslararası 
düzeyde eşit olarak dağıtmak, bütün dünyada 
sağlık koşullarını düzeltmek üzere harekete 
geçirilebilir. Böyle bir yetkin, gönüllü dev örgütün 
yaratılmasını pazar ekonomisi sağlayamaz. 
Herşeyi kapitalizmin ve kâr» güdüsünün 
merhametine bırakacak olursak. kendimizi 
yalnızca yeni tür bir faşizmle yüzyüze buluruz. 

Iktisadi gerilik. ille de kültürel gerilik anlamına 
gelmez. Aralarında Hindistan ile Türkiye'nin de 
bulunduğu nice azgelişmiş ülke -daha birçoklarını 
da gösterebiliriz hem kültürel mirasları, hem de 
çağımıZda sergiledikleri yaratıcılıkla. “iktisadî 
gelişim çizgilerinin çok ötesinde zenginliğe 
sahiptirler. 

Biz Türkler, kültürel varlığımızın çeşitliliğiyle, 
güçlü yaratıcılığımı“zl-a, nice sanayileşmiş 
ülkelerden üstünüz. .Bnnu iyi anlayıp“ 

düğürlendirmeliyiz. 

Kendi tarihimiz içinde, özellikle 1839'da başlayan 
Tanzimat'dan bu yana, Batı'ya öylesine meftun 
olduk ki zaman zaman kültürümüzün öz 
değerlerini reddettik. Biz, kendi klasiklerini 
orjinallerinden okumayan. onları ancak 
günümüzün diline yapılan uyarlamalardan, hatta 
bazen yabancı dillere yapılmış çevirilerden _ 
izleyebilen az sayıdaki uluslardan biriyiz. Bir 
ulusun bin yıl önceden gelen ulusal destanını. 19. 
yüzyıl ürünlerini, hatta 20. yüzyıl başlarındaki 
yazarlarını. 

Batı'da geliştirilmiş yöntem vemodeller içinde 
bcğulmuşuz. 0 modelleri kendimiz, gönüllü olarak, 
seve seve alıp benimsedik. Kendi tarzımızı, kendi 
yaratıcı sentezimizi geliştiremiyoruz. Bu. bir 
özgürlük bunalımıdır. Birçok görüşü, sadece başka 
yerlerden alınmış değerler ve ideolojiler oldukları 
için dile getiriyoruz. [fade özgürlüğü, hem teori 
olarak. hem de pratikte. nefis bir olgu. Ama. ifade 
özgürlüğü içinde. özgür düşünceler üretip 
iletmiyorsak, yetersizdir bu. Akıllarımızı kendi 
sistemimiz içinden,. kendi kültür yaşantılarımızdan 
doğmamış ideolojilere hapsedersek. bizim 
durumumuzda olduğu gibi, o: düşüncelerin içi boş 
kalır. . 

Türkiye'de. ideolojik bir iç savaş dönemi yaşadık. 
Tüm öteki fikirlere karşı savaşan her düşünce Batı 
kapitalizmi ve demokrasisi, Marksizm veya 

. Sovyet Komünizmi» hep ithal malı olarak, dış 
kaynaklardan ödünç alınmıştı. Islamiyet de öyle. 

Artık, başka yerlerde üretilmiş. düşünceleri 
papağan gibi tekrarlamak yerine. özgür, bağımsız 
fikirlere. tarafsız ve nesnel değerlendirmelere dogru 
yol almalıyız. Kendi kültürümüzün ve dilimizin ' 
bilincine kavuşmak zorundayız. 

Oxford Ingilizce Sözlüğü'nün son baskısında 
altıyüzbin kelime var. Bizim kırk ilâ altmışbirı 

' kelimeden ibaret bir dille büyük bir kültür ' 
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yaratmamıza imkan yoktur. Terimlere, incelik,-lere" 
sahip değiliz. Bu durumu derhal düzeltmeliyiz. 
Taklit etmekte olduklarımız, bizi ihlal ve iğfal 
ediyor. 

Kendine özgü Olmayan kültür. intihar etmiştir. 
Şimdi de. televizyonun terörizmine tutsak düşmüş.. 
bulunuyoruz. Sahip olduğumuz başlıca ideoloji. 
'videoloji'dir, insanlarsa birer 'vidiot'. 
Toplumumuzun başlıca kültür etkinliği, televizyon 
ve video izlemektir. Bu, Batı'da da olumsuz etkiler- 
yapan bir saplantıdır. 

Türk kültürü, ilkdönemlerinde. son dereceli-namik 
bir kültür oluşturmuş olan göçebeliği yaşamıştı.. 
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Göçebelikte birçok bilginler bunu her görüyor “olsa 
da— güçlü bir dinamizm, hep yenilikler aramaya“, 
bulmaya. benimsemeye ve devralınan herşeyi yeni 
biçimler ve değerlerle yoğurmaya yönelik bir dürtü 
Vardır. 0 aşamanın kültürümüze verdiği canlılık... 
arayış ve bileşimin yararları, kimliğimizin Ve 
kiŞiiiğimizin önemli yönleri olarak süregeldi. 

Osmanlı döneminde, özellikle 15. yüzyıldan sonra, 
merkezî ve anıtsal bir imparatorluk kültürü de- 
yaşandı. Tedirgin ve parça-lanmış diye 
tanımlanabilecek olan çağdaş kültürümüz... 
göçebeliğin izlerini ve imparatorluğun etkilerini de 
içeren, Doğu'dan, Batı'dan, lslâm'dan ve.-ileri 
teknolojiden öğeler kapsayan yeni bir sentez 
yaratma gücünü sürdürmektedir. 

191.01u yıllarda bir aydmımızın söylediği şu. Söz., 
yeterli değildir bugün, hattâ geçerli. değildir; "Tek 
bir kültür vardır, o da Batı kültürüdür. Gülü-yle 
dikeniyle bu kültürü kucaklamak zorundayız.". 
Çok uzun süredir, Faust sendromundan 
muzdaribiz. Iktisadi gelişmişlik uğruna ruhumuzu 
Saltık. Batı kültürü, güzel, ince, başarılı, yaratıcı. -- 
Bizehem tekin gelmiyor, hem de bizim için 
çekiciliğini koruyor. Bunca onyıllar boyunca, 
Batı'nın değerlerini ve kültürel normlarını 
benimsedikten sonra, özellikle pozitif bilimlere 
evrensel boyutta katkılar üretememiş olmamız, 
iizncüdür. Uluslararası düzeyde, eleştirel kurama, 
estetiğe, iktisat bilimine katkıda bulunamamış. 
olmamız da... 

Biz sadece uyarlıyoruz, çeviri yapıyoruz. Benim 
her iki. yönde bir hayli çeviri yaptığımı bilenleriniz-, 
"O ”ne biçim söz? Çeviriyi niçin küçümsüyorsun?“ 
diye sorabilirler. Ulusal bir tutku olmuşSa ben 
çeviriyi olumsuz görürüm, bir ulusun .tüm 
düşüncelerini, yaratıcı itilimlerini yump 
yokediyorsa küçümserim, zararlı sayarım. 
Çevir-inin egemen olması, kanımca, hatalıdır. Biz 
bir "çeviri ulusu" olduk. Bu, bir fukaralaşma 
demektir. Entelektüel enerjimizi kısar. Çeviri, bizde 
aşırı bOyutlara ulaştı. Belki, bu etkinliği 
yavaşlatmak üzere bir plan yapmalıyız. Hatalı bir 
biçimde, yalnızca aşırı bir iştahla, yaman bir 
tutkuyla sürdürdüğümüz çeviri çalışmaları. bir 
yandan, yaratıcı çabalarımızı Batı'nın 
jönemsediğimiz yönleriyle şekillendiriyor. bir 
yandan da, kendimizi Batı ölçütleriyle 
değerlendirmek ve Batı'ya yaranmak arzusuna 
yöneltiyor. Kendi geleneksel ve çağdaş 
sanatlarımızı değerlendirirken, kendimize özgü 
yeni eleştirel ölçütler geliştirmemiz gerekir. Bu 
bakımdan korkunç bir başarmızlığa uğradık. 
Hayıflanıiacak bir teslimciliğe kapıldık. 

Batı türlerine. tarzlarına bağımlıyız. Çoğu kez 
”Batılı bilginler. bizim geleneksel. kültürümüze 
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bizim adımıza. baaan bizden daha iyi 
değerlendiriyor. Bu alanı boş bırakmış olmamız. 
mutlak-a düzeltilmesi gereken bir hatadır. Bütün 
bunları, kültürel ulusçuluğu körüklemek üzere ya 
da geleneğe duyulabilecek bir nostalji nedeniyle. 
öne sürmüyorum. Yalnızca, ulusal, yerel, özgün 
kültür mirasımızın-çok boyutlu, çok ışıltılı 
kimliğinin yeteri kadar bilincinde olmadığımızı 
ifade etmek için söylüyorum. Hem en eski 
kültürleri, hem Türk Osmanlı kültürünü bağrında 
barındıran bir ülkeyiz. Kültür hazinesiylebugünkii 
yaratıcılığı bu kadar oanlı ve zengin olan pek az 
ülke vardır dünyada. Bununla, rahatlıkla gurur. ' 
duyabiliriz. 

”Sonunda büyük bir hamle gerçekleşecek, buna 
inanıyorum. Elbette-, bunun için, bir yaratıcılık 
ortamı gerekiyor. ama, belki de, ortamdan önce 
ya da ortamdan öte, güçlü ve aşkın bir vizyona 
kavuşmalıyız. Erk ve özgünlüğü geliştirebilecek 
dahilere gereksinmemiz var. Toplumun içinden, 
yeni bir deha fışkırmalı. Bunu yalnız müesseseler 
yaratarak gerçekleştiremeyiz. Bir dinç kültür 
iklimi yaratmak zamn-dayız. Eneski 
çağlarımızdan geleceğe yönelen bir sentezler. 
demokratik Türkiye'nin bir Rönesans- 
oluşturabileceğine güçlü bir inanç duyuyorum. 

AÇIK OTURUM 
Katılanlar: 
Jale N. Erzen 
Johan Snyman 
Ozer Kabaş 
Banu Helvacıoğlu 
Bedri Baykam 
Thomas Sebeok 
Maro Le bot 

JOHAN SNYMAN 

Söyleyeceklerimi Profesor Haiman'ın konuşmasına 
eklemlemek istiyorum. Dünyanın kenarındaki. 
kültürel deneyimi anlatırken bir bakıma, benim 
adıma da konuştu. Güney Afrika'nın en uç 
noktasında, kelimenin tam anlamıyla dünyanın 
kenarında bulunan benim adıma. " 

Felsefe öğreten bir akademisyen olarak kendimi 
Avrupa felsefesi ve Avrupalı baş yazarları öğretme 
durumunda buldum. Mesleğinizde başarılı 
sayılmak, akademik kariyerde ilerleyebilmek için 
isim düşürmede baş-arılı olmak zorundasınız. 
Dünyanın kenarında bulunuyorsanız, Avrupalı 
filozofların deneyimleri dahilinde olan sorunlar 
sizi-n deneyiminizin dahilinde. olmuyor. Ornegin, 
birinci sınıf öğrencilerine varoluş-çu felsefenin .tüm 
sorunlarını anlatmak; durumunğö'aşyeam ve bu 
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öğrenciler az çok refah içinde bulunan bir . 
tcplumda, ılıman bir iklimde yaşıyor iseler, 
nihilizme karşı pek duyarlı olmayacaklardır. 
Dolayısıyla, Sartre'ın felsefesini anlatabilmek için 
tüm kültürel bağlamı _yeniden yaratmak 
durumundasınız. Bu da. birçok kavramı ithal etme 
anlamına geli_r. 

19701erin ortasında, bizim toplumumuzda siyasi 
çalkantı başladı. Fakat bu tür sorunu tartışıp 
çözümlemek o sıralar pek moda değildi. 
Dolayısıyla, Sartre öğretmeye devam ediyor, en _ 
yeni modaya ulaşmak için de Habermas'a, hatta 
Lyotard'a kadar geliyordunuz. Birden, benim 
bulunduğum üniversitede, birçok felsefi sorunun 
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sokaklarında 
dolaşmakta olduğunu fark ettik. Habermas'ın, 
Lyotard'ın kendi toplumlarını çözümledikleri gibi, 
niye biz de bu olanları çözümlemeyelim? Böylece, 
felsefeyi yerlileştirmeye başladık. Fakat böyle-bir 
şeyi gerçekleştirmek için kaynak yok. Hangi 
metinleri okumalı? Böylece. yeni metinlerde 
yaratmak zorunda kaldık. 

Aynı zamanda, bütün siyasi huzursuzluğun 
başladığı zenci kasabalarda yeni bir hareket 
baŞladı. Çok basit bir sanat hareketi, Şiir 
toplantıları, tiyatro toplantıları başladı. Bunlar,-_ 
Güney Afrika bağlamındaki bir felsefenin yeni 
metinlerini yarattılar. Orada, kendi kültürümün 
içeri-sinde, yuk-arıdan vaaz edilmiş sömürgeci 
kültürel tavrın (Avrupalı olan her şey. yabancı 
ülkelerden gelen her şey daha iyidir tavrı) siyasi ve 
kültürel durumun dayatmasıyla parçalandığını 
gördüm. Bunu, deneyimleri araştırarak 
yorumlamak durumundayız. Ve deneyim ifadesini 
kasabaların atölyelerinde, sanatta bulmuştu. Işte 
buııun çözümlemesine giriştik ve bu basit sanat 
tarzlarının bir tür siyasi yetkilendirme olduğunu 
gördüm. Örneğin, Capetown dolaylarındaki Cape— 
Flats adlı varoşlarda, haftasonları köşe başlarında 
kukla tiyatroları kuruluyordu. Bu tiyatrolarda. 
ins-ani olmaya ilişkin konular temsil ediliyordu. 
Oradaki insanlar ”için dünyayı yorumlama araçları 
geliş-tiren, dünyayla bağlantı kurmalarını ve onu. 
anlamlandırmalarını sağlayan eğitim programları 
gibiydi bu kukla tiyatroları. Aynı anda hem 
taşlama hem parodi hem de donuşturucu idiler. 

Işte idrak ettiğimiz durum bu idi. 0 günden beri 
kendi dünyamızı yerumlama ve hem dünya 
geleneğini hem de Avrupa geleneğini. onu 
anlamada kullanmaya çalışmaktayız 
Habe'rmas ın deyimiyle, yöreselkeşip dünyama 
kenarından Merkez'in bağlantı kurmay—a: ' 
çalışmaktayız. 

. Devrin başlangıç noktasına ilişkin üçüncü _bir soru: 
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özen KABAS 

Ben bazı s'orularsorarak başlamak istiyorum, 
Kısa tebliğiınde, burada ele almakta olduğumuz- 
estetik değerlerin süre ve tarihleri üzerinde ' 
duracağım. Fakat bu konuya girmeden önce, 
estetik değerlerin, bir ressam ve sanat, resim. 
alanında bir öğretmen olarak, benim için ne 
anlama geldiklerinden söz etmek istiyorum. 
Kastettiğim değerler son derece somut değerler: 
Görsel mekansal. algısal ve çağdaş insanın 
hayatıyla bağıntılı 

Hayatın diğer“ alanlarının yan ürünleri olarak, 
fakat aynı zamanda Batı estetik düşüncesinin 
süreğen ürünü olarak estetik değerler Türkiye'yi 
olduğu gibi kültürel açıdan zengin. dogmakta 
alan sömürgecilik sonrası dünyayı da etkiliyorlar. 
Bence, bizim sorumuz, varsaydığımız bu 
parçalanmanın başka ve kendinden önce gelen bir 
parçalanma hattını, bu parçalanmanm başlangıç 
noktasını oluşturan bir tarihi var-sayıp saymadığı. 
Adı açıkça konulmasa bile bu tartışmaya içkin 
olan bu tarih nedir-'? 

”Ikinci soru: Estetik değerler ne kadar süreyle 
bütünselliklerini muhafaza edip kendilerini 
parçalamadan. düşük estetik düzeylere. antif- 
iestetiğe, kargaşa. atılmışlık ve kaosa geçmeden 
ve sonunda felce uğramadan korudular? Eğer bu 
geri döndürülmesi mümkün bir dönüşüm ise. 
devrin başlama noktası nedir’? 

[zepanyol filozof Ortega y Gasset'nin bu yüzyılın ilk 
"çeyreğinde yazdığı 7716 Revolt of the Masses 
[Kitlelerin Başkaldırısı] adlı kitabını anımsayalım. 
Kitlelerin çözümlemesini yaptığı bu kitapta 
Gasset, '19. yüzyılda Avrupa nüfusunun en az beş 
kat artması gerçeğine. dikkat çekiyor. Buhar 
“makinesi ile daguerrotip kameranın icadıyla __ 
kitlelerin ortaya çıkıp yeni değerler dayatmasıeş . 
zamanlı olgular. O zamana kadar Batı'da, 
Rönesans ve öncesinden süregelen son derece- 
bütünleşmiş, yüceltilmiş estetik değerler egemendiı 
Euclid, Vitruvius, Alberti, Leonardo ya da 
neoklasik değerler --Winckelmann, Piranesi, David- 
-ya da Delacroix veya Lord Byron'dan türeyen 
romantik değerler Gasset 11111 kitabı ile 
Baudrillard 111 yüzyılın son çeyreğinde yazdığı The, 
Silent Masses [Sessiz Kitleler] adlı kitabı arasında 
benzerlikler bulunması herhalde rastlantı değildir. 

Dördüncü sorumuz ise, çözülme sürecinin 
başlangıcı ile ilgili. Bu başlangıç kitle savaşlarının 
başlamasıyla, Otomobil ve uçağın icadıyla eş 
zamanlı mıdır? Bunu biraz eomutlaştıraoak 
blurs-1111,1111 yüzyılın başında, Verdun Savaşı'nda 
'tek bir günde 75. 000 kişi hardal gazı veya başka 
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nedenlerden ölüyor. Çanakkale. gibi savaşlar, 
"“semti'k._-değerlerin devamlılığı için vazgeçilmez en 
kosu] clan temel ahi-ak re inanç sistemlerini felce 
”Eğt-atıyor. 

Anti-sanata. anti-estetiğe, süreksizliğe ve 
başkaldırmaya duyulan bu inanç,.Dada'nın da 
temelini oluşturuyordu. Bu yüzyılın başlangıcı 
dolaylarındaki bir dizi ciddi karışıklık ve 
kesilmeye göz atacak olursak. Batı dünyasının her 
şeye rağmen gelenekçi. iyimser ve Modernist _ 
projeler üretmeye devam ettiğini görürüz. Ancak. 
bu projeleri kendi için üretir,. dünyanın geri kalan 
kısmı bunların-dışında tutulur. 

Form, işlevi izler. Artık ayrıntıya ayıracak 
zamanımız kalmamış, ayrıntı --beiki torunlarımız 
ona zaman ayırabilir düŞüncesiyie— ancakbir 
kenarda, ayraç içinde belirir olmuştur. 
Modernizasyon döneminde, kapitalist dünya ile 
komünist rejimler arasındaki-gizli uzlaşmayı ifşa 
edercesine komünistler de işlevin işlevi izlediğini, 
herkesin tek renk ayakkabı giyeceğini ve hala 
takma diş kullananların hepsinin aynı modeli 
kullanacağını ilan ettiler. Tasarıma ayıracak 
Zamanımız yok derken dolaylı olarak, 
torunlarımızın buna ayıracak vakti olur diyorlardı. 
Hepimiz son on yılda ne olduğunu biliyoruz: _ 
Dünyanın her iki bloğundaki kitleler de beklemek 
arzusunda olmadıklarını ifade ettiler. 

Bu kısa konuşmanın son paragrafında. bu 
sempozyumun yer aldığı Türkiye'ye değineceğim. 
Estetik alanın hatları burada oldukça belirgin. 
Osmanlı üstyapısı ve yaşantı tarzı ile Istanbul ve 
Bursa gibi şehirlerin etnik kurgusu 1950'lerden 
sonra da yapılarını korudular. Yüzyılın başındaki 
alfabe değişimi ve diğer yenilikler aslında pek-o 
kadar radikal dönüşümler” getirmedi. Geleneksel 
köy yaşantısı ve el sanatları çok yakın zaman-a 
kadar günlük hayattaki organik rollerini 
sürdürüyorlardı. 1950'den sonra ise, nüfus artışı 
ilemodernizasyon engellenemezdi gibi görünüyor. 
fakat benim görüşüme göre süreklilik, gelenek, 
koruma ile modernizasyonun dinamiklerini 
uzlaştırmada yetersiz kalındı 

Bütün bunlara rağmen, Batı'nın gündemindeki" 
anlamıyla parçalanmanın estetiği, benim 
anladığım şekliyle Türkiye'deki gelişme “ve 
-beklentilere tekabül etmiyor. Sante vaadler belki. 
pek o kadar inandırıcı değillerdi ve belki de 

" Türkiye'de insanların hala umutları. var. 

BANU HELV'ACIOĞLU 

.Daha-fazla vaktim olsaydı. Talat-Halman'ın' açtığı 
yoldan gidip-. adımın“ bir ._demosunu-karenunu 

yapardım. 'Banu' 'hanıın' demek.-ama ben ne'. 
hanımım. ne annemin oğluyum, ne de babam 
helvacı. Bunu, dilin. içerisindehem kültür, hem 
tarih, hem de felsefe olduğunu belirtmek için 
söyledim. Bu gerçeğin ayrıntılarına girmek" için “ise 
vakit. yok. 

'Ben iki asal nokta üzerinde yoğunlaşmak- 
istiyorum. sorgulamak istediğim. estetik 
değerlerin parçalanmasına-. dair öne sürülen _ __ 
varsayım. Parçalanmayı vurgulamak yerine. 20;. 
yüzyılın sonunda tanık olduğumuz bir dizi 

__,çelişkiye dikkat _çekmek istiyorum. 

Belirtmek istediğim ilk nokta, piyasanın gücü zile,__ 
kültürel mirasa saygı arasındaki çelişkiler. 
Kısaca. bu çelişkilerin neleri içerdiğini anlatayım. 
Son zamanlarda, insanların metalaşnıası üzerine- 
epey söz söylendi ve bu bağlamda, kültürün bir 
mal deposu haline geldiğini ileri sürebiliriz. 
Marshall Berman bir keresinde bu olguyu şöyle 
betimlemişti: "Kültür, bir gün bir yerde herhalde: 
satılma olanağı bulunduğundan. içinde her şeyin 
envanterinin bulunduğu dev bir mal deposu haline. 
geldi." Bunun iyi bir örneği. Cengiz Han'ın 

. Moğolistan'da verimli bir satı-ş nesnesi haline 
gelmesi. Kağan'ın adını taşıyan votka, kek ve 
otellerin bulunduğu gibi, aynı adla yaygılar da 
satılıyor. Kültür mirasına edilen saygısızlıktan söz 
ederken. kültürü pazarlama kavrami-arı içerisinde 
ele almaktan söz ediyorum. Fakat öte yanda, 
Cengiz. Han'a ve tarihte yaptıklarına ne kadar 
saygı duymamız gerektiğini de bilmiyorum. Isaret- 
etmek istediğim, tarihin bir metalaştırma 
bağlamında ele alındığı. 

Kültür mirasına saygısızlığın bir başka boyutun-i_l- 
da, benim günümüz-de ürkütücü bulduğum bir olgu 
olu-Şturuyor. Kültürel mirastan söz edildiğinde 
ulusal kimlik kastediliyor ve benim de ürkütücü 
bulduğum bu. Talât Halman'ın Yugoslavya'da yer- 
aldığını söylediği olgulara kültür mirasına saygı 
açısından bakacak olursak: Hiçbir devletin veya 
ordunun elleri temiz değildnir Körfez Savaşı 
sırasında Bağdat'ta bombalanan eski uygarlıkları 
hatırlamanızı isterim. Ayrıca, Güneydoğu 
Anadolu' daki Kürt katliamına dikkatinizi çekmek-- 
isterim, ama kendimi sansür etmem gerekiyor. 
Kısacası, kültür mirasına saygıdan söz 
ettiğimizde, eğer gerçekten kültürel (yokluğa onem; 
veriyorsak, bu çokluğu gerçekten, ulusçu olmayan 
bir biçimde benimsemeiiyiz. ' 

Vurgulamak istediğim ikindi büyük çelişki ise _ 
kültürel çeşitlilik ve çokluğun, Modemim geleneğin 
bir parçası olan tek düze. totaliter görüşlerle yan 
yana var ..oiınası. Sorgulanması gereken tür-' 
Modernizm budur.. 
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Kültürel çeşitlilik ve çokluk üzerine söylenen 
bunca lafın arasında hala sanatçının ve yazarın bu 
tür üst-anlatılar kurmadaki merkez-i erkini 
onaylatmak üzere oluşturulmuş. büyük anlatıları 
destekleyen savlar buluyoruz. Totaliter bakışları 
deşteklemek amacı taşıyan çabanın ayrılmaz bir 
parçası da, sürekli olarak yeni düşüncelere ve yeni 
bir tür hayal gücüne duyulan ihtiyacı dile 
getirmektir. Bu noktada durup, kimin için. kimin 
adına ve hangi amaçlar uğruna yeni düşüncelerin. 
ve yenibir hayal gücünün talep edildiğini sormak. 
isterim. 

Bıldığınız gibi. Ronald Reagan hayal gucunün 
genişliğiyle tanınırdı ve sanırım aradığımız hayal 
ve yaratıcılık o tür yaratıcılık değil. 

Bu da, beni kültürel çeşitlilik konu-sunun ayrılmaz 
_b’lr’parçasına getiriyor. Eğer eleştirel düşünce 
yaratmak istiyorsak. kültürel çeşitlilik konu-suna 
yaklaşım içinde, parçalanmış kimliklerin siyasi ve. 
kültürel veçhelerini de ele almalıyız. Buna örnek 
olarak. benim yaşamakta olduğum Kuzey 
Amerika'dan birkaç örnek vermek istiyorum. 

'Dil sorgulanıyor orada. Artık chairman sözcüğünü 
kullanmıyoruz.. Chair veya moderator sözcükleri 
yetiyor. Jale Erzen'den chairwoman veya Madame. 
Chairman diye söz edildiğini fark ettim. SeksiSt 
olmayan dil kullanmak, insanlığa hitap etmeye 
başlamanın ve. kullandığımız dilin içindeki 
ataerkillıği sorgulamanın iyibir yoludur. Buna 
bağlı olarak. Fransız Ihtilalı'nin sloganını 
hatırlarsınız: "Özgürlük. Eşitlik. Kardeşlik" 
[Liber-te, Egalite, Fraternite]. Bunlardan biri. 
"Eraternite." [erkeklerin kardeşliği, erkek kardeşlik] 
ortadan kaldırılmış durumda, belki de bir depoya. 
Yalnızca erkeklerin kardeş olması sorgulanıyor. o 
büyük anlatılarda hal-a'gürülen türden erkeklik“. 

Kuzey Amerika ile Kanada' dan vermek istediğim 
bir başka ornek de, orada artık yerli halktan 
"Eskimolar" diye Söz etmiyor olmamızdır. Belki: 
Türkiye de bu sözcüğün kullanımını değiştirmek 
ister. Kuzey Amerika'da yaşayan yerli halk- 
arasıııdaki çeşitliliği giderek daha iyi anlıyoruz. 
Unun için artık "Eskimo-" yerine lnoııı' olarak söz 
ediliyor kendilerınden Ve bu halkın büyük bir 
kultur mirası yar. 

Söylemek istediğim yalnızca sözcük kullanımı. 
olarak dilimizi değiştirdiğimiz değil. 
Elskimolardan 1110111 olarak. söz ettiğimizae. 
modern geleneğin bir parçası olan Büyük 
Anlatı'nın etnik merkezciliğini sorguluyoruz. 
Bunun Türkiye'deki eşi. Kürt sorunu olabilieen, 
Kuzey Amerika'nın yerli halkı ile, bu halkın dile ait 
hakların alanında karşılaştığı sorunlar ile; 
Türkiyedeki Kürtler a ras-ında koşutlu-klar 
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görüyorum. 

Bu da demek ki, insanlığı çelişkilerden oluşur- bir 
biçimde tanımladığında Le Bot ile aynı fikirdeyim. 
Hatt-a. bizlerin insan olarak tanınması, ne bir 
eksik ne bir fazla. Bu da, yeni düşüncelerle 
orataya çıkacak dehalar aramamız gerekmiyor 
anl-amına gelir. Dünyada bolbol mücadele var 116 
sanatçıların. eleştirel bir-geleneği izleyerek bu 
mücadelenin bir parçası olduklarından emınım 

Benni BAYRAM 

Andy Warhol'deıı söz edildiği gibi, bu kadar geniş 
olan bir konuyu yedi veya en dakikada ' 
özetleyebilmem için bir makine olmam gerekirdi.. 
Boyle, bir parlamento oturumu kadar resmi bir 
tartışma şekli yerine belki.ortada yüZen açık _ 
ınıkrofoıılarla dört günlük bir piknik düzenlemek 
daha iyi olurdu-. 

Bu sempozyum için Fighting Prejudice Wi1h T6111. 
Fighting Text Wıth Text [Önyargıya Karşi Metin' le 
Mücadele. Metne Karşı Metin' le Müsadele] adlı bir 
metin hazırladım. Bu kadar kısa bir süre içinde 
başka türlüsü mümkün olmadığı 16161116111111.1161- 
cevap-lar vermeden bazı sorular soracağım. 

Bayın Sebeok bu sabah sanat yapan 
hayvanlardan söz etti. Ben "Maymunların Sanat 
Yapma Hakkı " üzerine bir yazı yazmıştım I 
yazıda. Batılıların Batılı olmayan birinin çağdaş. 
sanat yapma hakkını kabul etmelerinin bir 
maymunun resım yapması kadar uzak bir ihtimal 
”olduğunu söylüyordum. 20. yüzyıla baştansona 
göz atacak olursanız Batı kurumlarının, Amerika 
Birleşik Devletleri. Franusa Almanya Italya. 
”ingiltere dışında, yeni bildiğimiz o meşhur beş ülke 
dışında hiçbir yerde çağdaş tek bir şeyııı bile 
'üretilmezıniş gibi bir tavır içerisinde olduklarını 
görürsünüz-. 

Bu soruna çözüm bulmamız olanaksız, fakat.- 
.giızlerımizi yenibir çağa yöneltme-ınız de 
--gerekıyor. Sayın Halman kapitalist toplumdan, bu 
toplumun sahip olduğu güçten ve bu gücü bazen 
nasıl bir açıklık ve şiddetle kullandığından söz 
etti'. Sanat dünyasında da bir triumvirlık. bir üçlü ' 
egemen: Sermaye. kurumlar, metın. Bunun 
ardındaki mantık: Bunlar tarihi yapanlar. Ve 
yarattıkları sanat tarihi ancak modernizmin 
köklerine kadar uzanıyor. 

Bay Le Bot bu sabah Giacometti'den söz etti.. 
Gıaeometti'den ve onun evren-sel. __.tlür-üyen ine-a_n 
figüründen söz edeceğımıze Afrika sanatının 
etkılermden Okyanusya sanatından Columbia 
öncesı sanattan söz edebilirdik. Giacometti dien 



söz etmemizin nedeni, Batı ısanatınıno sanatçıyı 
--adlandırmı—ş ve ona dünya üzerindeki” tanrısal bir 
varlık olarak tapınmış olması. 

Ben müzeler üzerinde descentes [harekat] 
uygulamaları de yaptım, bu konuda çok sayıda 
makale de yazdım ve bazı kültür kurumlarında bir 
kültürel gerilla savaşçısı olarak terör havası da 
estirdim. Örneğin, Centre Pompidou o ünlü 
Magicians dela terre sergisini yaptığında sanki ilk- 
evrensel sergiyi düzenlemişler gibi bir 
havadaydılar. Bunun, ilk uluslararası sergi 
olduğunu söylüyorlardı. Ancak Batılı isen 
gerçekten evrensel üsluplarda sanat yapma 
hakkına sahip olduğunu öne sürüyorlardı. Eğer 
Zulu isen, örneğin, ancak etnik, fclklorik, yerel 
üsluplarda çalışabilir, insanların Türkiye gibi bir 
ülkeye geldiklerinde satın aldıkları o kilimlere 
benzeyen nesneler üretebilirdin. 

Genelde insani konuyu ele alan her şeyin mutlaka 
Batılı elması bekleniyor. Bu, bütünüyle yanlış bir 
varsayım. Modern sanatın kökenlerine dönüp 
baktığımızda, örneğin, Picasso'ya veya Gaugin'e 
ya da bu sabah sözü edilen. Matisse'in yassı 
yüzeylerine göz attığımızda, hepimiz gayet iyi 
biliyoruz ki, kaligrafinin, minyatürlerin, erotik 
minyatürlerin, Okyanusya sanatının, Columbia 
öncesi sanatın, Güney Amerika sanatının. Mısır 
sanatının --bütün bunların modern sanatta 
gördüğümüz esneklikle, Batı'nın Rönesans 
sanatıyla klasik” sanatın rasyonel tavırlarıyla 
Olduğundan “çok daha fazla ilişkisi var. 

Bay Le Bot'un belirttiği gibi, modern sanat Batı 
sanatıyla bir kopuş oluşturur. Evet, gerçekten de 
bu kopuş. söz konusudur, fakat bu kopuş. 
bütünüyle Doğulu ve Güneyli etkiler devreye 
Sokularak gerçekleştirilmiştir. 

Şimdi, Batılı olmayan bir ülkedeki sanata 
bakmaya gelen her Batılı küratör çoğunlukla 
buralarda üretilen sanata bakıp şöyle. der: 
"Gerçekten çok hoş, fakat biraz daha kendi kül-tür 
mirasınıza yönelmelisiniz. Burada çok fazla Batı 
etkisi var." Buradaki mesele aslında şudur: 
Günümüz sanat piyasasına baktığınızda, örneğin 
bir Jeff Koons veya Peter Hayley'e, eğer bunlar 
Perulu, Yugoslav veya Türk birer sanatçı olma 
bahtsızlığına sahip olsalardı, yapıtları hemen 
Marcel Duchamp’nın hazır yapımlarının türevleri 
olarak görülür, hatta Peter Hayley, Mondrian 
türevi olarak. bile ele alınmayacak kadar önemsiz 
addedilirdi. 

Burada önemli olan, metinleri Batı'nın üretmiş 
olmasıdır. Çünkü biz, Picasso'nun Demoiselles 
düflvignon ile veya Manet'nin Olympia ”ile yaptığı 
gibi veya Pellock'ın yaptığı gibi sanat dünyasına 
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hücum “etme olanağına sahip değiliz-. Batı ise 
kapitalist topluma ve bu toplumun sanat 
piyasasının içerdiği her şeye metin aracılığıyla 
dayanmak zorunda. Sonuçta, ikinci, üçüncü. 
dördüncü. beşinci ve altıncı kuşak hazır— 
yapımcılar türedi ortada. Gerçekten de, istediğiniz- 
her şeyi üretebiliyorsunuz ve biliyorsunuz ki, bir 
yerden bir sanat tarihçisi, dilbilimci veya bir 
filozof çıkıp üretilen herhangi bir hazır—yapım 
nesne üzerinde altmış sayfa yazı yaza-cak. Bunun' 
nedeni, o tür bir toplumun sistemi ancak bu 
yoldan sürdürebilmesidir. 

Yeni estetik değerlerin çerçevesinde, Batılı 
olmayan kültürlerin ürettiği yapıtlar da sergilenmie 
Olanağı bulmaya başladı. Afrika, Rus, Güney 
'Amerika sergileri düzenlendi. Bu tür gezgin sergiler 
"sayesinde bugün artık daha karmaşık bir sanat 
dünyasından söz etme olanağına sahibiz. Fakat 
bu sergilerin işlevi sadece ve sadece, çıkmaz 
sokaklarda son bulan labirentlerden çıkışı 
sağlamak, yeni esin kaynakları oluşturmak. Belli. 
başlı kitap ve dergilere göz attığımızda, hâlâ 
yalnızca o belli başlı beş ülkenin sanatıyla 
karşılaşıyoruz. Kısacası, hiçbir şey değişmedi; 
yalnız, var olanlara“ yeni esin kaynakları eklendi. 

”Gereken, öncelikle 20. yüzyılın yeni bir tarihinin 
yazılmasıdır. Batılı olmayan kültürler olarak bizler 
artık aşağılık duygusu çekmiyoruz. Çünkü 
Londra'daki Tate Gallery'ye gittiğimizde hep aynı 
dört beş ülkenin sanatçılarını görüyoruz. Biz 
bunun ötesine geçmiş durumdayız. Artık, bütün 
dünyayı içine alan bir yarışmayı düzenliyormuş 
gibi yapan Olimpiyat Komitesi'nin aslen beş 
ülkenin yarıştığı bir etkinliği düzenlediğini 
biliyoruz. 

Kültürel mirastan, estetiğin parçalanmasından, 
Postmodern dünyadan söz edildi »ben Türküm ve 
kültürümü de, yaşadığım yeri de seviyorum-!kma 
belki tam da bu bağlamda ben daha çok Zen'in 
etkisi altındayım ve Sartre ile daha ilgiliyim ve 
Zen ile Sartre ve Camus arasındaki ilişkiler .beni 
çok ilgilendiriyor. Yani, sırf burada doğdum diye, 
doğduğum coğrafyanın dar içinde sıkışıp kalma 
gibi bir zorunluğum yok. Uydularıyla, kitapları ve. 
çevirileriyle, her yana yolculuk yapan insanlarıyla, 
bir iletişim dünyasında yaşıyoruz. Bütün dünya. 
insanın ne olduğu konusunda giderek 
karmaşıklaşıp incelen bir kavrayışa doğru 
ilerliyor. Etnik veya folklorik imgeler taşımayan 
yapıtlara hemen "Batı sanatı," "Batı toplumd" ve 
"Batı düşünce biçimi" demeye koşullandırılmış 
olmamıza rağmen. Bir evrensel 'sanat ve bir 
evrensel sanat alanı vardır. 

Yeni açimlamalar geliştirmek mümkün. fakat, bunu 
yapmanın yolu metinlere saldırmaktan değil. 



metinle bütünleşmekten geçecek. 21. yüzyılda; da. 
Sanata yönelik saldırılar sürecek --gerek nefret 
etmeye bayıldığımız, ama şu anda bile olduğu 
gibi. kullanmadan edemediğimiz teknoloji 
aracılığıyla,“ gerekse de daha önce hiç denenmemiş 
_yeni sanatsal bileşimlerle. Bu sonuncusu, sanat 
dünyasını sermayesi ve mütevelli heyetleri ile 
yöneten ve gerçekten yeni ve: sarsıcı sanatın 
özgürleşmesini engelleyen ve adına benim. 
"sansürlü küratörlük sistemi“ dediğim kanaldan 
gerçekleşecek. ' 

DİNLEYİGİLERDEN SORULAR VE YANITLAR 
JALE ERZEN» 
Konuşmacıların yorumlarını ve tüm _ 
konuşmacıların Soruları cevaplamalarını rıca 
edebilir miyim? ' 

THOMAS SEBEOK 

Bütün sabah aklımda hep tek bir soru vardı. Ben 
parçalanmanın gerçekte ne anlama geldiğini 
bilmiyorum. Örneğin, entrbpiden söz edildi. 
Bilindiği gibi, fizikte- -ki bu, termodinamiğin ikinci 
yasasına eştir-- entropi, kaos ve benzeri terimler 
(İngilizce'de bunların aşağı yukarı bir düzine eş 
anlamlı karşılığı var) karşıtlarıyla dialektik ilişk-i 
içerisinde bulunurlar: Negentropi (ve 
negentropi'nin tüm eş anlamlıları, özellikle 
“enformasyon" kelimesi). Dolayısıyla, parçalanma, 
bütünleşme ile dialektik ilişki içerisinde ele 
alınmadığı sürece benim için hiçbir şey ifade 
etmiyor. Kısacası, parçalanmadan bağlamının 
dışında bir şekilde svöz'edildiğini düşünüyorum. 

MARC LE BOT 

sanatsal faaliyetin siyasal içeriği üzerine bukadar 
çok şey söylenmesi çok dikkatimi çekti. Bu içerik 
mutlaka var. Fakat 'Sayın Kabaş'ın Söylediklerini 
göz önünde bulundurursak, yani estetik değerlerin 
belli bir hayat tarzının yan ürünleri olduğunu 
hatırlarsak, bunun devamında, sanatçının ve 
sanatsal faaliyetin siyasi veya iktisadî yapıların 
yan ürünleri olmadıkları gerçeği üzerinde 
düşünmenizi rica edeceğim. Sanatçı aynı zamanda 
bir toplumsal eyleyici, topluluğun hayatında payı 
olan bir üreticidir de. 

Bu önemli bir nokta çünkü birkaç konuşmacının 
haklı olarak belirttiği gibi, piyasanın ve tüketici 
toplumunun gelişmesi tüm kültürleri, piyasanın 
kavrayabileceği bir düzeye indirgiy'or ki, bu da 
artık uluslararası bir piyasa-. Işte bu durumu 
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çözümlememiz gerektiğine, bu durum üzerinde 
düşünmemiz gerektiğine inanıyorum Sanatçının 
bütün bunların ortasındaki yeri nedir? Pozitif rolü 
ne olabilir'? Ben pozitif bir rolü olduğuna 
inanıyorum. Sanatçıların, siyasi ve iktisadi 
olgularınyan ürünleri Olmadıklîarı gerçeği üzerinde 
düşünmelerini istiyorum. 

TALâT HALMAN 

Bir konuya değinmek istiyorum. Inoniteg-erçekten 
de harika 'bir kavram. Fakat Inouı'te'lerin kendileri 
dışında kalan dünyanın tümünü "bit" anlamına 
gelen bir kelimeyle itkilit diye adlandırmaları ne 
kadar ironik Ve paradoksal, değil mi'? Demekki, 
onlar da etnik merkezci. Son derece önemli bir. 
grup insan olarak dikkate a-lınnıamaktan 
yakınmıyorlar. Kendilerinin dışındaki dünyayı 
küçük görüp aşağılıyorlar. 

Kısa bir anekdot anlatmak istiyorum. 1971'de 
Türkiye'de Kültür Bakanlığı görevini yürütürken, 
Kraliçe-Elizabeth, Prens Philip ve Prenses Anne 
Türkiye'ye geldiler. Once Ankara'yı ziyaret ettiler;. 
ben de Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nde resmi ev 
sahipleriydim. Kraliçe Müze'ye varmadan önce 
yirmi dakika kadar Prenses Anne ile sohbet etme 
durumundaydım. Neden bahsetmem gerektiği 
hakkında hiçbir fikrim yoktu, çünkü atlar 
hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve Prenses'i 
ilgilendiren tek konunun atlar olduğu Söylenmişti 
bana. Epey heyecan yaşadım. Yakın zamanda 
çıktığı yolculuklar hakkında birkaç soru 
sorduğumda yakınlarda Kanada'daki lnouit 
topluluklarını ziyaret ettiğini ve kültürlerini son 
derece ilginç bulduğunu söyledi. Tesadüfen ben 
1969'da Türkçe olarak Eskimo şiirlerinden _ 
derlenmiş bir kitap yayımlamıştım. Eskimo şiiri ile 
kültürünü dikkatle incelemiştim. Birden çok koyu 
bir Sohbetin içinde bulduk kendimizi.; etraftakiler 
konunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Müze gezisi 
sona erdiğinde yabancı gazeteci Ve foto 
muhabirleri etrafımı sarıp Prenses ile ne hakkında. 
konuştuğumuzu sordular. Ben, çok kısaca, 
"Prenses ile Eskimo kültürü üzerine çok hoş bir 
sohbetimiz oldu." dedim. "Ne kültürü üzerine?" 
diye yeniden sordular. "Eskimo kültürü," diye: 
.eeırapladını. Ertesi gün gazetelerde, Kültür 
Bakanının Prenses Anne ile Eskimo kültürü üzerine 
sohbet ettiği haberi çıktı. Ben bunun çok hoş. bir- 
şey olduğunu düşünüyordum: Ankara'nın 
göbeğinde, başka birçok kültürle çevriliyken, bir 
Türk Ingiliz kraliyet ailesinin bir üyesiyle. 
Eskimolar, lnouitler üzerine sohbet ediyor. Ertesi 
gün bazı köşe yazarları konuyu ele alıp şöyle 
raz-diler: "Kültür Bakanımız işini ne kadar da iyi 
yapıyormuş. Kültürümüzü tanımak için kraliyet 
ailesi ta Ingiltere'den' bur-alara geliyor Ve Bakan ne. 



yapıyor? Elekime kültürünü f-a-nlatıyer. " 

BANU HELVACIOĞLU 

Türkiyedeki Kürtler hakkında konuşmam istenmiş 
benden. Bu ülkede yaşamadığım için bunu- 
y-apacak durumda değilim. Benim Türkiye dışında 
aldığım haberler ile Türkiye'de dolaşan bilgi 
arasmda tutarlık yok. Bunu söyleyebilirim. 
Incuitler hakkında söylediklerime Talât Halman'ın 
verdiği cevapla ilşkili olarak ise, Salman RuShdie 
bir keresinde, gönderilen mesai-ın her zaman 
algılanan mesajla aynı olmadığını söylemişti. 
Buradaki Kürtlerle bağıntılı olarak lnouitler 
örneğini vermemin nedeni, [nouitler arasında 
yaklaşık bin adet lehçenin konuşuluyor olması. 
Bunların arasından kimin Batılı, beyaz insanlara 
bit adını verdiğini bilmiyorum. Benim tam olarak. 
söylemek istediğim şey, iyi tanımadığımız 
kültürleri stereotipik imgeleriyle algılamak yerine; 
inceliklerine daha fazla saygı göstermeliyiz. 

Kürt kültürü ile ilgili olarak bütün 
soyleyebıleceğım —Ve bunu söylerken yalnızca 
kendi adıma konuşuyorum- onların kullandıkları 
dil hakkında hiçbir şey bilmediğim. Onların 
inceliklerini ya da geleneklerini bilmiyorum. Bütün 
bu kültürel çeşitlilik ve çöğulluğun zenginliği 
içerisinde bunu bilmemem çok yazık. Fakat, bunun 
tek sorumlusunun da ben olmadığımı biliyorum. 

nenni BAYRAM 

Bana Fransız olduğunu sandığım biri tarafından 
bir soru iletildi Batılı olmayan ülkelerde çağdaş 
sanat üzerine yoğun tartışmalar sürüyor fakat 
gezegenimizin Güneyinde bulunan sanatçıların 
sanat piyasa-sına girmeleri hâlâ son derece güç.. 
Bunun nedeni Batılı küratörlerin veya öteki 
uzmanların ilgisizliği mi. yoksa sorun, bu 
sanatçılara uygulanan değerlendirme ölçütleri'nln 
uygun olmaması mı. yoksa söz konusu ülkelerde. 
sanatın ihrac-atına yönelik girişimoi kültür 
politikalarının yetersizliği mi'? Bu durumu 
düzeltmek için neler yapılabilir? 

Bu. soruya cevabım yazdığım iki makalede 
bulunabilir. Birincisi Modern Art History is & 
WesiternFaftA-ocoinpii [Modern Sanat Tarihi 
Batılı Bir Oldu Bittidir], öteki ise, Monkey's Right 
to Paint [Maymunların Resim ”Yapma Hakkı]. 
Öncelikle, evet, Batılı küratör ve uzmanlarda bir 
ilgi eksikliği söz konusu. Batı ülkeleri yıllarını 
verip Venüs ya _da Jüpiter gezegenlerinde sanat 
olup olmadığmı ya da maymunların veya atların 
sanat yaratıp yaratamayacaklarını araştırır-lar, 
fak-at 'hiçbir zaman 20. yüzyılda yaşayan genç 
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Feral-alarm ya da gençBulgarl'arın sanat.-yapıp 
yapamadıklarını merak etmenler. Tabii. bu ayni. 
_zamanda Batı'nın toplum-sal ve siyasal prestijini 
Sürdürmenin ve dünya lideri özelliğini korumanın 
bir yolu. Sanatçı için bir ad yarattıkları için. para-, 
sermaye onlarda olduğu için. Metropoliten 
Müze'ye gittiğinizde sanatın eski kültürlerin 
misrasıyla başlatıldığını görüyorsunuz ve. oradan, 
Klasisizm yoluyla bugüne ulaşıyorsunuz. 
Milyarlarca dolarlık sermaye. yatırımlarıyla 
gelişmiş bir şirketler mekanizmasına karşı 
çıkmanın yolu yoktur. 

Sorunun çok kısa cevabı. bir sanatçının. öneminin 
ve geçerliliğinin. adının kaçdefa anıldığıyla 
saptandığı bir sistem kurdukları için bunun 
sorumluluğu Batılı küratör ve eleştirmenlerin 
sırtındadır. Picasso ile Warhol çok önemli 
sanatçılardır çünkü adları çok duyulmuştur. 
Dünyayı dolaşıp duran bütün 0 ”Yeni Alman Resmi. 
Yeni italyan Resmi sergilerinin hangi ülkeleri 
gezeeeği, "sen benim sırtımı kaş-ı, ben de. __ 
seninkini " ilkesine göre belirleniyor. Bütün krediler 
onların arasında paylaşılıyor. 

Yine aynı konuyla ilgili bir başka soru da. 
.BayJean Laneri'den: "Tarihin yeniden yazılması 
”gerekir, dediğinizde bu kavram acaba Batılı 
Hegel'den mi geliyor?" 

Bunun bir paradoks olduğunu düşünebilirsinizznz 
önce Giacometti örneğini verdim,. fakat Henry 
Moore örneğini de verebilirdim, Moore'un 
formlarının sanat tarihi içindeki yeri örneğini. 
Henry Moore'un Batılı olmayan kültürlerle ve bu 
kültürlerden ne kadar doğrudan alıntılar yaptığını 
hepimiz biliyoruz. Ilginç olanı, Yvan More, Henry 
Moore üzerine yazdığı yaz-ısını, Moore'un 20. 
yüzyıl ilkel sanatına büyük katkıda bulunduğunu 
söyleyerek bitiriyor. Bu, bize, gerçekten ne kadar 
çok şeyi yeniden yapılandırmamız, ne kadar çok 
şeye yeniden bakmamız --ama pasaportlara göre-' 
veya coğrafyaya göre değil—— gerektiğini söylüyor. 
Bir Türk veya herhangi bir Batılı olmayan kişi 
Marksistfyeya dialektik bakış. açısını da 
kullanabilir, Hegel'i de kullanabilir. tarihi de. 
Burada çelişki yoktur. 

Söylemek istediğim, bugünün 13031111101111.111- 
dünyasında h.erkes kendi sosunu pişiriyor. 
Amerikalılar Mısır'a gidiyorlar, Mısır'dan 
etkileniyorlar; Türkiye'ye geliyorlar, kilimlerden 
etkileniyorlar. Öte yanda Antonio Tapies kı. iigr-al'i 
ve Zen'den etkilenmiş. Kimse ona gidip deniçin 
bunlarla uğraşıyoreun, bunlar senin kültüründe 
yokki, demiyor. 

Dünya kosa bir sepet ve her bırımız ılgıleneoe. - 
şeylerı seçmekte ve. bu seçtiklerımızı kendi kisisel 
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öznel tarzımızla nasıl bağlayacağımıza karar 
vermekte s_erbestiz. Farklı insanların, farklı 
uygarlıkların ve dönemlerin toplamı olarak tarihin 
yeniden ele alınıp yazılm-ası gerekiyor, ama tek bir 
bakış açısından, Batı'nın açısından değil başka 
açılardan da yazılması gerekiyor. 'Çünkü Batı ne 
üretirse üretsin tarih, 'işte,’ diyor, “yaratıcılığın bir 
işareti daha. yine yeni ufuklar açılıyor.“ Fakat 
Doğu ne üretirse üretsin, 'Bu Batıdan alıntı, şu ise 
çalıntı,' denildi. Brancusi'yi, Moore'u, Giacometti 
veya Gerçeküstücü sanatı alın ve göreceksiniz ki. 
bu yapıtlara 'Batı sanatı' demek en azından 
meseleyi basitleştirmektir. 

Son soru: Sanat normlarını yerleştirip _ 
benimsetmede akademisyenlerin işlev ve önem 
dereceleri nedir? Sanırım, şimdiye kadar 
söylediğimiz her şey bu soruyu cevaplıyor. 
Maalesef bu, bugüne kadar hep tek yönlü bir 
sokak olarak kullanıldı. Eğer Türk sanat piyasa—sı 
sanatçılarını destekleyemiyorsa bu desteği 
devletten mi beklemeliyiz. yoksa Batıdan mı? Batı 
bir sanatçıyı bir sergi açması için veya bir grup 
sergisinde yer alması için davet etse bile, bu. 
Türkleri yetenekleri doğrultusunda sanat tarihine 
geçirecekler anlamına gelmez. Esas mesele, dünya 
değişip ilerledikçe, belki elli ya da yüz yıl sonra bir 
gün Türkiye --veya Türkiye Birleşik Devletleri-— 
öyle bir siyasi ve. iktisadi duruma gelir ki, tarihi 
yeniden yazma gücüne ve sermayesine sahip olu-r. 
Bu aşamada bu konudan ancak ideolojik temelde 
söz edebilir, anarşik pozisyonlar üreterek bu 
görüşlerin tohumlarını atabiliriz. Devlet nezdinde. 
örneğin. Ben bu devletin bürokratik olmayan bir 
şey yaptığını görmedim. Serbest ve kişisel bir 
girişim olan sanatın devlet aracılığıyla pek fazl-a 
bir şey yapabileceğine inanmıyorum. 

Sanat, farklılıklardan türer. fakat devlet, bir 
şekilde, herkese aynı şeyi vermeye çalışıyor. 
Bürokrasinin üstesinden gelmek son derece güç bir 
iş. Devletle veya bürokratlarıyla karşı karşıya 
geldiğimde sanatçılar adına ben gerçekten elimden 
geleni yapıyorum,. fakat devletin sanatçılara 
yardım etmesi konusunda, açıkçası, ben pek 
umutlu değilim. 

MARC LE BOT 

Evet, elimizde Jean Lancri'nin, Jale Erzen'e, 
tartışmada sanat ile kültür kavramlarının V 
karıştırılması tehlikesinin bulunup bulunmadığı-na- 
dair "bir sorusu var. Lancri, şu anda tartışmada 
'kültür' kelimesini antropolojik anlamda 
kullanmakta olduğumuza dikkat çekiyor. 
”Ve haklı. Batı Avrupa'da, klasik çağda, insan-ın 
maneviyatının en dene addedilen alanl-arda. 
geliştirilmesine yönelik "insanî faaliyete "kültür" 
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denirdi. Yani, kültür enbaşta düşense] bir edimdi. 
düşünmeyi içerirdi. 19. yüzyılın Sunumdan. 
Avrupa'nın Avrupalı olmayan kültürleri keşfinden 
beri kelimenin antropoloiik anlamı ön plana çıktı. 
Bugün "kültür"den söz ettiğimizde, toplumun tüm 
entelektüel ve teknik teçhizatından söz ediyoruz. 
Kavram. ev eşyalarında-n sanat yapıtlarına kadar 
her şeyi içeriyor. 

J ean Lancri ile a_ynı fikirdeyim. Esasen siyasi 
bağlamıolan tartışmalara yönelten bu çok geniş. 
kültür kavramı ile son derece belli bir tür kültürel 
faaliyet olan sanatsal faaliyet arasındaki farkı 
belirlemeliyiz. 

Sanatsal faaliyet. insanların duyarlılık ve. 
duyumlarına daha asal bir biçimde dikkat 
çekmelerinin bir yoludur. Biz insanlar sanatlarımız 
tarafından uyarılırız. 

Sanatta bedenimizle düşünürüz. Bilimde ise .--.ve 
bunun böyle olması doğrudur da; bunu hiçbir 
şekilde eleştiri niteliğinde kastetmiyorum-- 
rastlantısal öğeleri yok etmeye doğru bir eğilim 
vardır. Sanatsal düşünce bizi hep, bedenimizle 
düşündüğümüz fikrine götürür. Bedensel düşünce 
ise dünyayla ilişki kurmanın en asal biçimidir ve 
sanatsal faaliyette sorgulanan, ele alınan tam da 
bu ilişki biçimidir. Kültür kavramı ise çok daha 
geniştir. 

Ikinci bir soru: "'Normal kişiye" hitap eden bir 
sanat var mıdır? Normallik düşüncesinin 
insanlarda karşılığı var mıdır? Bu soruya ancak 
bilgim dahilinde cevap verebilirim, o da Batı 
düşüncesi ve Batı Avrupa'nın bilgisidir. Klasik 
çağda aydınlarımız üniter aklı, bu aklın ' — 
bütünselliğini sağlayan rasyonelliği kurmaya 
çalıştılar. Bilimin parçaladığı işte bu üniter 
rasyonellik idi. Şimdi artık insan varlığının çoğul 
ve parçalı belirlenimleri olduğunu biliyoruz. Bu 
belirlenimler de, hepimizin birbirimizle iletişim 
halinde olmamız gerçeğiyle daha da çoğalıyor. 
Bugün hep birlikte Ankara'dayız, yarın Paris'te 
veya Tokyo'da beraber olabiliriz. 

Bugün bir dünya entelektüel alanı 
oluşturulmaktadır. Dolayısıyla, belirlenimler 
sonsuz biçimde çoğalmaktadırlar. Bugün normal 
insanlar olarak içinde yaşadığımız, bu çoğunu-kiye: 
deneyimimizi oluşturan çelişik gerçekliktir. Eğer 
sanatın asal niteliği bize sürekli olarak 
bedenimizle, gözlerimiz, kulaklarımız, parmak 
uçlarımızla düşündüğümüz gerçeğini _ 
hatırlatmaksa --ve bunların her birinin düşünce 
“t_ar'zımıza içkin etkileri olduğuna şüphe yok—» o' 
zaman zorunlu olarak, bedenimizin cinsiyetli 
--elduğu (iki cinsiyetliyi'z, erkek ve kadın), ikinci 
olarak da, ölümlü olduğumuz (yaşlanıp ölürüZ) 



sonucuna varıyoruz Dolayısıyla normal bir insan. 
çelişkılı insandır. 

THOMAS SEBE‘O‘K 

Önümde, kuşlarda müziğe ilişkin ve. bu kanalla 
hayranlar dünyasıyla; insanlar'dünyası arasında 
bir köprü” kurup kurulamayacağı hakkında bir dizi 
soru Var. Makalemde bunu uzun uzadıya ele' 
aldım, fakat soru-nun ceyabıkısaca şöyle: 

Müzikal-onde, adına ornithomüzıkoloii denen bir 
alt. bölüm var. Literatürü de epey geniş-. Bu alanın 
kurucusu Cirke adında bir fizikçi. Kendisinin tezi 
ice şu: lnsanlarda müziğin başlaması, kuşların 
şarkılarını taklitle gerçekleşmiştir. Bunun doğru 
olup olmadığı konus-unda tavır almak 
istemiyorum, ama böyle bir alan var. 

Son olarak, "mahrem itiraflar" baş-lığı _altında 
söylemek istediğim şey. tesadüfen. ailem ve ben 
sanat toplarız. Koleksiyonumuz sadece Eskimo 
veya lnoüit sanattan oluşur. Ama sınıflandırma 
çılgınlığımız o kadar ileri bir derecede. ki. sadece 
'Piziclak adındaki, kendisine Eskimo. denildiğinde 
kızmayan Inouit sanatçının yapıtlarını toplarız-.. 

msı- HALMAN 

Aygün Hamaloğlu bana bir soru yöneltmiş 
Karmaşık bir soru. Yapay bir dil 
yaratamayacağımızdan Türkiye'de karşı karşıya 
bulunduğumuz dil sorununu en azından kısmen 
çözmek için, yani sözlükteki boşluklarla 
başedebilmek için —buna ince rafine kelimeler, 
nesne ve modern bilimsel terminolojinin incelikli 
referansları da dahil-- Türkçe'ye girmiş tüm“ _ 
kelimeleri kucaklamalıyız. Kısacası, sırf Osmanlı 
kültürünün orijinal Islâmi, Arabî ve Farsi 
çerçevesinden geliyor diye Arapça veya Farsça 
kaynaklı kelimeleri kullanmama türünden taraf 
tütan' yaklaşımlara son vermeliyiz Ayrıca Batı 
kaynaklı sez'cnkleri .kıılaıımama gibi bir zihniyeti 
sürdürürsek dili yoksullaşııırmayı sürdürmüş 
ölürüz. 

Gayet bilinçli bir şekilde olmak üzere, ben şunu 
yapardım: Preto-Türkçe'den bügünkü dile.. mümkün. 
öldüğü kadar çok sözcük aktarırdım. Bunlar 
sözlüklerde yar ve bazısı son derece güzel deyişler 
içeriyor ve yaşayan Türkçe geleneğinin parçası.- 
Bızim telaffuz ve vurgulama biçimlerimize de. 
uygun bunlar. S_onra, dine olan dar görüşlü 
y-aklaşımımız yüzünden devre dışı bıraktığımız- 
kiıni sözcüğü tekrar canlandırıp dile iade ederdim. 
Örneğin, bugün artık "Ikinci Dünya- Savaşının 
ikinci h'arb-i" gibi bir. şey söylemek olanaksız-laştı. 

çünkü yalnızca Yeni sözcükleri kullanma 
arzusundaysanız, 'Savaş? kelimedini iki defa. 
kullanmak zorundasınız. Fakat Osmanlı Türkçesi.. 
Arapça'nın 'savaş' anlamına gelen üç sözcüğünü 
de almış... "Mücadele" ve "harp." gibi sözcükleri-. 
kullanabilmeliyim ki, bu ince farkları ifade 
edebileyim. Hakikaten, kendimizi ifade etmenin 
yollarını tıkadık biz. Aynı zamanda, Batıdan baz-11 
bilimsel terimleri alm-anın hiçbir sakıncası "yok. 
Niye alınmasın? Bütün diller yapıyor bunu. 

Yeni terminoloı'ilerin yaratılmasına ve 
oluşturulmasına hız vermeye çalışmalıyız. 'i lüğü 
yılların başında hükümette olan askeri idare-nin 
görüsü uyarınca bu süreç durduruldu. 
”Üniversitelerin çerçevesindeveya bir enstitü 
bünyesinde. ya da Türk Dil Kurumu içerisinde yeni 
sözcükler üretmenin mekanizmasını kurma-lıyız... 
Tabii bu, ancak halk bu sözcükleri “benimsiyorsa. 
aydınlar bu sözcükleri kullanıyorsa yararlı. olur 

Ikinci soru epey karmaşık. Soru sahibi Boral 
Madra. Soru şöyle: "Türkiye de bugün güçlü ve 
çağdaş global bilinç taşıyan bir sanat üretimi var.. 
Bu tür sanat üretimi genelde, ait olduğu ülkenin 
kültürel kimliğinin bir ifadesi olarak görülür. Sizııı 
Türkiye'deki bu üretimden haberiniz var mı? Bu 
san.-atın kültürel kimliğimizi oluşturduğunu 
düşünüyor musunuz? Cevabınız olumluysa,_ 
Türkiye'-yi uluslararası sanat olaylarında ve 
piyasasında temsil edebilecek olan sanatçıları, 
sanat eleştirmenlerini ve sanat küratörlerinl 
tanıyor müsünüz? Siz New York'da çağdaş. kültürel 
kimliğimizi göstermek için neler yapabilirsiniz?" 
Ben bu sanatı genel olarak tanıyorum ve onu. 
günümüz Türkiyesinin kültürel ve sanatsal 
yaratıcılığının bir parçası olarak görüyorum. iç 
kaynaklardan da dış kaynaklardan da alıp 
yoğurup kendimizin kıldığımız her şey bize aittir.. 
Yaratıcı emeğimizin bir parçasıdır. Batıdan. 
Doğudan, Kuzeyden, Güneyden gelen etkilere 
kafalarımızı, yüreklerimizi ve. gözlerimizi 
kapamamamız gerektigine inanıyorum Etkin, 
yaratıcı ve işlevsel bir biçimdedünya sanatında 
yerimizi almamız gerekir. Biz. evrensel yaratıcılık 
sürecinin bir parçasıyla. Ben tabii ki, bünüküllîÜTeI 
kimliğimizin bir öğesi sayıyorum. 

Sanatçı ve. eleştirmenlerden bazısını tanıyorum, _ . 
Hepsini izlemem mümkün değil çünkü son yıllara-a' 
New York'da oturuyorum. Fakat birkaçıyla _ 
tanıştım ve olan biteni izlemeye çalışıyorum. Daha 
çok resim. daha çok sanat yapıtı görebilmeyi 
isterdim. Türkiye'de şuanda müthiş bir sanatsal 
yaratıcılık patlaması olduğunu biliyorum. Buna 
hayranlık, bir Türk olarakda gurur duyuyorum,. 

New York da ne yapabılırım” Geçmişte elımden 
gelenı yapmaya çalıştım fakat şu anda ben 
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sadece New York Un'iversinesi'ndeIslam ve işlem" 
edebiyatı, Türk tarihi hocasıyım. Yapabileceğîm 
pek fazla şey olduğunu sanmıyorum. Fakat Kültür 
Bakanlığı veya başka birtakım kuruluş ve kişiler. 
bana bu konuda danışmak isterlerse, 
düşüncelerimi bildiklerimi kendilerine aktarırıııı 

Yalnız, şiddetle şunu hissediyorum: Batılı 
eleŞtirmenlere çok fazla güven ve inanç duyduk 
çok fazla. Yaratıcı olduğumuza inanıyoruz fakat 
ancak Paris. Londra ve New York'daki eleştirmen 
yapıtıınızı beğenirse kendimizi başarılı görüyoruz. 
Hayır, bence şu anda yaratmada ısrarlı olmalıyız. 
Yeterince gaf yaptık, yeterince reddedildik. Bazı 
sanatçılarımız dünyanın sanat merkezlerinde sergi 
açtılar ve görmezlikten gelindiler. Fazla evrensel. 
Batı sanatının ana akımlarının fazla içinde 
olduklarında taklitçi ve kişiliksiz olarak 
betimlendiler. Fazla yerel olduklarında egzotik ve 
evrensel kültürden uzak olarak betimlendiler. 

Bence Batı ölçütlerini unutmalıyız. Onlar 
kendilerini üstün görmeye devam edeceklerdir 
çünkü ne yazık ki, biz onları üstün görmeye 
devam ediyoruz. Biz bir aşağılık kompleksmden 
mustaribiz. Bunun bir yana bırakılması gerekiyor.. 
Kendi yaratıcılığımızı beslemeliyiz. Iyi iş 
çıkarırsak, sizi temin ederim ki, Batı bizi 
keşfedecektir. 

Fakat çok demoralize olduk. Büyük virtüözlerimiz 
dış ülkelerde konserler veriyorlar ve devamlı, Türk. 
oldukları için kötü ya da orta değerlendirmeler 
alıyorlar. Idil Biret Amerika'da muhteşem çaldı. 
New York eleştirmenlerinde çok ender olarak iyi 
değerlendirmeler aldı. Londra ve Paris'te 
muhteşem sanatçılarımız sergiler açtılar Ne yazık 
ki bunların çoğu o kentlerin basınında 
duyurulmadı bile. Bir şeyler yazan eleştirmenler de 
pek olumlu şeyleryazmadılar. 

Bence yaratıcılığımız ve orijinalliğimiz önemli ve: 
bunların izini sürmeye devam etmeliyiz.. 

JOHAN SNYMAN 

Bende sadece kısa bir soru var.- cevabım da çok 
kısa olacak. . 

Güney Afrika'da sıyah sanatçıların çalışmaları . 
egemen beyaz rejim tarafından be-niınseniyor mu? 

Eğer şu anda Güney Afrika'daki. mali durum bu 
kadar kötü olmas-aydı, şu anda SANART '92 
çerçevesinde resmi destekli bir siyah Güney ı 
Afrikalı sanatçılar sergisi yer alıyor olacaktı. 
Bunun finansörü şu anda Güney Afrika'da 
“iktidarda bulunan beyaz rejim olacaktı. 

Dolayısıyla.-evetişu anda beniğmelein'iyorlar; 



”BİRİNCİ Gün. IKINCI orURüM' 

MODERNİZM, 
ENTERNASYONALİZM VE” 
SINIRSALLIK 
Gmrum Başkanı-: Jorge Glusberg 

OTURUM SUNUSU: 

JORGE GLUSBERG 

Türkçe konuşamadığım için üzgünüm. Bugün 
burada ana dilim Ispanyolca aracılığıyla iletişim 
kuramayacağım için de üzgünüm. Fakat sanırım 
bu, biz Türklerle Arjantinlilerin paylaştığı bir şey. 
Bizler sınırlardayız. daha doğrusu,. varsayılan bir _. 
sınırsallık durumundayız. 

Modernizm ve modernlik önce sanat, edebiyat,. ve 
müziği ve ancak ardından mimariyi içeren birer 
kültürel program idi. modernizmin tam olarak ne 
zaman başladığını söylemek güç, fakat genelde. 
19. yüzyılın son otuz. otuzbeş yılını başlama 
noktası olarak alabiliriz. Sanat alanında ise, 
modernizmin başlam-a tarihi olarak 1874'dekji, 
Izlenimcilerin ilk sergisini alabiliriz. 

Bir kültür programı olarak Modernizm geçmişten 
bir kopuş oluşturur. Modernizme kadar sanat ve 
edebiyat. müzik ve mimari geçmişi reddetmezdi. 
Geçmiş, öykünülecek ve sonunda üstün gelinecek 
bir şeydi. Romantizmin buna bir istisna teşkil 
ettiği ya da modern tavrın ilk tezahürü olduğu 
doğrudur. Fakat Aydınlanma, 18. yüzyılın 
fikirlerini ve hayal gücünü taşıyan bu büyük akım, 
geçmişi yok etme amacını taşımıyor, daha çok 
geleceğe şekil vermeye yöneliyordu. 19. yüzyılın 
başlarında yer alan Romantizm Aydınlanma'ya bir 
tepki oluştursa bile bu tepki en başta rasyonel ve 
nesnel olanın karşısına duygusal ve öznel olana 
verilen değerle çıkmaktan ibaretti. Bu durumda 
bile, modernizmin geçmişten kopuşu daha derin ve 
asaldır. Fransız filozof Gaston Bachelard bu 
kopuşa "epistemolojik çatlama" adını verir. 
Modernliğin, Aydınlanma'nın öngördüğü temel 
iktisadî, siyasi ve toplumsal dönüşümlerle 
ilerlemeler sırasında ortaya çıktığını 
hatırlamalıyız. Hakiki bir bilimsel devrim 
içerisinde gerçekleşen bir ilerleme patlama-sı ya da, 
daha doğrusu, bir teknolojik devrim ki, daha 
Sonraları adına 'Modernizasyon' denilecekti. 

--Moderniznıin geçmişten kopuşu yetkin simgesini 
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Izlenimcilerin sergisinde bulur. Marc Le Botbu 
"sabah bu konuda bir şeyler söyledi. Resimlerin 
daha önceleri yapılmış resimlerlehiçbir ilgisi 
yoktur. Izlenimcilerden sonra sanat artık hiçbir 
zaman eski formüllere dönmeyecektir. Benzer 
değişimler şiir ve edebiyat ile müzikte de yaşanır. 
Teknik ve bilimsel ilerlemeyle birlikte doğmasına 
rağmen Modernizm aynı zamanda bu ilerlemeye 
karşı durmak için de doğmuştur. 

Modernliğin kültürel programı "yeni" üzerine 
kuruludur. Modernizasyonun programı da öyle-. 
Gelenekten koptuktan sonra, bu artık kopma 
geleneği halini alır. Modernlik, insanlığın, hiçbir 
şeyin durduramayacağı çizgisel ilerlemesine 
inanır; sanayi, tekno-bilim ve siyaset de bu inancı 
paylaşır. Bu nedenle "yeni," modernlik için 
hareketin, durdurulamaz bir ileri doğru atılımın 
özüdür. Fakat bu "yeni" tutkusu kendi içinde bir 
mite dönüşı'ir. "Yeni"nin miti. Bugün yeni olan 
yarın yeni olana yerini verecek ve bu böylece 
sonsuza dek sürecektir. 

Haklı olarak "Avangardlar" olarak anılan. kültür 
ve.-sanat alanındaki birkaç akım ve eğilim 
tarafından aynı anda gerçekleştirilen bu kültürel 
program gerçekten de açıkça,. kendi alanında 
yeniyi aramakta olan modernizasyonun ' 
programının karşısında yer alır. Sanatçılar 
tutkuyla, insanı ve toplumu kurtaracak olan 
hakikî ilerlemenin endüstriyel ürünlerle değil 
sanatsal yaratıyla gerçekleşeceğini göstermeye 
çalışmaktadırlar. Konu, saııatçıların sanayi 
ürünlerini ve tekno-bilimdeki gelişmeleri aşağı 
görmeleri değildir. Bazen --fakat bu değişmez bir 
kural değildir-- yüzyılın başında. Fütüristlerde 
olduğu gibi, makinelere övgüler bile düzerler. Esas 
konu, sanatçıların sanata öteki faaliyet alanlarına. 
duyduklarından daha büyük bir güven 
duymalarıdır. Rus konstrüktivistleri ile Batı'daki 
mimarlarla Rasyonalistler bile teknik ilerlemeden 
övgüyle söz ederken 0 ilerlemenin ürünlerini kendi 
sanatlarının alanında temellük etmek için 
çabalıyorlardı. 

Felsefi şiirlerinden birinde Schiller bu gelişimi 
Öndeler. Daha 18. yüzyılın sonunda yazdığı söz 
konusu şiirinde, ancak ürünleri sanatın amaçları 
uğruna kullanıldığında bilimin hakikî değerini 
bulacağını söyler. 

Böylece, modernitenin kültürel program-ı Batı 
dünyasının sanatları mümkün olan en uç 
noktalarına götürüp, yeni uç noktalar keşfetmek 
için 0 üç noktayı da aşmak üzere kurduğu dev bir 
laboratuvardı. Bu laboratuvarda tüm sanatların 
tarihini geri dönülmez biçimde değiştiren binlerce 
büyük sanat eserleri üretildi. Tekno-bilimsel 
gelişmenin ürünlerinin aksine. genelde. bir mesafe 
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__| yaratan., mesajların gönderildiği insanlarla 
aralarında uzak-lık kuran. değiştirmeye çalıştıkları 
toplumdan kcpan yapıtlardı bunlar. Ta ki. Ikinci 
Dünya Savaşı tüm dünya ufuklarını değiştirinceye 
kadar-. 

"194 b'den sonra insan ve toplum elektronik devrim 
aracılığıyla, telekomünikasyondaki ilerlemelerin 
etkisiyle. enformatikteki gelişmelerle ve 
sanayileşmenin durmadan genişleyen alanıyla 
toptan değişime uğradı. "Tüketim" sadece gıda 
maddelerinin bedene alınmasını veya bazı 
ürünlerin kullanılmasını betimler bir kelime. 
olmaktan çıkıp toplumsal gelişmeyi ifade eden ana 
terimlerden biri haline geldi. Bu yeni anlamıyla. 
yani iktisadî gelişmenin yarattığı yeni yaşam 
biçimleri bağlamında, sanat, kültür, edebiyat ve 
müzik de "tüketim" nesneleri haline geldi. 

Dönem, kültürün ulus]ararasılaştırılmasının 
dönemiydi. Fakat şimdi de, vaktiyle "yeni"yi bir 
sabit fikir haline getirmiş olan katı ve manevi 
açıdan tutkulu modernizmi de yalayıp yutan bu 
hızlandırılmış tüketime koşut bir başka akım 
başlamıştı: Öteki. mariinal kültürler de artık 
sahneye çıkacaktı. Bıı kültürler hem o güne. kadar 
Batı Evreni denilen dünyanın dışında kalmış 
olanlardı hem de Batı’nın ülke ve uluslarının içinde 
bulunan kültürleri kapsıyordu: Batıya göre hem 
”dış. marilnalleri" 'hem de "iç ma-rjinalleri" 
kapsıyordu. 

Modernizm, modernizasyon tarafından yenilgiye- 
uğratıldı. 19. yüzyılın sonunda başlattığı 
mücadeleyi kaybetti. Sınırlarıflulaştırarak, 
geliştirdiği yeni ulaşım yöntemleriyle yeni 
uzaklıklar yar—atarak, fakat en başta 
telekomünikasyon ve bilişim aracılığıyla, 
medernizasyon çifte bir kültürel liberasyonu üretti. 

Modernizmin amansız kurallara tabi mapushanesi 
yıkıldıktan sonra. bir tarafta, sanat alanında». 
yaratıcı sanatçılar kendilerini, hiçbir normun veya 
kısıtlamanın bulunmadığı uçsuz bucaksız bir ufka 
bakar buldular. Artık aranan "yeni" değil sadece 
vesadece sanatçının aramaya karar verdiği şeydi. 
Eğer kullanılması gerekiyorsa, geçmiş artık 
reddedilmiyordu. Kitle iletişim araçlarının ve 
Postmodern yaşam tarzının da içerdiği biçimde; 
kültür çok şekilli, dinamik ve ilişki kurmaya hazır 
bir şekle dönüştü. Bu, artık yaşayan, şekil 
değiştirebilen. bilim ve teknolojiyle barışık bir 
kültürdü. Ve her şeyden önce, serbest bir 
kültürdür: Hepimizin bildiği gibi, bu kültürün adı 
"Postmodern kültür"dür. 

Öte yanda. Asya ve Afrika uluslarının 
özgürlüklerine kavuşmalarıyla. fakat Latin 
Amerika- devletlerinin de ön plana çı-kiüîaj'SIYla, 

Batı'nın ..o ana kadar görmezlikten geldiği birçok 
kültür sahneye çıktı: Bu ülkelerin çoğu Avrupa-'nın 
Sömürgesi olmuştu, fakat kimisi de, Türkiye ve 
Latin Amerika örneklerinde olduğu gibi, ihmal 
edilmişti. Bu yeni "vizibilite" yalnızca siyasi 
bağımsızlıktan ve yeni özgürleşmiş ülkelerin elde.- 
ettikleri haklardan veya bu ülkelerin uluslararası 
konularda artan bir şekilde söz sahibi 
olmalarından dogan bir durum değildi. Burada 
başlıca etken telekomünikasyon, bilişim ve ulaşım 
araçlarıydı. Arzu ederseniz, bunun kısaca 
uluslararasılaşmanın bir sonucu olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Fransız filozof Paul Ricoeut' daha “195011 yıllarda.. 
Batı'nın yüzyıllardır elinde tuttuğu tekele bir son 

- vermek için acilen kültürlerarası dialogun 
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başlatılması için çağrıda bulunmuştu. Kültürlerin 
arasında böyle bir ateşli, emsalsiz bir dialog şu 
anda gerçekleşmekte: Bizi Avrupa ile Asya,. Dogu 
ile Batı arasındaki köprü ulusun yaşadığı 
Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir araya getiren 
bu sempozyum, kültürel yenileşmenin açık bir 
göstergesidir. 

Tabii ki, bu süreçiçerisinde, özellikle Ikinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra yer alan birçok toplumsal, 
iktisadi ve siyasi konuyu burada ele almıyorum. 
Azgelişmişlik, gerilik. umutsuzluk ve eşitsizlik 
adına "Üçüncü Dünya" denilen yörelerle Birinci 
Dünya'nın birçok ülkesinde sürüyor. Fakat 
unutmamalıyız ki, kültürel değişim farklılıkların 
büyük ”ölçüde üstesinden gelecek, mariinalliği yok 
edebilecek güçtedir. Insanlar arasında ne 
sınırsallık ne de eşitsizlik kalmalıdır. 

Tam da bu nedenlerle, bir çağdaş düşünür şu anda 
"Uluslararası dünya" ile "kültürlerarası dünya'" 
arasındaki bir geçişi yaşamakta olduğumuzu öne. 
sürüyor. Kültürlerarası dialog ve bugüne kadar 
görmezlikten gelinmiş kültürlerin ifadeleri, 
sanatçılar arasında mübadele edilen sanatsal 
malzeme. sanat yapılarının yaygınlaştırılması ve 
tüm ulusların ve insan topluluklarının kökenleri ve'- 
yaratıoı ifade tarzları hakkında sürekli artan 
bilgiler bu geçişi üreten etmenler arasındadır. 
Bütün bu olgular aynı zamanda, merkezi Batı'da 
bulunan bir. evrensel uygarlık anlayışına, 
gezegendeki tüm uygarlıkların atasının Batı 
uygarlığı olduğu görüşüne de son verdiler. Bunun 
yerini, evrensel kültürün bu anlayışla taban 
tabana zıt bir şey olduğu görüşü yaygınlık 
kazanmayabaşladı: Evrensel kültür, farklı 
kültürlerin birbiriyle geçişmesi sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Global kültür yerel kültürlere şek-il 
Vermez. Bunun tam tersidir doğru olan: Yerel 
kültürler global kültürü oluşturur. 

dalında-I "Nerelkültürler" yerine'yöresel 
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ressam ve yazar Uruguaylı Pedro Figa'ri 1915 yılı 
dol-aylarındaki çalışmalarıyla "yöresel kültür" 
kavramının ilk kuramsal ifadelerinden birini 
:gerçekleştirmiştir. Yabancı düşmanlığına dayanan 
ulusçuluktan da, köksüz olan uluslararasıoılıktan 
da uzaklaşabilmiş dengeli bir platform arayan - - . 
Pedro Figari. kendimize özgü olanı (bu durumda, 
tabii, Latin Amerika'yı) açıklamak gereğinde-n söz- 
ediyor. fakat-bu süreç içerisinde, bu açıklamada. 
yararlı olabilecek yabancı dil ve formülleri 
reddetmeme gereğini vurguluyordu. Figari'ye göre, 
kararı veren sanatçıydız Sanatçı ne taklit eder ne 
de kopya ederdi; yerelliğin kapalı çerçevesini aşıp 
yöresel ufka uzanmak ıçin dönüştürür ve yeniden 
kodlardı. O noktada da evrenselliği keşfederdi. 

Figari'den yetmiş yıl'sonra, başta Sonis ve 
Lefebvre olmak üzere, bazı mimari kuramcılar ile 
Columbia Üniversitesi'nde ders vermekte olan 
Ingiliz eleştirmen Kenneth Frampton'ın eleştirel 
yöresellik üzerine söyledikleri hemen hemen 
Figari'nin söylediklerinin aynı idi. 

Daha beş yüz yıl kadar önce ins-anların doğ-ayı ve 
kültürü yöreleri aracılığıyla tanıdıklarını 
hatırlatmakta yarar var. Öyle ki "ev-" veya "yurt“ 
kayramları, 1'7. ve 1.8. yüzyıllara kadar yaşadığı 
mezrabağlanıında tanımlanıyordu. Ancak bu _ 
tarihlerden sonra bu kavramlar kişinin evi ve 
ailesi bağlamında düşünülür oldu. Yeni ülkelerin 
keşfedilmesi, ulusal devletlerin kurulması, özellikle 
kentlerin insanların yoğunlaştığı geniş alanlara 
dönüşmesiyle birlikte, perspektifleri kökten 
değiştirecekti. Fakat tarihin gösterdiği gibi, _ 
yöresellik ve yöreselliğe ait değerler bu değişimle 
birlikte gömülüp yok olmayacaklardı. 20. yüzyılın 
ortalarına doğru, toplu-mlar evrenselliğin 
zirvesindeyken. coğrafya, siyaset, iktisat ve 
sosyoloji "yöre" kavramını diriltip, farklı 
ölçeklerde olsa da , ona övgüler düzdüler. Fakat 
Sosyoloji bilimi dışında hiçbiri "yörenin doğal bir 
birim olduğunu ve doğal olduğu ölçüde kültürelbir 
birikim olduğunu gözönüne almadı; ya da bunun, 
kültürel sonuçlar doğuran doğal kaynaklı bir birim 
olduğunu. 

Dolayısı ile mimari, yöreselliğin .bir boyutu veya 
paradigmasıdır. Bir başka. deyişle, mim-ari 
araeılığıyla insan "yöre“yi bir toplama ve kurma 
faaliyetleri bütünü olarak üretmiştir. Bu bağlamda 
bir kere daha ins-anın nasıl hem üretim hem ürün 
olduğunu idrak ediyoruz. Mimari yöresellik fikrini . 
olumlamamızı sağlayan bir alandır. Eski 
Mısırlıların derin ve içkin dinsel duyguları 

bueakmz topraklarının Sağladığı kil ile, 
emeklerinin sağladığı taş ile yalın iri ve orgun 
formlar ürettiler. Yunanlıların şehir devletleri ise. 

jjıııııman olmaktan çok siyasi olan yaratıla'rdı, fakat 
oni-arda tarihin başlangıcında olduğu gıbı ' 
mimariyi tüm insanların hizmetine-sunmayı uygun' 
ve gerekli gördüler. Diyebiliriz ki ,Yunan şehir-leri. 
ilk kentsel yöreleri oluştururlar. 

Latincede 'yer' sözcüğü [region], idare etmek,- 
yönetmek anlamına gelen regere sdzouğunden 
üremiştir. Ama eğer o güne kadar yer mimariye 
hakim idiyse Romalılar zamanında bu tersine 
döndü. Mimari yer 'e egemen oldu. Yeri ifade değil 
içerdi. Bunu basarabilmek içın Yunan, Roma 
Bizans tarihinden koparak durgun yerine dinamik 
bir tavır aldı. 

Gotik, Fransa'da daha sonraları ortaya çıkar: 
yöresel arayışların Ve 0 derecede önemli olan 
kollektif bir dinsel istenoin ürünü olarak belirir. 

Rönesans ise mimari yöreselliği aynı vurgunun 
farklı çeşitlemeler-iyle ortaya koya-r: Işıklı 
Floransa; göz kamaŞtıran Venedik; sert Roma. 
Bunlarsadeoe Italya'dan birkaç örnek'Fakat. 
ulusal devletlerin bağlamında ortaya çıkan Baktık. 
yöresel ifadeyi yok eder. Neo-klasisizm ile 19. 
yüzyılın ürettiği çeşitlemeler de yöresel isten-oln- 
karşısına dikilen diğer engellerdir. 

Ancak,.rasyonalist ve dünyeviliği reddeden. 
nitelikleriyle modernizmin. öncelikle Le Corbueier 
ve Frank Llyod Wright ile birlikte, yöreyi egemen 
kılma amaoını güttüğü, mimariyi, onun ölümü- 
anlamına gelen uluslararası bağlamdan çekip 
çıkardığı bir gerçektir. ' ' 

Öte-yandan Ru s-Sovyet konStrüktIVİStleri yanlız 
Yöresel formüller aram-aklakalmadılar. Umut-le. 
ürettikleri mimarinin yeni bir toplumu 
doğuracağına inandılar. 

Sonuç olarak, mimaride. olsun başka yaratıoüık 
alanlarında olsun, 19.8011 yılların tamk olduğu 
yöresel özlem ve gereksinmeler, 'Batı yarı küresinin 
artık tarihin ve kültürün tek efendisi olmadığının 
kanıtlarıdır. Bu olgular aynı zamanda Batı dışı 
uygarlıkların, sürmekte olan genel dialog ve 
düşünce. alışverişine artan bir biçimde ' ' 
katıldıklarının ifadeleridir. Bunun isaret ettiği bir 
başka gerçek de söz konusu dialog. ve düşünce alış; 
ver-işinin yöreler arasıda gerekleşme... 
zorunluluğudıır. 
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EDWARD..- LUCIE-SMITH. 
Sınırsallık ve Modernizm 

Burada ifade edeceğim bazı düşüncelerin bu _ 
toplantı bağlamında fazla popüler olmayacağı 
doğrultusunda bir duygu var içimde. Fakat yine 
de, bunları söylemenin önemli olduğu 
kanısındayım. 

Epey bir süredir“ modern akım üzerinde 
düşünmenin farklı yollarını araştırmaktayıın. 
"Bunun nedeni. söz konusu akımı geleneksel 
biçimlerde düşünüp ele almanın. modernliğin 
dikişinin tükendiği yolunda sonuçlar vermesi. 

'Önce. modernliğe atfedebileeeğimizi Sandığım bazı 
özellikler üzerinde duralımBelirteyim: Ben bu 
sözcüğü. sanattaki 'Modern Akım' ile aynı 
anlamda kullanıyorum. 

Modern kültür, herhangi bir parçası 
değiştirildiğinde tüm diğer parçaların da değişip. 
yeni duruma tepki göstereceği karmaşık bir sistem 
veya ağ olarak ele alınabilir. Merkez her türlü 
değişime karşı dirençli olsa bile merkezde etkisi 
hissedilmeden kıyıda bile hiçbir değişiklik yer 
alamaz. 

Ayrıca. başta çağdaş görsel sanatlar ile bu 
sanatların çevresinde yer alan faaliyet alanları 
olmak üzere. modern kültürün dinin belli başlı 
özelliklerine sahip olduğu düşünülebilir. Sanatın 
dinden kalan boşluğu dolduran bazı özellikleri 
bulunduğuna ilk dikkat çekip bu konuyu. son“ 
yapıtları arasında yer alan Civilization and Its 
Discontents kitabında araştıran Freud olmuştur. 
Fakat Freud en başta, geleneksel kisve elimdeki 
sanatı düşünüyordu. Gerçeküstüeülerin kendisine 
duydukları hayranlığı açıkça ifade etmelerine- 
rağmen kendi zamanının çağdaş sanatı hakkında 
fazla bilgisi olmadığı gibibu alanı pek mera-k da 
etmiyordu. 

Öte yanda. eğer çağdaş sanatın çoğunlukla dinin 
yerinde ikame edildiği görüşünü ele alacak 
olursak. o zaman öncelikle şu soruya cevap 
vermemiz gerekir: Ne tür bir dinin yerini 
almaktadır sanat? Müzelerin ve küratörlerin 
kilise ile papazların birtakım işlevlerini yerine 
getiriyor, eleştirmenlerin ise bir tür profesyönel 
dinbilimcilik yapıyor olmalarına rağmen çağdaş 
sanatı dinle karşılaştırırken, üzerinde görüş 
birliğine varılmış bir inanç sisteminden, merkezi. 
hiyerarşik bir düzenden söz edilmediği açık.. 

Aslında. çağdaş.” sanat kültürü ile arasında en 
yakın bağ kurulması gereken olgu ilkel 
toplumların şama-bizmi. Bugünün avangard 
sanatçısı giderek daha belirgin bir şekilde şaman-ırı 
veya otaeının kişiliğine bürünmekte. 

Etnograiların anlattıkları şekliyle. şamanın "bazı 
ozelliklerini bur-ada ele almakta yarar var. Bu 
konuda 1967'de yayımladığı kitapta Andreas 
Lemme! şamanı. "topluluğun ya da klanın 
ruhunun düzenleyicisi" olarak tanımlıyor. 
Şam-anın işlevinin "ruhun bozukluklarını, 
devinimlerini. rahatsızlıklarını ve hastalıklarını 
düzenlemek, yönlendirmek ve iyileŞtirmek 
olduğunu" söylüyor. Şamanın bu misyona trauma-_ 
yoluyla. genel olarak hakikî bedensel hastalık 
yoluyla ulaştığını yazıyor. Hastalık ya da traum-a 
durumundan kurtulup iyileştiğinde artık o 
dönüşmüş bir varlık, tüm öteki insanlardan 
farklılaşmış bir benliktir. Bu dönüşüm kimi zaman 
cinsiyet değişimi kisvesiyle belirtilir. Şam-an eğer" 
erkekse, artık kadın giysileri giyer, davranışları 
bundan böyle karşı cinsin davranışlarıdır. 
Eşeiııselliği kesin biçimde yasaklayan ilkel 
“topluluklarda bile bu davranış biçimikabul edilir-. 

Günümüzde birçok çağdaş sanatçının misyonuna ' 
'bu türden dramatik bir "dönüş" ile ulaştıkları _ 
yorumcular tarafından sık sık belirtilmiştir. 
Bunun en iyi bilinen örneklerinden biri, savaş 
sonrası dönemin belki de en tanınmış Alman 
sanatçısı Joseph Beuys'dn. Beuys bu benzerliklerin 
son derece farkındaydı ve ritüelleri kullanım Şekli 
bu benzerliğin altını çizme amacını taşıyordu. 

Bu alanda bir benzerlik daha var. ilkel şamanların- 
.ortaçağ azizleriyle de, özellikle vaaz veren. ianeile. 
yaşayan azizlerle paylaŞtıkları yönler var'; Aziz 
Francesco, Azize Claire. lsveçli Azize. Bridget ve 
özellikle Jeanne D'Arc ile. 

D'uydıığu sesler sayesinde Jeanne hem ilkel 
şam-anın hemde sen derece başarılı birtakım 
çağ-daş sanatçıların geçirdiği türden bir dönüşüme 
ve" radikal benlik değişikliğine uğradı. Bir köylü 
kızı ve kadınken bir prense (yani, hükümdar _ 
kimliğine sahip birine) ve erkeğe dönüştü. Jeanne- 
DfAre'ın erkek gibi giyinip kuşandığı genelde 
bilinir. Daha az bilinen bir yönü, kendisinin 
etrafında yarattığı durumdur. Dönemin belgeleri 
kılığınm ihtişamını, atlarının kalitesini ve efradının 
yoğunluğunu anlatır. Günümüzün başarılı 
sanatçısı gibi. var olan sınıf yapısının tüm 
sınırlarını başaşağı etme hakkını talep etmiştir. 

Jeanne D'Arc ile günümüz avangardının önde 
gelen figürleri arasında karşılaştırma yapmak 
geç ortaçağlar ile günü-müz toplumu arasında- 
mukayese yapmayı da gerektiriyor. Iki toplu-nı 



arasındakı benzerlikler gerçekten çarpıcı. 
Toplumsal çöküş. şiddetli mali dalgalanmalar 
savaş ve salgın hastalıklar bu benzerliklerin 
bazıları ve bu saydığım özellikler sonucunda 
gelen bir başka benzerlik de. sistematik düşünce 
sistemlerinin reddi. 15. yüzyıl düşüncesinde önde 
gelen sistemler Ookbam'lı William'ın doktrini 
(1285-1346/11) ile John Wycliff'in düşünceci (aşağı 
yukarı 1339-1384) idi. Nominalizm adı verilen 
felsefî okulun kurucusu olan Ockham. bilginin 
ancak aslen tikel olan —yani genel-bir kategorinin 
“öğesi olmaktan çok kendi-içinde var olan-- ' 
nesneyle duyular aracılığıyla doğrudan. kurulan. 
ilişki sonucunda elde edildiğini öğretiyordu. 
Dinbilimi terimleriyle söyleyecek olursak, b11311 
anlama gelir: Tanrı'yı göremediğimiz,. ona 
dokunamadığımız. tadını alamadığımız için 
Tanrı'ya” ilişkin bilgimizin niteliği öteki tür bir 
bilginin niteliğinden farklıdır. Tanrı'ya ilişkin 
bilgimiz inanç. meselesi olup akılla hiçbir 
bağlantısı yoktur. Bunu. izleyicinin sanat yapıtını. 
sanatçının niyetine doğru yapacağı bir hamleyle 
doğrudan duyum-samanı gerektiğini ve herhangi 
bir-dışsal açıklamanın bu. ilişkinin arasına-. 
giremeyeceğini söyleyen geç modernist taleple 
karşılaştırabiliriz. 

Wyiiliff de her bireyin Tanrı ile doğrudan. aracısız 
bir ilişki içinde olduğunu düşünüyordu (modernliğe 
uygulamak ıçın "Tanrı' yerine "'sanat' sozcuğünu 
koyunuz). Ayrıca. biıeyin yazgısının bep önceden ' 
belirlenmiş olduğunu söylüyordu: Tanrı' nın 
rahmetine göre bireyin yazgısı azap veya kurtuluş 
olarak önceden belirlenmişti. Bunu ise. standart 
mcdernist bir görüş olan (ve özellikle sanatçıların 
kendilerinde karşılaştığımız). sanatçı olmanın bir- 
tür önceden belirlenmiş bir yazgı olduğu ve bu 
türden. sanatçı olma durumunu yazgısında 
taşıyan birinin ürettiği her şeyin. kültürde var olan 
beklentilere uysun veya uymasın, tanımsal olarak 
sanat kabul edilmesi gerektiği görüş-ü ile birlikte 
düşünebilirizBu noktaya kadar çağdaş sanattan. 
bu Sanatın Batı Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri nin avangard merkezlerınde ele alındığı 
anlamında söz ettim. 

Gerçekten de. 'Modern Akım' daha başlangıcında... 
teolojik taleplerde- görülen türden bir evrensellik... 
talebinde bulunmuş. tüm kültürel durumlar için 
aynı derecede geçerli olduğunu öne sürmüştür. Bu 
önerinin doğru Olmadığı ise açıktır:. Modernist; 
akım-, Avrupa kültürün-.de derin kökleri olan, 
Remantizm. Sembolizm. Rönesans'ın deha. . 
kültünde ve diğer akımlarda serpilmiş bir Batı 
Avrupa olgusudur. Öncü modernistler başka. ' 
ülke-lerden ödünç aldıkları düşünce ve formları 
kullandıklarında --örne_ğin,' Kübistlerin Afrika 
sanatını kullanmaları .gibi-— bu formların kendi. 
orijinal bağlamlarında.taşıdıkları __anlamlarden 
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habersizliklerinden kıvanç. duymuşlardır. " Picassa ' 
bir defa-sında. "Batıl inançları olmadığı için" 
”arkadaşı ve meslekdaşı George-s Brandes'in "zenci 
sanatını anlamadığı"nı söylemiştir. Picassc'nun '- 
burada demek istediği, sanatçının Afrika sanatına 
verdiği değerin, açıklandığındayok olacak veya ' 
zaafa uğrayacak olan bir tür "büyü" özelliğinden 
”veya bu sanata içkin bir güçten kaynaklandığıdırn 
Hatta kendisi. biraz'önce_ Ockbamist pozisyon 
clara-k açıkladığım bir tavır almıştır bu tür sanat 
karşısında. 

Ancak, önlenemez bir biçimde, 20. yüzyıl 
süresince. Modernizm Batılı olmayan kültürlerde ' 
de yayılmıştır. Bu devralmanın sonuçları oldukça 
karmaşıktır. Bir yanda merkez—dışının dikkat 
taleb-ine karşı modernist merkezde belli bir direnç 
söz konusu olmuştur. Birtakım önde gelen müze 
yöneticileri. şu anda tüm dünyada toputopu 
Sadece yirmi kadar sanatçının gerçekten ”ilginç 
jınlduğunu öne sürüp büyük ve geniş fonlara sahip 
sanat kurumlarının bunlar üzerinde 
yoğunlaşmaları gerektiğini söylemişlerdir B'u 
sanatçıların çoğu da Batı Avrupalı veya Kuzey 
Amerikalıdır. Aslen bu coğıafyalardan 
gelmeyenler de bütünüyle Nevv York. Paris. Milano. 
ya da Berlin'in sanat ortamlarıyla özdeşleşmiş 
sanatçılardır. 

Bu tavrın karşısında ise mcdernist akımın şu anda 
bir bölünme ya da parçalanma halinde olduğu 
savı yer almaktadır. Tahmin edileceği gibi, bu 
parçalanma aslen coğrafi bir anlamda 
düşünülmektedir. Latin Amerika'yla J aponya—î-eda' 
gelişmiş. Hindistan. Çin ve Afrika'nın kimi . 
yörelerinde belirmeye başlayan ve bağrında 
Sayısız yöresel öğeler taşıyan kırma bir 
Modernizm'den söz edebiliriz. Fakat bu yeni ve 
parçalanmış modernizmin siyasi işlev 11311611111613 
başladığını das-öyleyebiliriz. Bundan. 
kcnUŞ-mamın başında söz ettiğim Neo-Ockhamist 
ve Nec-Wycliff'ci' tavırlara karşı duran. yeni ' 
siyasal mesajlar taşıyan bir işlev kastediy'Orıım. 

Yakın zamanlarda çağdaş sanat azınlık _ _ 
topluluklarının ve azınlık duygularının en etkili 
sesi. en etkili görsel crtaya çıkışı olma gibi bir ral 
üstlendi. Böylece. örneğin Birleşik. Devletler'de.- 
Afro—Amerikan ve özellikle Hispanik bir modernist 
sanat baş gösterdi. Bu tür sanatın ırksal ya da 
coğrafi temelli olmasına gerek yok'. - Polemik 
nite-lik taşıyan bir gay, yani eşcinsel. sanat. 
örneğin. AIDS krizine cevaben ortaya çıkmış 
bulunuyor. Daha da çarpıcı olan bir örnek. , 
feminist mesajlar taşıyan sanatın geniş-'bir alanda 
başa-rı kazanmış olması. Tabii. kadın veerkek 
nüfusun aşağı yukarı eşit olmasına- rağmen ' 
feminist sanatı'azınlık sanatı olarak ele almamızın.- 
nedeni.. bu tür sanatın kendim. böyle hissetmesi— 
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Çok farklı olmasına rağmen "azınlıkımsı " bir sanat 
olarak betimleyebileceğimiz bir sanat da 
siyahların Güney Afrika'daki apartheid sistemi-i 
çerçevesinde son birkaç on yıl içerisinde ürettikleri- 
sanat. 

Modernizmin bu bölünmüş; 'mesaiı,' tabii ki, 
merkezde ürün vermeye deVam eden monolitik, 
yekpare, modernizmle karşılaştırıldığında hakiki 
handikaplarla karşı karşıya bulunuyor. Şaman 
ebediyen geçerli doğruları anlatır ve nerede 
konumlanmış olurlarsa olsunlar, büyük modern 
müzeler şamana yalnız vaazını verebileceği 
tapınaklar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm. 
bir mali, toplumsal ve kültürel destek ağı da 
sunarlar. Merkezin dışında devinmekte olan fakat 
yine de merkeze hitap etmeye çalışan 'mesai' 
modernizmi ise yalnız kabul görmemekle kalmaz, 
mesajının bizzat kendisinin kısa zamanda . 
modasının geçeceği tehdidi ile karşı. karşıyadır. 

Izninizle, tek bir örnek vereyim. Rus 
komünizminin son döneminin Perestroika 
sanatçıları yoğun bir biçimde resmi ifadelerle; ve 
resmi sanatın biçimleriyle diyalog halindeydiler. 
Şimdi bu resmi sistem çöktüğüne göre bu sanat 
tüm ilginçliğini ve gücünü yitirmeyecek mi'? 

Bana öyle geliyor ki, merkez dışının sanatının 
"devamlılığını ya da hayatiyetini koruması ve 
sonuçta belki de merkezin ürettiği sanattan daha 
başarılı kılınması iki nedene bağlı. Bu nedenlerden 
biri-, sanatın kendi dışında bir şey yerine salt 
kendineişaret ettiği ölçüde gücünü ve etkisini 
kaybediyor olması. Bu durumu, örneğin, 16. 
yüzyılın ikinci yarısında yer alan Mannerizm'de 
olduğu gibi 197011 ve 198011 yılların Minimalist 
sanatında da hemen hemen bütünüyle görmek 
mümkün. Daha önce betimlediğim Şamanist 
Modernizm' çoğu kez bu sanatı son kertede 
kültürel açıdan cansız kılan, çevresine hayat 
vermekten aciz kılan bir tür ölümcül kendine. 
hayranlıktan mustarip. 

“Mesai modernizmi ise belki bazen epey kaba 
olabiliyor, fakat söz ettiğim türden bir cansızlıık. 
orada hiçbir şekilde söz konusu değil. Bu durum 
da, merkezin dışında yer alan sanata, merkezin 
algılama biçimlerini değiştirme konusunda.. 
dolayısıyla modernizmin ta kendisini --gerek __ 
şimdinin modernizmini gerekse de geçmiş-e dönük 
olarak—— değiştirme konusunda artan bir biçimde 
güç.; veriyor.. 

Ayrıca ne kadar istemeyerek olursa olsun. 
Picasso nun bir noktada son derece haklı . 
olduğunu itiraf etmek zorundayız. Canlı veöneınll 
hir-sanat, belli, tikel bir anlam yitirildiğinde bile: 
canlılığını ve önemini koruyor. Işte biZi, 
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başlangıcında, ya da aslında, gizem bulunan bir 
sanat nesnesini tekraraincelemeye yönelten, 
rastlantısal, ikinci] ve tarihsel bağlama ait olanı 
halen evrensel anlamı taşıyan öğelerden ayırmaya 
iten canlılık tam da burada yatıyor. Hayatiyeti 
olmayan bir sanat ise bu giriŞimi başlatmakta 
güçsüz kalıyor. 

DOĞAN KU'BAN 

Tüketim Toplumu İçin Kavramsal Laf 
Salatası . . 

Mimarlık tarihçisi olduğümdan örneklerim 
mimariden vereceğim. 

Ben, anarşinin ve karşıtlıkların insanın doğasında 
olduğuna ve kültürün buradan doğduğuna 
inanıyorum. Buna farklı adlar verip ying ve yang- 
dan, diyalektik süreçten, kutuplaşmadan vesaire 
söz edebilirsiniz. Fakat bir duruma "hayır" . 
derseniz. bu, tabii, sizin () durumun“ dışında 
kaldığınız anlamına gelmez. 

Bu konuşmada iki tez öne süreceğim. Birincisi, 
Batılı -ya da buna çağdaş diyelim-- mimari 
söylem laf kalabalığı dolu ve bu da mimari 
pratiğin gerçek doğasını saptırıyor. Ikincisi, Batılı 
olmayan kültürlerin açısından bakıldığında, bu 
söylem 19. yüzyıldan beri aynı burjuva zihniyetini 
yansıtmakta. Yani] '.garp cephesinde yeni bir şey 
yok." İfade biçimlerini mümkün olan son noktaya 
götürdüğümüzde bile Batı nın maşalı hep bir deja 
vu niteliğine sahip. 

Belli ki, Batı kültürünün en iyi eleştirmenleri yine-__ 
Batılılar. Kültürlerindeki en küçük değişimleri 
duyarlılıkla kaydediyorlar. Fakat bunu biraz-fazla- 
vehimle gerçekleştirdiklerinden bu Batılı 
olmayanları rahatsız ediyor. Üstelik, Batılı 
olmayanlar Batı'dan gelen sesler arasında ancak 
en çok gürültü çıkaranları duyabildiklerinden 
kendi, Batılı olmayan söylemlerin geçerlilik 
derecesini değerlendirecek zamana bilesahip 
değiller. Ve akıl almaz bir hızla seyreden _ 
değişimleri yaşarken Batı’nın en sevgili imgeleri, 
Batılı olmayan ülkelerdeki eleştirel tartışmaların 
gelişmesinin önüne geçiyorlar. Kısacası ben 
kesinti ya da yersizleşme adına değil devamlılık 
adına konuşuyorum. Ayrıca, Batı’nın 19. 
yüzyıldan beri yeni hiçbir şey getirmediğini 
düşünüyorum. Tek istisna belki de günümüzdeki 
Yeşiller hareketi. 

"Modern" terimi "16.. yüzyıldan gelme bir terim. 
Raymond Williams a göre Jane Aus-ten kelimeyi 
belki de iyiye doğru bir değişim ıçeren durumu 
.belırtmek için kullanmış Ruskin' in "Modern 



ressamları“ zamanlarının en çağdaş 
temsilcileriydi Kısacası, 19. yüzyılın ortalarında 
“Modern" ile' 'Avangard" eş anlamlı olarak 
kullanılıyordu. 

Belli bir dönemdeki tüm bir kültürel akımın adı 
olarak, hem genel bir anlamda hem de geçmişe 
dönük olarak Modernizm 19501erden beri 
kullanılır oldu. Bu anlamda. edebiyat tarihçileri 
tarafından 1890-1940 arasını anlatmakta 
kullanıldı. Mimarlık tarihinde ise hâlâ 19. yüzyılın 
ortası ile günümüz arasındaki yüz elli yıllık' . 
dönemi anlatmakta kullanılıyor. 

Daha rom-antikler, sanatı toplumsal değişimin 
tanığı ve habercisi olarak tanımlıycrlardı. 19. 
yüzyıldan bu yana sanat ve edebiyatta Toplumsal 
Gerçekçilik --Paxton'dan ve sanayi imgelemden bu 
yana-— ile el sanatları hareketinin ortaya koyduğu 
tepki, Art Nouveau sanatçılarının yeni bir dil 
arayışları, Kübizm, Fütürizm,Sürrealizm, 
Suprematizm tek ve aynı adla, Modernizm adıyla 
adlandırılıyorlar. Gogol, Flaubert, Proust, Ibsen, 
Joyce, Kafka, Brecht, resim sanatında ise 
Realistier, Manet ve günümüze kadar olan tüm 
diğerleri hep aynı Modernist tu'tumun kişilikleri 
Olarak ele alınıyorlar. 

Bu dönemin birtakım özellikleri hakkında 
Raymond'Williams'ın söylediklerini hatırlamakta 
yarar olabilir. Kendini işaret eden metin (bnn-a 
kendini işaret eden yapıt da diyebilirsiniz) 
toplumsal ve estetik formların (yani sahnenin) 
merkezinde yerini almış durumda ve bu yeri 
alırken de, açıkça belirterek kalıplaşmış formları, 
akademilerin yerleşik otoritelerini, burjuva zevkini 
ve. piyasada begenilmenin gerekliliğini 
yadsımakta. Tüm bunlar son derece çağdaş ve. 
yeniymiş gibi duruyor. 

Sanatçının bu_kendini ortaya koyuş biçimine-, 
adına burjuva denilen şeye ve piyasa güçlerine 
Batı kültürünün dışından baktığımızda bunların 
bütünüyle Batı kültürünün doğasından 
kaynaklandığını ve 19. yüzyıldan beri 
değişmediklerini görüyoruz. Bu özellikler, 
kamuoyu ile medyanın rollerinin kes-in biçimde 
belirlendiği, adına burjuva görüşü denilen görüşün 
--kendini radikal veya sosyalist bir lıavada veya 
faşist ya da komünistçılgmlıkta ortaya 
koyduğunda bile-- ön planda bulunduğu bir 
toplumsal yapıdan türemişlerdir. 

Dünya savaşlarının sonuçl-arı ile sosyalist 
dünyanın yakın geçmişteki çöküşü, Batılı'nın 
özünde burjuva kaldığının göstergeleridir. Ayağa, 
düşürülen "burjuva" yaftası aslına bakarsaııız 
zamanın sınavından geçip bugüne ulaşan tek 
toplu-msal vetarihsei doğrudur. Ve Batı'nın- 
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doğurduğu da işte budur, rasyonel bir burjuvazi. 
Dünyanın başka bölgelerinde kendine özgü. bir 
bakış açısı olan bir toplumsal sınıf daha yoktu. 
Batı tarihi kendi kent imgesini. kendi yurttaş _ 
(burjuva kişi) imgesini ve insandan bağımsız ve 
de bilimsel incelemeye tabi kılınabilecek bir nesnel 
dünya kavramını geliştirdi. Akıl, bilim ve 
teknolojinin üstesinden gelebileceği bir dünya 
kavramını geliştirdi. Bu üstesinden gelme, tabii, 
zaman içinde çeşitli Emperyalizmler halinde 
bütün dünyaya yayıldı. 

Modernizm, çok merkezli Batı kültürünün bakış ' 
açısının bir başka tarihsel ifadesidir. Medya. ile 
"izm' 'lerin, grup ve ekollerin manifesto. sergi ve 
giderek yoğunlaşan kendini reklam etmelerin eş 
zamanlı gelişmelerini orada görebiliriz. Öyle 
görünüyor kı çağdaş kentsel dünyada insanın 
yeteneğini ve kişiliğini ortaya koyabilmesi ve 
dikkate alınması gün geçtikçe güçleşiyor (ya 
kamuoyunun dikkati, ya ölüm). Bu durumda 
reklam. dikkate alınmanın tek yolu haline geldi Ve 
aynı zamanda, senkronik bir biçimde, metropol. 
"Modernizm, Enternasyonalizm, Emperyalizm ve 
medyanın önceliği Batı'nın, dünyanın tüm diğer 
yörelerini de beraberinde-sürüklediği bir yeni 
tarihsel dönüşüm hareketinin parçaları halini 
aldılar. 

Enternasyonalizm modernizmin genişlemiş 
halinden başka bir şey değildir. Hayatın 
hızlandığı, mesafelerin kısaldığı ve küresel köyün 
hakikate dönüşmekte olduğu yadsınamaz ' 
gerçeklerdir. Yaşamsal söylem artık daha geniş 
uluslararası bir içeriğe sahip. "Enternasyonal" 
sözcüğü bilişimin küreselliği anlamına geliyor 
faka't yine de bunun bazı olümsuz etkileri var ve 
bu etkiler Batılı olmayan ülkelerin ve özellikle 
Üçüncü Dünya ülkelerinin mimarları, sanatçı ve 
aydınları için bazı şanssız sonuçlar taşıyorlar. _ 

Mimari söylem narsisist bir söylemdir ve Üçüncü 
Dünya'nın sorunlarına pek ilgi duymaz. Türkiye-'de- 
olduğu gibi başka ülkelerde de genç mimarlar 
Batı'nın içi boş mimari semantiği tarafından 
yanlış yönlere çekiliyorlar. Modern, Postmodern, 
marjinal, enternasyonal, tüm bunlar aklın ve 
nesnelliğin başı çektiği, homo oeconomfcus'un 
insanın tüm diğer tanımlarına baskın geldiği Batı 
kentlerinde yaratılan bir tcplumsal gerçekliğin 
veçheleri. 

Bu verilerin ışığında modern nedir, Poetmodern 
nedir, ınarjinal nedir'? Marjinal, tepiuluğun bunları 
'benimsemesinin arifesinde yeni değerlere verilen 
isimdir. Zaman içinde bu değerler burjuva 
kültürüne entegre olacaklardır. Batı kültürünün _ 
tarihinde marjinalli'ğin belli bir yeri ve izlediği belli 
yollar vardır. Marjinal hareketler başkaldırıyla 



başlar. Kurulu düzenin otoritesini sorgul-arla-r. 
'Fakat'bu sorgulama zaten kurulu kültür düzeninin 
bir parçasıdır. Aralarındaki tartışma ebedî bir 
tartışmadır çünkü değişim ebedidır ve de _ 
sorgulayan, idrak eden akıl ile dış dünya arasında 
her zaman, henüz araştırılmamış bir alan var 
Olacaktır. 

Batılı olmayan biri olarak ben (Batılı olmama _ 
rağmen kendime Batılı olmadığımı hatırlatırım- 
hep), tüm tutuculuğuna rağmen burjuva 
kültürünün Herakleitos'u hiç unutmadığına ' 
inanıyorum. 'Batı kilisesi bile Herakleitos'u 
unutmadı. Katolik Kilisesinin tarihine 
baktığınızda bunu görürsünüz. Birkere daha 
Raymond Williams'dan alıntı yapmak istiyorum: 
" 'Modernizm' denilen akımın araştırmaları 
şimdiki zamanın yeni fakat durağan şekillerini 
oluşturdular. Eğer Postmodernizmin tarihsel 
olmayan durağanlıklarının dışına çıkmak 
istiyorsak, yüzyılın geniş marilarında kalmış olan 
yapıtlara bakıp orada. şimdiye kadar dikkat _ 
etmediğimiz, alternatif gelenekler araştırıp bunları 
söz konusu durağanlıkların karşılarına _ 
çıkarmalıyız.“ Modernizm dünya kültürünün 
geliŞiminde, özellikle Batı kültürünün gelişiminde 
Öngörülebilecek bir aşamadır. Doğayla ve Batı 
rasyonalizminin Doğuşuyla uyum halindedir 
Modernizm. Sanayileşmeyi ve büyük metropol 
hayatını yansıtır." ' 

Gerçekten de. modernizmin büyük endüstriyel kent 
've. merkezleri bağlamında ele alınması gerekir. 
Kent,. uygarlığın beşiğidir ve çökeceği güne kadar. 
değişimin ve yaratıcılığın doğum yeri olmaya 
devam edecektir. Fiziki. boyutsal, iletişimsel, 
iktisadi ve toplumsal yapısı her zaman kültürel 
üretiminde yansıyacaktır. Herkesin bildiği gibi. 
bireyin izolasyonu ve yabancılaşması bu 
fazlasıyla kalabalık metropollerde çıkar ortaya. 
Bu izalasyonun doğurduğu bir sonuç, bireyin veya 
küçük topluluğun kendini ortaya koyup 
dayatması.dır Öte yanda ise. insani becerileri 
kendi siyası amaçları doğrultusunda birleştirmek 
amacını taşıyan iktidar sahipleri bulunur. Medya 
ile ürünler, iktidar sahiplerinin bu birleştirmede. 
kullandıkları araçlardır. Insanlar tüketim 
alanında birleşmektedirler. Gece gündüz beyinleri 
yıkanmaktadır. Aynı konuşmaları dinlerler. Aynı 
veya birbirinin benzeri büyük mağazalara giderler. 
Birbirinin benzeri otomobillere binip benzer kılık 
kıyafet giyer ve aynı müziği dinlerler. ' 

Iletişim sistemi geliştikçe artan sayıda tüketim 
nesneleri evrensel olarak tanınıp kullanılıyorlar. 
Böylecetüm toplumsal ve iktisadi etkenler 
birleştirici Özellik taşıyorlar. Fakat. aynı zamanda. 
kalabalıkla-şma beraberinde yalnızlığı da. _ 
getiriyor. Bu kutuplaçma manzarasına bir de'-ı 

sürekli olarakjnsan beyninin tümüyle 
'içselleştiremediği yeni bilgilerin üretildiği goreliğlni 
eklememiz gerekir. Modernist ve Postmodernism 
söylemlerin temel parametreleri bunlardır. Bu 
veçheler daha 19. yüzyılın başında kavranmış 
bulunuyorlardı. 

1893'de Hugo von Hofmansthal Şöyle der.: 
"Günümüzde iki Şey modern: Hayatın 
çözümlenmesi ile hayattan kaçış." Insan“ kendi 
aklı ya da kendi rüyaları, düşüncesi, hayalleri, 
aynadaki veya düşsel plandaki imgeleri üzerinde 
anatomik çalışma yapıyor. Mobilya-lar modernse 
nevrozlar da modern. Zavallı burjuva sürekli 
atom parçalayıp evrenle top oynuyor. 

"Modern" dediğimiz, bir iç çekiş halinin ortaya 
çıkışı; güzelin, renk uyumunun, pırıl pırıl ve 

neredeyse uyurgezer bir kendinibırakış hali. 
Burada. en uç noktadaki ve en çağdaş tüm 
sınırsallıklerin. Dadaizmin, Fütürizmin, 
'Suprematizmin, Postmodernizmin vediğerleıinin 
kaynaklarını bulmak mümkün. Pratiğin 
gerekliliğinden söz ederken Rilke şöyle'der: 
"Pratik gücünüzü, kendinizi çelişen iki şeyin orta 
yerinde buluncaya kadar gerin." işte bu gerilim. ve; 
bu nevroz, evrensellerle birey arasındaki bitmeyen 
tartışmanın temelini oluşturur. 

Fakat henüz kimse metropolü gerilim nedeniyle 
terk etmemiştir. Metropol tam da yabancılaşmış 
bireylerin bu kalabalıklar Ortasında icat ettikleri 
bir şeydir. Metropolde ınsanın çeşitliliğini olduğu 
gibi birliğini de gözlemlemek mümkündür. Orada 
tüm zı'tlıklar bir aray-a gelir; orada mobilite. 
çanlı-lık ve çoğunlukla barışçıl olan bir birliktelik 
"nedeniyle de özgürlük bulunur. Modernizm aynı 
zamanda çeşitliliğin de altını çizmiştir. 

Böylece, tüm mimariyi temsil etmek üzere modern 
mimariden söz ettiğimizde belli ki, bir hata 
yapıyoruz. Kuramsal zirvesini yaşarken bile 
Işlevcilik Amerika ve Avrupa'da mariınalliğinı 
sürdürüyordu. Frank Lloyd Wright kategorik bir 
şekilde dışta bırakılmıştı. "Uluslararası üslup" _ 
terimini icat eden yazarlardan biri olan Hitchcock, 
sonradan, Wright'ın, Amerikan okulunun, Alman 
;dışavıırıımcularının, lskaiıdinav amprisistlerinin 
ve. daha birçok diğerinin bu tanımın dışında 
tutulduğunu fark etmişti. 

Modern akım mücadeleyi çok sonraları kazandı ve: 
ancak [kinci Dünya. Savaşından sonra uluslararası- 
niteliğe bürünüp kurumsallaştı. Fakat yine. de. 
1963' de ikinci basımını yaptığı tarihinde 
Hitchcock, "uluslararsı üslup" un sona erdiğini 
soyleyebiliyordu Fakat IStanbul veya Ankara' ya 
ya da diğer büyük şehirlere şöyle bir baktığımda 



hâla“. tabii Türkiye'ye özgü koşulların belirlediği 
bir biçimde. uluslarası üslubu görebiliyorum. 
Kitabına yazdığı sonsözde Hitchcock şöyle diyor. 
"Uzun süredir modern mimari olarak ' 
adlandırdığımız olgu son dönemine girmiş 
billunuyor. " Bir üslup tarihçisi olarak konuşarak 
Şöyle devam ediyor: "Akımların son dönemlerinde 
çoğunlukla akademizmin. belirgin fakat yinede 
birbiriyle yakından bağlantılı iki öğesi görülür; 
Bir yanda, söz konusu dönüşümü başlatan _ 
üslupsal devrim gerçekleştiğinde sanat alanında 
egemen olan ilkelere dönüş; öte yanda ise, hemen 
önce gelen doruk noktasına varılıncaya kadar 
binbir güçlükle geliştirilmiş biçimsel özelliklerin 
kolay uygulanabilir şablonlara indirgenmesi.“ 

Bütünüyle olmasa bile Hitchcock'ın burada 
söyledikleri şu anda içinde bulunduğumuz çağdaş 
ortamı son derece iyi betimliyor. PostModernistler 
moderne ve protomoderne dönüş aşamasındalar- 
Frampton'ın kendilerine verdiği adla ”Neo- 
Prodüktivistler, ilk makine çağının endüstriyel 
estetiğine dönmekteler. Neo—Rasyonalistler ise, 
retoriklerini çoğunlukla 19. ve 20. yüzyılların 
akılcı düşüncesi üzerine kurmaktalar. Ve galiba 
Hitchcock epey haklı. 

Büyük metropol iç içelik veyoğunluk demektir. 
Orada mimarlık, özellikle yeni gelenler için, artık 

. bir sanat değil bir tüketim nesnesi veya metadır. 
Bu ise, tcplumsal bir söylemin yolunu açmıştır. 
Peki, öyleyse, modern sanatın müşterilerini kimler 
oluşturuyordu? O nefret edilen burjuva. Belki 
tam da bu müphemlik nedeniyle, sanatsal 
yeniliklere statü atfedebiiecek nitelikte bir 
entelektüel yapının oluşturulması gerekiyordu. “Bu. 
entelektüel destek sanata öteki disiplinlerden, 
psikoloji, felsefe, estetik, sosyal bilimler ve 
sonunda dilbilimden geldi. Mimari üretim alanının 
kıyısında yer alan her küçük grup kendine, 
mimari üretim tarzına destek veren bir peygamber 
buldu. Sanat tarihine baktığımızda, marjinalin 
uzun vadede merkezi ve ortodoks duruma 
gelmesinin olağan olduğunu görürüz.. Fakat bizim 
çağımız bundan farklı. Çağdaş dijital kent- 
dünyasında sayı—sız marjinal hareketler ve 
gelişmeler yer alıyor. Bugün her fantezi birkaç 
sempatik müşteri bulabiliyor kendine. Yeter ki, " 
reklama başvursun. Yeni durumu. Amerikan 
üniversitesinin "ya yayım yaparsın ya da silinir 
gidersin" ilkesine benzer bir şekilde, ya reklam 
yaparsın ya da yok olup gidersin sözleriyle ifade 
edebiliriz 

Medya büyük metropolü deneysel çalışmalar için, 
son derece uygun bir ortam haline-getirdi. Bugün. 
dünyanın en uzak bir noktasında bile bir 
teleyizyon aracı bulunmakta;, fakat yeni deneyler 
ancak kentlerde destek bulabiliyor. Bu deneylerin 

3 :1 

ürettiği artı değer ise o kanllerde kalıyor. Ancak 
söz konusu durum mimari söylemi hiç de hoş. 
olmayan bir laf salatasına dönuşturdu Bu 
nedenle konuşmamı biraz bu durumdan söz 
ederek bitireceqğim 

Oxford ingilizce Sözlüğü verbiage sozcuğıinu 
“gereksiz miktarda ve anlamsız düşünce bolluğu“ 
Olarak tanımlıyor. The Complete Plain Words 
[Tüm Basit Sözcükler] adlı yapıtında Sir Emcet 
Gower "verbiage"ın ifade ettiği türden sözel 
kalabalık ve anlamsızlığın tezahürlerinin 
çözümlenemeyecek kadar çok olduğunu söylüyor. 
SirGower'ın sözleri, belli bir grup mimar ile » 
eleştirmenin ateşli bir biçimde giriştiği türdeki 
Postmodern söylemi çok güzel betimliyor. Ben 
üniversite öğrencisiyken modernlik, uluslararası 
üslup ve sınırsaliık (aslında o dönemde böyle bir 
ad yoktu) kolaylıkla anlaşılan şeylerdi. Mimari 
düşüncenin müphemlikle eş tutulduğu Postmodern 
polemikle birlikte her şeyin yönü değişti, yedek. 
parça temin edilmeden her şey yerinden kop'arıldi. 
Tabii ki, herkes bu Postmodern ağzı paylaşmliloni 
her eleştirmen müphem değil, fakat geniş bir 
izleyici ve müşteri kitlesinin çağdaş mimari 
düşünceyi şekillendirmede rol oynadığı da gözardı 
edilemeyecek bir gerçek. Bu kişiler ün, para ve 
gençlerin beğenisini kazandılar. lfade biçimleri 
umutsuz. Bunun ikincil bir sorun olduğu öne 
sürülebilir, fakat bence bu da hatalı olur. 

Bu ,söylemden iki örnek vermek istiyorum. 11111101178.- 
Universitesi Mimarlık Fakültesinden Stanley 
Tigerman, Threshold Four [Dördüncü Eşik] adlı 
1980 basımı bir kitapta "The Vision of 
Architecture" [Mimarinin Görüşü] adlı bir makale- 
yayımladı. Buradan bir parça alıntılıycrum: 
"Platonik bir tarihsel mimari örneğin açık bir 
şekilde tanımladığı ışık, karanlığın, çağlar boyu 
değişmemiş ve hiçbir zam-an çözümlenemeyecek 
dörtlü bir kalanı ifade eden bir denkleme, hiçbir 
zaman gerçekleşemeyecek bir mükemelliğin 
hüzünlü izine sızmasına yol vererek belirginliğini 
yitiriyor; fakat Platonik mükemmelliğin tüm 
formlarını saklamayarak sonunda ortaya çıkan 
palimpsestin belirsizliğin mücadelesini işaret 
etmesine yol açıyor. fakat aynı zamanda-, açık bir 
biçimde, Orijinal bir idealin anısını aksettiren bir 
hakiki görüş aynasında bakıldığında" 

Bütün söylemek istediği, geçmişe ait olan idealist 
mimari görüşlerin bugünkü muphemlıkierde hela 
geçerli oldukları. 

ikinci örnek ise, New York'daki instituteöf 
Architecture and Urban Stndı'es'in [Mimarilık-Ve 
Kent Bilimleri Enstitüsü ] eski müdürü ve 
Oppositions' 1n eski editörü Peter Eisenman'dan. 
Vereceğim alıntı, Eisenman'ın, yine az önöesöz , 



attığım kitapta yayımlanan Architecture As a. 
Second Language [Ikinci Bir Dil Olarak Mimari] 
adlı makalesinden. "Mimari metin nedir'? ' 
Yersizleştirme stratejilerini nasıl belirler? Mimari 
olsun başka bir alandan olsun, genişletilmiş . 
şekliyle metin kavramı öncelikleçok değerlilik 
nosyonunu beraberinde getirir. Kendinden-önce. . 
gelen anlatısal veya yapısal kavramları; negizler 
ne de yadsır ne de mutlaka içerir. Ancak,.tüm 
bunlarla eş zamanlı bir biçimde vardır. Metin 
hiçbir şekilde. tek bir nesneye atıf yapmaz. Her- 
şeyin. birden çok anlamı olduğunungösterilınesi 
gerekmektedir. " 

"Yersizleştirme" den kastettiği, mimaride ilk 
izlenimin ötesinde gidilmesi gereği. Bütün _ 
söylemek istediği ise, sembol ve işaret olarak 
mimarinin birden fazla mesaj taşıdığı türünden 
sıradan bir düşünce. 

Bu tür bir dil ile. kısa, ömürlü olacakları kesin alan 
diğer semantik ve dekonstrüktif laf salataları' 
güyya pozitivist ve rasyonel terminolojinin yerini 
almış bulunuyor. Çağdaş tartışmaların arasında 
tabii ki, birçok yenilik ve orijinallik de 
bulunmakta, fakat. yine de bir şey kesin gibi 
görünüyor: Bunların çoğu. yüzeysel Ve tumturaklı 
bir üslup aracılığıyla kendilerinin reklamını 
yapmakla suçlu. - 

Kendilerinin aksini iddia ediyor olmalarına . 
rağmen, Postmodern eleştirinin yüzeySelliğinin 
nedeni sadece ve sadece biçimle ilgileniyor 
olması. Bu tür eleştiriyi tarihsel bir bağlama 
yerleştiriseniz. o merkezi burjuva figürünün son 
en yüksek ve en yüce ortaya çıkışı olarak— »yani 
hükümran birey olarak-- belirecektir Çağdaş 
düşüncenin temelini oluşturan tüm ilkeler modern 
öncesi ve modern düşüncede yer almaktadırlar. 
Bay Frampton'm eleştirel tarihinde öne sürdüğü 
gibi, Postmodernizmin bilimsel—endüstriyel 
bileşimden .bir kaçış olduğuna inanmıyorum. 
Postmodernizm, medya sanatının en yetkin 
ürünüdür ve bu tür sanat bilimsel, endüstriyel ve 
ticari toplumun sonucudur. Kaçış. ise her türlü 
hayatın doğurabileceği türden bireysel bir 
boyuttur fakat mimari hiçbir şekilde kendine içkin 
koşullardan kaçamaz. 

Falcı ınisali konuşan mimarların şansın-a, tüketim 
toplumu fantezilere ayırabileceği artı değeri de _ ' 
üretebiliyor. Madonna'ya bu kadar para 
harcanabildiğine göre Bay Venturi'nin dışkısının 
süslenmesine niçin para harcanmasın? 

Insan hayatı bitmemiş bir projedir. Sıradan bir. 
bilgelik. William Times bir yerde, "Tarihte ifade 
edilen her düşüncenin gelec-ekte yeri vardır. " der.. 
Ve bırakın özgürlük istediği gibi çalış-sın. Yalnız, 
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insan 'biraz alçakgönüllülüğe davet etmeden 
kendini alıkoyamıyor. Birçok filozof-mimar biraz 
kuru gürültü çıkarıyorlarmış gibi geliyor. Sahnenin 
merkezine yaptıkları işlerden çok ettikleri laflarla“. 

__gelmişler gibi. Laf salatası şöhrete giden yolun 
_pasaportu olmuş durumda. Üçüncü Dünya'nın 
yumuşak beyinli sanatçı ve mimarları için yazık. 

GeleCek marjlarda duruyor olabilir, fakat bu 
nıarjlar Batı kültürünün marjları değildir. sanırım 
bu gelecek, dünya kültürünün marjinal 
bolgelerinde yatıyor. - 

JORGE GLUSBERG 
”Sözü Marcia Tucker'a vermeden önce kendisine.. 
1977 Sao Paulo Bienali'nde oyunu bir sanatçı 
grubuna (”i'de-Arjantin'de kurulan CAYC adlı ' ' 
gruba) verdiği için teşekkür etmek istiyorum. 0. yıl;, 
_Bienal'in Büyük ödülünü aldık. O ana kadar, altı - 
sanatçıdan ve kuramcı olarak benden oluşan 
marjinal bir grup olarak hiç tanınmıyorduk. 

Kısacası—. tekrar teşekkürler,. Marcia- Tucker. Söz 
sizin. 

MARCIA TUCKER ı 
Marjdaki Müzeler: Feminizm, 
Postmodernizm ve Çılgın Kıyılar 

Son otuz yıldır çalıştığım alanı oluşturdukların'dan 
ve en iyi bildiğim konu olduğundan ben 
müzelerden söz edeceğim. Itiraf etmeliyim ki, 
“çocukken de müzeler benim için ve ana-”babam 
için. büyük önem taşırdı. Bunun bir nedeni de. çok 
meşgul. clan annemle babamın başka faaliyetlere 
ayıracak pek zamanları yoktu. 

Öte yanda, kendileri de göçmen veya göçmenlerin - 
ilk kuşak çocukları olan diğer akrabalarım 
müzelerden çok büyük saygıyla söz ederlerdi fakat. 
bildiğim kadarıyla tek bir müzeye bile 
gitmemişlerdir. Size, "sokaktaki adam" 
addettiğim Harold amcamla ilgili bir anımı _ . 
anlatmak istiyorum. Bir keresinde Kansas City'de 
beş yüz kişilik bir topluluğa konferans verdim. 
Çağdaş sanat üzerine, dialı bir konferanstı ve 
Harold amcam da bu konferansa geldi. Olayın 
etrafında pek çok kutlama düzenlenmişti. Amcam . 
başından sonuna, müthiş bir şekilde sessiz kaldı., 
hiçbir şey söylemedi. Birkaçgün sonra, ben- 
ayrılmak üzereyken, benimle oturup ciddi bir ' . 
.--şekilde konuşmak istediğini söyledi. Dedi ki: ".O 
müzede gösterdiğin türden döküntü şeyleEİ- 
.gestererek nasıl başarıya ulaşacağını 
duşunduğunu bilmek isterim“ 



Bu Söz-bana, işçi sınıfı mensupları için, fakat aynı. 
Şekilde tüm etnik grapların ve ırkların mensubu 
olan orta sınıf Amerikalılar için de'. müzenin bu 
kişilerin hayatlarının bir parçası olmadığını 
gösterdi. Çağdaş sanat müzesi ise bütünüyle bir 
başka _olgu: Çağdaş sanat müzesi tam anlamıyla 
bir karşı koymanın mahali. New Museum'ın . 
camlarının kaç defa kırıldığını size söylesem şaşar 
kalırsınız. . 

Birçok kişinin müzeleri kendilerine karşı tavır alan- 
yerler olarak gördüklerine inanıyorum; aynen 
”polisi veya eğitim sistemini karşılarında 
gördükleri gibi. Müzeyi bir tür Halk Sarayı olarak 
gören Amerikan demokratik ideali kof çıktı. 
Müzeler. izleyici kitlelerinin arzularına cevap. 
vermek istemiyorlar çünkü yönetmenleri bu 
arzuların düşük bir düzeyde seyrettiğine 
inanıyorlar. Demokrasiyle ilgilenmiyoruz çünkü 
bunun düzeyi düşürmekle. eş anlamlı oldugunu 
düşünüyoruz. 

Bir şeyi daha belirtmek gerekir ki, bu da, Amerika 
Birleşik Devletlerinin orijinal demokrasi kavramı 
siyahları, Hispanikleri veya uzak Asyalıları veya 
kadınları içermiyordu. Dolayısıyla ortaya çıkan 
temel bir sorun müzelerin hala, bugün bile 
kendilerini *Yüksek Kültür”ün seçkin mekanları 
olarak sunmaları. Müzeler fiziki olarak 
”tapınaklara, ibadet mekanlarına, büyüklerin 
anıldığı salonlara. kalelere ve hastahanelere 
benzerler; yani. tefekkür, dinlenme, korunma-, 
restorasyon alanlarına --her ne kadar çoğunuz 
birçok müzede doğru dürüst bir dinlenme yeri bile. 
olmadığını fark etmiş olsanız bile. Öte yanda 
çağdaş sanat müzesi, daha çok bir hava limanına 
benzer. Bu benzetmenin günümüz koşullarını 
oldukça iyi yansıttığı kanısındayım. Bunun nedeni 
en başta, Batı toplumunda bireysel bilinç için en 
yüksek var elma biçiminin aşkınlık olduğunu, 
tarihsel anın tikelliğinin olduğu gibi günlük 
hayatın da üstüne çıkmak olduğunu düşünmemiz. 
Sanat. müzik, edebiyat ve din; her biri bireyin 
dünyevi ve çelişkilerle dolu varoluşunu arındırarak 
çelişkisiz bir tür akli duruluğa. bilinç saflığına. 
hatta vahiy durumuna ulaşmasının araçları olarak 
görülür. Müzeler, bu güçlerin hep yukarıdan aşağı 
kullanıldığı otorite ve uzmanlık ü-sleridir. Model 
içte de dışta da dikey bir modeldir. 

Bir başka varsayım da, sanat yapıtının özünde bir 
'seni doğrunun saklı bulunduğu ve yorumun esa-.e 
görevinin yapıta sanatçı veya yazarın 
”yerleştirdiği bu doğruya ulaşmak olduğudur. 
Yorum uzman veya sanattan anlayan kişi _ 
tarafından yapılır. Müzenin tercih ettiği yorum-- 
biçimi analizdir. Profesyonellikle özdeşleştirilen. 
anlamdaki analiz. Analiz yoluyla metnin 
anlamına. dikkatli bir yakın okuma sonucu 

ulaşılır. Bu yöntem soru sorma yöiıtemüıdîen . 
farklıdır. Soru sorma yöntemi ise otoriteyi 
demistifikasyona uğratan bir yöntemdir. Bu - 
yoldan, izleyici veya öğrenci yapıtın _ 
anlanmasının oradaki anlaşılırlık çerçeveler-ine. 
referanslara veya bağlama bağlı olduğunu idrak 
eder. Sonuçta anlam, salt üslupsal analiz yerine 
bir kültürel vesiyasal davranış biçimi olarak 
ortaya çıkar. Sorgulama veya kritik yöntemi 
müzelerin tercihler-i arasında değildi-r. 

izleyiciler. yani müzeyi ziyaret eden kişiler i'se. 
kültürün yaratıcları olarak değil tüketicileri olarak 
görülürler. Dolayı-sıyla, pasif durumda kaldıkları 
bir öğrenme haline sokulurlar. Oyle ki, Birleşik 
Devletler'de Visitor Behavior [Seyirci Davranışı] 
adlı bir yayın var. Bu yayında müze ziyaretçileri. 
aynen laboratuvardaki denek hayvanlarının 
incelendiği gibi incelenirler. Bunun, tabii, 
sonucunda, bu insanlar aptalmış ve eğitime 
ihtiyaçları varmış gibi dururlar. Müze, bu 
insanlarla bir deneyimi paylaşmakta-n çok onların 
beğeni düzeylerini yükseltmeye çalışır. "Müze . 
tüketicileri" olarak Birleşik Devletler'de bizlere.- 
aynen Hollywood'un Universal Film 
Stüdyolarındaki'gibi bir ziyaretçi taşıma modeli 
sunulur. Sıraya sok hepsini ve belli bir güzergah- 
doğrultusunda gerekli her yerden geçir. Sadece 
tek yönde yürüyebilirsiniz, belli bir yapıta tekrar“ 
bakmakiçin geri dönmeniz mümkün değildir. 
oturamazsınız. hiçbir şeyi elleyemezsiniz yoksa- 
kendinizi yere serilmiş bulursunuz. Bir müzede 
gerçekten hoş vakit geçirecek olsanız, yüksek 
sesle veya heyecanlı bir biçimde konuşacak 
olsanız, veya kahkahayla gülecek olsanız, bu.— 
orada bulunan bilgili kişiler tarafından uygun 
olmayan bir tepki olarak görülür. Sık sık 
karşılaştığım bir başka şikayet de. gerçekten 
anlaşılabilir tek açıklamaların müzedeki 
bekçilerden geldiği yolundaki şikayet. 

Şimdi. bu ilişkiyi niçin değiştirmek zorundayız"? 
Ben değiştirmek zamnda olduğumuza manı-yorum“, _ 
çünkü. en azından Birleşik Devletler'de, artık' 
gerçekten değişik değişik tip izleyicinin gelmesini 
istediğimizi söylüyoruz. Her ırktan insanın, 
kadınların, Batılı olmayan sanatçıların ve tabii-. 
toplumun üst ve orta sınıfından olmayanların 
gelmelerini istediğimizi söylüyoruz ki, bunlar 
Amerika Birleşik Devletleri toplumunda 
statükonun marjinalleştirdiği grupları 
oluştururlar. Bizdeki sanat kurumları da aynen, bu 
statükoyu yansıtır ve korur. Eğer gerçekten farklı 
izleyici kitleleri istiyorsak, merkez ile merkez dışı 
arasındaki ilişki durumunun dışında daha başka- 
nasıl ilişki tipleri olabileceğini düşünmek 
durumundayız. Bizi onlara karşı tutan. beyazı 
siyaha, çoğunluğu azınlığa zıt kılan ve. ikili 
karşıtlıklara dayanan düşünce şeklini değiştirmek 



zorundayız. Tabii, bir kişinin merkezinin“ birbaŞka 
kişinin marjini olduğu da, söz konusu konumlarını 
hep bir değişim halinde bulundukları da doğru. 
Tabii, burada size, Amerikan sanat-ortamımn 
kurulu düzeninde kadınların marjinal konumda ' 
olduğunu söylediğimde bana yine de bu durumun 
birçok-ülkedekinden çok daha iyi olduğunu 
söyleyebilir-siniz ve bunda haklı da olursunuz. 
Birçok ülkede önemli bir grup sergisine alınan 
kadın sayısı son derece az ve bu kadınlar da 
çoğunlukla önemli birinin eşi veya sevgilisi olan 
kadınlar. _ 

Kuzey Amerika'nın tüm dünya coğrafyaları. 
arasında ırk bakımından en çok farklılık gösteren 
bölge olmasına rağmen sanatçı grupları hayret. 
uyandıracak oranda homojen. Müzelerin üst 
düzey kadrolarında yer olan siyah veya Asyalı kişi 
sayısı son derece. az ve buna tek istisnayı "özel 
alan" müzeleri oluşturuyor. Çoğu müzede en göze 
çarpan pozisyonlardaki siyah kişilerin bekçilik 
görevi ifa etmekte olanlar olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Yöneticiler arasında bulunan 
kadınlar çok çok küçük bir oran teşkil ediyorlar. 
Sanırım rakam tam olarak %20, ki, tabii. bu da 
birçok ülkedekinden daha yüksek bir oran. Bugün 
halâ, sergilerde yer alan renkli veya kadın 
sanatçılar ancak merkezî ideolojiye entegre 
olanlar arasından seçiliyor. Ayrıca, bu sanatçıların 
yapıtlarını "özel sayı" sergilerinde veya 
panellerindc göstererek de bir kere daha 
marjinalleştiriliyoruz. Beyaz olmayan insanlar 
yalnızca ırk, kimlik ve sınırsallık konularındaki 
panellerde konuşturuluyorlar. Örneğin, bu kişileri 
bir "soyut sanat" panelinde dinleyemiyorsunuz. . 
Ilginç olan, ırksal ve kültürel çoğunluğa sahip 
kişilerin istedikleri herhangi bir konuda konuşma : 
özgürlüğüne sahip olmaları, fakat bunun 'dışında' 
kalan insanlar yalnızca uzmanlıklarına giren 
birkaç mesele üzerinde konuşma hakkına sahipler. 
Izninizle, sizinle Association of Art Museum 
Directors 'un [Sanat Müzeleri Yöneticilerinin 
Birliği] ırk ve cinsiyet konusunda yapılan bir 
toplantısında ortaya atılan bir fikri paylaşmak 
istiyorum. Birleşik Devletlerin Güney bölgesinin ta 
kalbinde yer alan Arkansas Art Center [Arkansas- 
Sanat Merkezi] müdürü Townsend Wolf tanınmış 
bir sözü şöyle değiştirerek alıntıladı: 
"Başkalarına, onların senin kendilerine 
davranmalarını istedikleri gibi davran." “Son: 
derece radikal“! 

Eğer daha farklılaşmış izleyici kitleleri istiyorsak, 
özel gruplara hitap eden sergiler veya 
programlardan daha başka yollar geliştirmeliyiz. 
Program oluşturma aşamasından da önce gelen, 
planlama aşamasındaki bazı düşünceleri 
değiştirmeliyiz. Bu da demek ki. müzenin kamusal 
rolü üzerine farklılaşmış-, çoğulcu perspektifler 
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geliştirebilecek nitelikte ve homojen olmayan 
mütevelli heyetlerine ve personele ihtiyacımız- yar. 
Işte bu görüşü ifade ettiğiniz anda insanların 
sinirleri gerilmeye başlıyor. 

Hakikaten, orta ve üst sınıflardan gelmeyen 
izleyiciler istiyorsak. işçi sınıfı deneyiminde. 
örneğin, sanatçılarla izleyicilerin paylaştığı bir 
gerçeğin. dünyaya belli bir bakışın ve belli bir 
deneyimler grubunun bulunduğunu anlamamız 
gerekiyor. işçi topluluklarında --en azından benim 
bildiklerimde-sanatsal üretim, bu paylaşılan— 
deneyim bağlamında ve şimdi ve de burada 
bulunan dünya çerçevesinde ele alınıyor. Sanat, 
insanları dünyanın dışına ve üstüne çıkaran bir 
şey olarak veya catharsis veya aşkınlık doğu-ran 
bir şey «bu iki kelime her ne anlama geliyorsa 
artık-— olarak ele alınmıyor. Sanat daha çok. 
çalışan insanları içinde yaşadıkları dünya ve bu 
dünya bağlamındaki davranışları konusunda 
bilinç sahibi kılma, 0 dünyadaki deneyimlerini 
genişletme. hatta duyumsanacak dünyanın bizzat 
kendisini genişletme amacını taşıyor. 

Bu, zaman dışı ve aşkın bir şeyin peşine 
düşmekten, tefekkürü kendi içinde bir sen olarak 
ele almaktan, eleştirel ve müzeyle ilgili 
pratiğimizde çoğu kez yaptığımız gibi dildeki 
metafizik bileşimlerin ve ironiyle oynamaktan çok 
farklı bir şey. tabii. Aramızdaki bazıları ise, bir 
başka nedenden daha müze izleyicilerinin şu anda 
devam etmekte olan ilişkilerinin karşısında 
durma ve bu ilişkileri dönüştürme arzusundalar: 
Müzeler kendi kültürlerimize ilişkin anlayış ve 
bilgimizi derinleştirme projesini öne sürerken. bir 
kültürü anlayıp bilmenin o kültürle ilişki kurmaya 
denk olmadığını unutuyorlar. Ola ki. insanların 
kültürle etken ilişkiler kurmalarını istemiyor 
olalım, çünkü bu tür ilişkilerin kurulması _ 
değişimler doğurup pahasız değerler sistemlerini 
ve metodolojileri baş aşağı edebilir. 

Bir an bu değişiklikleri yapmayı arzu ettiğimizi 
düŞünelim. Işe nasıl başlardı-k? Bıı sabahki 
toplantılarda Bay Halman son derece etkileyici bir 
üslupla düş gücü yoksunluğundan. düşünce ve 
iikirfukaralığından, yeni fikir, motivasyon ve 
model yoksunluğundan söz etti. Benim deneyimim 
böyle değil ve bunun bir nedeni de, alternatif 
modeller ararken feminist değerlerin ve , 
pratiklerinin dünyayla farklı ilişkiler kurmada. 
öncü olduklarını gördüm. Oradaki değerler 
birliktelik, iletişim, yumuşaklık ve tabii ki, 
karşılıklı beslenme getiriyorlar. Birçoğumuz, 
Efendi’nin hanesini baş aşağı ederken 0 Efendi'nin 
araçlarını kullanmaya karşıyız. Onun araçları. 
hanesi umurumuzda bile değil. Biz çok farklı bir 
şeyle ilgileniyoruz. Beni ve birçok meslekdaşımı 
ilgilendiren şey (ve bu mealekdaşlarm hepsi de 



kadın değil. bu arada onu belirteyim). hiyerarşi-k 
ilişkilerin yerine katılımcı karar verme süreçlerini 
yerleştirmek. Bu, yapı Ve sistem. yokluğu. 
anlamına gelmez. Daha çok. demokratik olan bir 
sistemi öngörür. Birçok kişi 'katılımcı yönetim 
sözünü duyunca bas bas b.ağırarak odadan 
kaçıyor! .Ben geniş tabana oturan, dışlayıcı 
olmayıp davet eden, bugünkü birçok müzenin 
aks-ine Holding veya Akademi modeline-göre 
'oluşturulmamış modeller peşindeyim. Feminist 
kuram ve eleştiri. ayrıca, geniş iktidar ve bilgeliğe 
sahip tek bir kişinin diğerlerine bilgi dağıttığı bir 
sistemin yıkılabileceğini de öğretiyor. Örneğin, 
başkalarıyla diyaloğa da girebilir, izleyicilerle 
birlikte izleyicilerden biı şeyler öğrenebiliriz. 

Feminist model çizgisel, _yani gelişimsel. teoloiik 
olmayan. çok daha akışkan .bir model. Bağrında 
çoğulcu ve değişken perspektifler ve Çelişkiler _ 
taşıdığı gibi, değer yargılamanın o yargıyı yapanın 
konumuna ve neyi korumaya çalıştığına göre 
üretildiğinin bılinCiwııde . 

“Birleşik Devletler'de olduğu gibi Fransa ve 
ingiltere'de de ve eminim, benim haklarında daha 
az bilgi sahibi olduğum pek çek başka ülkede de 
feminizm eleştirel. teoriye olduğu gibi iktisadi 
kur-ama, dil. psikoloji ve siyaset alanların-a da pek 
çok katkılarda bulundu. Hemen hemen . . 
düşünebileceğiniz her alanda ve tabii, özellikle 
kültür alanında etki yaptı. Nüfusun en azın-dail" 
yarısını, belki daha da fazlasını, etkiledi. Fakat, 
meslekdaşlarımın çoğu bunun farkında değıllermiş 
ve taze düşünce yokluğundan şikayet edıyorlarmış 
gibi geliyor bana. 

Uzunyıllardır katılımcı bir idari sistem içinde 
çalıçfan biri olarak "son zamanlarda bu. sistem 
dahakabul edilir hale geldi—- hala bazı kişilerin 
'bana hayretle, "Fakat veto hakkı bile 
bulun-durmuyor musunuz? Beğenmediğiniz bir şey 
söz konusu olduğunda 'hayır' deyivermiyor 
musunuz?" diye sorduklarına tanık oluyorum.; 
Cevabım ise şöyle oluyor: "Tabii ki, hayınçünkü 
o zaman katılımcı yönetim olmaktan çıkar iş. 
Ben çoğu işte birden fazla doğru yol olduğuna 
inanıyorum. Bir yöntemin benim için doğru 
yöntemi oluşturması .onun tek doğru yöntem 
olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla, hiçbir şeyi 
veto. etmiyorum." Her yıl personelimiz başka 
personel tarafından değerlendirilir. Tabii, bu süreç 
içerisinde ben de değerlendirmeye tabi tutulurum. 
Bu, on altı yıldırıböyle sürüyor. Hakkımdaki 
değerlendirme. notlarında hep "liderlik vasıfları 
eksikliği" gibi bir not. görürüm. Bir keresinde 
kayınValid-emle konuşurken kendisine söyledim, 
“yine aynı değerlendirmeyi aldım ”liderlik vasıfları 
eksikliği" dedim. Bana şöyle serap verdi. 'ama. 
kızım.. biliyorsun. liderlik vasıfları eksıklığı demek 

destekleyen girişimlerde bulunabiliriz-— 
baş-ından beri böyle yapılmıştır"—— ve böylece. 

istemiyorlar tam anlamıyla; demek istedikleri 
başka türlü bir liderlik. “ Kayınvalıdemın cevabı 
epey iyi geldi bana! 

Feminist sanat üzerine bir not düşmek istiyorum. 
Bay Lucie-Smith'in söyledikleriyleilgiliolarak 
kendisine bu kavramı nasıl düşündüğünü sordum. 
Feminism-31131; sadece kadınlar tarafından yapılan 
sanat mı, yoksa .açıkça feminist içerikli bir sanat. 
mıdır? Sonuncusu isedoğru olan. o zaman, tab-ii, 
feminist sanat herkes tarafından üretilebilen bir. ' 
sanat oluyor --belki şempanzeleri hariç tutmak. . 
lazım. Yoksa, öyle ya da böyle “feminist teori" ile-- 
pratiğinin ilkelerini bir şekilde izleyen sanat mı'? 
Ben _bu soruya cevap» vermeyeceğim.- . 

.Şimdi. müzelerdeki durumu nasıl 
dönüştürebileceğimiz konusunaîd'önmek ' 
ietijyorum. Aynı zamanda.. yaptığımız iş 
bağlamında gerçek sınıf sorunları üzerinde'de 
durabiliriz. Örneğin. popüler kültürle daha-yakin 
ilişki kurabiliriz. Popüler kültürü ben, aynı sınıf,. 
etnik grup ıize/yeye ırka mensup kişilerin ' 
birbirleriyle iletişim halinde oluşturdukları bir 
sanat olarak tanımlıyorum. B11 arada belirteyim, 
popüler kültür 'kitle kültürü' veya kitlesel, yaygın 
tüketim için üretilmiş kültürle aynı şey değildir. 
"Sanatçının izole stüdyosu yerine işçi sınıfının grup 
halinde, grup durumundayken ürettiği kültürü esin 
kaynağı olarak alabiliriz. Bu tür kültür aynı 
zamanda. etken sanatçı ile edilgen izleyici 
arasında ayrım yapmayan durumlardan 
kaynaklanıp bu tür durumlarda yar olur. Yad-a.- bu 
ayrımı yaptığında ise, sanatçının ürünü değişim 
değeri için, yani para karşılığıdeğil, fakat. 
yöneldiği izleyicilerin hayatı bağlamında taşıdığı 
değer için ortaya koyulur. 

Ben çağdaş sanat müzelerinin çağdaş kulturle 
yakın ilişkiler kurabileceğine inanıyorum. Örneğin 
halk sanatı ile popüler sanatı "Yüksek sanata 
entegre edip ikisini birden aynı eleştirel analize. 
tabi tutabiliriz.. Ayrıca izleyiciyi iktidarlandırm'a 
gibi bir süreç içerisinde-müzenin yapıcı rolü 
üzerinde düşünebiliriz. Enformasyonu 
yalınlaştırabilir en karmaşık sorunları y-,alın 
doğrudan ifadelerle sunabiliriz ki, diyalog olasılığı 
doğsun. Yazarlar kendi kişisel önyargıları ile 
kurumsal önyargılarını ortaya koyup açıklamaya 
çalışabilirler ve bu yoldan izleyicilerin kendi 
görüşlerini oluşturmalarına yol açmış olurlar. 
Geleneğin ve alışkanlıkların kırılmasını 

”bu 

Stanley Aronowitz'in öğrenciler için, birçok başka 
yazarın ise yurttaşlar için söylediği bir sözü 
devralarak iyi izleyiciler yerine eleştiri yetisine 
sahip izleyiciler üretebiliriz: Eleştirel yurttaşları Ve 
elestirel IZİBYIGİYİ ıyı yurttaş Ve islemeye 16116113 



Fakat bu demek değil ki, tüm Sergilerimizde elınde. 
çiçek tutan-iri gözlü çocuklar göstereceğiz. Yükeek' 
sanatla popüler kültür yan yana, hiyerarşikî 
olmayan bir biçimde izlenebilir, aynı tür eleştiri-ye 
tabi kılınabilir ve bu yoldan geçmişle şimdi 
arasındaki bağlantılar irdelenebilir. Bu düşünce. - 
tabii. burada.— Türkiye'de ve Batılı olmayan 
dünyanın başka birtakım yörelerinde banal - 
gelebilir. Benim kendi deneyimimde. son yıllarda 
gördüğüm en çarpıcı sergilerden biri 
Meksiko'daydı. Antropoloji Müzesinin ikinci 
katındaydı: Yerel .zanaatkarların ve işçileriıi ' 
yapıtlarından oluşan bu sergiyi dolaşmak son 
derece aydınlatıcıydı._ - 

Belli müzcsel pratikler açısından, alternatif sergi 
türleri ve sergiler hakkında alternatif düşünceler 
geliştirmenin bazı çok ilginç olasılıkları var. 
Etiketleri ele alalım. Farklı perspektifler sunan, 

. farklı yazılar ve sesler sunan etiketler 
kullanabiliriz. Örneğin, çocuklara hitap-eden- — 
etiket kullanıldığını veya lngilizce'nin kendilerine 
yabancı dil teşkil ettiği kişilere hitaben" 
hazırlanmış etiket ben bilmiyorum. 

Bizim kendi müzemize, New Museum'a gelince. Bıı 
olasılıkları gerçekleştirmek için bazı girişimlerde 
bulunduk. Proielerimizden biri The Decade Show 
idi [Onyılın Sergisi]. Bu sergiyi Harlem'deki. Studio 
Museum ve Museum of Contemporary Hispanic Ari 
[Çağdaş Hispanik Sanat Müzesi] ile birlikte 
gerçekleştirdik. Farklı topluluklarla çalışmak ve 
iyi bir serginin ne olduğu konusunda farklı bakış 
açılarıyla karşılaşmak bizim için eğitici oldu. ' 
Sonra. adıArt Mali [Sanat Çarşısı] olan bir başka 
sergi yaptık: Bu sergide. müze mekanını. orta 
yerinde bir cafe'nin bulunduğu bir toplumsal 
mekâna dönüştürmeye çalıştık. Alan. müzeye hiç 
benzemiyordu. Cuma akşamı Açılış Resepsiyonu. 
yapılmadı. Türlü faaliyetler ve irtibatlar 
düzenlendi. Müzenin ortasında çocuklar 
kaykaylarıyla dolaşıyorlardı. Ne zaman bu 
türden, popüler kültür üzerine tebliğler yerine 
popüler kültürün kendisini içeren sergiler yapsak 
birtakımeleştirilcr alırız. "Gördünüz mü?" derler 
insanlar birbirlerine, "durum çok fena. başaşağı .. 
gidiyorlar". Bu yakınlardaki, The Spatial Drive- 
[Mekanda llerleyiş] adlı bir sergide Laurie Parsons 
adlı bir sanatçının projesi. müzedeki tüm 
metinlerin toplanıp müzeden çıkarılmasını 
içeriyordu. Yalnız bekçilere söylenmişti projenin 
ne olduğu. Halk bütün sanatçı stüdyolarına girip 
çıkabiliyordu ve tüm bir yazı sanatçılarla birlikte 
geçirdi. Eğer yapıt hakkında bir şey öğrenmek 
istiyorsanız bekçilere soruyordunuz. B11 yoldan 
gerçekleştirilen. bilginin kaynağının yukarıda 
bulunduğu ve bilginin oradan aşağı dogru 
damladığı hiyerarşik ilişkilerin tümüyle 
değişmesiydi. Büroda durum bambaŞkaydı. 

Yapıtlardan birinin kimin yapıtı olduğunu bilmek ' 
ısteyen kime sorması gerektıgını biliyordu. 
Harika bır sergi oldu! 

New Museum'da şu anda küratör gruplarıyla da 
çalışıyoruz. Bu bağlamda düşüncemiz bizden bir 
küratörle, örneğin, bilim. psikoloji veya etnografi 
alanından. yani bambaşka bir alandan bir 
küratörün birlikte çalışmaları. Temelde çok farklı 
iki alandan ve çok farklı kültürel kökenlerden 
gelme iki kişinin birlikte çalışmasını sağlıyoruz. 

.Bu arada birçok sanatçı,. sergi olgusu etrafındaki 
konularla uğraşıyor. Bunlardan biri Fred Wilson. 
Kendisi. Baltimore'da Mining the Museum [Müzeyi 
Mayınlamak] adlı bir yapıt gerçekleştirdi. Tarihsel 

_ bir müzeye gidip. daha önceden hiç bu şekilde 
sergilenmemiş olan nesneler seçti. Afrika kökenli 
bir Amerikalı sanatçı olduğundan. eskiden 
kölelerin kırbaçlanmasında kullanılan bir 
yükseltinin etrafına Fransız Rokoko sandalyeler 
dizdi ve böylece, alışılmışın son derece dışında bir 
anlatı kurmuş oldu. Bu arada, Group Material, 
Guerilla Giris, Epoxy/Art gibi. bir araya gelmiş ve 
çok daha demokratik örgütlenme biçimlerine göre 
çalışan çok sayıda sanatçı topluluğu da var. ' 
Müze sergileri ile ilgili akademik turlar yapıp 
konferanslar veren Andrea Fraser adlı bir sanatçı. 
göster-ilen sanat yerine müzenin tuvaletleri, 
ışıklandırılması. duvarlardaki çatlaklar hakkında 
konuşmalar yapıp. sergiyi barındıran kurumla 
ilgili beklenmedik, farklı görüşler yaratıyor. 

Sonuç olarak: Bizi aslen böylesine korkutan nedir? 
Müzeler bu değişiklikleri niçin yapmıyorlar? Niçin 
bu değişiklikleri yapmak istemez görünüyorlar? 
Sorun, izleyicinin iktidar sahibi kılınmasının, 
müzeye yapılmış olan otorite yatırımının ölümü 
anlamına gelmesi. Izleyioiyi iktidarlandırmak 
demek. müze yöneticileri ve profesyoneller olarak 
bizlerin kendimizi eleştiriye. dolayısıyla belki de“ 
müze sergileri ve her tür programlar hakkındaki 
düşünce şekillerimizi değişime açmamız demek. 
Çok uzun zamandır sürdürmekte olduğumuz ve bu 
nedenle artık rahat alışkanlıklar haline gelmiş 
olan rutinlerimizi değiştirmemiz demek. Kimi kişi 
için ise bu, Batı uygarlığının, gelenek ve kültürel 
birikimin sonu anlamına geliyor. Insan bir işi oz 
işin yapılageldiği gibi yapmazsa. o zaman o iş 
nasıl yapılır? Buna verilebilecek bir cevap. 
örneğin. başyapıt söylemine bir de altyapıt 
söylemi veya efendinin yapıtının söylemine 
kölenin yapıtının söylemini eklemek olabilir. Bu 
sadece tek bir örnek. Müzemizin personelinin 
müze pratiği ve politikaları üzerine Gayatri Spivak 
ile yaptığı bir sohbet toplantısında Spivak şöyle 
dedi: "Yaptıklarınıza duyduğunuz güveni ortadan 
kaldırın." Bunun harika bir fikir olduğunu 
düşünüyorum. Müzeler artık ürkütücü veya; 



gereksiz gibi görünmeyi geride bırakabilirlerse. 
bunun sonucu belki de artan izleyici sayıları 
olabilir. izleyicilerimiz ırk olarak ve kültürel 
olarak şu anda olduklarından daha farklılaşmış 
olabilirler. insanların müzelerimizde ve kültür 
knrumlarımızda daha anlamlı deneyimler 
yaşadığını görebiliriz. 

ıl ames Clifford'ın The Predicament ofCıılture 
lKültürün Yazgısı] adlı kitabında belirttiği gibi. 
"ihtiyacımız-olan şey, sanatın ve sanat 
dünyasının sınırlarını sorgulayan sergilerdir. 
Kimsenin sindiremeyeceği sanat yapıtlarının bolca 
üretimi. insanlığın bir bölümünün öteki bölümün _ 
ürettiği saf ürünleri seçip. değerlendirip 
koleksiyonuna katabildiği iktidar ilişkilerinin 
eleştirilip dönüştürülmeleri gerekmektedir. " işte 
burada söz konusu clan tam da budur. 

AÇIK ornnuıvı 
Katılanlar: 
Jorge Ginsberg 
Angiola Churchill 
Beral Madra 
Brahim Ben Alla'oui 
H. Ünal Nalbantoğluıl 
Atilla Yücel 
Marcia Tucker 
Edward aieSmith 

ANGIOLA CHURCHILL 

Ben New York kentinde oturuyor ve hocalık 
yapıyorum. Bu şehir birçok birbirinden farklı 
insanın bulunduğu bir yer. Birbirinden farklı bu 
insanlar bu şehirde bir araya geliyorlar; örneğin, 
oraya okumak için geliyorlar ve ben sınıfa girip 
baktığımda. özellikle bugün, orada tam anlamıyla 
"Amerikalı" denebilecek çok az sayıda insan 
görüyorum. Birleşik Devletler'e o kadar farklı 
yerlerden insan geliyor ki, öğrencilerimin 
%46'sının Avrupalı olmayan kökenlerden 
geldiğin-i söyleyebilirim. Kısacası, sınıfa 
girdiğinizde --en azından o ana kadar-- 
öndeleyemediğiniz durumlarla karşı karşıya 
buluyorsunuz kendinizi. Şu sıralarda bu 
sorunlarla baş etmeyi öğreniyoruz. 

Son defa ders verdiğimde sınıf değişik ülkelerden 
gelmiş Uzak Doğulularla doluydu. Bu insanların. 
ihtiyaçlarına cevap vermek için ne yapmaiıydım'? 
Bu insanların, kullandıkları ifadelerle neleri 
anlatmak istediklerini. nelere işaret etmeye 
çalıştıklarını nasıl kavrayabilirdim'? Marcia 
Tucker'ın söz ettiği güven bir kenara bırakıldı. 
Yenilikler gerekiyordu bu durumda. Sınıfta 

3? 7'” 

herhangi bir konuyu tartışmaya başlamadan önce 
kişikişiye, karşılıklı iletişim kurmak gerekiyordu. 
Sanırım benim ders verdiğim tüm bölüm (ve biz 
kültürü-n Vatikan’ı gibi bir şeyizve merkezi temsil 
ediyoruz) için geçerli olan bir şey, birçok yeniliğe. 
sahne olması. Bu gelişmeler mükemmel 
olmayabilir fakat çabanın var olduğunu söylemek.. 
kesinlikle mümkün. Eğitimle ve iletişimle ilgilenen 
her dürüst kimsenin bizim sınıfta her gün 
karşılaştığımız sorunlarla uğraşına-sı gerekir. 

Çoğunlukla lisansüstü öğrencilerden oluşan 
bölümümüzde en başta. bölümü, kültürel çokluğun 
ve uluslararası sorunların tartışıldığı bir platform ' 
olarak yeniden oluşturma yolunda çabalar söz 
konusu. Yaşayan gelenekler konusunda dersler 
veriyoruz: Şu anda bizim' için yaşayan 
geleneklerin korunması çok önemli. bir konu halini“ 
aldı. David Eckhart gibi profesörler bireylerin 
deneyimlerine. pratik hayatlarına ilişkin eğitimsel 
alan deneyleri geliştirmekle meşguller. Amaç, 
öğrenci-lerin kişisel deneyimleri ile entelektüel 
girişimleri arasında bağlantı kurmalarını sağlayıp 
bu bağlantıyı bir tür eleştirel kriz noktasına 
ulaştırmak ve bu yoldan. farklı kültürlerin hangi 
veçhelerinin ele alınacağını, nelere dikkat 
edileceğini ve nelerin korunacağını araştırmak. 

Özellikle gurur duyduğum şeylerden biri --fakat bu 
bana yılların emeğine mal oldu-- adına Sanat 
Doktorası iDoctorate of Arts] dediğimiz program. 
Araştırma yapmanın daha geleneksel yollarını 
oluşturan Ph.D. ile E.D.D.'den farklı olarak bizim 
hazırladığımız Sanat Doktorası programı» 
öğrencinin kendi ruhunun yapısını, ihtiyaçlarını,. 
doğasını ve algılarını kavramaya çalışmasıyla 
başlıyor. Kökenleri, deneyimleri Vesaire gibi, 
gelişmesi üzerinde etkisi olduğu saptanan 
etmenler belirlendikten sonra ise, aynı süreçten 
geçen öğrencilerin oluşturduğu gruplarda bunlar 
tartışılıyor. Dünyanın her köşesinden gelmiş altı 
veya sekiz kişi oturup sorunlarını ortaya koyup bu 
sorunları başkalarına iletmeye çalışıyorlar ve 
böylece algılama kapasiteleriyle tepki yetilerini 
geliştiriyorlar. Programa katılan bireyde en başta 
kendi algılama biçimleri konusunda bir açıklık 
oluşuyor; sonra bizlere danışarak ve kendi 
tarihini göz önüne alarak bir çalışma. programı 
oluşturuyor. 

Böylece o kişiye gerçekten önemli olan şeylerle. 
uğraşması için daha geniş olanak ve seçenek 
tanınmış oluyor. Program belirlendiğinde ise, 
daha birtakım deneylere girişiliyor ve deneyimsel 
bilginin sunuşu ile ilgili daha formel. bu bilgileri 
okunabilir bir hale sokacak, belgeleyecek. 
görselleştireeek yöntemler geliştiriüybr. Böyle'Ce 
birey bilgisini üniversiteye sunup derecesini alaca-le 
hale geliyor. 
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Bu tabii, pek alışılmamış bir yol, fakat bu yol 
benim, Bay Lucie-Smith'in daha önce söylediği bir 
şeyi anlamamı sağladı. insanlar kendileriyle ilgili 
kararları kendileri verince kimisi geleneklerine 
tutunmaya karar veriyor. kimi () gelenekleri 
yoruma tabi tutuyor. kimi de onları bambaşka bir- 
düzeyde ele alıp, değersiz olduklarına karar verip 
onları reddediyor. Bazı insanlar siyasi konuları 
tartışma gereğini duyuyorlar. Ben bu alandaki 
çok sayıda programda çalıştım. Örneğin. Puerto- __ 
Rico'dan ayrılıp New York'a gelen Puerto- 
Ric'olulara neler oluyor? işleri nasıl oluyor? Hangi 
konular üzerinde düşünüyorlar? Çiftdillilik 
sanatlarını nasıl etkiliyor? Şu anda. Jamaica ile 
ilgili bir araştırma üzerinde çalışıyorum. 
Araştırmanın konusu. ülkelerini terk edip Birleşik 
Devletler'e gelmiş. fakat kendini hiçbir şekilde 
Büyük Fırsatlar Ulkesi'ne göç etmiş gibi görmeyen 
insanlar. Jamaica bu insanların hayatının hâlâ 
önemli bir parçasını oluşturuyor ve sonuçta. 
değişik tip bir ilişki ve göç rotası çıkarmışlar 
ortaya. Düzenli olarak Jamaica'ya dönüyor orada 
biraz ferahlayıp tekrar geliyorlar ve böylece çok 
kültürlü New York'da yaşayıp bu bağlamda 
ilişkiler kura-rken bile kimliklerini ve kökenlerini. 
hiçbir zaman kaybetmiyoriar. 

Feminist bakış açısına ilişkin ve dinlerin 
kadınların bakış açılarını nasıl etkilediğine dai-r 
inanılmaz sayıda tez ve araştırma var. Birçok 
kadın bu konular üzerinde 'benimle çalışıyorlar. 

Benim hissiyatım o ki, her ne kadar şu andaki 
çabalarımız alçakgönüllü durmaktaysa da bu 
çalışmaları yetkinleştirme arzusu kesinlikle var. 
Bundan kaçış veya buna alternatif düşünülemez 

, çünkü bu sorunlar bugün toplumumuzu yakından 
ilgilendirmektedir; Entelektüel ve kültürel köken 
arayışları. durağan sistemlere karşı başkaldırı, 
tüm bunlar bastırmaiarın etkilerini ortaya 
koyuyor, eskiyle yeninin karıştırılmasından doğan 
ironiyi. miz-ahı ve ince bir isyanı anlatıyor. Tüm 
bunlar insanın kendi kültürel kimliğini bulması 
projesiyle iç içe geçmiş konular. Bugün yaşıyor 
olmak, bunla-rı duyumsuyor olmak gerçekten de 
çok heyecan verici. Birçok değişik insanın bana 
verdiği değerli deneyimlerle geçen şu son on yılda 
aldığım egitimin bana sağladıklarından sonra ben 
bugün normal bir dünyada yaşadığımı 
düşünemiyorum bile. Glusberg'in de Lucie-Smith'in 
de ayrı ayrı söyledikleri gibi, marjinalli—ğin 
üstesinden gelebilmek için yöresel kökenlere, 
bugün asal ve heyecan verici olan şeyleri 
yaratmakta olanların __azınlıklar olduğu mesajına. 
dönmemiz gerekiyor. Üniversitelerin ise bu mesala 
kulak. verip onu Ciddiye almaları gerekiyor. 

' nennt MADRA 

Modernist anlamda merkez “dı-şı. Postmodernist 
anlamda ise yarı—merkezi yarı-merkez dışı olan, 
küresel kültürün ve kültürlerarası diyaloğun 
katılımcısı olarak kabul edilen bir ülkede serbeSt- 
çalışan bir sanat eleştirmeni ve küratör olarak, 
yüzyılın dönüm noktasında bana Modernizm. 
Enternasyonalizm ve Sınırsallık konularındaki 
görüşlerimi anlatmam üzere beş dakika verilmiş 
durumda. 

Şans şurada ki. aşağı yukarı aynı konular üzerine 
kurulmuş. katıldığım birkaç uluslararası- 
.konferansta bana aynı konu üzerinde on beş yirmi 
dakika kadar konuşma hakkı verilmişti. 
ilgileniyorsanız, önceki konferanslarımın ve 
kitaplarımın metinlerinin fotokopilerini elde 
edebilirsiniz. Sınırsallık bağlamında ben ancak 
fotokopi kitaplar yayımlayabilecek durumdayım. 

Şimdi kısaca Modernizm ve Enternasyonalizm 
üzeri-nde marjinal görüşlerimi açıklayacağım. 

Geleneksel kültür ve sanatından usanmış olan 
Avrupa ve iktidar, şöhret ve zenginlik arayan 
Birleşik Devletler için Modernizm endüstri ile 
teknolojinin birleşmesinden doğma zapt edilemez 
bir çocuktu. Önce sömürgecilik “ile geç kapitalizm 
tarafından şımartılıp. ardından tüketim toplumu 
ile kitle kültürü tarafından sömürüldü. "Bu 
sömürünün getirdiği yıpranma ve cüretle 
modernizmin kimliği Postmodernizmin 
parçalarına bölündü. Yüzyıl boyunca dünyanın 
geri kalan kısmı için Modernizm geleneksel sanat 
ve kültürün kesintiye uğraması, iktisadi gerileme. 
tıkanıklık. kargaşa ve iyileşme anlamına geldi. 
Dünyanın geri kalan yöreleri, kendi geleneksel ve 

, tarihsel kültürlerini, sanat ve zanaatlerini ve 
ideolojilerini etkileyen Modernizm olgusuna daha 
çok seyirci kaldılar. Ancak, yüzyılın sonunda 
sorulan "Modernizm başarısızlığa mı uğradı?" 
sorusu ile izleyicilerin edilgen konumları değişerek ,. 
angajman, anarşi. başkaldırı ve istila getirdi ve 
böylece Postmodern dönem de bereketli topraklara 
kavuştu. 

Beklenenin aksine. 'yenilgi' her iki taraf 'için de 
anahtar sözcüktü ve yenilgi, değişmeden Doğu— 
B_atı, Batı-Doğu. Kuzey-Güney, Güney-Kuzey 
yönlerinde gidip gelen etkileri yönü belli olmayan 
bir karmaşaya dönüştürdü. Modernizm birbirinin 
dengi olmayan oyuncular “arasındaki satranca 

. benziyordu. Türkiye ve benzer durumdaki birçok 
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başka ülke, 19. yüzyılda Batılılaşarak, 20. 
yüzyılda ise Enternasyonalizm anlamına gelen bu 
oyunun başına oturdular fakat ne olursa olsun 
tavla ile barbut oyunlarının kurallarını elden. 



bırakmadılar. Dolayısıyla. şimdi bitmemiş, '- 
tamamlanmamış ve ardına bir de evrensellik ve 
Enternasyonalizm kuyrukları takılmış bir 
Modernizm” ilekarşı karşıyayız-'. - 
Uluslararası otellerimiz, çarşılarımız, moda 
etiketlerimiz, bilgisayar ağlarımız var,. fakat - ' 
modern veya çağdaş sanat kurumlarımız, 
yayımlarım-ız, müzelerimiz, sanat merkezlerimiz. 
ileri sanat eğitim sistemimiz ya da uluslararası 
sanat pazarımız yok. Henüz değişimi fark 
edememiş olmamıza ve eski kurumların 
mevcudiyetlerini hâlâ sürdürüyor olmalarına 
rağmen" Enternasyonalizm-in yeni adları 'çok 
kültürlülük,' 'karşılıklı etkileşim.“ 'kültürler arası 
diyalog' 

Avrupa, Birleşik Devletler ve dünyanın geri kalan 
kısımları artıkEnternasyonalizmin, her birinin 
yeni yeni metaforlara dönüşmekte olduğu 
uzaklaştırılmış referanslar, farklılıklar, hatta 
birbiriyle çelişen karşıtlıklarla yüzleşmeden 
oluştuğu konusunda hemfikirler. Fakat esas sorun, 
tanınan süre içinde nasıl başarıya ulaşmak. 

Bu noktada bazı verilere dikkat etmemiz gerekir. 
Avrupa ve Birleşik Devletler'de yeni çıkan bir 
meta-fornu Modernist sistem temelinde, galeri- 
piyasa-müze üçgeninde, neo—tutuculuklar, iktisadî ' 
tıkanıklıklar, alt— veya karşı-kültürler ile kitle 
medyası temelinde gelişmesi beldeniyor. 
Dünyanın geri kalan kısımlarında-ise, bu yeni ' 
metaforun " tamamlanmamış bir modernizmin ~' 
üzerine oturtulmuş bir reçeteler ağımn, yanlış 
kullanılan Postmodernizmlerin, ölümcül bir kitle 
kültürünün, yerel savaşların ve kitle medyasının 
temelinde gelişmesi bekleniyor 

Küre-sel tanınmanın, kültürel farklılaşmanın yeni 
b.ağlamında alt—kültür, kültürsüzlük ve diğer— 
matastasik olgular paradoksal bir biçimde 
aramızdaki iletişimin kurulabilmesı için homojen 
bir temel sağlıyorlar. Tavla veya satranç tahtaları 
yerlerini, iletişim kodlarını yalnızca sanat ve 
kültürün oluşturdukları, kendini işaret eden ve 
kendini yeniden üreten yapısal katmanlardan 
oluşan bir ağa bırakıyorlar. Belki bu sefer başarılı 
olmanın yolu burada yatıyor. 

BRAHIM BEN ALAOUI 

Ben Paris'deki Institut du MondeArab [Arap 
Dünyası. Enstitüsü] adlı kuruma bağlı olan ve 
çağdaş sanatla ilgili her konuda çalişma yapan 
müzenin müdürüyüm. Dolayısıyla işim. Batı'nın ' 
kalbindemarjlardan gelensanatçıları sunmak. 

B113 Fransız-Arap vakfi olan Enstitü'nün esas 
amacını—ap Sanatçılarının Paris'detakdimi. fakat 

aynı zamanda Akdeniz'in iki kıyısı arasındaki alla—- 
verişile diyaloğun geliştirilmesi. Son“ sekiz yılki 
deneyimim en başta Avrupalı olan'sanatçılarla 
olmayanlar arasında diyalog olanaklarını 
araştırma yolundaydı. Sanatsal diyalogdan süz 
edilidğinde, bu diyaloğun 'sanat'çılar'arasın'da “her 
zaman var olduğu hatırlanmalıdır. Bu sabahki 
toplantılarda bu konuya modernliğin sanatsal 
öncülerinden, Matisse vediğerlerinden ve bunların, 
ister Müslüman olsun ister Afrikalı ya da 
Colombus öncesi, diğer kültürlerle ılışkılerınden 
söz edilirken değinildi. E 

Benim Batılı meslekdaŞJarla aracılık yaparken" 
yüz yüze geldiğim sorunların başında., Batılılara ' 
çağdaş sanatın ve modernliğin Akdeniz'in öteki - 
kıyısındakilerle, Güney ile veya ÜçünCü Dünya ile 
de paylaşılabileceğini anlatmak geldi. Sorunun. en 
önemli boyutunu aslında seçim kriterlerinin estetik 
yönleri oluşturuyor. Bu sabah sözü edilen Les 
Magioiennes dela terre-[Yeryüzü Büyücüleri] gibi 
bir serginin sağladığı deneyim son derece 
önemliydi çünkü bu sergi, en azından kuramsal 
düzeyde, şimdiye kadar yan yanabulunmamış — 
birtakım ifade biçimlerinin bir arada ' 
bulunabileceğini, aynı mekanda var 
olabileceklerini gösterdi. Böyle bir girişimin 
başarılı olabilmesi için bilinçli bir şekilde ' 
kökenlerini ifade eden sanatçıların yapıtlarının 
seçilmesi gerekir. Merkez dışından gelen 
sanatçıların kendilerini dikkate alacak,- 
kendilerine bakacak ve aracılık edecek kişileri 
bulmak için -bazen bu kişiler karşılarına engel 
olarak çıksalar bile-- ödemeye hazır bulunmaları 
gereken fatura diyaloğa ve yüzleşmeye hazır 
olmalarıdır. 

Benim Paris'de yaptığım iş pek fazla. tanınmamış 
fakat araştırma yapan ve önyargıya ya da a priori 
'ye ödün vermeden modernliğe sahip çıkan 
sanatçıları sunmak. Önyargıdan kastım, Arap 
sanatsal ifade biçimlerini kaligrafi gibi daha çok 
geleneğe bağlayan anlayışlar. Bu tür önyargıların 
Varlığı tüm araştırmaları, benlik, açılım ve diyalog 
olanaklarını genelde'bir tür öykünme ve kölelik 
olarak düşünmekle eş. Paris gibi bir merkezde 
merkez dışından gelen sanatçıları-sunmada 
karşılaşılan başlıca surun işte bu. 

Köprü kurmaya çalışmanın içerdiği ikinci bir-sorun 
ise farklı uluslardan, Kuzey'den ıle-Güney'den 
sanatçıları belli bir ortak konu etrafında birarada - 
getirmek. Işte () anda insan, modern, çağdaş 
eanatçılar arasında birleşme noktalarının varlığını 
fark ediyor: Endişe, ”sorgulama, kimlik arayışı. 
'Nereden gelirse gelsin, kendi çağında yaşayan. tüm 
sanatçılarda var bu. Bu tür sorgulama, Güneyli 
sanatçılara yasaklanmış durumda çünkü onlar 
genel alarak folklora ve geleneğe dayanan bir 
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çerçeve içinde ele alınıyorlar. Yakın zamanlarda 
son derece saygın bir Ingiliz müzesi hatta British 
Museum' ın bizzat kendisi, seçme ölçütü kendi 
gelenekleri içerisinde çalışan sanatçılar olan bir 
çağdaş sanat koleksiyonu. oluşturmaya başladı. 
Bu da, yine bu folklorik ölçüte uymayan 
sanatçılara kapıları kapamanın bir yolu 

Kendi çalışmalarımda ben o ülkelerde başgösteren 
yeni duyarlılıkların gösterilmesini ön plana 
çıkmalarını sağlamaya çalışıyorum, çünkü 
oraların sanatçıları çok uzun süredir, sadece ve 
sadece az gelişmiş ülkelerden geldikleri için bu tur 
fırsatlardan yoksun bırakıldılar. 

Ser-gi. tartışma ve diyalog dışında, Enstitü'de. öne. 
çıkarmaya çalıştıgımız bir başka konu daha yar. 
Olumlu olan şu ki, burada eleştirmekte— öldüğüm . 
bu ortamda, bu sorunların derinden farkında. olan 
've bunlarla mücadele eden bazı kişiler var.' 
Bunlar, küçük bir azınlığın iletişim araçları ve 
medya aracılıgıyla sanat üzerinde kurdugu tekeli - 
sergul—ayan cesur insanlar. Sanat ortamında baş . 
.gösteren genel kriz baglaminda ayrıca sanat 
eleŞtirmeninin rolü de sorgulanır oldu. Şu anda ise 
ortam sorgulama ve diyalog için olduğu gibi 
merkezdeki ve merkez dışındaki görüş 
farklılıkları konusunda yüzleşmek için olgunlaşmış 
durumda. ' Böyle bir yüzleşmeden ise herkes. tüm 
taraflar ancak kazançlı çıkabilir. Uluslararası 
sanatın durumunun işaret ettiği bir gerçek- de', 
sanatın alternatif esin kaynakları, yeni hayal 
kompleksleri bulma durumunda olduğu. 

Üçüncü Dünya, Müslüman-Arap dünya-sı, Afrika, 
Latin Amerika gibi bölgeler sanatsal açıdan 
zenginler ye.-gelecege dönük olar-ak büyük 
yaratıcılık ve hayal gücü vaat etmekte-ler. 
Dolayısıyla buralara dikkat edilmesi gerekir. ' 

Hasan 'ünaı. NALBANTOĞLU 
Tartışmama geçmişte yaşamış bazı duşunurler ve 
ortamlarına deginme yoluyla başlamak istiyorum. 
Bu seçim bir yere kadar rastlantı degil çünkü 
amacım "modern çag" ın önceden görülememiş iki 
baskın eğiliminin altını çizmek. Bu eğilimlerden 
birincisinin köklerinden bazıları geriye dogru 
degişik antropolojizmler içinden geçerek ' 
Descartes'ın (1596-4650) rasyonalizmine 
götürülebilir. (Fazla basitleştirme tehlikesini de 
göze alarak, kısmen bir kurmaca içindebu 
düşünürü yakında öleceği Isveç kraliçesi 
Christina'nın sarayında çağını .ve geleceği. tefekkür- 
içine çekerken düşleyebiliriz. Herhalde kendisi 
gerideki yaşamının ürününe bakıp. "yer tutmaya-" 
çabaladığı zamanının dünyasında ciddi. bir 
şeylerin değişmekte olduğunu.. herseyin anarak- 
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elmaya dogru gittigini hiss-ediyordu ki'.- hakikatin." 
güvencesini artık eski yerlerde. değil, "bilen 
'Özne".de bulmaya çabalıyordu. Ama Descartes; - 

..acaba düşünsel sisteminin Kant, mantıksal ' 
pezitivistler ve başkalarından geçerek 
yüzyılımızda. böylesinekatı bir bilimsicilik şablonu 
haline dönüşeceğini tahmin edebilir miydi? 

O'nun çağdaşlarından John Donne (i 572---1*63__1)-' 
eski onto—teolojik dünya görüşünün çöküşüne - 
'ünlü' 'elegie' 'sinde (Anatomic ofthe World, First ' 
anniversary, Il) agit yakmıştı bile: 

Ve 6661666 yaa.; Tel.-sefe 6666666 şap/Peyk 6666666166 
A reş Hasarı! 66616116:- 
17666516 Gabay! de yer; 'de 
66 666/66661666666616616, 
asass; aa 616166616,- 
aerob 6666666166 _ 
66 1666f6my66’6616.966166116666116 "_ 
sazana ıramazan; 66 ararız ' 
6661666 ve 6666666666 6666 yanlara! 666666 

aaaşey darmadağın yeke/da .;a 66666 
kafa!) 666666 666666666 
66 yalnızca 616176 6666666666 

Kopernik -Galile- -Newton' un deney ve 
.akılyürütümlerinin getirdiği ve mekanik bir evren ' 
tasarlayan representasyomar sisteminin 
Kutsallıgını yitiren bir dünyada ozanların bütün " 
agıtlarma ragmen doğan boşluğu doldurmaya- 
aday olmuştur bile. Bu mekanik evrende yeryüzü 
merkeziliğini yitirmekle birlikte, yeni Insan-Tanrı 
bilginin öznesi olaraklıem dış dünyayı hem.—'de" 
kendini nesneleştiren bir güç-olarak merkeze ' 
oturmuş bulunmaktadır. 

GBEIIHIZB baskın ikinci eğilimin de altını . . 
çizebilmek için bu kez bir başka tarihsel kışllığe 
17. yüzyılın ünlü hukukçusu Hugo Grotius' a 
atfedilen bir deyişi karşıt örnek olarak burada 
yer'ebiliriz. Hollanda'da Orange'lı Maurice'in 
zindanından i 621 'de kurtulmayı başaran 
düşünürün,’ 'Ülkem bensiz yapabiliyorsa, ben de. 
beka-'la onsuz yapabilirim; dünya yeterince 
buyuk dedigi söylenir. Önemli yapıtı De jure belli 
ac. paois'i yaşamının sonraki en yılını geçireceği 
Paris'te yazdıgı hatırlanacak olursa, o dönem için 
”bu ifade pek yanlış olm-aşa gerek. Ama bir başka- 
ö'znellik' kurgusunun kollektifleştirilmiş 
öznellıgın ifadesi olan ".Ulus- Devlet" olgusunun 
artık egemen olduğu günümüz dünyasında bu ne 
denli geçerli ki'? 

Bu iki eğilimin bugün yegane baskın egilim 
olduğunu söylemek istemiyorum. Ama yeni bir ' 
çağ dönüşümü yaşamakta oldugumuzu ufak yer 
sarsıntıları yoluyla giderek daha fazla 
hjgsetmemize ragmen neyin gelmekte öldüğü kanununda. hepimizin karanlıkta öldüğü-“Şü- ' 
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günlerde, "yeryüzü" karşısında sembolik" 
"dünya'nın toptan bilimsel-teknolojik hale- 
gelmesi ve ulus-devlet çerçeveleri içinde 
varlığımızın sürdürülüşü halen büyük ölçüde 
yaşamlarımızı belirlemekte. Özcülükleri _ 
bakımından her ikisi de birbirini dıştalamıyorlar 
bence. Bir yanda tektanrıcı dinlerin 'yaradan' 
kavramını kadiri kül bir insanoğluna (cogito egc) 
transfer eden, basit've maniheist bir "Özne—nesne" 
karşıtlığıyia hareket eden modern bilimsiciliğln _ 
reprezentasyon sisteminin saldırgan düzleştirnıesi, 
öte yanda aynı dil temelinde soyut bir ulus-özne 
kurarak bunu modern devlet ve hükumet aygıtının 
tekeline bırakan. herkes adına ve onları 
(inceleyerek bu aygıtı konuşturan ulus-devlet 
ideolojisinin düzleştiriciliği. 

Her iki durumda da öncenin felesefe akımları 
Rasyonalizm ve Ampirisizmin içine aktığı 
Pozitivist felsefeyi görmek olası --ki bu ülkede.-de 
"Genç Osmanlılar" ve "Genç. Türkler"in 
benimseyerek genç Cumhuriyetin kurucularına 
devrettikleri bir mirasdırbu. 

Ulus.-devletin soykütüğ—üne bakıldığında. başl-arda 
meselenin hiç de böyle kavranmadığını söylemek 
gerekir. Ulusculuğun babası sayılan-. Herd-er. hatta 
Fichte gibi Alınan düşünürleri ulusu kültür ve dil 
birliği üzerinde yükselen bir cemaat ya da en fasla 
sivil toplumun kendi kendini etnik-kültürel 
kimliklendirmesi olarak görmekteydiler. Hiçbiri 
de bu kimliğe sonradan modern teknolojilerle 
donanmış olarak, herkesten çok bilmişliği ve 
sonsuz erdemliliği ve bunu icabında şiddet 
kullanarak herkes yararına kullanma yeteneğiyle 
hükümet eden "modern devlet" mekanizmasında el 
konularak tekel altma alınacağını, önceden 
kestirememişti. 

Altmışlı yıllarda sosyolojik toplumsalllaŞmalarmı 
geçirenlerin bazıları-Frankfurt Okulu'ndan da 
etkilendiğini tahmin ettiğim Amerikan sosyoloğu 
G. Wright Mills'in Sosyolojik İmgelem başlıklı 
kitabıyla tanışmışlardır elbette. Adı geçen yapıtta. 
geçen ve bugün dillere pelesenk olan şu 
"Postmodern" sözcüğüne () dönemde kitabı 
okuyanların bir çoğunun takılarak üzerinde 
düşündüklerini söylemek zor. Mills orada artık 
huzursuz insanların modern çağının geçmekte..- 
yeni ve belki de "Postmodern" denilebilecek bir .. 
döneme girilmekte olduğunu sözcüğün üzerine 
basmadan öylesine belirtir. Günümüzde 
modalaşarak tüketilen, üzerine yazıla-n bir yığın 
laf ebelikleriyle akademik. edebî. sanatsal v_b. 
kariyerler kurulan bu tür bir sözcükten çok ortaya 
çıkmakta olan yeni tarihsel süreçlerdir ve .bu yeni 
durumda ne tür ahlaki seçişler yapacağımızdır 
Mills gibi çaplı bir sosyal bilimcinin dikkatini" 
çeken daha o yıllarda. 

Bu konu her zamankinden daha çok 
gündemi-mizde bugün. Üzerine yazılan iyi kötü 
onca-. yazıya karşın, bizler bu tarihsel süreci 
içinden yaşayan 'eyleyiciler' olarak hiç bir zaman 
kendi parçacı görüşlerimiz ötesine yeterince 
geçerek perspektifli bir değerlendirme yapacak 
durumda değiliz. Sanırım gelmekte olan yeni 
döneme ad koyma ayrıcalığı bir-kaç kuşak 
sonrasının yeterince uzakla şmış. eyleyieilerine-. ait 
olacak. ' 

Bizim yapabileCeğimiz, içinde yaşanılan ve 
yeterince küreselleşmiş 0 'Batı metafiziği denen 

. kifayetsiz ve modernlikle birlikte kendini tüketmiş. 
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dünyayı açıklama tarzını. onun boğazımızdan 
aşağı ittirilen kavram ve önyargılarını. deşmek. 
deşifre ederek yetersizliğine işaret etmek olabilir. 
_Bu arada belirteyim. bazı ciddi soruları _ 
soramayışıyla Islam da aynı 'Batı metafiziği'nin 
hem tarihsel hem de modern parçasıdır. Bazıları 
'Batı içindeki tıkanmışlıktan kaynaklanan, ürkek 
eleştirel adım atışlara "kurgusöküm" 
[ deconstruction] adını veriyorlar. Yeni ve 
alternatif düşünce patikalarının bulunmasında 
bunlar önemli adımlar.; .ama hiç kimse iddia-' 
edemez ki gelecekteki alternatifin gelişi biz-i.m- 
öznel istençierimizin sonucunda olacak. 

Ya bu ülke'? Sürekli hareket halinde ve çok yeni 
gelişmelere gebe olan içinde yaşadığımız toplum? 
Kırklı yıllarda Frankfurt Okulu kuramcılarının 
Batı'nın gelişmiş sanayi toplumlarında 
gözlemleyerek, uyarıda bulundukları bir takım 
baskın ve tehlikeli gelişmeler bizim toplumumuz 
için de gündelik birer gerçek halini aldı artık. 
Kitlelerin eski afyonların—ın distribütöriüğünü artık'- 
çok daha yaygın olarak. en son teknoloiilerle— 
don-anmış "kitle iletişim araçları" (özellikle TV) 
yapıyorlar. Burada da devlet ya da özel hiç 
farketmiyor. Hangi toplumsal kesimden olursa 
olsun. kentsoylu dünyasının edilgen bireylerinin 
belirli kamusal ve özel azınlıklar iktida-rındaki bu 
araçlar bombardımanı altında giderek daha fazla 
atomize. ruhsal bakımdan parçalanmış çaresiz 
yarratıklar haline getirildiğini ileri sürmek sanırım.. 
pek abartma olmaz. Yaşamın trajik boyutunun. 
yaşanmak şöyle dursun oynamama-z hale geleceği 
zavallı bir tiyatro sahnesi. 

Burada bir okumuşlar azınlığının bulunduğunu 
gözönünde tutarak, konuşmamı bitirirken 
toplumumuzu sarmalamaya başlayan ve başta 
değindiği-m eğilimlerle de yakından ilgili iki 
noktaya dikkatleri çekeceğim. Bugün özellikle-' 
yüksek öğreti ve araştırma kurumlarında bir 
"uzmanlar" tabakası ortaya çıkmış durumdadır. 
Bu tabaka dünyayı artan ölçüde iki biçimde 
görmeye başladı --ki her ikisi de birbirini 
bütünlüyor. Bunlardan birincisi, tüm dünyayı 



gib-i algılamak. Bu kendisi basit olan düzlemecı 
algılama başta sözünü ettiğim Kartezyen cogito- 
ego'nun günümüzde ulaştığı tehlikeli bir sonuç. 
Çünkü bu türden-bir indirgemecilik onca gelişmiş . 
hesap-kitaba karşın tam da özgürce düşünmenin 
bir kenara bırakılışını simgelemekte. Ikinci olarak, 
bilim insanının düşün gücü de dahil hemen herşey 
pazar tanrısına tapınma gereği 'pazarlanabilir' 
birer metaya dönüşüyor. ' 

Çoğu kez çağın hırgürlü gidişine kendini kaptıran 
okumuşlar taifesi, 'bilgi' ya da "enformasyon 
toplumu türünden sihirli sözcüklerin cazibesine 
kendilerini kaptırıp enformasyonun bu denli 
çogaldığı bir zamanda tefekkür" denen şeye ne 
olduğunu sorgulamıyorlar bile. Belki detam da 
onca enformasyonun her yöneaktığı' bir anda. 
Heidegger'in de vurguladığı üzere, özgürce - ' 
düşünme modernliğin kazazedeleri arasına 
katılıyor. Horkheimer'in yıllar öncesinde teşhis 
ettiği gibi, modern sınai üretim teknikleriyle. 
yürütülen işbölümüne tabi bir bilgi üretimi, 
kafaları belirli katı şablonlar çerçevesinde. ' 
işlemeye zorladığı için yeni bir kafa esaretiyle ' 
karşı karşıyayız. Eğer mühendislik ve pazarlama 
kaygılarıyla ve'cost-effective' olmadığı 
gerekçesiyle bütün bu 'hiçlikci' gidişataözgürce ve 
ironiyle bakma olasılığı üniversitelerde artık 
tanınmazsa, korkarım özgür düşünce bu teknik 

' okul düzeyine düşme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan kurumlar dışına kayacaktır. Acaba 
buradakiler dahil okumuşlar buram buram 
'hakikatsizlik' kokan bu çağcıl eğilime nereye. 
kadar cesaretle karşı koyabilecekler, göreceğiz hep 
birlikte. 

Bütün bunlar modern sanat ve onunla gelen 
eetetik deneyim alanlarında yeni ifade: biçim-leri 
peşinde sürekli ortaya çıkıp duran modave 
eğilimleri de yakından ilgilendirmektedir. Bu 
alanlar kuşkusuz bütün çağlar için geçerli 
olmayıp, yalnızca sanat yapıtını bireyin öznel 
deneyim nesnesine indirgeyen modern zamanla-ra 
özgü. Gene de bütün darlığına karşın bu alanda" '— 
tbpiumun diğer pratiklerince üst-belirlenen 
birbiriyle çelişmeli, karşıt eğilimlerin polemos'u’na 
da tanık oluyoruz. Ama bu demek değildir ki 
estetik ve sanat alanının karşıt eğilimleri eşit 
güçler sergiliyorlar. Estetik planın kurtuluşçu 
eğilimler barındırdığı savına karşın. bugün bu 
alanda da tehlikeli bir eğilime dikkati çekmek 
gerekir. 0 da dünya ve Türkiye'de sanat ve 
edebiyatın artan ölçüde metalaşması, 
pazarlanabilir mallar ve emek-güçleri rezervuarı-na; 
dönüşmesidir. Bu bir kez gerçekleşti mi, sanat da 
metalar fetişizminin bir parçası haline gelmiş 
demektir. Sanat eserlerinin mahpushaneleri 
müzeler yanında 'clearingf-house' işlevleriyle 
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galeriler ve müzayede salonlarında değişım-- 
değerlerine kavuşan sanat eserleri, self- 
prömosyonlu, bol reklâmlı ve metalaşan sanatçı 
emek—“gücü.. Bütün bunlar gözönünde 
tutulduğunda Türkiye' de sanat Ve estetik 

gözden geçirmemiz gerekecek. Bu da, ister sanatçı 
olsun ister her tür modern sanatın tüketicisi, 
modern bireyin parçalanmış ve savruk kişilik * 
yapısını veri olarak almayı reddetmekten geçer. 
Kısacası sanat eseri halen kurtuluş ve — 
bağımsızlığını bekliyor. Bütün bunlar da, bir 
mecaz kullanacak olursak. şiir yazmakla değil,- 
modernlik' çölündeki yaşamımızı her cephesiyle ' 
şiirleştirm'e- çabasına yakından bağlı. Bitmeyen 
bir kavga bu. Bizlere darphaneden yeni tedavüle 
çıkmış para gibi sunmuyor hakikatleri. Ama biz 
moderni-ere yaşamlarımızı ot gibi sürdürmek ' 
yerine bütün zorluğuyla anlamlı biçimlerde 
yeniden-üreterek doyumlu hale getirmek olanağını 
Sunuyor. 

Sonu gelmeyen bu süreçlere cesaretle girecek 
olursak içinde yaşadığımız kirli kentlerin kutu 
kutıı apartman dairelerinin banyo aynalarında 
belki bazı özel sabahlar çıplak torsolarımız—a 
utanmadan bakabilecek ve ezanın dizelerini ' 
kendimize korkmadan yöneltebileceğiz: 
Değiştireceğim yaşamımı! Eğer bu gerçekleşecek 
olursa ——ki. önceden güvencesi yok» ozaman yalnız 
kendimiz ve türümüz değil. başka canlılara da 
rahat soluk alma imkanını vermiş olacağız. K1111 
bilir, belki de bu taze yaşam ortamında, 
“özgürlüğünü ilân edeceğini baştan kabul ederek 
'baş yapıtımızı" üretir ve tam bağımsızlığıyla 
'ora'da durmasına izin bile verebiliriz. ' 

ATİLLA YÜCEL 

Ben bir öğretim üyesi ve uygulama yapan bir 
mimarım. Konuşmaların giderek birbirini 
tamamlar bir hal almasını memnunlukla— fark 
ettim, dolayısıyla ben söyleyeceklerimi daha kısa 
tutabilirim. 

Profesör Kuban'ın söyledikleriyle ilgili birkaç şey 
soylemek istiyorum. Söyleyeceklerim. 
modernizmin, Enternasyonalizm ve marjinalliğin 
mimari veçheleriyle ve bunların özellikle 
iletişimsel ve semantik boyutlarıyla sınırlı olacak. 
Mimarinin faydacı, teknolojik ve çevresel yönlerini 
temel olar-ak aldığımızda, bunların arasında iki 
enformasyon şeklinin şu andaki mimari üretimi 
etkileyip belirlediğini görüyoruz. 

Bunlardan birincisi temelde Postmodernist olan, 
fak—at muhakkak Postmodernizmlej veya 
resım 111111111181- söylemle sınırlandırılmaması 
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gereken mevcut kuramsal ve eleŞtirel Söylem. 
Kuban'ın "laf salatası" adını verdiği tür dil, tüm 
liberal, demokrat., çoğulcu felsefesine rağmen 
genelde indirgemeci ve aslen yaptığı şey de. en 
basitinden bir laflama. Mimari pratiğin etik, 
toplumsal ve teknolojik boyutlarını çoğunlukla. 
ihmal ediyor. Bu, bir tür nadide üst-söylem. 

İkincisi, dilsel. kuramsal ya da epistemolojik 
olmayan bir mimari enformasyon sistemi 
yaratarak mimarları ve bazı tüketicileri şaşırtıp 
bayr—ete düşürmeyi “amaçlayan imgelerin çokluğu. 
Artık günümüzde okullarda mimarlık 
uzmanlaşmış, profesyonel bilgi, beceri ve ahlak 
devamlılığı olarak öğretilip iletilmiyor. Daha çok 
geçici, o anda moda olan düzenlemeler,:şablon ve 
ifadeler olarak ve bunların beraberinde getirdiği 
tüketim lisanıyla birlikte öğretiliyor. 

'lzm'lere göre. hatta yayımlanmış örneklere göre _ 
düşünüp tasarım yapmak başlı başına bir mesleki 
tavır, hatta bit etik biçim halini almış durumda. 
Bugünkü tüketim toplumunda böylesine çok 
sayıda ve yaygın ikonik enformasyonun hazmı 
biraz zor oluyormuş gibi geliyor bana. Gerekli 
Soruları sormak için, önümüzdeki her proje ile ilgili 
olarak çevresel, toplumsal, etik-felsefi sorunları 
yeniden tanımlamak için yeterli fırsat yok. 
Dolayısıyla, merkezin dışında mimari bir söylemin 
gelişmesi için gerçek anlamda pek olanak yok. 
Ayrıca. her iki bağlam da giderek artan bir 
biçimde aynı moda akımlardan etkilendikleri için 
Batı'da olsun Batı dışında olsun, alternatif mimari 
üretim için de pek fırsat yok. Marjinal bir mesaj 
'üretilir üretilmez, o mesajı üreten mekanizmanın 
kendisi bizzat onu alıp, asimile edip. saptırıp. 
”ticari bir şekle dönüştürüp lanse ediyor. Kendin— 
kur türünden veya katılımcı ya da diğer alternatif 
Önerilerin her birini buna örnek olarak verebiliriz. 
Her biri ya anında üslup ya da şablon halini 
alıyor ya da yok olup gidiyor. Belli ki, Modernizm 
Ve Enternasyonalizm ile ilişkili olarak ele 
alındığında sınırsallık sorunu bir dizi birbirinden 
farklı konu ya da ikilemin belirmesine yol açıyor: 
Merkez ile merkez—dışı. Batı dünyası ile Batı-dışı 
dünya, gelişmişlik ile az gelişmişlik, seçkinoi 
mimari kültür ile popüler mimari, yenilikçi 
ideolojilerle tutucu ideolojiler, zengin ile yoken], 
kentsel ile kırsal bölge, gerçeklikler ile çevresel 
ortamlar vesaire. Ve bu kategorilerin, bu ' 
ikilemlerin her bir-inin içeriklerinin-ve birbirleriyle 
olan ilişkilerinin ayrı ayrı tartışılması ' 
gerekmektedir. Ancak ben, mimari medyanın 
”ürettiği ana enformasyon kanallarının halen 
geçerli olduklarına inanıyorum. Işte böylesine 
ilgisiz ve narsisist bir sistem, el'an yürürlükte. 
olan mimari üretim.-in semantiğini olduğu gibi 
sembolik değerler sistemini de belirlemeye devam 
edıyor. 
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nintnvicitnnnen sonum ve YANITLAR 

MARC-IA TUCKER 
Ilk soru şöyle: "Bir 'yüksek sanat' eleştirilir-minin 
"alçak sanat' ya da 'merkez—dışı sanat' olarak 
adlandırılan tür sanatı veya yüksek sanat 
addedilmeyen herhangi bir tür sanatı 
değerlendirmede yeterli araçlara sahip olduğunu 
söyleyebilir miyiz?" 

Benim buna yanıtım, eleştirmenlerin her zaman 
her türlü sanat hakkında. beni de kendi adlarına 
olduğu gibi başkalarının adına da konuşmak için“. 
gerekli araçlara. hatta araçlar bir yana, böyle bir 
şeyi yapma hakkına sahip olduklarına 
inandıklarıdır. Ben. etken bir angajman ve 
diyalog yoluyla popüler kültürü öğrenmenin 
mümkün olduğuna inanıyorum. Hepimizin her 
konuda konuşmada yetkili olduğumuzu _ 
düşünüyorum. Esas sorun, bunun iyi veya ilginç 
biçimlerde yapılıp yapılmadığı. 

Ikinci ise iki kısımdan oluşuyor: "Türkiye'de 
kadın sanatçıların cinsiyetlerinden ötürü 
önyargıya tabi olmadıklarını ve birçok müze 
müdürünün, hatta bienal yöneticisinin kadın 
olduğunu biliyor muydunuz?" deniyor ve ardından 
dört isim veriliyor. "Seksist olduğunu söylediğiniz 
Sözde, "ileri' Batı uygarlığı toplumlarıyla 
karşılaştırdığınızda bu gerçeği ilginç bulmuyor“ 
musunuz?" 

Türkiye-'de seksizm konusunda konuşacak 
durumda değilim. Türkiye'de seksizm“ var mı'? 
Dinleyicilerin "evet" diye seslendiklerini 
duyuyorum. Tahmin etmiştim. Ve eğer toplumda 
seksizm varsa aynı seksizm sanat dünyasında da 
vardır, çünkü sanat dünyası toplumun bir 
parçasıdır. Fakat, ben bu konuda konuşacak 
uzmanlığa sahip değilim. 

Sorunun ikinci kısmı ise şöyle: "Gerek sergilerde 
gösterilenler olsun gerekse de müzenin 
koleksiyonunda yer alanlar açısından olsun,, New 
Museum'da a) Birleşik Devletler'de oturan,- b) 
Birleşik Devletler'de oturmayan Batılı olmayan' 
sanatçıların Batılı sanatçılara oranı nedir'?" 

Bu soruya cevap vermem' mümkün değil çünkü 
gerçekten bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Fakat 
çağdaş Afrika sanatı da dahil olmak üzere her 
türlü sanatçıyı gösteren sergi yaptık. Az önce. şu 
anda göstermekte olduğumuz serginin bir 
çözümlemesini yaptım. Bu sergide, daha önce 
Birleşik Devletler'de hiç gösterilmemiş üçsanatçı 
var; biri Brezilyalı, biri Japon. öteki Fransız-.. _Bir 
Hülland—alı sanatçı var. Paris ve Endonezya'da-n 
gelme bir Afrika kökenli Amerikalı sanatçı var. Bir 
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tane New York'lu Afrika kökenli Amerikalı sanatçı 
var. Kaliforniyaiı bir Hispanik sanatçının dışında. 
ise—üç Amerikalı var, bunlardan ikisi hetero, biri 
aay! ' 

JORGE GLUSBERG 

Ben Bay Güven Incirlioğlu'nun sorusuna cevap 
vereceğim. Gerçi bu soru bana değil Edward 
Lucie-Smith'e sorulmuş. fakat ben yine de bu 
soruyla ilgili olarak bir şeyler söylemek istiyorum: 
"'Sizin [Edward Lucie-Smith'in] dışınızdaki bütün 
konuşmacıların konuları biz'in karşısında onlar, 
Doğu'nun karşısında Batı. kadın-'ın karşısında 
erkek türünden ikilemlere indirgeyerek ele almaya 
çalıştıklarını gördüm, vesaire." 
Benim açımdan. bu soru beni biraz _ 
mutsuzlandırdı çünkü yirmi beş dakika boyunca, 
biri sanat alanından, öteki mimari alandan . iki 
modeli öztelemeye çalıştım. Amacım, "yöre“ 
kavramını. hızlı bir tarihsel kesitten geçirerek 
vermekti. Ana fikir, bir sanatçı, yazar ve 
politikacı olan Uruguay'lı Pedro Figari'nin 1912'de. 
geliştirdiği şekliyle "yöresellik“ kavramını 
canlandırmaktı. 

Sizin sorunuzda altını çizdiğiniz türden ikilemler 
beni ilgilendirmiyor. Kadının karşısında. erkek? 
Asla! Ben kadınlara bayılırım ve umarım bunun 
tersi de geçerlidir! Doğu'nun karşısında Batı'? 
Tekrar hayır! Angiola Churchill ile birlikte üç yıl 
önce tam da bu adı taşıyan bir kolokyum 
düzenledik. Dolayısıyla. size. Doğu ve Batı, kadın.. 
ve. erkek, diye cevap verebilirim. 

EDWARD LUCIE-SMITH 

Bana gelen sorulardan biri, Bay Glueberg'in ilk 
cevabı verdiği soru, öteki ise şöyle: "Merkez" 
dışından merkeze doğru. akmaya çalışan kültürel 
iletiler akımı hakkında, bu mesajların hepsinin __ 
merkezde dikkate alındığını söyleyebilir miyiz? 
YokSa, bu merkez dışından gelen mesajların 
“takıldığı ve yüzleşmek durumunda olduğu 
filtrelerin varlığından söz edebilir miyiz? Evet ise, 
bu filtreleri oluşturan sansür mekanizmaları neler 
”veya kimlerdir? Ayrıca, kurumların, bu filtrelerden 
nelerin geçeceğine izin verileceğine karar verirken 
kullandıkları ölçütler nelerdir?" 

Önce ilk soruyu ele alalım. Ben bu soruyu Bay 
Glueberg'in ele aldığından farklı bir yaklaşımla ele 
alacağım. Sanırım soru, söylemlerimiz hakkıııda 
önemli bir konuya parmak basıyor. Her ne kadar 
soru, benim söylemimi dışta tutuyor idiyse de, 
“buna benim 'söyieınim de dahil. Gerçek şu ki,bu 
"kenferanstaki konuşma tarzımız tüm diğer 
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konferanslardaki konuşma tarzımızla aynı. 
Sokrates'in kurduğu, ortaçağın süzgecinden 
geçtikten sonra Hegel tarafından yeniden ifade 
edilen diyalektik yönteme dayalı. Mutlaka ki'. 
Batılı olalım veya olmayalım, geçtiğimiz eğitim 
sistemi sonucunda. alışkanlık haline getirdiğimiz 
bir "Batılı konuşma. tartışma biçimi' var. 
Alternatif-söylemlerin mevcut olduğuna eminim. 

Kendi yetişmemi açıklayacak bir hikaye anlatmak 
istiyorum size. Ben bir beyaz Batı Hint Adalı 
olarak ender ve olağandışı bir yaratığım. 
Jamaika'lıyım. Dolayısıyla. herkesin melez olduğu 
ve toplumun çok karmaşık olduğu Büyük Antil 
Adaları'ndan gelmeyim. Kolombiya'ya bir 
gidişimde, Botoga'da, çok iyi bir aileden gelme 
genç bir sanatçıyla benim Kolombiya'yı nasıl 
bulduğumu konuşuyorduk. Bana çok kibar bir 
biçimde Kolombiya'yı nasıl bulduğumu sordu. Ben 
de aynı kibarlıkla, dil farkına. onların ispanyolca, 
benim ise Ingilizce konuşuyor olmama rağmen. 
benim geldiğim ülke olan Batı Hint Adalarına çok 
benzettiğimi söyledim. Daha çocukluğumda iyice 
pekişen bir bilgi türü nedeniyle, 0 ülkede 
aralarında bulunduğum insanlar arasında nasıl 
hareket edip tepki göstermem gerektiğini 
biliyordum. Bu toplumlar gerçekten birbirine çok 
benziyor. Her ikisi de eski sömürge. Fakat, diye 
ekledim, lspanyolcam biraz kırık dökük olduğu 
için tam olarak anlayamadığım bir şey var. Ve bu 
şeyi sordum: "Böyle kendi aranızda konuşurken 
Kolombiya da toplumsal ilişkiler çoğunlukla sözel 
şakalarla mı seyreder?" Uzun bir sessizlik oldu. 
Ben, Batı Hint Adaları'nda bunun böyle olduğunu, 
.onun için sorduğumu söyledim. Daha da uzun bir 
sessizlik oldu. Sonunda hanım bana baktı ve 
biraz sert bir tonda, "Aşağı kıyıdaki zencilerin 
yaptığı gibi demek istiyorsunuz galiba!" dedi.. 
Kolombiya'nın. Karaib Denizi kıyısında büyük bir 
siyah nüfusu var. Tabii. bu cevap benim için çok 
önemli ve aydınlatıcıydı. Orada, benim son derece 
melez bir toplumda doğup büyümüş olmama 
rağmen o toplumun aslen Afrikalı kimliğini 
koruduğunu gösterdi. Batı Hintliler, normal bir 
konuşmayı hiçbir zaman böyle diyalektik tarzda 
'eıürdürmezler. Onun yerine. kıssalar-, hikayeler, 
çoğunluk 'akıllı örümcek' diye bir figürün etrafında 
dönen özdeyişler kullanırlar. 

Bu. bambaşka türden bir söylem ve insan bunu 
düşündüğünde, hemen arkasından çok farklı V 
tarzda seyreden bir konferans da hayal edebiliyor. 
Bu tarz, diyalektik karşıtlıklardan değil, 
dinleyicinin zihninde bazı düşünceler uyanmasını 
saga-yam özdeyişsel gözlemlerden oluşabilir. 
Onun için ben bunun bir konferansın seyrine dair 
.;önemli .bir soru olduğuna inanıyorum. 

Mesajların takıldığı filtrelerle ilgili soruya gelinde: 



Sanırımbir bakıma az önce-bunun için de geçerli 
olan bir örnek vermiş oldum. "Kültürel değişim _ 
konusunu düşünürken göz önünde bulundurulması 
gereken bir şey, mutlaka 'ticaret' metaforunu 
kullanmak gerektiği. Yabancı bir pazara bir şey 
götürürken -.ki Türkiye'den kültür ihraçederken 
yaptığınız tam da budur-- o pazarın talep ettiği 
bir şeyi arz etmek zorundasınız. O pazarın 
izleyicisine bir miktar tanıdık gelecek ki ürün onu 
biraz kavrayabilsin, en azından bütünüyle 
yabancılık çekmesin. Aynı zamanda, sunulan 
ürünün alışıkoldukları tarzlardan biraz farklı da 
olması gerekir. Yoksa doğrudan o ülkenin yerli 
malıyla rekabete girmiş olursunuz. Burada karşı 
karşıya bulunduğunuz soru.., kiminle ticaret - 
yaptığınız konusunda açık seçik fikir sahibi _ 
olmada baş gösteren problemler. Iş yaptığınız 
kişiler çoğunlukla götürdüğünüz ürünün nasıl bir 
bağlamdan çıkıp geldiğini bilmiyorlar. Dolayısıyla. 
evet, “filtreler var. fakat bu filtreler, genelde, . 
ihracatçılarda var olan türden bir paranoyanın 
zannettirdiği kadar önyargılı değiller. Ama bunlar 
yine de var. . 

Daha önce söyledim, diğer konuşmacıları 
dinlerken bu konferans için biraz fazla kötü bir _. 
hayat yaşamış olduğumu düşünüyorum. Bundan 
kastettiğim şuydu: Kariyerimin ilk on yılını .bir 
reklam ajansında geçirdim. Ve her zaman, bir” 
şeyin birine nasıl satılacağı konusuna ilgi _ 
duydum. Fakat bu 'şey'her zaman elle tutulur bir 
şey olmuyor. Burada sözkonusu olan 'şey._halkla 
ilişkiler. Benim gelişmekte olan ülkelerle ilgili 
olarak hissettiğim bir şey de -- ve bunu çok açık 
bir biçimde söyleyeceğim-- çoğunlukla halkla 
ilişkiler konusunda aldıkları bilgilerin yetersiz 
olduğu. Şimdi, ilk bakışta bu. kapitalist ruha 
teslimiyet gibi durabilir. Belki öyledir de. Fakat 
ben bu katı ve acımasız doğrunun bu konuları 
düşünürken mutlaka dikkate alınması gerektiğine- 
inanıyorum. ' . 

Bu sorunu en büyük zerafetle. son derece pratik bir 
biçimde ve hiç kuşkusuz dahiyane bir tarzda çözen 
ülkelerin başında Fransa geliyor. Paris'e her 
gidişimde, Bay Alaoui'nin yönettiği türden 
kurumları her görüşümde Fransa’ya imreniyorum. 
Fransa'nın geleneksel olarak, yabancı kültürleri . 
kabul etm-e konusunda geliştirdiği modelleri keşke 
diğer ülkeler de izlese diye düşünüyorum. 

MARCIA TUCKER 

Ben o kadının karşısında erkek konusu ile ilgili 
soruya kısa bir cevap vermek istiyorum. 02k1'sm1n'v 
kime cevaben söylendiğini sanırım anlıyorum. 

Ben, ikili karşıtlıklardan kurtulma gereğin-den söz-- 
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ettim. Kadınların olduğu gibi erkeklerin de 
feministkonu ve pratiklerle derinden ilgili 
olduklarını belirttim. Aslına bakarsanız. benim. 
”konuşmamın çok küçük bir kısmı feminizmle _ 
ilgiliydi. Büyük kısmı, cinsiyetten çok ırk ve sınıf” 
konularma ayrılmıştı. Niçin fenıinizm veya 
kadınlardan her söz edişimizde sanki erkeklere - .. 
karşı bir şey söylüyormuşuz gibi algılanıyeruz? 

JORGE GLUSBERG 

Bu oturumu. ülkemi-n başlıca yazariı ve=-şairi olan 
Jorge Luis Borges'in bir öyküsü ile. kapatmak 
istiyorum. 

Bir Sanatçı yıllarca ve yıllarca resim yapmış. 
Yaşlanınca eski bir tuval seçmiş resimleri-ni 
yapmak için. Öldükten birkaç yıl sonra birisi onun 
resmini bulmuş. Bakmışlar ki resimde nehirler, 
göller, katedraller, küçük evler, atlar ve kuşlar, 
tepeler ve bulutlar, kelebekler ve ağaçlar, ve bütün 
resim bir labirente benziyor.-Ama daha dikkatli 
bakınca görmüşler ki bu labirent resmi ressamın 
kendi yüzünün çizgilerinden oluşuyor. 

Teşekkür ederim. 
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İKİNCİ GÜN BİRİNCİ OTURUM 

' DEMOKRATİK TOPLUM 
"YAPISINDA KULTUR VE 
PARÇALANMA “ ' 
”Oturum Başkanı: Murat Belge 

oTURUM SUNUŞU 
MURAT BELGE 

Günaydın efendim. hoşgeldiniz. Oturum 
yöneticiliği benim çok alışık olduğum. bir şey değil., 
inşallah altından kalkarım. Bu ilk açılış 
konuşmasınıda çok kısa tutmak istiyorum. .Bizim f 
Klasik Türk Müziğinde biliyorsunuz, "taksim." diye 
bir şey vardır: Bir enstrümanı çalan insan hangi 
makamda çalacak ve şarkı söylenecekse onun _ 
notaları üzerinde gezinerek dinleyiciye daha ç o k '  
31113 çalacaklara da bir tür ses haritasını çizer 
dolaşılacak, gezilecek yerin. Şimdi, ben de. 
demokratik toplumlarda parçalarım-.e kulturel 
üretim gibi konular üzerine bUyle kısa bir açış 
taksimi yapmakla yetineceğim ' 

Bu taksimde kendi başımdan geçmiş iki olayı 
anlatmak ıstıyorum çağdaş dünyada genel olarak: 
entelektuel uretim kültürel Uretim sorunları 
çerçevesinde 

19389 oncesinde, yani sosyalist blok çokuntuye 
uğramadan önce Ingiltere'de basının geleceği 
üzerine bir seminere çağrılmıştım. Bu seminerde 
_Doğu _Avrupa' dan gelenler vardı. Batı Avrupa dan 
kenuşanlar vardi. Konuşmaların sonucunda sıra-' 
bana geldiğinde. sonuna doğru şöyle bir şey çıktı 
ortaya: Doğu Avrupa'dan gelenler "Devletin 
güdümünde olan bir basından iyi olan hiç bir şey ' 
“çıkmaz" dediler. "Burada düşünce özgürlüğü _ 
yoktur, sansür vardır, hiç ümit yoktur böyle bir" 
basından." Batı'dan. kapitalist ülkelerdengelen ' 
konuşmacılar da. "Sermayeye dayalı bir basından 
hiçbir iyi şey beklemeyin" dediler. "Böyle bir basın 
sadece sermayenin mantığına göre hareket eder,. iş 
dünyasına mahkumdur, reklam alması lazımdır. 
onun için gerçekleri açıklayamazsiniz. Ayrica 
kaliteyi tutturamazsıniz. Ancak, devlet 
sübvansiyonu olursa bizim gibi toplumlarda 
kaliteli bir basın ortaya çıkabilir." 

Şımdı bu iki dünyada yaşayan insanlar, kendi 
dünyalarından epey ümidi kesmiş.- ama 1111111 
dünyada belki bir çiizüin var diye bir ümit- 

bıesliyorlardı. Türkiye gibi bir yerden geldiğimiçın 
...herhalde S.Ovyetik bir kapitalist toplum diye ' 
_tai'iımlayabiliiriz Türkiye'yi devletçiliğiyle. 
vesairesi_yle—- benim açımdan bakıldığında iki ; 
tarafta da ümit yoktu ve ben de bunu söylemeye 
çalıştım. Bu iş. ne sermayeye dayanarak doğru. 
dürüst olur, ne devletle olur; olursa sivil toplumla . 
olur. Ama. o da yek ortada. Dolayısıyla. epey 
ümitsiz bir manzara çıkıyOrdu. 

Ikinci anlatacağım clay. 1989'sonras'1nda. . _ 
1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından kısa bir . 
'zaman sonra ki, 0 sıra bütün dünyada son derece 
iyimser olumlu bir hava esiyor. Gene İngiltere' de. 
daha doğrusu Iskoçya' da, Glasgow' da British 
001111511111 düzenlediği bir büyük sanat 
jsempozyumu oldu Arts Without Frontiers [Sınırları 
Olmayan Sanat] diye bir isim altında. 

"Bu konuşmalara, 'bu toplantıya hakim olan hava.-: _ 
Avrupa'nın artık bloklardan kurtulmuş olması. tek 
ve. özgür bir Avrupa kurulabilmesi umudu ve böyle 
b_ir _Avrnpa'da kültürel üretim ne olacak'? Işte 
bunun tartışılması. Yani. bildiğimiz şekliyle 
sosyalizmin »ki işte bence sosyal-izm olmayan bir 
Sosyalizmin yıkılmasından sonra ortaya çikan . 
yeni dünya ve burada kültürel üretim sorunları. 

Ilk ağızda dikkat. çeken bir olay bu toplantıda: ' - 
Britanya-'da yaşayan çeşitli Asyalı, Güney - 
Amerikalı. Afrikalı sanatlarla ilgili insanların—,- . 
burada gösterdikleri biraz telaşlı tepki idi. .Çünkü. 
bu telaş anlaşılır bir şey: herkes bir Avrupa lafı .. 
tekrar ediyordu ve "Avrupa" dedikçe. sanki 
insanlar çiçek açiyorlardi. Avrupa içinde yaşayan; 
ama. tam da Avrupali olmayan,. hâlâ Avrupali 
sayılmayan bu siyah insanlar hemen kendileri için 
bir uğursuz gidişatın başlayabileceğini . 
hiss-”etmişlerdi. sezmiçlerdi. Onlar. bizim de içinde 
”olduğumuz renkli, çeşitli Avrupa diyorlardı.-Tabii,. 
onlarin dışında, yeni Avrupalıların içinde de aynı 
şeyi savunan vardı; fakat. bir de kendisi olarak 
tanımladığına uymayani, dışarı itmeye taraftar bir 
Avrupa'nın da oluşmaya başladı-ğı hissediliyordu 
orada. Bu sevincin ardinda Doğu. Aepa'nııi 
kurtulmuş olması vardı. Fakat, Doğu Avrupa'dan 
çok insan yoktu tcplantıda. 

' Önemli sorunlardan biride,. hep olduğu gibi. 
ı ı ı ı ı  

fakat. bu kültürel üretim nasıl finanse: edilecek-'? 
Hangi fonlarla biz kültür yaratacağız'? sorusu. 
Çünkü, çağımızda kültürel üretim, Özellikle birçok 
dalla-rı. sinema başta gelmek üzere. gerçekten 
pahali şeyler oldu. Kaliteli üretim olsun diye,. 
birçok teşvikler. şunlar. bunlar. Fransa'da Sinema 
destekleniyor; ama, sonr-a bir başka Avrupa 
Topluluğu raporu okuyorsunuz ki, 'şu kadar para 
harcanmış; bu kadar ion verilmiş, sonuçta şu 



kadar" film çıkmış ve dogrusu çok “de göz. 
doldurucu bir şey yok. 

Fon bahislerinde bir oturum da, "özel teşebbüsün 
yardımı ne olabilir-'?" konusundaydı. 
Konuşanlardaı—ı birisi de, büyük reklam şirketinden 
bir genç adamdı. Konuşurken, bir yandan slaytla 
bir şeyler gösteriyor, şirketinde brifing verir gibi. 
Ama. gayet basit şeyler yazıyor. Mesela, işte 
"Şirketlerle konuşurken daha dikkatli olmalısınız.“ 
diyor, slaytla "daha dikkatli" diye bir yazı 
yazılıyor. Bizim gibi, böyle ikiden, üçten fazla» şey 
aklında tutamayacaklara unutmaması için bir ' 
iyilik düşünmüş adam. Ozet olarak söylediği de. 
şu: "Bizim gibi'büyük şirketler, artık kendi dünya 
görüşlerine sahiptir. Yani. bizi böyle herhangibir 
şirket falan gibi almayın, kültürel üretimde 
bulunmak isteyen insanlar. eğer şirketleriiyi 
tanırlarsa, onların dünyaya nasıl baktıklarına, 
hangi değerlere öncelik verdiklerini daha iyi 
bilirl'erse, projeleriyle bize geldiklerinde, burada 
daha yakın ilişkiler kurulmasını sağlayabilir. 
Mesela, bizim şirket çevre konularında duyarlıdır" 
diyor. "Ve buralarda daha yaratıcı olması gerekir 
kültür adamlarının" gibi bazı taleplerde 
bulunuyor. 

Bir de, bir örnek anlattı son olarak. Kendisi sık sık-' 
Odessia'ya gidermiş. Odessa'da çok iyi bir 
orkestra, opera falan varmış. Orada tanıdığı 
insanlara, "Niçin burada bir müzik festivali 
düzenlemiyorsunuz?“ demiş. Anlattığından bizim 
anladığımıza göre, Odessa'daki insanlar çok 
etkilenmişler bu öneriden ve dehasına çok hayran 
kalmışlar bu genç arkadaşın ve "Aman, çok iyi 
olur" falan demişler. Fakat sonra dövünmeye 
başlamışlar; çünkü, Odessa'da böyle bir festival ' 
olursa. gelecek insanları ağırlayacak turistik 
tesisler yok. "lşte, () zaman daha yaratıcı olun 
önerisini yaptım" dedi ve slaytta da bunu yazdı 
"Daha yaratıcı olun". Medyayı kullanarak, buraya 
insan çağırmadan, yani dinleyici çağırmadan, 
televizyon yoluyla bir enternasyonel festival 
yapabilirsiniz dedim, işte bu çok beğenildi" filan 
diye.- anlattı. 

Neyse, bu konuşma bittikten sonra bir genç kadın, 
geldi. Ne işle uğraştığını bilmiyorum ama, belli. 0 
kültür üreten gruptandı. Kısaca söz aldı ve "Bir 
şehirde, bir yerde bir kültürel festival olacaksa. 
buna kültür adamları kendileri karar verirler, 
pctansiyellerini ölçerler ve biz bunu yapabiliriz 
derler, yaparlar. Reklam şirketlerinden adamlar-a 
düşmemeli hangi şehirde nasıl bir festival olacağı" 
dedi. Saatchi and Saatchi cevap verdi, "Ben, size 
şirketlerin dünya görüşleri olduğunu-. 
duyarlılıklarını anlatmıştım. Işte bu yorum da 

. beni kanıtlıyor. Bu gibi şeylere dikkat etmeyen 
'kültür adamları, gördüğünüz gibi bazen kendilerini 

47" 

Avrupa" 

besleyen eli" ısırabıliyorlar“ diye bir cevap verdi. ' 
.Zaten bu cevapla da o otorum bitti. Birkaç kişi 
"Yuh" dedi falan ama, çok da fazla bir tepki . 
olmadı. 

Şimdi ben de slayt makinesi olsaydı, "Doğu __ 
çoküntu " "Kapitalizm" "özel teşebbüs" 

falan gibi başlıklar yazardım. Ortaçağ“. Rönesans 
zamanında san-atçılara meseniik etmiş 
aristokratlar bile, herhalde bu Saatchi and 
Saatchi'den gelen adam kadar, "Besleyen eli ısırdı.. 
bilmem ne yaptı" falan gibi küstahlık derecesine 
kolay kolay erişemiyorlardı. 

Evet benim açış taksimim bu. Sanıyorum, şu 
ortamda, şu koşullarda, bu öğelerle, bu faktörlerle 
kültürel üretimde bulunmak gibi bir sorunla karşı 
karşıyayız. 

Şimdi ben. mikrofonu birinci konuşmacının 
Cornelius Castoriadis-'e bırakıyorum. Buyurun nay 
Castoriadis. 

BİLDİRİLER; 

cennetine casronmnıs 

Demokrat Toplumda Parçalanma ve 
Yaratıcılık 

Burada olmaktan ve esasen Türklerden oluşan bir 
topluluğa hitap etmekten mutululuk duyuyorum. 
Ömrümde ilk defa eli-me geçen bir fırsat bu. Murat 
Belge'nin ortaya attığı sorular hem pratik 
açısından hem de somut siyaset açısından son 
derece önemli. Fakat ben burada temel birtakım 
sorunlara değineceğim; sizlerden de dikkatle. 
dinlemenizi isteyeceğim çünkü yer yer Oldukça 
fırtınalı sulardan geçeceğiz. 

Önce, izlemede kolaylık olsun diye, konuşmamın 
bir çerçevesini vereceğim sizlere: Demokratik bir 
toplumdaki kültürün. demokratik olmayan bir 
toplumdaki kültürden asal bir biçimde farklı 
olduğunu hangi anlamlarda söyleyebiliriz? Bu 
sorunun cevabını, Batı dünyasında kültürün. 
kabaca büyük devrimlerin arifesi 1870 ile i950 
arasında geçirdiklerine işaret ederek Vereceğim. 
'Zaman el veririse, bugünkü durumumuzdan da söz 
edeceğim. 

Önselikle. "kültür" ve "demokrasi_"_den ne _ _ _ 
kastettiğimi açıklayayım. "Kültür“d'en Ice-etim, bir 
toplumu ötekinden ayırt etmede de 
kullanabileceğimiz. insanların toplum olarak 
Örgütlendiklerinde giriştikleri faaliyet ve ilişkilerin. 
tümü değil. Kelimeyi ben daha çok bu çeksene 
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kavram. ile Fransızların kullandığı anlamdaki 
"kültür“ karışımı bir anlamda kullanıyorum.. en 
sonuncu anlamında, manevi faaliyetler demek 
oluyor. Bir toplumda, işlevsel ya da faydacı olan 
her şeyin ötesine geçen ve o toplumun bireyleri 
tarafından kendine olumlu yatırım yapılmış.. gözle. 
görünmeyen boyuttaki şeylere “kültür" diyorum. 
Bir başka deyişle --ve tabii, eğer böyle bir ayrımı 
yapmak mümkünse-- kültür bir-toplumun şiirinin 
sense hayali boyutuyla. örneğin, bu boyutun 
yapıtlarda. işlerde ve salt toplumsal işlevin 
ötesine geçen davranış biçimlerindeki 
tezahürleriyle ilgilidir. 

Öte yanda ise demokrasi, sonsuza dek 
tartışılabilecek bir kavram. Bunun nedeni önce 
demokrasinin niteliğiyse, ikinci olarak da, çok 
uzun süre kavramın çarpıtılarak --hatta ırzına 
geçilerek-- demokratik olduğunu iddia eden farklı 
tip rejimler tarafından kullanılmış olmasıdır. Kısır 
tartışmaları önlemenin en kesin yolu. bence, bu 
sözcüğü ilk ortaya atan eski Yunancadaki 
etimolojik anlamını hatırlamak olacaktır. 
'De-mokrasi.’ Demcs'un Kratos'u anlamına 
gelmektedir. yani, halkın iktidarı. Filolojiuin siya-si 
sorunları çözme gibi bir erki tabii ki yckturfakat 
en azından şu önemli soruyu düşünebilmemizi 
sağlar: Bu gezegen üzerinde bugün. nerelerde 
hakikî anlamda bir demokrasi mcuttur'? Halkın 
iktidarın-ın nerelerde gerçekleştiğini görüyoruz? 

Tabii. çcğu anaya-sa halkın egemenliğini olumlar. 
Anayasalar çoğunlukla egemenliğin halka ait 
olduğunu yazar. Hakikatte gördüğümüz ise, bu 
egemenliğin nominal olduğudur. Dolayısıyla, 
rejim-lerin demokratik oldukları için kendi 
kendilerini kutladıkları Batı ülkelerinde aslında. 
liberal Oligarşi rejimleri egemendir: yani, hukuki. 
platformda garantilenmemiş ya da temin 
edilmemiş olmasına rağmen, buralarda 
azınlıkların iktidar ve egemenlik sahibi olduğunu 
görüyoruz. Bu azınlıklar, tabii ki. iktisadi gücü 
ellerinde tutan kişilerden oluşmaktadır ve 
bugünkü toplumlarda. iktisadi güç hemen siyasi 
iktidarı beraberinde getirmektedir. Bir teleVİzyo'n 
kanalı aracılığıyla ya da bir gazete aracılığıyla 
iktidardasınızdır ve tüm mesele de burada 
özetlenir. Siyasetçilere doğrudan ödeme yapmak 
zorunda değilsinizdir. Oligarşiler aracılığı-yla, - 
iktidardaki siyasi partilerin bürokrasileri . bir 
ölçüde devlet bürokrasisi aracılığıyla- vej medy-ayı 
yöneten kişiler aracılığıyla yönetimdesinizdir. 

Bu gerçekliğin karşısına. tüm yurttaşların 
yönetimde etken olduğu, kendi hukukunu,-_ 
kurumlarını, ölçüt, değer ve anlamlarını kurduğu 
bir otonom toplum“ olarak demokratik toplumu 
çıkarmak istiyorum. Bu tür otonomi veya- 
;.üzgürlük, bireylerin otonomi ve özgürlüğünden 
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kaynaklanabilir. .Fakat bu bireyler, bugünü-n Batı ' 
taplumlarında olduğu gibi savunma halinde vera 
”negatif bir biçimde var olamazlar. Burada tek 

"istisnaî koşul, topluluğun kendisinin bizzat 
etonem durumda olması, bir başka deyişle,. siyasi 
teplııluğun, gücünü ve. iktidarını kullanırken- 
b'ireylerin otonomi ve özgürlüklerine saygılı 
kalmasıdır. 

Bu anlamda bütünüyle otonom olmayan 
“toplumların yaratılıp ortaya çıkmaları ve aynı 
zamanda insanlığın () andan önceki tarihiyle tam 
bir kopuş meydana getirmeleri tarihte iki kere yer 
alan bir olgudur. Bu olgu ilk defa eski Yunan 
Peiis'inde- demokrasinin ve felsefenin ortaya 
çıkışıyla, ardından birkaç yüzyıl sonra Batı 
Avrupa'da gerçekleşmiştir. Gerçekleşen, benim 
heteroncm olarak tanımladığım ve geçmişin. 
egemen toplumsal, tarihsel. olarak kurumlaşmış 
rejimlerle tam bir kopuş idi. Heteronom 
toplumlarda, dinsel yönetim altındaki 
.tuplumlarda. tüm diğer değerlerin, normların-'ve" 
anlamların olduğu gibi hukukun ve kuramların da 
meşruluğu toplumun dışında olarak, toplumu 
aşan bir şey olarak gösterilir. 

ISterseniz, en güzel, en saf ve klasik örneklerden 
birini, Ibran kanununu ele alalım. Orada. Tanrı'nın 
tam anlamıyla, somut bir şekilde, yasanın yazılı 
alduğu levhaları. "Bu. kanundur ve bu, adildir ve. 
buna karşı olan herşey adaletsizdir," diyerek, 
Musa'nın eline verdiğini görürüz. Böylebir 
durumda ve böyle bir toplumda, tabii, kimse; var 
olan kurum ve kanunla-rı sorgulama cüretini 
gösteremez. Bunun da ötesinde, algılanması son 
derece kolay olan birtakım sosyolojik 
mekan—imalar aracılığıyla bireylerin önceden 
kurgulanmış hayatlarına anlam verilir ve böylece- 
bu anlam da emniyet altına alınmış olur. [naneli 
bir Musevi, Hıristiyan veya Müslüman ya da,” 
hatta. Hindu iseniz. tüm durumlarda ne yapmanız 
gerektiğini bilirsiniz. Neyin doğru. neyin yanlış 
olduğunu bilirsiniz; hayatınızın anlamının ne 
elduğünu bilirsiniz ve tüm bunlar sorgulanması 
mümkün olmayan .bir metinle garanti altına“ 
alınmıştır. 

Dolayısıyla, bu tip heteronom ya da geleneksel 
taplumda. adına "anlamların ifadeleniş tarzının 
bütünselliği' diyebileceğimiz bir olgudan söz 
edebiliriz,— çünkü söz konusu. bağlamda asal 
siyasal kurumların, kolektif ifadelerin. toplumsal 
imgelemin aldığı şekillerin sorgulanmasına yer 
yoktur ve de, ayrıca, tüm etik ve estetik sorunla-r. 
ö'needen çözümlenmiştir. Herhangi bir durumda.- 
Damn yapmanız gereken, Kitap'ta ya da ataların. 
”aöy'leminde anl-atılmıştır. Aynı durum neyin güzel 
neyin çirkin olduğu gibi bir sorun için de geçerlidir. 
Ben.-ların hepsi-gelenektarafından verilmiştir:. 
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Yanlış anlaşılmak istemem. Öncelıkle içimizde 31111" 
alan tüm tarihsel ve coğrafi taŞralılıktan 
kurtulmalıyız. Otonom olmasalar bile otonomi - " 
kazanmak için çabalamakta olan toplumlar 
dünyanın belli birkaç bölgesinde birkaç yüzyıldır 
vardırlar. Bildiği-miz şekliyle, anlam “taşıyan 
kurumları ile insanlık ise yüz bin yıldır vardır'. En 
eski ölü gömme adetleri (yani, bu garip kurum. 
ölüleri atıvermek, yemek veya leş hayvanlarına 
vermek yerine gömmek gibi .bir adet) seksen bin 
yıl kadar geri gider. Tüm bu toplumlar daha önce 
tanımladığım anlamıyla heteronc'ımi altında 
yaşamışlardır ve, tabii ki son derece de yaratıcı , 
olmuşlardır Ölümsüz eserler yaratmışlardır 
Bütün yapmamız gereken dinsel sanata-, örneğin,-- ' 

* dinsel mimariye, dinsel şiire bir göz atmak 
olacaktır. Geçmişe ait yaralıların çoğu din-91111111. 
Fakat bugün hayranlıkla izlediğimiz Ve ebedi 
değere sahip yapıtların çoğu“, toplumdaki 
kurumlaşmış anlamların ufkuyla sınırlıdırlar. 
Ozlerinde hep kutsala aittirler. Ya kendi içinde 
kutsala ya da siyasi kutsala. Kurumlaşmış 
anlamları tekrarlayıp pekiştirirler. Kut-salın, 
kahramanların, büyük hükümdarların şarkılarını 
söylerler Savaşın dinliliğin veya bu toplumların 
değer verdiği diğer erdemlerin şarkılarını 
soylerler 

Tabii, burada meseleyi çok kabaca tarif ettim.. 
Fakat bu söylediklerimin özünde «62111111111113.131- 
Avrupa. 19111-- hakikî anlamında orta çağlar * 
boyunca, yani Hıristiyanlığın egemenliğinden on ' 
üçüncü yüzyıla kadar, doğru olduğuna 
inanıyorum Bu yapıtlar kurumlaşmış anlamların 
emrindedir ve ayrıca, bireyler orada, hayatlarını 
düzenleyen anlamların döğru anlamlar 
olduklarına, bunların Büyük anlamlar olduklarına 
dair bir emniyet bulurlar-, zira bu anlamla-r .o 
muhteşem yapıtlarda methiyelerini 
bulmaktadırlar. Bu durum genelde 0 
toplumlardaki 'kültürel zamansallık' ile de 
bağla'ntılıdırlar, yani, hayattaki değişimin, 
neredeyse dilin 1111111111 kkadar üslupların kuşaktan 
kuşağa aktarılması kadar yavaş olan temposuyla 
da ilintilidirler. Üslupsal tek bir değişimle 
karşılaşmak için yüzlerce. hatta binlerce yıllık 
sanatsal malzemeyi elden geçirmeniz gerekir;, çin 
gibi bir kültürde ise, yüzlerce yıl süren bir 
hanedanın tüm yapıtlarını devirmeniz gerekir-. Bu 
yapıtları üreten bireylerin adları hiçbir zaman 
verilmez-. Şu veya bu Mısır heykelinin 
sanatçısının kim olduğunu bilemezsiniz.. Eski 
Mısır konusunda uzman değilseniz, büyük 
olasılıkla, onsekizinci hanedan döneminden bir 
heykelle yirmi ikinci hanedan döneminden bir 
heykeli ayırt edemezsiniz. 

Mükemmelleşmemış ve tanı anlamıyla gelışmış 
bir. şekli, ne eski Yunan'da ne de katı Avrupa da.... 

hiçbir zaman var 11111117111191'19111-~ tamamlanmamış 
şekillerine bakmak üzere ve onu sade-ce bir 
başlangıç, bir esin, bir vektör veya bir eğilim 
olarak incelemek üzere bile olsa demokrasi 
“soranuna dönecek olursakise. orada. bu yukarıda 
anlattığım topluma göre radikal bir değişimin söz ' 
konusu olduğunu görürürüz. Şimdi, bunu _ _ 
kavrayabilmek için, biraz sabredip benimle küçük 
bir felsefi gezintiye çıkmanız gerekiyor. 

Kendi içinde 'Varlıfk filozofların söylediği gibi. 
kaostur. uçurumdur, nıhıl dır Fakat Varlık ayni 
zamanda yaratıdır da. Latince bir ifade 
kullanacak olursak önceden belirlenmemiş bir 
biçimde ve içinde yaşadığımız düny-anın biçiı'nini 
tayin etmek üzere Kaos'un üzerinde kurulan bir kis- 
form.-andı“ 'dir. Aynı şekilde. varlık'a katılan 
bireylerin her biri 'kendi'içinde', bireysel nlar-ak, 
ayrı ayrı --toplumda ise topluca-- kaos: ve 
boşluktur; ruhumuz kaotik ve düşkündür. ”Bü, 
özellikle hayal gücüne sahip varlıklar olduğumuz- 
için ve bir araya geldiğimizde ortaya çıkan 
topluluklardaki yaratıcı, örgütleyici güç toplumsal 
hayal gücünden çıktığı için. böyledir. Fakat aynı 
zamanda. bireysel olarak da toplu olarak-dar, 
bizl—er de vis formandi'yizdir. Varız. şekil verme,, 
düzen kurma. düzeni oturtma gücüne sahibiz. Aynı; 
zamanda libido form-endi 'ye de sahibiz; ya'ni, 
biçimlendirme, yaratma ve şekil verme arzusuna 
ya da tutkusuna. Ben buna insanmş_iirsel öğesi"- 
diyorum. Genelde ön planda tutulan 'akıl' ise 
bunun Sadece bir ürünüdür. .. 

insanlar daima dünyaya bir anlam vermekıielıerler, 
hatta kendilerini bunu yapmaya mecbur 
hissederler. Alabileceği 'tüm şekillerle birlikte bu 
anlamlandırma faaliyeti. işte böyle, her toplumun 
giriştiği türden bir dünyanın ögelerini yaratma-. 
dünyayı halk etme eylemidir. Toplumda belirenya 
da bizim bizzat belirmesini sağladığımız her 
ortaya çıkışı, hatta bireyde belireni bile,. sürekli 
olarak bir evrene, kozmosa entegre etme-- çabası 
vardır --tek bir düzene ya da mümkün olduğu 
kadar bütünsel bir düzene entegre etme. 

Kaosa şekil vermek. Daha önce kullandığım 
anlamda 'kültür'ün belki de eniyi tanımı budur. 
Bu tanım. özellikle sanat dediğimiz şeye 
uygundur. Bu form yapıta verilen anlamveya 
ifade gücüdür. 'Burada 'ifade gücü 'ııden ne 911 
sıralar alındığı anlamıyla fikri ne de temsılıyen 
kastediyorum. Daha çok, temsiliyetin, arzunun, 
duygu veetkinin birlikteliğini kastediyorum. 

Tabii., uzun süre. din bunu gerçekleştirmeyi 
başardı. Herhangi bir dinde —özellikle bizlerin 
bildiği dinlerde dünyanın temsili, dünyanın 
Tanrı' nın yarattığı bir şey oldugu düşüncesi ile bir 
tür. Tanrı gibi olmak aziz olmak Tanrı' nın 
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yapmamızı istediği şeyleri yapmak arzusu vardır. 
Fakat, dediğim gibi, dininbunu yaparken başarılı 
olup olamayacağı, yarattıklarına aşkınlık 
garantisi verip vermemesine bağlıdır. Bunu, her 
şeyin insa“ eseri olmadığını, bir yerlerde müthiş 
bir güce sahip bir varlığın tüm varlığın ve 
anlamın kaynağını oluşturduğunu ve yine aynı 
varlığın dış dünyayı olduğu gibi toplumu da 
düzenlediğini söyleyerek gerçekleştirir. Bu, 
anlamsal bütünlük sağlar; bir anda, her şeyin 
yaratıldığı bir anda mutlak biçimde. ortaya 
konulmuş olan bir anlamın bütünlüğünü sağlar. 
Örneğin, tek tanrılı bir dinde bu varlık Tanrı'dır. 
Tanrı yalnızca karıncalarla yıldızları değil, 
doğruyu da yaratmıştır. Herhangi bir gerçek 
dinde, ebedi doğrular addedilen doğrular da 
Tanrı'nın yaratılarıdırlar. Dolayısıyla, Tanrı 
anlamı yaratmıştır ve bize düşen,. uğraşıp bu 
anlamı deşifreetmektir. Bu. nedenle, vis formandi 
diye adlandırdığım şey her toplumda kıstırılıp 
denetim altına alınır, aynen libido formandi'nin, 
yani yaratma tutkusunun denetim altına alındığı 
gibi. Eğer ortada muhteşem ve de mucizevi olan 
bir şey varsa, o da. insani yaratıcılığın bir şekilde 
bu denetimden kurtularak Hint tapınakları, Bizans 
kiliseleri ya da Islâm camileri gibi yapıtları ' 
gerçekleştirebilmesidir. 

Demokratik bir duruma ulaştığınızda, 
mükemmellikten ne kadar uzak olursa olsun, daha 
o anda anlamın garantisi yok olur. En azından 
toplumsal alanda insanlar çaplarının istediğine 
inanırlar —-daha doğrusu. canlarının istediğine 
inanma hakları vardır-— fakat toplum 
inananlardan oluşan bir birim değildir. Özgür 
bireylerden oluşan bir toplumdur. Bu, anlamın 
bütünselliğinin kırılması anlamına gelir. Insan 
toplumuna şekil verme gücü ve arzusu iade 
edilmiştir. Bu sadece kolektif düzey-de değil 
bireysel düzeyde de söz konusudur. Bu durumun 
gerçekleşmesi son derece güç bir atılımı gerektirir- 
ve Sanırım şu anda içinde bulunduğumuz güçlükler 
de bundan kaynaklanmakta. Böylesi bir adım, 
Varlık'a içkin bir anlamın bulunmadığı önermesini 
olumlamak ve bunu söylemekle olur. Varoluşta. 
insanlık tarihinde veya toplumda veya bireysel 
hayatımızda önceden belirlenmiş hiçbir anlamın 
olmadığını söyleyerek. Bu da demektir ki,bu 
anlamı biz kendiıniz yaratırız, yaratmak 
zorundayız. Ve yarattığımızın hiçbir dayanağı 
yoktur. Yaratırken durduğumuz yer bir uçurumun 
kenarıdır ve o uçurumun olduğu gibi en yüce 
yapıtlarımızın da er ya da geç 0 uçurumun dibini 
böyle-yanağının farkındayızdır. 

Insan olarak, yalnız olduğumuz anlamına. gelir bu. 
Aynı zamanda insani olan, söylediklerimize kulak 
verecek ve d anlarımızı kabul edecek bir 
insanüetüyle diyalog-söz konusu değildir Yalnız 

5 OI 

“f-_—_—_-,—_—.—_—_-_-'_—_—_T.—_ __._ı. -'—_:,j-;. ..: 2 - _;_z - _ . ; .- F--.-..-..--_-__._ _ ...—_ .. l — î  ._.  ., _ __- ; _  _ _ ,. .. ; _- _- _- - -_. - -  

.fakat solipsizme kaçmadan varız-, çünkü başka 
insanlar ve başka toplumla-r da vardır. 
Böyle bir durumun insanları ve toplumları intihara 
götürebileceği düşünülebilir. Fakat bunun tersi 
doğrudur. Bana öyle geliyor ki, Yunan'ın klasik 
çağı diye bilinen () fantastikyaratı gerçekten var 
idiyse eğer, bunun nedeni -—en azından M.Ö. 5. 
yüZyıla kadar-»— Yunanlıların ölümden sonra 
hayat olmadığını, olsa bile dünyadaki hayattan 
çok daha kötü olacağını bilmeleri sayesinde var 
idi. Tanrılardan umabilecekleri hiçbir şeyin 
olmadığını biliyorlardı. Homeros ve Hesiod'un 
anlattıkları şekliyle tanrılar kötü ruhludurlar ve 
insanlara imrenirler. Paradoksal bir biçimde bu, 
insanları hakikaten, orada. ve o anda, bu dünyada 
ve. bu hayatta yaratmak Ve eylemde bulunmak 
üzere serbest ve özgür bıraktı. 

Aşağı yukarı aynı süreç Batı düny-ası dediğimiz 
coğrafyada ihtilaller döneminde yaşandı. Şimdi 
izninizle biraz bunu açıklayayım. Batı dün-yaşıma 
en dar anlamında modern devresini şöyle bir 
düşünün, diyelim ki, başka birtakım sorunların 
belirdiği, 18. yüzyılın bitiminden 1950'ye kadar 
olan dönemi. Yine aynı şekilde, fantastik oranda 
ve, inanılmaz yoğunlukta bir form yaratıcılığı tüm 
insani faaliyet alanlarında egemendi. Geniş 
olmayan bir coğrafi alana sıkışmış ve çok kısa 
'süren bir tarihsel an içinde baş döndürücn hızla 
yer alan değişimler ve kendini değiştiren yaratı. 

Bu durumlarda anlam nasıl bir değişimden geçti'?” 
Örneğin, Bizanslı bir ikona ressamı (ve 
hatırlatırım. yüzyıllar boyu ikonalar aynı şekilde 
resmedildi; Meryem'i hayatının filanca döneminde 
resmediyor idiyseniz eğer, han-gisi olursa olsun,. o 
dönemin nasıl resmedileceği ruhban tarafından 
önceden belirlenmişti) dini için, Tanrı için 
çalışmaktadır. Yapıtının değeri de işte tam burada 
yatar; üstelik, inananların bu yapıtlara hayranlık 
duymalarının nedeni de budur: Yapıtın kendisinden 
çok onun ilettiği aşkın anlama hayranlık duyarlar. 

19. yüz-yılın sonlarına geldiğimizde ise nedir 
Sanatçıyı, yani yaratıcıyı hareket ettiren? 
Kuşkusuz, bu türden. bir inançlılıkdeğil. Bu 
noktaya gelindiğinde bir tür özgürlük 
sarhoşluğundan, ama ayık bir sarhoşluktan söz 
edilebilir. Bu özgürlük, yeni şekiller yaratma 
özgürlüğüdür. 0 şekilleri kendi içlerinde, kendileri 
için araştırma özgürlüğüdür. Bu özgürlük bir 
nesneye bağlıdır. Bir arayıştır ve en büyük 
tezahürlerinde bu arayış şeklin içinde anlamın,; 
belirmesiyle vuku bulur. 

Kışacası, sanatçıların özgürlüğü form yaratma 
özgürlüğüdür ve bu “özgürlük örnekbir 
özgürlüktür; kuşaklar boyunca hep aynı şekilde 
“dee-vam- ettirilidiğinden değil, fakat bir tür ölçüt ve 
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paradigma oluşturma anlamın-da, özellıkle-. 
yaratıcı oüretin ve yaratıcı çalışmanın baîşarısnıın 
paradigması. Ben, bu hareketin kendi içinde 
demokrat bir hareket olduğuna. Nani, yaratıcısı 
gerici bile olsa --Chateaubriand, Balzac, Flaubert, 
Dostoyevski, Degas ve diğerlerinin olduğu gibi-- 
herkes açısından özgürleştirici olduğuna 
inanıyorum. Bu form aracılığıyla modern sanal; 
cın-dein ayrılmıştır. Bence, Batı dünyasında üretilen 
son büyük dini eser Mozart'ın Requiem 'iydi. Söz 
konusu yapıtın, Fransız İhtilali'nin dinsizleştirme 
hareketiyle eş zamanlı olması da rastlantı değildir, 
çünkü o tarihten sonra Hıristiyanlık adına içi boş 
tekrarlardan başka bir şey zaten üretilemezdi. 
Fakat, Requiem'in dini karakterinin yanı sıra aynı 
zamanda felsefi bir yapıt da olduğunu 
söyleyebiliriz çünkü yapıt anlam aramaktadır. 
Tabii,. doğrudan 'felsefe' oluşturmaz, çünkü dil-sel 
değildir ve anlamı, felsefenin yöntemleriyle 
araştırmaz. Fakat felsefidir ve aynı gözlemi. ister 
_müzik alanında olsun isterse resim veya edebiyat, 
tüm diğer modern yaratılar için deyapmamız ”söz 
konusudur. Büyük romancılarda, Kafka, Proust ve 
Joyce'da, büyük ressam ve müzisyenlerde bunu 
gör-mek mümkündür. Bunun nedeni belki de 
Sanatçının kendi ölümlülüğünün ve kendisinin 
yaratacağı anlam dışında başka bir anlamın 
bulunmadığının farkında olmasıdır. Bence-bunu 
en “mükemmel biçimde ifade eden sanatçı 
Proust'dur, Yitik Zaman Peşinde’nin sonundaki 
muhteşem bir bölümde. şöyle der: 

"7 Lara/üre ararsam-.ra- croıt ocağa de recommeaaer ringa 
ae aa ”forcee-a doa; ! amme/ı gıf-i? gramere 
Jaipur-zara pee 3 son corps renge-par les mus:- anamm-Ke 
_pâüîpâü' de ' amr/;ama que pagar a vee ian; de science 
az defadıihemeai ım amare a yarrağa tamamı,-1 & perne 
Menüde azabına Via/' seas lensin da kermese " 

[Solucanların yediği bedeninin yapıtının 
uyandıracağı hayranlıktan habersiz kalacağını 
“bilmesine rağmen her parçayı tekrar tekrar çalışan. 
”tanrıtanımaz sanatçı; hiçbir zaman tanınmayacak 
ve daha bugün adının Vermeer olduğu Saptanan 
sanatçının öylesine mükemmel bir bilgi ve 
incelikle resmettiği ..o mütevazi sarı duvar parçası 
gibi..] 
işte bu. yaratıcılığa kendini tam anlam-lila? - vermektir“. 

Öte yanda, bir bakıma halk da temsili bir biçimde. 
bu açılmaya, bu özgürlüğe katılır. Yapıt doğurma 
adımının aldığı bu yeni anlama katılır. Tüm karşı 
kaymalara, engellere ve eleştirilere rağmen bu 
yaratma edimi ancak tüm toplum özgür olduğu 
için gerçekleşebilir ve halk artık tarihte daha önce 
görülmedik bir biçimde yeni büyük yapıtın etken 
muhatabı durumundadır. sanırım burada, 
yalnızoa Batı'nın yaratıcı kişilerine değil. yenı 
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devrimci, öncü yapıtları yaratıcı bir etkenlik 
içerisinde kabul etmeyi bildiği için "son 2.50 yılın 
inleyici veya okur kitlesinin de hakkim teslim 
etmek gerekir. Bu kitlenin yaratıcı niteliği tarihte 
kayıtlıdır. Ve bu da, otonom toplumun büyük 
yaratıcılık toplum olduğunun kanıtıdır. Bu durum 
bugün hâlâ göçerlı midir? Bu yalnız zor bir soru 
olmakla kalmayıp, aynı zamanda riskli ve 
tehlikeli bir sorudur da ve maalesef, kalan 
zamanda bu konuyu etraflı biçimde bugün ele-- 
almam mümkün değil. Dolayısıyla bu sorunun 
sadece bir veya iki yönünün altını çizmekle 
yetineceğim. 

Bana öyle geliyor ki, şu anda modern tarihin, 'belki” 
de tüm tarihin en konformist aşamasından 
geçiyoruz. Herkes bireyin özgür olduğunu 
yineleyip duruyor. Tabii, kuşkusuz, herkesle aynı 
düğ-meye basıp televizyonda her akşam aynı 
saçmalıkları izlemek özgürlüğüne sahipler. Bu 
özgürlük mevcuttur. özgür olduklarını 
sanmaktadırlar fakat çağdaş toplumun _ 
mühendislerinin ürettiği --hem de, ne kadar şeytani? 
olursa olsun bir plana göre ürettikleri değil. 
toplumun otonom mekanizmalarına içkin kapalı- 
süreçlere göre ürettiklerı— anlamların içerisinde; 
hapistirler. 

”Sanatın kendi-si bile giderek daha eklektik bir hal 
almakta, senkretik bir kolaidan ibaret-olup, sözde; 
bir 'öncülüğün' bağnazlığına kapılmaktadır. 
Üstelik, tüm bunlar öndelenmiştir de. Yüz elliyi] 
önce Tecqueviile “demokratik birey' ”dediği 
varlığın vasatlığını anlatmıştır. Nietzsche'yi ve. şu 
sorusunu anımsayalım: "Nihilizm ne dememi"? 
Değerlerin değersizleşmesi, amacın bulunmaması.-_..." 
Evet. amaç yok. Neden yok sorusuna cevap 
bulmak içinse, Spengler'e veya Heidegger'e 
bakabilirsiniz, ta bugüne kadar, 'Poştmodernizm' 
adı verilen bir şeyin kuramcıları addedilen, fakat 
zarureti marifetmiş gibi göstermekten başka hiçbir 
şey yapmayıp anlamın ölümünü, anlatıların 
ölümünü. her şeyin ölümünü ”haber eden. zav'alh 
kuramcıların hepsine bakabilirsiniz. 

Bu durumu değiştirmek mümkün müdür?“ "Bu. 
konuda teksöyleyebileceğim, tarihsel yaratıcılığın 
yeni bir aşama-sına girmezsek değişimin mümkün 
ühmayaoağıdır. Bunun gerçekleşmesi ise ancak 
tüm halkların hakikî demokrat hareketiyle olur. 
Böyle bir yaratıcılığın içeriğinin ne olacağını 
bugün hayal etmemiz imkansızdır. Bunu 
yapmaya çalışmak bile abes olur, nasıl ki.. 
'Klisthcnes ve arkadaşlarının Parthenon 
BPHBBCİ'YHSIDI hayal etmeleri ne mümkündü Heide-. 
-.-a'rzıı “edilir bir şeydi. Nasıl ki. Fransız 
ihtilalcileriyle J efferson'ın- Stendh-al'ı, Balzac, 
Flaubert, Poe, Melville ya da Whitman'ı hayal 
--ctmcieri “imkansız idiyse. Bireysel o'larak rakam 



alanlarımızda yapabileceğimiz tek şey., mümkün 
olduğunca dürüst olup bundan hiçbir-_aşekilde ödün 
vermemek ve bütün gücümüzle yaşanmaya değer 
tek bir hayat tarzının bulunduğuna olan 
inancımıza sarılmak; 0 tarz da, kendine yalan 
söylemeden yaşanacak manevi ve etkili bir 
özgürlüğe dayanan hayattıtır. 

RENE REBETEZ 

Haberci Kurtlar ve Azgın Güvercinler 

'Şu anda tüm dünyada kutlanmakta olan Amerika 
kıtasının resmen keşfinin beş yüzüncü yıl dönümü 
anmaları bağlamında, keşfedildiğinde adı Yeni 
Kıta olan yerin adı hakkında birkaç şey söylemek 
istiyorum. Bu toplantının asal konusu kimlik ve 
kimliğin, nesnelere verilen isimlerden daha önemli 
bir ifadesini düşünmek mümkün müdür? Bazı 
tarihsel olarak kanıtlanmış fakat çoğu kiŞileroıe 
bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarmak 
amacındayım. 

Sierra America, Nikaragua'nın Chontales ilinde 
ihtiŞamla yükselen bir dağ sırasının adıdır. 'Bu 
dağlarda yerleşmiş insanlara bugün hâlâ 
Amerrikos adı verilir. Kendileri, Colombos'dan çok 
önceleri Cape Gracias a Dios adlı bölgede 
dolaşırlardı. 

1502'de, keşfinden on yıl sonra. Golem-bos. bu kıy—ı 
bölgesiyle Carriari ve Caramburu yörelerini ziyaret 
etti. Colcmbos'dan önce Italyan coğrafyacı “ve 
denizcisi Alberigo Vespucci aynı yerlerde 
dolaşmıştı: 1497'de Cape Gracias a Dvios'a 
ulaşmış. Miskitos kıyısı boyunu deniz yoluyla 
izlemişti. Her ikisi de mutlakabu kıtanın adını 
duymuşlardı. Herhalde o zamanlarda da yerliler 
kendilerine Amerrı'kos diyorlardı. Yıllar sonra... 
Yücetan bölgesinin istilasının vak'a nüVisli-ğini 
yapan Ispanyol yazar ve keşişi, Uraba'dan 
Domingo'ya gitmekteyken batan bir Ispanyol 
gemisinden kurtulan denizcinin Yucatan'ın 
kıyılarına çıkıp da yerlilere nerede olduğunu 
sorduğunda, Amerrika cevabını aldığını yazar. Bu 
kelime, yerlilerin dilinde "rüzgarlar ülkesi " 
anlamına gelir. Yerlilerin dili, tabii. Maya diliydi 
ve bu dilin bazı lehçeleri bugün hâlâ Orta 
Amerika'da konuşulmakta Ve bizleri hâlâ "toprak" 
anlamına gelen ge gibi, Rüzgar Tanrısının adı 
olan "hurakan" gibi kelimelerle şaşırtmaktadır. 
"Hurakan" bugün bazı 'Batı' dillerinde hortum adlı 
meteorolojik olaya verilen addır. 

Daha sonraları, Fransız Le Plongeon, Merida 
kentinden, Profesör Jules Marcou'ya bir mektup 
yazar ve "Amerrika adı," [ve ad, bu belgede da 
orijinal şekliyle, yani çift r ve k ile yazılmıştır], 

"Maya, dilinde 'ebefdi rüzgarlarülkesi' anlamına 
geliyor) 'der. "Bazen "ike,’ 'ik' ya da 'ika' gibi son 
ekler 'nefes alan ruh' veya 'hayatın kendisi' gibi 
anlamlar taşıyabiliyorlar." 

Resmi olarak“, yeni kıtaya Amerika adının-. 
kıtanın ilk kaba haritasını çizen haritacı 
Vespucci'nin onuruna verildiği söylenir. Fakat 
aslında tam tersi olmuştur: Italyan harita 
ressamının adı, ilk silüetini çizdiği ülkenin adından 
esinlenilerek, Alberigo'dan America olarak 
değiştirilmiştir. Toledo kentinin arşivlerinde, 
Vespucci'nin Aralık 1508'de yazdığı .bir mektup.. 
var. Vespucci mektubu Amerrigo diye imzalamış 
yani— çiit r ile. 

Tarihçiler, bunun en iyi aile çocuklarının bile. 
başın-a gelebileceğini söylüyorlar. Bense, haberci 
kurtlar ve azgın güvercinler, diyorum! Muhakkak 
ki, böylesine alt üst olmuş anlamlarla dolu bir 
dünyada bu tür bir olgunun tek örneği değildir bu. 
Üstelik, belki içinde yaşadığımız karga-şanın 
nedeni de budur, zira anlamlar ve semboller akıl 
yoluyla kavrayamayacağımız bir kodu 
oluştururlar. Bir kere saptırıldılar mı, sanırım 
kavrayışımızı, bilgisayara giren virüs misali, , 
topyekun bir unutmaya yol açacak ölçüde. orijinal 
programın anısının belleklerimize bir daha 
kaydedilemezmiş gibi, çökertebilirler. Bu durumda, 
bu hastalıklı semboller sonradan. sanayi ve 
tüketim çağımızın alacakaranlığına 
uyandığımızda gerçekliğin en karanlık kabuslarına 
dönüşecek olan en güzel, altın hülyalarımızın 
üretildiği kaynakları bile oluşturabilirler. 

"Amerika" adının "rüzgarlar ülkesi" veya "nefes 
alan ruh " anlamına geldiğini düşünmek. bu adın. 
bir Italyan haritacısından geldiğini düŞüımıekten 
daha fazla mutlu ediyor beni. 

Her şey için baştan yeni ad ını bulmak 
durumundayız? Korsıwski'nin bir zamanlar 

. ---giriştiği ve kötü sonuçlanan türden bir Genel 
Semantik macerasına mı atılmalıyız yeniden? 
Benim tek bildiğim, tavşan eti yerine, resmi tarihin 

'Sürekli olarak bizesunduğu kedi etini artık 
yut-anlayacağımız. 

Bunlara ister muhteşem hatalar gözüyle bakalım 
ister rahatlatan yanılgılar, kesin olan, sembollerin 
S'aptırılmasınm tüm yaratıklar arasındaki en 
sadist hayvan olan güvercini barışın sembolüne-, 
en seyin hayvanlardan biri olan kurdu ise 
vahşetin sembolüne dönüştürınüş olması. 
N uh'un güvercine böyle bir işlev atfetmiş olmasına 
inanmakta güçlük çekiyorum, ola ki, bu atfı 
yaptığında, Incil'de adı geçen ve Nuh'un evrensel 
su bas—kınından kurtuluşunu kutlamak için gittiği 
c garip meyhane gemisinde. bulunsun. Yine de. ben. 
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Ibranların korkunç Tanrısı ile zavallı nişanlar 
arasındaki antlaşmanın peygamberinin. alkolün 
"etkisiyle. zeytin dalının erdemleriyle, bu dalı 
gagasında getiren yaratığın kuriye hizmetlerini. 
karıştırdığına inanıyorum. Çünkü, zeytin dalının 
barış sembolü olduğu doğrudur, fakat güvercinin 
de bu sembolizmde yer alması mutsuz bir rastlantı 
sonucudur. Nuh'dan sonra bu kanatlı pasifist 
sembolün promosyonunu en etkili biçimde ~- 
bugünlerde denildiği gibi-- dünya çapında yapan 
şahıs ise Don Pablo Picasso'dur. Onun 
ardındansa, Kolombiya eski başkanı Belisario 
Betancourt daha yöresel bir” bağlamda. güvercini 
barışsever hükümeti için sembol olarak 
kullanmıştır, ki tabii, kendisiyle savaş halinde 
olan bir ülkede bu ancak kucaklanacak bir şeydir. 
Fakat bütün iyi niyetlerine rağmen bu başkan, 
hedeflediklerinin tam karşıtını elde etmiştir. 

Dünyanın durumuna bakarak mutlu güvercinin 
vaatlerini yerine getirdiğini pek söyleyemeyiz. 
Niye getiremediğini de anlayabiliyorum: Hiç bir 
güvercinin ötekini nasıl yavaş bir kararlılıkla 
öldürdüğünü gördünüz mü? Ben çocukluğumda 
Bogota'da, dedemin evinin damında böyle bir 
sahne izledim. Süreç sonsuz ve güvercinin, 
kurbanının azabını uzatmada kullandığı 
teknik-lerden en usta uzak doğulu işkenceciler bile 
ders alabilirler. Ama öte yanda kurt kardeşin 
daha az reklamı yapılır. Gerçi Assisi'li Aziz 
Francesco kurttan iyilikle bahseder ama bu Aziz 
hayvanlarla konuşma sanatın-a sahipti ve belki-. de 
bu sanatı Sufi Tarikatinin başı Necmeddin . 
Kübra'dan öğrenmişti. Ayrıca, Rudyard Kipling'in, 
hikayelerinde sosyalliklerini anlattığı kurtları nasıl 
övdüğünü de unutmamalıyız. Sir Robert Baden— 
Powell bu hikayelerden etkilenmiş olmalıki, 
Britanyalıların 'centilmen davranışı' olarak 
bilinen. katı kurallara dayalı eğitimi için kurdu 
ölçüt olarak alıp, ileride izci olmak üzere 
yetiştirilen gençlerin oymağına "yavru kurtlar"- 
adını vermiş. Fakat artık benim kendi 
sembollerimin yarattığı bu oyuna bir son verip,, 
ayrıca ciddiyetin tüm kötülüklerin anası olduğunu 
anımsayıp, Christopher Colombos'uıı meşhur 
kahramanı olduğu olaya döneyim --o olay ki 
tarihteki 'tüm ötekilerden daha çok yanlış anlama 
ve yanlış aktarma ile bezenmiştir. 

Hindistan'a var olandan daha kısa bir yol ara-rken 
yanlış yöne giderek yeni kıtayı keşfettiği için 
Golumbus'un "keşfinin" aslında bir rastlantı 
Sonucu gerçekleşti-ğini öııe süren Colombus 
eleştirmenlerine ben katılmıyorum, çünkü bulmak 
üzere yola çıktığı baharat yerine (ki, baharat da 
bulmuştur yeni kıtada) altın ve daha çok altın, 
sonsuz altınla doldurmuştur ceplerini. Hoş bir 
hata-. özellikle .conq'uistador 'lar için. Bu olayın 
tek üzücü yünü, yeni kıtanın yerlilerine bundan 
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böyle Indian denmemesidir, ki. rahatlıkla 
kendilerine verdikleri Amerrı'kos adıyla 
anılabilirlerdi. Öte yanda. insanlığın 
hakiki“ tarihi --ve buna sanatın tarihi de dahildir—- 
büyük sonuçlar doğuran rastlantısal başarılarla 
doludur. Yalnızca. kendisine çok şey borçlu 
olduğumuz Louis Pasteur'ün başka bir şeyi 
araştırırken insanlığa büyük bir hizmette bulunup“ 
kuduz aşısını bulduğünu hatırlamak bile yeterli 
olursanırım. 

Kimisi. Colombus'un yeni dünyaya ilk varan kişi 
olmadığınıı Kızıl Erik'in oraya daha önce 
ulaştığını, tüm bunlardan öncede Bering Boğazı-ni 
geçen ve kanları bugünün Kuzey Amerikasını 
oluşturan kızılderililerinkiyle karışan A_syalı 
insanların vardığını söyler. Ote yanda. gemilerle 
Pasifik'i aşıp Güney Amerika'ya çekik göz—lerini, 
yüksek elmacık kemiklerini ve sarı tenlerini 
yadigar bırakanlardan söz edilir. Bir rivayetegöre 
Kutsal Tapınağın Şövalyeleri eski Meksika'yı çok 
iyi bilmekteymişler ve buradan Avrupa'ya öyle 
çok gümüş --altın değil— taşımışlar ki, buradan, 
altın moda olma—dan çok önceleri de var olan tener- 
plate veya avoir de I’argent gibi ifadeler türemiş; 
yani. para sahibi olmak. gümüş sahibi olmak 
şeklinde ifade edilir olmuş. Aynı şaibeli kaynaklar 
Tapınak Şövalyeleri'nin ortadan yok 
olmalarından yıllar sonra Colombus'un 
-Santiago'da Şövalyelerin arşivindeki belge ve. 
haritaları karıştırdığını da söylerler. Bu rivayete 
göre Colombus Nina. Pinta ve Santa Maria adlı 
gemilerinin yelkenlerine nakşettirdiği sembolü., 
yani beyaz zemin üzerine kırmızı haçı, 
Şövalyelerin armasından almış ve. o siralar da 
”Sanıldığı gibi Hindistan'a gitmek üzere değil, 
daha önceden gizlice Tapınak Şövalyeleri 
tarafından bulunmuş olan Yeni Dünya'yı resmen 
keşfetmek için yola çıkmış. 

Fakat tüm bunlar belki de bir rivayetten başka bir 
şey değil. Kesin olan tek bir şey' var, o da 
Colombus’dan önce buraya kim varmış olursa 
olsun bu başarısından ötürü üne ulaşmamış. 
başarısı yeterince duyurulmamış. "Önce varmak 
önemli değildir," der bir Meksika ranchera şarkısı. 
"'nasıl varılacağını bilmek önemlidir." Colombus 
yoıu açıp yeni düny-ayı eskisine. entegre etmiştir ve: 
başarısı, tüm dökülen kanlara rağmen, yeni bir 
ırkın yaratılma-sını sağlamıştır. 

Şimdi haberci kurtlarla azgın güvercinlere dönüp, 
bundan neler doğabileceğine bir göz atalım: Daha-' 
önce söz “ettiğim, Nikaragua bölgesinde yaşayan 
insanların kötü şansı onların da bir büyük yanlış 
anlamaya kurban gittiklerini gösteriyor. Bu 
yanlış anlama, Nikaragualıları böceğe indirgiy'or. 
Denizci haritaları ve çizimleri. Miskita kıyılarına 
Mosq'uito kıyıları der, yani, sivrisinekkıyıları. 
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Halbuki Miskı'tos burada yaşayan vedilleri hala 
konuşulan halkın adıdır. 

Bu konuya duyduğum yoğun ve riskli ilgi,. beni bu 
toplantının esas; amacından galiba gittikçe 
uzaklara götürüyor. Fakat yine de. güVercinlerle 
kurtlara yer değiştirten o saptırma olgusuna bir 
örnek daha vermeden yapamayacağım. 
Meksika'nın Morelos eyaletinin başkenti olan 
Cuernavaca [inek boynuzu] ile inek boynuzları 
arasında hiçbir ilişki yoktur, sadece 
Gonquistador'ların cüretkar cehaleti bölgeyi 
tarihsel olarak tarım hayvanları bölgesi olarak 
sınıflandırıp bu adı vermiştir. Esas adı Nahuatl 
dilinde 'kartal yuvası' anlamına gelen 
Cuahunahuac'dır. Bu hata, Colombus öncesi 
kültürlerin uğratıldığı soykırımın ağırlığını ve 
önemini ifade eden kaba bir hatadır. 

Halen bizi orijinal kaynağa götürecek bir hat var 
olmasa herhalde ne yapacağımızı bilemeyecektiik: 
”Bu hat senkretizm, yani. başkalarının 
egemenliğine giren kültürlerin bazen yüzyıllar 
boyunda gizli, neredeyse düşmanın sakalına 
saklanıp,-. hayatlarını sürdürmelerini sağlayan. o 
müthiş mimetik yetenek. Bu durum karşımız-a .şu 
soruyu çıkarıyor: Burada esas galip kim, istila 
eden mi, yoksa edilen mi'? Bugün. kendilerini 
hiçbir yere götürmeyen fasit daireler içinde; 
tekrarlayıp duran Avrupa kültürlerinin döktüğü 
ecel terleri buna tanıklıketmektedir. 

Ben günümüz kültürünün mitleri profanlık. 
düzeyinde yeniden değerlendirdiğini söyleyen 
Mircea Eliade ile aynı fikirdeyim. Bu. 
geleceğimizin geçmişimizde yattığını Söylemekle. 
aynı şeydir. Bu bakış açısı diğerlerinden daha 
değerli olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin, dogmatik 
biçimde, çağımızın sosyalizmin arifesinde 
olduğunu ve sosyalizmin geleceğini söyleyen bakış 
açısından daha değerlidir. Bunun marjinal bir 
puzisyon olduğunu ve bu niteliğin 
değiştirilemeyeceğini biliyorum, çünkü sınırsallık 
kendini özgürce ve otantik biçimde ifade etmek 
isteyen sanatçı, yazar ya da kişi için alternatifi 
olmayan pozisyondur. Değerlerin ve ideolojilerin 
mutlak bir şekilde çöküşünün dışında kalmanın 
tek yolu marilarda kalmaktır. Bu çılgın yarışı 
önlemenin tek yolu ise ona katılmamaktır. 

Yazdığım hikayeler arasında en çok etkili olanı 
(eleştirmenlerin, hâla anlayamadığım nedenlerden 
Ötürü bilimkurgu türü olarak sınıflandırdıkları bir 
hikaye bu) yaratıcı, kitleleşme ve aynılaşma 
arasındaki mücadele konusunda. Hikayenin adı, 
"Yeni Tarih Öncesi" ve yıllar önce yazılmış 
olmasına rağmen yakın geçmişte Amerikalı yazar 
John Updike tarafından, bu yazarın The New 
Yorker adlı dergideki edebiyat sutuuunda olumlu 
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bir değerlendirme—aldı. Hikaye, sinemaya girmek 
üzere—sırada- yerini alan bir kişinin birden kendini . 
sıradan çıkaramadığım. korkunç, yılansı bir 
“canavarın omurlarından birini oluşturduğunu 
farketmesi üzerine. Sinemaya onunla birlikte 
gelen, fakat kitlenin arasına girmek konusunda 
birden ciddi bir fobi geliştirdiği için sıraya 
girmeyen arkadaşı her yeri saran bir değişime 
tanık olur: Insanlar kimliklerini yitirip şekilsiz 
canavarlara dönüşmektedirler. Ganavarların kimi 
Sıraya girmiş insanlardan, kimi sokakta gruplar 
halinde toplanmış kişilerden oluşur. Tanık yalnız 
kalır. saklanır, kaçar, bu Dantemsi çılgınlığın . 
dışında kalır. Yavaş yavaş kurulan hikaye -— 
Updike'a göre-- okurun tanıkla özdeşleşmesini 
Sağlayan büyülü bir niteliğe sahip. Hikayenin 
sonu yok, bu da onu daha tüyler ürpertici kılıyor... 

Tanığın tavrı antisosyal değil. Çok basit bir 
şekilde. yalnızca, sibernetiğin bir örneğine 
dönüşmeyi reddeden son derece geçerli. bir tavra 
giriyor. 

Sanatçıdan bir adet daha işadamı yapamazsınız. 
Dün akşam uluslararası siyaset ve iş dünyasından 
önemli birini dinledim. Çoğunlukla Oldukları gibi, 
bu da çok hoş bir evsahibiydi. Sanatı, sanki 
tüketim toplumunun dev mekanizması içerisinde 
öğeler arasında bir öğeymiş gibi, iktisadî 
genişlemenin bir parçası olarak görüyordu. 
Söyledikleri uykumu kaçırdı, sözlerini aklımda-n 

' geçirip yeniden yazdım. Üst düzey işadamlarının 
pozitivist bakış açılarıyla ——ve biraz da körlerin iyi 
niyetliliğiylen geleceğe yöneldiğinde ortaya çıkan 
Modernizm ——bu işadamı herhalde sistemin” en 
mükemmel örneklerinden biriydi. Haberci kurtlar 
ve azgın güvercinler yine karşımızda! Dün 
Engizisyon idi bu, bugünse fizibilite. 
çalışmalarından. pazarlama raporlarından. inisanî 
öğeyi tamamen dışarıda bırakan düzenlemelerden 
oluşuyor; kutsal olanın ise, kokusunu bile 
duyamıyorlar. lstila sürüyor ve çok eskiden 
olduğu gibi, teknolojinin gereçleri ile 
bilgisayarların pırıltısı karşılığında altınlarını 
gözden çıkaranların sayısı çok fazla. 

Sanatçılar için para hep etkili bir yem olmuştur. 
Fakat ne pahasına? Kesin bir şekilde seri imalat 
mekanizmaları içerisine hapis olma pahasına mı?? 
Züppe bir piyasa için yapı üretme pahasına ııı-ı? 
;.Öyleyse, eline bir iş çantası alıp, çıkıp sokakta; 
mutfak eşyası satmak daha iyi. Çünkü o zaman en 
azından daha dürüst bir tavır söz konusu. 

Malzemesi düşünce olan yazar için tehlike daha da 
ince ve büyük. Bugün, sosyalizmin zirvesindeyken 
yaptığınin aksine, kimse ressamdan 'mesajlı 
yapıtlar” üretmesini talep etmiyor. Siqueiros'Un 
197071'erde Meksika'da Mensaje a nn" fox/6n pin-tor 



.mjexicano [Genç Meksika-lı Ressama Mektup] adlı 
bir kitap yayımladığını anımsıyorum. Bu kitapta,. 
*Siqueiros. sanatçının "görev"inden, resmin 
"mes-aj" taşıma zorunluğundan söz edip, 
sanatçının Meksika Ihtilali sırasında doğan Ve 
“Diego Rivera. Orozco ve kendisi tarafından 
Sürdürülen duvar sanatı geleneğini devam 
ettirmemesi durumunda ulusal geleneğe ihanet 
etmiş olacağını yazıyor. Bu duvar resmi geleneği. 
açık bir şekilde figürasyona dayanıyordu ve ' 
'Siqueros bu kitabı yazarken belli ki, stüdyosunda 
yaptığı önemli soyut resimleri unutmuştu. Benim 
buna yazdığım ve bir günlük gazetede yayımlanan 
Cevabım ressamın hışmını çekti. Bugün artık 
sanatçı. o Otoriter "Lukacs Estetiği"nden türeyen 
kısıtlamalarla karşı karşıya değil. Bu estetik 
bugün sadece fukara birkaç yürekte sürdürüyor 
varlığını. 

Eğer reseam iktisadî güç ve reklam karşılığında 
yabancılaşmayı kabul ediyorsa, yazar da. özellikle 
bizim gibi Üçüncü Dünya ülkelerinde siyasi 
manipülasyonla karşı karşıya. Uzun süre. solcu 
olmayan hiç kimsenin zeki sayılmadığını hepimiz 
biliyoruz. Bu bağlamda yaratılan Engizisyon 
koşulları birçok yazarın zekasını azgelişmişlik 
ölçütlerine indirmesine yol açacak kadar hadım 
etti yaratıcılığı. Komünist olmanın burjuva 
modası haline geldiği bu "mükemmel sol" 
imparatorluğu uzun süre birçok gencin gerilla 
güçlerine katılmasına yol açarken entelektüel. 
kesim de hiçbir kısıtlamayla karşı karşıya 
kalmadan New York Pen örgütü ile Havana'dakl 
Cosa de las Americas arasında gidip geliyordu. 
Birçok yazar ikili bir hayat yaşama 
durumundaydı: Yapıtlarının hayatı ile. 
yapıtlarındaki mesaj yokluğunu örtbas etmek için 
ödün vererek yaşadıkları resmi hayat ve bu. 
bağlamda takındıkları militan tavır ve 
geliştirdikleri abes siyasi pozisyonlar. 

Yalnız Jorge Luis Borges ile Juan Rulfo'nun ışık 
saçan imgeleri var aklımda artık geçmişte kalan. 
bu korkunç beyin yıkama döneminin istisnaları 
olarak. O günlerde. "solcu" ve "sağcı" sözcükleri 
semantiklerini yitirmişti. Yine haberci kurtlarla 
azgın güvercinler! "Demokratik" rejimler totaliter 
ve açıkça müdahelesi tavırlar içerisindeydiler. öte 
yanda diktatörlükler gemleri g_evşetme'deydi. Öyle. 
bir noktaya kadar gevşettiler ki. sonuç Perestmika 
oldu. 

Fakat birçok akıllı kafa halâ ereğini yitiren, hatta 
artık oportünüst bile olmayan bir oyunu 
oynamaya. devam ediyor. Kolombiya'da. örneğin. 
çevresel koşullarla ulusal ekonomi hızla baş aşağı 
giderken siyasi partiler arasındaki kısır ve 
demokrasinin “ancak maskesini takınmış bir 
iktidar oyunu sürüyor ve öte yandan. ideol'ojiSİ-z 
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bir gerillanın giriştiği uzun, amaçsız bir savaş 
yalnız tüm ülkeyi değil. kendisini de "ölesiye“ _ 
kanatıyor: "Görünmez devrim" bir modus Vivendi 
[yaşam modası] halini aldı. 

Yazarların ne münasebetle siyasetçilerin tetikçileri 
olmaları gerektiğini anlamıyorum. Yazarın ya da 
ressamın tek hakikî görevi kendi otantikliğlne 
karşı olan görevidir. Geri kalan her şey iktidar 
mücadelesine verilen bir ödünden başka bir şey 
değildir --en fazlasından iktidara ortak olmak için 
verilen bir ödün, en azından ise yıllık bütçenin 
k—ırıntılarından nasiplenmek için verilen ödün. 

Akıl hastahanesi sorununu, deliliğe çözüm 
bulmadıkça halledemeyeceğimizi bilecek kada-r 
olgunuz. Bunu gerçekleştirmek için, psikoanalizde 
olduğu gibi, gözlerimizi kendimize, yitik 
kimliğimize, bireye ve topluluğa çevirmemiz 
gerekir. Mümkün olan bir siyasi çözüm yoktur. 
Bunun tam olarak ve kesinlikle anlaşılması 
gerekmektedir. Ve de siyasi çözüm yoktur çünkü. 
sorun siyasetin boyutlarını çoktan aşmıştır. 
Sosyalizm ile kapitalizm arasında pek büyük 
farklar yoktu çünkü her iki sistem de kıyamete 
doğru, artan materyalizme doğru ve insanın 
özünün yok edilmesine doğru giden bir sanayi 
yarışı güdüyorlardı. Şu anda ise sorun artık 
gezegenin hayatta kalmasıdır ve de bizlerin insan 
olarak, yani sibernetik bir makinenin öğeleri veya 
mekanizmaları olarak değil, insan olarak hayatta 
kalmamızdır. Düşmanımız ise "Modernizm," 
"gelişme politikaları," "tüketicilik" denilen şeylerle 
birlikte tüm insansızlaştıran teknolojilerdir. 
Insanın toptan yeniden programlanması. tüm 
değerlerin ve teknolojilerin bütünüyle _ 
değiştirilmesi gerekmektedir. Ve mümkün olan tek 
geleceği ancak geçmişte. eski, unutulmuş 
kültürlerimizin yıkıntılarında hala canlı olarak 
bekleyen psikolojik, toplumsal ve çevresel denge 
biçimlerinde bulabiliriz. 

Bugünkü. yaratıcının veya yazarın pozisyonu. __ 
simyacıya salık verilen altın ilkelerde anlatıldı-ğı 
gibidir. Bu ilkelerin başında, kabaca, şöyle bir şey 
denir: Büyük yapıtını kurarken “ki. bu yapıt ' 
sensin—- iktidardakilere dikkat et; başarılı clurSan. 
iktidardakilerin sana ne pahasına olursa olsun 
sahip olmak isteyeceklerini bil; başarısız olursa-n. 
bütün döküntülerle birlikte çöplüğe atılacaksın." 
“Öte yanda, bir siyasetçinin yakasına taktığı çiçeğe 
imrenen var mıdır? 

"'Demokrasi içerisinde sanatçının konumu“ gibi bir 
konudan benim söz etmem'm'ümkün' değil' ve 
bunun nedeni de, çok basit. hiçbir yerde demokrasi. 
göremiyorum. Hiçbir ideoloji ideolojik krizin 
dışında kalabilmiş değil, bu kriz yalnız 
başkaları-nın ideolilerini ilgilendiren bir şey --değil. 



Hatta,. demokrasinin sosyalizmden de önce krize 
girdi-ğini söyleyebiliriz çünkü sosyalizm içerisinde 
kotarılamayan şey tam da demokrasiydi. 
Aranızda bazılarınızın muhakkak hatırlayacağı 
gibi. Marxist-Leninist ideoloji kategorileri tabanla 
iktidar arasındaki ilişkilerin otantik ve sürekli 
olmalarını sağlayacak bir anahtar formül 
'içeriyorlardı. Bu formül, hiçbir zaman işlerlik 
kazanamamış bir eleştiri ve öz eleştiri üzerinde" 
temellenen "demokratik merkeziyetçiliği" 
içeriyordu. Burada kısaca anmakta yarar var: Bu 
kurumun bazı Hıristiyan topluluklarında yer alan 
ye: adına "kapitülasyon," yani kendini teslim etme 
denilen açık, herkesin önünde günah çıkarmayı 
içeren kurumla olduğu g_ibi bugün hala 
popülerliğini sürdüren grup terapisi aras-ında 
ilintiler bulunmaktadır. 

"De-mckratik merkeziyetçilik" hiçbirzaman. 
beklenen sonucu vermedi çünkü kişisel çıkarlar" 
çok kısa zamanda ortak amaçların önüne-geçti ve 
parti hücre toplantılarından iktidarın doruk katına 
kadar tüm aşamalarda etki trafiğinin yönü ile _ 
maddi çıkar gibi kökleri çok eskilere dayanan 
erdemsizlikler bu kuramsal havalandırma 
tertib'atmı tıkadı. Bence. sosyalizmi yıkan, 
kurulması yıllar ala-n fakat çöküşü büyük süratle-' 
gerçekleşen sosyalizmi yıkan en başta buradan 
kaynaklanan sorunsallar olmuştur. 

Yunan mo'delini izlemekle. çok fazl-a zaman _ 
kaybettik. Hem felsefi olarak hem de estetik 
açıdan. Fakat içinde. bulunduğumuz senkretizm 
içinde hâla devinmekte olan ve çok eskilerden 
gelen öyle kültürler var ki, artık kullanıla kull-amla 
cekimiş bu modelle hiçbir ilişkileri yok. Bir başka 
deyişle, fel-sefe öncesine dönüp bakabiliriz. Latin 
Amerika'nın Maya ve lnka uygarlıkları, islam'ın 
Sufizmi, Buda öncesine dayanan Zen kültürü, 
özdere-dayanan Hıristiyanlık ve. sayısı-z diğer 
kültürler bize, şu anda, onlara en çok ihtiyaç 
duyduğumuz anda, bilgeliklerini sunmaktalar. 

ldeoloiilerin geçirmekte oldukları kriz bizi 
unutulmanın eşiğine getirdi- öyle bir unutulma ki, 
Batı bundan her zaman ürkmüş ve bu olasılığı 
unutmaya çalışmıştır. Bilim bizi evrenin 
derınlıklerınde yer alan madde— dışını quantik 
mikrokozmun boşluklarındayiten photon'ları 
düşünmeye iter. Evrende olup bitenle şu anda 
bizlere olup bitenler arasında ilginç benzerlikler 
söz konusu. Büyük bir patlamanın, Büyük 
Patlama'nın. göbeğindeyiz ve sonsuza doğru 
hayal bile edilemeyecek bir süratle yol almaktayız. 
Tabii ki, parçalanmış durumdayız: Tarihte bir 
noktada bütünden kaynaklanmış olması gereken 
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bilgi bugün uzmanlaşmış bir cehalet okyanusunda. . 
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neaterı bu kadar çök kullanmışlltjen nasıl.. 
parçalanmış. olmayalım ki? Levi-Strauss'ım la 
passes sewage [Evcille5tirilmemi5 Düşünce"] 
dediği, benim "düşüncemizin felce uğratılmış uç 
noktası" diye betimlemeyi tercih ettiğim şeyi 
unutmamalıyız. Bu da bana, tesadüfen, Fromm'un' 
yaşamakta olduğu Cuernavaca'da bir Zen Budizm 
ve psikoanaliz tartışmasında Daitaro Suzuki'nin 
Erich Fromm'a söylediği bir şeyi hatırlatıyor. Bu 
unutulmaz karşılaşma Meksika Kültürel Ekonomi 
Vakfı tarafından kitaplaştırılmıştır ve binlerce. 
yıllık bir kurumla modern bir teknolojiyi, yani 
psikoanalizi, ilk defa karşı karşıya getirir. "Biz 
ikimiz de aynı Şeyin peşindeyiz, fakat onu farklı 
isimler altında arıyoruz," der Japon filozof, "siz 
'en-a katarsis diyorsunuz, biz ise satori." "Ara-daki 
fark ise," diye devam eder, "siz analiz yöntemini 
kullanıyorsunuz, biz ise sentez yöntemini." Bunun 
ardından da çok güzel bir şiiri alıntılar örnek 
olarak. Şiir. bir Ingiliz şairine aittir ve 
düşünülebilecek tüm en güzel şeyleri birer birer taç 
yapraklarından köküne kadar, bir çiçeğin 
bölümlerine benzetir. Ardından Basho'dan bir 
haiku alıntılar. Koşuk sadece şundan ibarettir: 
"Bugün seto'nun yanında Nasuna'nm çiçek 
açtığını gördüm." "Sanatlarımız arasındaki fark," 
der Suzuki, "Ingiliz şairin çiçeği süblimlik 
noktasına dek analizden geçirmiş olması .ve 
sonunda onu yok etmesi Basho ise kendini çiçeğe- 
dünuşturuyor 

Konuşmamda kaderci, yenilgiye dönük hiçbir ŞEY" 
yok: 'Her patlama bağrında bir radikal içsel 
değişim getirir. Şu anda bütün ola-n, bir devrin 
sonunun gelmiş olması. Üstelik, bu ne yeni bir şey-- 
ne. de hayret edilecek b_ir şey. Arnold Toynbee ' 
bundan uzun zaman "önce daha, Batı Hıristiyan 
Imparatorluğu'nun çökeceğini haber vermişti. 
Fakat bu durumu göz önüne alarak ve 
zamanımızla daha çok uyum halinde olan 
düşünce ve eylem biçimleri araştırmamız 
gerektiğine innanıyorum Üstelik diyorum ki, 
bunların hepsi de şurada gözümüzün önünde 
duruyorlar. lzninizle, size Sufi kaynaklı, "16-2-4 
tarihli bir simya tablosundan alıntı yapacağım. 
Diyor ki, "'Eğer burada hiçbir şey- göremiyorsan, 
bu demektir ki, aramaya devam edemezsin. Işıkla 
çevreleneenbile kör kalacaksın." 

Son olarak da, üstadımız Mevlana Ce laleddln 
Rum-'i den bir dizeyin kapamak ıstıyorum "Yüz 
düğüm atsan bile ıp bırdır 



'MDHAMMED ARKGUN 

Parçalanma ve Islam Baglammdafl 
Kültürler 

'Benim için Türkiye'ye gelmek, özellikle bu 
Türklerden oluşan bir topluluğa hitap etmeyi. 
getiriyorsa, her seferinde bambaşka bir zevktir. 
Çünkü bu ülke benim için çifte anlam taşıyor. Ben 
Cezayir kökenliyim ve bildiğiniz gibi, Türkiye'nin 
Cezayir ve Tunus'da varlığı iki şekilde hissedilir. 
Eğer. Cezayir kentinin eski bölgesi yakın gelecekte 
restore edilebilirse, Osmanlı varlığının Cezayir'de, 
Ankara'da --en azından benim şimdiye kadar _ 
gördüğüm kadarıyla-- olduğundan çok daha fazla 
olduğunu göreceksiniz. Bu, Türkiye'nin 
Mağriplilerin (en azından Tunuslularla 
Cezayirlilerin, çünkü Fas hiçbir zaman. Türk 
varlığını yaşamamıştır) düş gücüne ne denli- güçlü. 
bir şekilde hitap ettiğini gösterir. Ayrıca, tabii., 
benim gibi, Islâm düşünce tarihçisi olan biri için 
ne denli önemli olduğunu gösterir. 

Bu alanda çalışan bir tarihçi olarak bugün sizlerle 
Müslüman toplumlarda sanatın ve sanatsal 
yaratıcılığın yeri üzerindeki düşüncelerimi, ya da, 
başka bir deyişle, bildirimin başlığını anacak 
olursak, islam bağlamında sanatın ve 
yaratıcılığın yeri üzerindeki düşüncelerimi 
paylaşacağım. Bu deyişi bilerek kullanıyorum, 
"Islâm" kelimesini kullanmamaya, en azından 
bugün Müslümanların bizzat ürettiği literatürde 
kullandıkları şekliyle olduğu gibi Batılı 
yorumcuların Islam'daki hareketler üzerinde. yazıp-_ 
konuşurken kullandıkları şekliyle de 
kullanmamaya çalışıyorum. Özellikle bu 
senuncularson yirmi yılda ve özellikle. Islâm 
toplumlarında fazlasıyla önemli yer tuttular. 

"islam bağlamları" ibaresi en başta her topluma 
kendi tarihinin, toplumbilimsel ve etna-kültürel 
öğelerinin çerçevesinde bakmamızm gerekliliğini 
vurgular. Bir antropolog olarak konuşacak 
ölürsem bunu şöyle ifade ederdim: Bir toplumun 
sürekli olarak kendine ait tarihsel bağlamlarda 
gözlenmesi gerekir, zira tarihçi o topluma 
bakışında halifeliğin kuruluşundan bu yana Islâmi 
devletin vurguladığı anlamda bu dinin uygarlık ve. 
kültür olarak ürettikleri ile, tüm Müslüman 
toplumlarda son derece önemli olan kitap. 
Arapçasıyla -- al kitab-- olgusu arasında mutlak— 
bir bağlantı kurar. Kitap, var olduğu tüm 
toplumlarda her türlü kültürel faaliyetin kökenini 
oluşturmuştur. Islam'da ise vahiy edilen bu 
kitabın, yani Kuran'ın varlığı yazılan, basılan ve 
düşünülen her şeyin ve de bu kültürün ve 
uygarlığın kökenini oluşturmuştur. Ve tarihçiler 
bunu Islam'ın başlangıçından bu yana çizgisel bir 
“gelişme' olarak ...anlatırlar. 
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Bu nedenle ben Islam'm. bu tehlikeli temsıliyetine 
girişme hatasına düşmeyeceğim.” Böyle bir hataya”. 
düşmek, bizi --yalnız çağdaş tcplumların değil 
tarihsel olarak da» Islâmi bağlamlarda sanatsal 
yaratıcılık sorununu tam anlamıyla ve etraflı bir 
biçimde ele almamızı engellerdi. Bu 
söylediklerimden, sanırım., "Islâm bağlamları" 
ifadesinin ne dereceye kadar bizi Islam olgusunu 
dikkate almaya yönelttiğini çıkarmışsınızdır. 

Konuya giriş niteliğinde ortaya atmak istediğim 
bir başka sorun da "her ne kadar bu konuda 
söylemek istediğim her şeyi söyleyecek zamanım 
yoksa da-- bu toplantının genel konularından biri“ 
olarak ele alınan "bölünme" veya "parçalanma" 
ifadesinin gerçekten dikkate alınması gereken bir 
sorun olduğudur. Sanatsal yaratıcılığın ve 
üretimsel faaliyetin evriminin Avrupa'da aldığı 
şekillerle bunun Islam toplumlarındaki şekilleri 
arasında ayrım yapılma-sı gerekmektedir. 

Bölünme veya patlama, bu bölünme veya patlama 
gerçekleşmeden önce işlemekte olan bir sistem-. 
bölünebilecek bir bütünlük varsayar. Ressamın 
bakışının aşamalarını ve evrimini vede Batı'da 
resim üretiminin tarihini anlatan Marc Le Bot'un 
dünkü sunuşundan öğrendiğimiz gibi, bölünme: ne 
yok elmayla aynı şeydir ne de unutma anlamına 
gelen bir dışta bırakmayı içerir. Bölünme ya.-da 
parçalanma önceden gelen deneyimleri ya_ da bu 
deneyimlerin parçalarını . başka bir bakış ve 
başka bir üslupla başka bir şey söylemek üzere 
kullanmayı bilen bir yaratıcılığın dinamik 
sürecidir. Bu bağlamda bölünme sürekli. bir 
yaratıcılığı ifade eder, çünkü Ortaçağ-'dan fakat 
özellikle 16. yüzyıldan beri Avrupalı sanatçının 
yaratıcı faaliyeti, tüm düzeylerin --iktisadi, siyasi 
ve özellikle entelektüel düzeylerin-- aynı şekilde. 
birbirine paralel olarak gelitiği bir toplumda yer 
alır. Sanatsal devrimler, sanatçının bakışındaki 
ve ifade biçimlerindeki değişimler daima düşünsel 
açıdan kendini eleştirebilen toplumlarda yer alan 
şeylerdir. O toplumlar böylece insanın kaderinin, 
tarihsel ve toplumsal bir eylemci olarak insa-nm 
kavranmasının koşullarını yaratırlar ve sanatçı 
kendi dilinin bağlamında bu entelektüel 
devrimlerin izini sürer. Dün burada bizlere 
anlatıldığı gibi, bu durum Avrupa'da, Batı'-da', 
halen devam etmektedir. Bu anlatılanları 
sindirdikten sonra kendime, sanırım birçoğunuzun 
yaptığı gibi, söz konusu, Avrupa'daki durumlarla— 
Müslüman toplumlarındaki durumlar artışında; 
nasıl koşutluklar kurulur sorusunu sordum. 

Müslüman toplumlarda islam kültür ve 
uygarlığının klasik devrinde, yani 7. ile 12. veya 
13. yüzyılda, yalnız bütünselliğin bölünmesi değıl 
aynı zjamanda yer değiştirmesi, çökmeSi, receive. 
bazı durumlarda geri dönülmez şekilde, 
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unutulmaya terki de söz konusudur. Bölünmeden 
arda kalan parçaların yaratıcıfaaliyet içerisinde 
yeniden ele alınması söz konusu değildir. Bunun 
neden-i, Müslüman toplumların tarihsel evrimini ya 
da tarihsel Islâmi bağlamı belirleyen özelliğin- 
"ani dönüşüm" veya "kesinti" olarak . 
belirleyebileoeğimiz bir şey olmasıdır. Tarihçiler- 
bu olguya, etkisini yumuşatmak istercesine, _ 
süreksizlik der. fakat Süreksizlik ifadesi Islâmi 
bağlamlardaki kültür tarihinde özellikle 16. 
yüzyıldan bu yana olup bitenleri ifade etmede. pek 
cılız kalır. Entelektüeller olsun, araştırmacılar 
veya sanatçılar, Müslümanlar ise bu konuya pek 
kafa yormazlar. Şu ana kadar Islâmi düşünce 
tarihi hiçbir şekilde araştırılmamıştır. bu tarihin 
üzerinde düşünülmemiştir. Bu gerçeği burada. 
Türkiye'de. Ankara'da bağır bağır bağırmayı 
özellikle önemli buluyorum. Fakat bunu 
Karaçi'de de. Kahire'de de, Rabat veya Cezayir'de 
de vurguluyorum, çünkü bu sorun her yerde söz 
konusu olan genel bir sorun. Tarihsel 
bütünselliğiyle antropolojik kapsamı içerisinde 
Islâmi düşünce üniversitelerimizde ve 
okullarımızda gereğince araştırılm—amaktadır ve 
bunun sonucunda bugün bu konudaki tartışmalar 
geçmişte olduğundan çok daha şiddetli biçimler 
almakta. hatta şiddetli kesintilere neden 
olmaktadırlar. Ve bunların aldığı biçimler bize 
dışarıdan, her konuda cevabı ve açıklamalarıyla 
hazır bekleyen ve Islâm toplumlarının 
gerçekliğinden son derece uzak olan Batı mcdeli 

- tarafından empoze edilmiştir. 

Bugün üniversite ve okullarda Islâmi düşüncenin 
tarihini öğretmek. son otuz yıldır sürmekte olan 
garip tartışmalara entelektüel ve tarihsel bir 
bağlam kurmak açısından ivedi bir sorun halini 
almıştır. Burada, Türkiye'de --ve bunu, 
Sorbonne'da okumaya gelen Türk öğrencilerden 
biliyorum-- "külliyat-ı ilahiyat" denilen ve modern 
üniversite sistemi dışında işleyen teoloji 
fakülteleri vardır. Aynı olgu situna adı verilen ve 
güyya Islâmi düşünceyi öğreten okulların 
bulunduğu Tunus'da da vardır. "Güyya" dememin 
nedeni, bu okullarda teolojinin öğretimi 
modernliğin sorgulamasına tabi tutulmadığı gibi 
dinsel metinlerin yorumu da dilbilimsel 
sorgulamaya, mit ile tarihin bağlantısı 
antropolojik sorgulamaya veya modern 
tarihçilerin metodolojik araştırmaları ışığında 
tarihsel sorgulamaya tabi tutulmamaktadır. Bu 
tür sorgulama, külliyat-ı ilahiyatta söz konusu 
değildir. 

Bu durum bugün toplumlarımızda Islâmcı söylem 
ile Islâm söylemi arasında bir kopmaya neden 
olmaktadır. Islâm söylemi Islâmi düşüncenin 
entelektüel,. eleştirel ve açık geleneği içerisinde yer 
alır.. Islâmcı söylem ise ideolojiktir ve. entelektüel 
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faaliyetten bütünüyle farklı olan bir şekilde,-siyasi 
hareket için siyasi eylemciler yaratma amacıyla 
toplumsal ve siya-sal hayale'hitap. edip onu ’ 
kullanır. 

Peki, bu durumda—, günümüzün toplumsal ve 
insani bilimlerinin metodolojik zenginliğinden 
yoksun ve yukarıda kısaca anlattığım türden bir 
entelektüel boşlukla yüz yüze kalan sanatçı ne 
yapar'? Bu sanatçı ne yapabilir? Nasıl bir mesaj 
getirebilir? Tüm Müslüman toplumlarda var olan 
ve bize Batı tarafından sunulan. modernliğe - 
yönelik Modern faaliyetler ile, hakkında hiçbir şey 
bilmediğimiz için tarihsel olarak bir türlü 
yakalayamadığımız Islâmi referanslar arasındaki 
boşlukla yüz yüze gelen sanatçı ne gibi katkılarda. 
bulunabilir? Biz Islâmı doktrin olarak da , 
yakalayamıyoruz, onu bugün geçmişte olduğu 
kadar az tanıyoruz. 

Sizlere hatırlatmak isterim ki. islâm teolojisi ile. 
hukukunun öğretilmesinde tek yetkili ve de resmi 
kurumu olarak yerleştirilmesi Hamefit adlı okulun 
burada, Türkiye'de, Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Halbuki klasik 
Islâmi düşünce çoğulcuydu, birbirinden farklı 
teolojik ve hukuki ekollere açıktı ve bu ekoller orta 
çağlar boyunca adına Arapçada münazara 
denilen tartışma yöntemini geliştirmişlerdi. Bu 
yöntem, Kuran’ın yorumu konusunda farklı 
görüşlerde olan bilim adamlarının . entelektüel 
platformda karşılaşmalarını sağlarken Sultan'ın 
kurduğu tek tip resmi okul diğer okulları sınırlara 
iterek bu tür tartışmaları da imkansız kıldı. Söz 
konusu olgu, sonuçta, Islam'ın bölünmesini 
getirdi“. 

Ben burada tek bir olgudan söz ettim. fakat buna 
benzer birçok başka olgu daha var ve bunların. 
özellikle 16. yüzyıldan bu yana, Osmanlı idaresi 
altında yer alanlarının Islâmi düşünce tarihi' 
içerisinde incelenmesi gerekiyor; yalnız burada 
Türkiye'de değil, Osmanlı yönetiminin egemen 
olduğu tüm ülkelerde. Bu nedenle de. yalnız bu 
alanda çalışan tarihçilerle değil bu tür 
toplantıların bağlamında da bu konularla ilgilenip 
sürekli diyalog içinde olmanın önemine 
inanıyorum. 

Bu nedenle burada olmaktan çok mutluyum ve bir” 
kere daha bana bu konferansta sanatçılarla 
birlikte çalışma olanağını verenlere çok teşekkür 
etmek istiyorum. Çünkü sanatçılar, burada 
çerçevesini çizmeye çalıştığım—' tartışmaların birer 
parçası değiller. İsterdim ki, Islâmi düşünce 
tarihçileriyle sanatın tüm alanlarındangelme 
yaratıcılar ve (müzisyenler. ressamlar, 
heykeltraşlar. mimarlar), bugün Islâmi 
bağlamlarda sanatsal ve yaratıcı uğraşları olan 



herkes arasında bir “tartışma olan ağımız olsun ya 
bu tartışmada, şu anda burada yaptığımız gibi“; 
bugün uluslararası pazara girmek isteyen bir 
Sanatçıya açık olan ve olmayan olanakları 
Batı'nın tarihsel ve kültürel çerçevesinde 
araştıralım. Bu pazara giren sanatçılar üne- 
kavuşabilirler fakat bunu gerçekleştirirken ”Islâm. 
toplumlarında yaşayan kadın ve erkeklerin 
çoğunu geride bırakacakları, onları Islam 
söyleminin değil islâmcı söylemin ortamına terk 
edecekleri kesindir. . 

Burada sıraladıklarım. söz. konusu ve mutlaka 
gerçekleşmesi gereken ve bugün bu toplantıda ele 
alındığı şekliyle gerçekleşmesi gereken. 
yüzleşmenin vahim entelektüel, kültürel ve tabii 
ki, siyasal konularıdır (entelektüel konu 
faktörüyle başlamamın nedeni bu faktörün ötekiler 
üzerinde belirleyici rol oynamasıdır). Bu nedenle, 
bu toplantının Türkiye'de yeniden yapılmasını 
arzu ediyorum. Çünkü bu ülke söz konuSu 
sorunların bağlamında imtiyaza sahiptir. B11 
imtiyazın nedenide. bu ülkenin ünlü laioitea 16 
française [Fransız usulü laiklik] ile, bugün dinsel. 
taleplerin bayrağı altında ve çağdaş tarihsel 
sorunlara dini çözümler kisve-siyle geri gelmekte 
"clan meşhur tartışmanın --tabii ki, Atatürk'ün 
başlattığı tartışmadan söz ediyorum» başlatmış 
olmasıdır. Tartışmanın boyutları müthiştir ve 
Fransız Üçüncü Cumhuriyeti'nin belirlediği laik 
koşulların dışında bulunacak öğelerle _ 
yurutulmelıdır Türkiye' de 192011 V6 1930111 
yıllarda bu tartışma yapılırken kullanılan terimler 
Fransız Üçüncü Cumhuriyeti ne ait olan V6 bugün 
artık aynı işlevleri yerine getirmeyen terimlerdir. 
Fransızlar zengin ve gerekli "laiklik" kavramını 
yeniden ele alıp ciddi biçimde değiştirmekteler. 
Üstelik, bu Fransa'da Müelümanların sayısının 
artması nedeniyle yıllardır yapılmakta olan bir 
“şey. Nosyonun entelektüel düzeyde, bugün 
Batı'da, modernizmin eleştiri-sı bağlamında 
kullanılan terimlerden de. Islam tarafından 
kullanılan terimlerden de farklı kültürel araçlarla 
ele alınması gerekmektedir. 

Modernizmle ilgili olarak, izninizle. Fransız 
antropolog Marc Auge'nin bu yıl yayımlanan bir 
kitabının başlığını alıntılamak ısıtıyorum. Kitabın. 
başlığı “Son derece tipik ve bızım burada. ele 
aldığımız konuyla'yakından bağlantılı. Kitabın 
adı Non-11611: Introduction a une antlıropologie de 
la sıır—Modernite [Yargıda Bulunmamak: Hiper- 
modernizmin Antropolojisıne Giriş]. ' Bura-'da 
Postmodernizme birçok atıf işittik. izninizle ben 
de araştırmacıların, düşünürlerin. ressamların 
dünyasında sürmekte olan terminoloji binasına, 
daha doğrusu. sorununa. kendi taşımı koymak. 
istiyorum. Tarihsel. toplumsal, siyasal ve iktisadi 
olguları anlatmak 'için geçmişten devraldığımıa 
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Sözlüklerde bulamayacağımız-, bize verilmiş: 
dillerin çerçevelerini” aşan sözcükler peşindeyiz.. 
Tüm .sezoülder yetersiz-ve ne işlevlerini yerine 
getirebiliyorlar 116 de ifade edebiliyorlar. 
Modernizm, Hiper-Modernizm, Postmodernizm 
sözcükleri ıçın'de geçerli bu. bu sözcüklerin de 
tümü anlamsız-. Bizi Batı'nın geliştirdiği çizgisel-- 
bir tarihsel yolakapattığı ve adına Modernizm 
dediğimiz şeyin tarihsel mekanı salt Batı olduğu 
için özellikle "Postmodernizm sözcüğün-ün 
şiddetle reddedilmesi-gerekıyor. Bu çizgisel . 
kronoloı'ıyı beslemeye devam eden ve zamanımızın 
asal tartışmalarının kurallarının üretilip empoze 
edildiği yer Batı'dır. 'Bu gerçek benden önce 
konuşa-n kişi tarafından Latin Amerika adma ifade; 
edildi. Benim burad-a yapmam gereken ise bu _ 
tartışmaya islam dünyası adına. Islam örneğini- 
kullanarak hitap etmek. Avrupa'nın tüm diğer” ' 
ülkeler üzerinde entelektüel ve siyasal egemenlik. 
kurduğu dönem olan 19. yüzyılın modernlik 
tartışmalarından. hiçbir farkı olmayacağı için 
bugünkü tartışmanın Postmodernizm veya Hiper- 
Modernızm adları kullanılarak bugün için anlamlı 
olacak bir entelektüel pratiğe entegre edilmeleri ' 
ımkanazdır. Beni-m burada ortaya atmaya 
çalıştığım sorun “düşüncemizin entelektüel 
yapılarıyla, yaptığımız işe göre zihinlerimizi 
açmada veya kapamada kullandığımız kavramsal”. 
araçlarla ilgili sorundur. Her zaman gerıde 
kalacağından kuşku duyamayaCağımız. daima 
sadece V6 sadede efendilerin kendisine 
öğrettiklerini yenıden üretecek olan --Ve de kötü 
üretecek olan—— Üçüncü Dünya' ya önermek üzere 
entelektüel egemenliğin vuku bulduğu çerçeveler 
ııe mekanlar dahilinde modeller üretmeyi 
Sürdürmek yerıne, adına Üçüncü Dünya dediğimiz 
yerlerin henüz netlenmediğı sorunları muhatap' . 
alan, yeni anlaşılabilirlik alanları kurmalıyız. 
Tartışmanın konusubudur. 

Yukarıda sözünü ettiğim türden; yeni bir düşünce- 
alanını her açışımda. aynı soruyu nakaratı gibi 
tekrarlarıın. islam toplumuna içkin sorunların 
belirlediği şekliyle, ama Batı'da olup bitenlerden ' 
koparılmadan (gerekçesi ne olursa olsun 
koparılmadan; üstelik. istenilse de koparılamaal 
VB konııyla ilgisiz diye reddedılmeden, devre dışı 
bırakılmadan ele alındığında bugünün Islami ' 
bağlamlarında sanatçının rolü, işleııi V6 katkısı- ' 
nelerdir? Bu bağlantı İslamî dünya “veya Üçüncü. 
Dünya bağl-amında yer alan sanatçının 
sorumluluğunu karmaşıklaştırıyor. Ayrıca bu 
durum, egemenlik tarafındaki, yani Batı' daki, - 
sanatçının da sorumlulugunu karmaşıklaştırmalı 
161161; henüz karmaşıklaştırmıyor 

Bu kısa değinmeleri bir kenara bırakarak 6d 
çöküş konusuna Musluman tonlumlarda ii'-jar olan- 
kulturel sistemlerin resmı islam ın ileri bılıısel 



kültürel sisteminin, yazı yazan ”Islam'ın ve.-bugün- 
Islamî bağlamlarda hâlâ var olan fakat yalnız. 
etnograflarla antropologlar tarafından dikkate 
alınan sayısız kültürel sistemin destrüksiyonuna 
(bunların kuvvetli kelimeler olduklarının - 
farkındayım) dönmek istiyorum. Hem Islam'ın 
geniş. sistemi hem de resmî Islâm tarafından tarih 
boyunca marilnalleştirilen sistemler 19. yüzyıldan 
bu yana destrüksiyon ve deplasmana tabi 
tutulmuştur. Tüm sömürge döneminin burada 
incelemeye tabi tutulması gerekmektedir, hem 
antropolojik hem de tarihsel açıdan. Antropolojik 
açıüzerinde bu kadar durmamın nedeni, bu bilimin 
kültürel sistemlerin, Islam'i bağlamlarda. birçok- 
ülkede varlıklarını sürdüren sayısız emo-kültürel. 
etno-dilsel grupların mariinalleştirilmelerini kabul 
etmemesinden ötürüdür. Bu döneme 'geri gidip 
195011 ve 196011 yıllardan bu yana, Islâmi 
bağlamda özel bir analiz gerektiren Ulus—Parti 
Devleti adlı siyasal olgunun nasıl , ne yollardan 
ortaya çıktığı anlaşılmalıdır. Bu olgu tüm 
Müslüman toplumlarında hatırı sayılır çöküntüye 
yol açmıştır. _ Ağa Han Kültür Vakfı ve Ağa Han. 
Mimari ödülleri adlı kurumlar. çerçevesinde tüm ' 
Islâm dünyasında yapılan inceleme ve kamuoyu 
araştırmaları bu dönemde bu toplumların sadece 
parçalanmaya değil,. aynı zamanda yersizleşme ve, 
çöküntüye de uğratılmış olduğunu 
doğrulamaktadırlar. Sizlerin burada, Türkiye'de. 
gayet iyi bildiğiniz gibi, söz konusu kurumla-r, 
mimarinin güçlü etki alanından başlayarak—, 
muhteşem ve müthiş bir biçimde kültürel 
sistemlerin parçalanma yersizleşme, çöküş Ve 
destrüksiyonunu incelemişlerdir. 

Bina etmek, kent mekanını kurmak, köy mekanını 
tasarlamak, insanın ikametini genel olarak 
mekana yerleştirmek --bunlar tcp yekun, total 
kültürel edimlerdir, çünkü tüm bir sanatsal 
yaratıcılığı oldu-ğu gibi zanaat de gerektiriler, 
fakat aynı zamanda, toplumsal sorunlara çözüm 
araştırmalarını da gerektiriler. 

Islâm dünyasında yürüttüğümüz bu çalışma 
sonucunda çöküş durumunda olan toplumlarda 
(kelimelerimi ölçülü seçiyorum) yapılanmayı ve" 
kentleşmeyi belirleyen bir mimarinin varlığını 
çıkarsadık. Bu durum, şimdiye kadar toplumların 
entegrasyon ve evrim süreçleri dahilinde bina 
yapan mimarın müdahelesi kavramını radikal 
biçimde etkiliyor, tabii. Burada karşı karşıya 
kaldığımız durum bunun tam tersiydi. Müslüman 
toplumlardaki kitlesel toplumbilimsel popülizm 
olgusu gibi yakın alanları da göz önüne alarak bu 
çöküş kavramını .burada uzun uzun anlatmaya 
vaktim yok. Popüler kültür ile pepülizmin ifadeleri 
arasında ayrım yapmamız gerekmektedir. 
Sonuncusu çöküş ve dağılmaya yol açarken aynı 
zamanda yakın zamana kadar (194011 ve 195011 

yıllara kadar) geleneksel Islam toplumlarında 
__güçl ü entegrasyon işlevlerini __yerine getiren 
popüler kültürleri-n de parçalanmasına neden- 
olmuştur. 

Bu kadar çok soruna aynı anda değinmek-zorunda.. 
kaldığım için üZgünüm. SANART 92'nin çok yönlü 
odaklarının bize sağladığından çok daha fazla 
zaman gerekirdi bu konuları ayrı ayrı çözümlemek 
için. SANART 92 birçok farklı ve rekabet 
halindeki alandan ve birçok değişik ülkeden çok 
sayıda kadın ve erkeği bir araya getirip tüm bu 
”konuların tartışılmasını amaçlıyor ve böyle bir 
tartışma çerçevesi, adına Batı dediğimiz şeyle. 
Islam dünyası da dahilolmak üzere, Üçüncü 
Dünya dediğimiz şeyi kesin bir şekilde ayırmamızı 
engelliyor. 

Para-doksal bir şekilde özellikle son otuz yıldır 
giderek geride bırakılan toplumlardan gelen 
talepleri düşünce ve araştırmalarına entegre 
etmeye hazır olan Batılı meslektaşlarımızla 
birlikte entelektüel ve bilimsel bir biçimde 
düşünmeye ve diyalog kurmaya ihtiyacımız var.. 
Toplumlar bağımsızlıklarına kavuşmuş oldukları 
halde Modernite içerisinde tarihsel geleceklerini 
kurabilmeyi umuyorlardı. 

Şimdi, önemli bir konu olan cami örneğini ele alıp 
bu bağlamda yalnızca .parçalanmanın ne olduğunu 
göstermek değil, aynı zamanda şimdiye kadar ' 
kullandığım tüm kavramların anlamlarını 
açıklamak istiyorum: Çökme, destrüksiyon, 
"desemantizasyon' lanlamsızlaştırma] (yani, 
semantik işlevin yok edilmesi) ve ' 
'idesembolizasyon' [sembolsüzleştirme] (yani, 
sembolik işlevin yok edilmesi). Islâmi _ _ 
bağlamlarda, Müslüman kentlerin sokaklarında 
tüm bu kavramları örnekleyecek sayısız olguyla 
karşılaşmak mümkün. 

Kahire'deki cami, Müslümanların --ama yalnız 
Müslümanların değil-- algılayıp okudukları şekliyle 
halen“ klasik caminin mimari özelliklerine sahiptir: 
Kubbe yerindedir, minare de öyle, yapının çevresi 
açıktır; cami, tüm dini ve mimari ifadesiyle her 
yönden izlenmeye açıktır. Dini bir anıt olma 
niteliğini korur, tarih boyunca yüklendiği işlevi. 
kültür ile toplumun entegrasyonu işlevini. yerine 
-_getirmeye devam eder. 

Bir çizği romanda caminin temsil edili-Şin'e göz 
atacak olursak, bunun minyatürleşmiş bir cami 
alduğunu görürüz. Minaresi vardır, ama bu artık 
bir sembol olarak işleyen bir minare değil işaret 
olarak işleyen bir minaredir. Şu anda, sembol 
islevinden işaret islevine geçiş olgusunu 
ayrıntısıyla ele almaya vaktim yok,. fakat. bençe 
bukenunun üzerinde uzun uzun düşünmeye değer. 



Orta Asya'daki camilerin kimisinde minarenin ana 
yapıdan bütünüyle ayrı inşa edildiğini görmek 
mümkündür. Genel olarak minare binanın üzerine 
oturtulsa da, caminin dikey boyutuna dikkat 
çeker minare ve bu yükseltisi aracılığıyla aşkınlık. 
ifade etmek gibi bir "işleve sahiptir. Bu işlev ise 
camiden bütünüyle koparılabilecek bir işlev 
değildir. Ayrı tutulan minare, minarenin işlevini . 
adına cami denilen bütünsellikten. yani binanın 
genel işlevinden mekânsal olarak ayıran bir 
müdaheleyi temsil eder. 

Hıristiyanlıkta kilisenin, Musevilikte havranın - - 
işlevleri gibi. Islâm kültürünün ve toplumunun 
tarihi boyunca caminin de tüm önemli işlevleri 
kültür ve toplumun biraraya getirilmesi çevresinde 
düzenlenmiştir. Ve bu yapılar tarihi yapılardır. 
Bir caminin iki gökdelen arasında sıkışıp kaldığı 
durumlarla karşılaşmak mümkündür ve bu 
durumda caminin tüm işlevleri yok olmaktadır. 
işte bu olgunun adına yalnızca parçalanma 
değmekle kalmıyor, aynı zamanda, pratik 
düzeyde, tüm entegrasyon işlevlerinin devre dışı 
bırakılması ve de çökertilmesi olarak da 
adlandırıyorum. Caminin çevresi yapının 
işlevlerinin etrafa yayıldığı, mekânda ifade 
edildiği yerdir ve kimi mimarın ve sosyal 
oyuncunun ve de genel olarak topluınun 
sorumsuzluğu böyle yıkıcı sonuçlar vermektedir. 
Sinan'ın Edirne'de inşa ettiği 0 muhteşem 
Selimiye'yi gezdim. Bu cami. 'biraraya getirme" 
işlevinin temsili açısından mükemmel bir mimari 
olgu. Fakat, işte, caminin çevresi bana hüzün 
verdi, çünkü bu çevre ne caminin işleviyle ilgiliydi 
ne de onun mimari güzelliğini tanıyordu. 

Bazı uç örneklerde görülebileceği gibi, camilerde. 
bulunan mimari tipi uzaktan anımsatan .bir iki 
pencereyi garip bir yapıda bulmak mümkün. 
Neredeyse tüm toplumlarda egemen olan 
semantik kargaşanın sayısız örneğini bulup 
çıkarmak mümkün. Modernizm ise bu semantik 
kargaşayı, bu düşüncesizliği, modernliğin 
karşımıza çıkardığı sorunları Müslümanlar için 
düşünülemez kılan o düşünce-dışını ancak daha 
da karmaşıklaştıran .bir s.üreş 

İLHAN TEKELİ 

Postmodern Durum,. Kültürel Parçalanma ve 
Demokrasi 

Bu toplantıda üzerinde durmam istenen 
”"Demokratik Toplum Yapısında "Kültür ve 
Parçalanma" konusunu Postmodernizm 
tartışmalarının iki yönlü ele alışı içinde irdelemeğ'e 
çalışacağım. Postmodernizm yazını gözden 
geçirildiğinde iki yönlü bir ele alış gözleniyor. Bir 
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yandan ileri Batı tcplumlarının gelişmesi sırasında 
ortaya çıkan oluşumlara, Postmodern durum 
çalışmalarında olduğu gibi bir ad konuluyor. öte 
yandan ise Modernizm ya da modernist 
düşüncenin eleştirisi yapılıyor. Her iki yön içiçe 
gelişiyor. Bu yazıda ben de böyle bir yaklaşım 
izleyeceğim. 

Önce bunun nasıl bir eleştiri olduğu üzerinde 
duralım. Bu eleştiri insanları özgürleştirme 
arayışına dayanıyor. Aydınlanma sonrasında 
gelişen modernist bakış açısının positivist toplum 
bilim anlayışının ve onun paralelinde ortaya çık-an 
toplumların belirli bir ilerleme çizgisi içinde 
geliştiğini varsayan, bir anlamda ilerlemeci. 
kalkınması yaklaşımların insanları baskı altında 
tuttugu savıyla evrensel ve total tüm sövlemlere 
karşı çıkılıyor. insanların böylece önceden 
belirlenmiş bir toplumda yaşamaktan ve teknik 
akla bağımlılıktan kurtarılması ve ona 
özgürlüğünün verilmesi isteniliyor. Aydınlanmanın 
17 .—18. yüzyılda tanrı merkezli düşünce yerine 
insan merkezli düşünceyi koyarak sağladığı 
özgürleştirme artık anlamını yitirmiş bulunuyor. 
Modernizm döneminin akıl merkezli Batı Metafiziği 
sorgulanıyor. onun yerine merkezsiz bir düşünce 
öneriliyor. Bu merkezsiz düşüncenin özgürleşmesi 
aranıyor. 

Bu eleştirinin açıkça söylenmiyeu bir yönü de 
modernist projenin geliştirdiği sosyal bilimlerin 
başarı-sını kabul etmek oluyor. Böylece toplum _ 
bilimlerinin toplumların geleceğini kestirmekte ve 
denetlemekte işlevsel olduğu ortaya çıkıyor. Bu 
başarı. bir ölçüde de olsa. kabul ediliyor ki ondan 
kurtulunmak isteniyor. Oysa modernizmin toplum 
bilimler üzerindeki temel eleştirisi. doğa bilimleri 
kadar kestirimci ve denetleyici güce sahip 
olmayışı üzerine kurulmuştur. 

POStm'odernizmin temel eleştiriSi, Modernizm 
içinde gelişen toplum bilimlerin az ya da çok 
prediktifve denetleyici olmaktaki başarısının, 
insan eyleminin kavram bağımlı olmasından 
doğduğu dolayısıyla sağlanan denetimin. bir 
bilimsel başarıdan çok kuru—lan söylemin insanları 
hapsetmesine bağlı olduğuna dayanıyor. 
Postmodernizm, bu noktada bir insanları 
özgürleştirme potansiyeli görüyor. Insan eylemi 
kavram bağımlıysa bu konuda yapılacak 
eleştiriler kavramları sarsarak insanları 
özgür_leştirecek, insanların kendilerini 
gerçekleştirmelerine olanak verecek fırsatlar 
yaratacaktır. 

Postmodernizmin harekete geçirmeğe çalıştığı“ bu 
olanağı gerçekte toplumun bugünkü hakim güçleri 
harekete geçirmek istiyor mu'? Devlette, 
Uluslararası Firmalarda vb. böyle bir eğilim 
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varmı? Toplumun tahmin edilebilir, denetlenebilir.. 
olması onları rahatsız ediyor mu'? Bu sorulara 
evet demek zor. O zaman Postmodernizm 
toplumun gelişimi içinde ortaya çıkan 
oluşumlarda da kendini bularak, bu oluşumdan 
güç almak yolunu seçmektedir. 
Bu nedenle de Postmodernizmin durum saptayan 
ve eleştirel yanı içiçe gelişmektedir. Toplumda 
hakim düşünceye karşı bir eleştiri olarak ortaya 
çıkan bu akım, aynı zamanda da bunun ' 
gerçekleşmekte olan bir eğilim olduğunu ortaya 
koyarak, doğacak direnci hafifletmeye 
çalışmaktadır. 

Postmodernizm eleştirel bir akım olarak 
özgürleştirme amacını ön plana alıyor. Her şeyi. 
özgürleştirme kriteri açısından eleştiren bu tutumu 
etkili oluyor. Modernizmin bir çok öğesi realizm. 
nedensellik, rasyonalizm, gelişme kavramları bu .' 
eleştiri karşısında yeniden formüle ediliyor. Ama . 
bu tutum aynı zamanda da Postmodernizmi ' 
sınırlıyor. Kendini yeniden üretebilen bir toplum 
düşüncesi olma özelliğini kazanmasını engelliyor. 

Bu bağlam içinde önce bir Modernizm dönemi 
kavramı olan kültür ile Postmodernist söylemin 
öğesi olan parçalanma'yı ve değişik kullanılma _ 
olanakların—ı irdeleyeceğiz. ikinci olarak 
Postmodernist döneminin toplumda gözlenen 
kültürel parçalanma _örnekleri ve nedenleri 
üzerinde duracağız. üçüncü olarak ise kültürel 
parçalanmanın demokratikleşme ve kişilerin 
özgürleştirilmesi açısından etkilerinin neler 
olabileceğini araştıracağız. 

Kültür aydınlanma sonrasında toplum bilim 
alanında gelişen bir kavram. Modernist söylemin 
bir kavramı. Tüm insanlar, her zaman ve her yerde 
kültüre sahip oluyor. insanları ve insan 
topluluklarını, diğer canlı ve canlı topluluklardan 
kültür üretebilmesi ayırıyor. Insanlara bu niteliği 
sağlayan ise sembolleştirebiime özellikleri oluyor. 
Kültü-r bütünüyle maddesel gözlemlenebilir bir şey 
değil, insanın sembolleştirme özelliğinin olanak, 
verdiği bir soyutlama, kavramsal soyut bir model 
kültür, maddi varlık ve eşyaların, teknolojilerin, 
sanatların, insan davranışlarının, fikir ve 
inançlarının, gelenek ve göreneklerinin _ 
sembolleştirilmiş bir örüntüsüdür. Insanların doğal 
ve. sosyal çevresine uyumunu sağlar, insan 
yaşamını güvenli ve sürekli kılar. Kültür, 
teknolojik. ideolojik, sosyolojik, vaziyet alışsal 
tüm yönleriyle insanların hem dışa dönük maddi 
hem de içe dönük duygusal gereksinmelerini 
karşılar. Içinde bulunduğu toplumun kişileri 
arasında ilişki kurulmasına. işbirliği yapılmasına 
olanak sağlar, yeni istek ve ihtiyaçların ortaya 
çıkışı insanları yeni kültürel gelişmelere yöneltir. 
Insanların çevreye uyumu sırasında ürettikleri bu 

kültür. toplumdaki her kişi tarafından taşınmasına 
karşın. taşıyıcısından bağımsızdır. 
ekstra—somatiktir. Bu nedenle 'kültür insanın 
çevresinin insan yapısı olan kısmıdır denilebilir. 
Toplumsal olarak öğrenilir ve aynı yoldan yeni 
kuşaklara iletilir. Bu nedenle de tarihseldir ve 
süreklidir. 

Kültürün bu biçimde tanımlanması beraberinde. 
başka bazı sonuçları da getirmektedir. Insan 
sürekli olara çevresine uyum yaparak yaŞarken 
yeni bilgiler edinmekte, yeni davranış kalıpları 

' geliştirmektir. Bu yeni bilgiler de sembolieştirilerek 
gelecek kuşaklara aktarılabilir hale gelecektir. Bu 
nedenle kültür sürekli olarak gelişmekte ve 
ilerlemiş olarak yeni nesillere aktarılmaktadır. 
Kültürün birikerek aktarılması, kültürün evrimsel 
bir değişme göStermesi sonucunu dogurmaktadır. 

Kültür zamanda "evrimsel " bir süreçle değiştiği 
gibi mekânda da "difüzyonist" bir süreçle 
yayılmakta ve değişmektedir. Kültür bu değişme, 
süreçleri içinde aynı zamanda kendi iç 
bütünlüğünü de kurma eğilimini taşımaktadır. 
Farklı öğelerin oluşturduğu, zaman içinde akıp 
gelen kültürün. ögeleri bu akış içinde birbirini 
etkileyerek bir bütünlük kazanma eğilimi taşırlar. 
Örneğin kültürün teknolojik .ögelerindeki bir 
değişme. zaman içinde sosyal, ideolojik, vaziyet 
alışsal yönlerinde de bir değişme yaratarak, 
kültürün zaman içinde uyumlu bir bütün olmasına 
Olanak sağlayacaktır. Bu bütünleşme mekanik 
olarak kısa sürede gerçekleşmese de, 
gerçekleşmesi zaman alsa da, böyle bir eğilim 
vardır. 

Üzerinde tam bir görüş birliği olmasa da 
modernizmin geliştirdiği kültür kavramı aşağı 
yukarı böyledir. Bu kavram modernizmin, 
Postmodernizmin, ister zamandaki süreklilik 
tarafından olsun, ister bir sistemin parçası olma 
yönünden olsun, her türlü belirlenmenin karşısına 
çıkarak bir özgürleştirme yolu arıyor. . 
Postmodernizmin söylemi ise ilerleme, süreklilik, 
bütünlük, belirlenme kavramlarıyla değil kişilik, 
parçalanma, belirlenmezlik kavramlarıyla 
kuruluyor. 

Gerçi modernizmin kültür anlayışı bugün geldiği 
noktada tam sıkı bir deterministik belirlenmeyi 
değil daha esnek ve olasılıklı bir belirlenmeyi 
öngörmektedir. Bir bireyin içinde yaşadığı toplum 
kültür-ünün olanakları ve sınırlarınm sağladığı, bir 
seçmeler yelpazesine sahip bulunduğu ve bu 
yelpaze içinde karar verdiği düşünülmektedir. Bu 
kültürel bağ içinde bireyler belli ölçülerde 
incrm'i'ardan sapmalar yapabilmekte ve değişmeleri 
'başlatabilmektedirler. Sayer'in terimleriyle kültür 
context-dependent bağlamdan etkilenen bir olgu- 



olmaktadır. Ama yine de 'bir süreklilik-. bütünlük ' 
ve belirlemeyi içermektedir. Kavram bağımlı insan 
eylemini bu yolla belirlemekte. ve bu nedenlede. ' 
Postmodernist söylemin temel kavramlarına) yine 
da ters. düşmektedir. ' 

Ozaman hertürlü belirlenmcnin karşısında olan 
Postmodernizmin kültür kavramının da karşısında 
olacaktır. Kültürün maddi bir nesne değil, soyut 
bir kavram olduğu hatırlanırsa, Postmodernizmin 
yerine kendi söylemine daha uygun. farklı bir 
kavram önermesi beklenebilir.” Oysa Postmodernist 
değerleri taşıyan yeni bir kavramla açıklanmaya 
çalışılması halinde Postmodernist eleştiri temelsiz 
kalacağı için söyleminde kültür kavramını 
koruyor, sadece onun parçalanmasını ileri sürmeyi 
yeterli buluyor. 

Parçalanma Postmodern söylemin bir kavramı. Bir 
bütünün iç bağlarının konması, çözülmesi _ 
anlamına geliyor. Ama bu tanımlama çok açık 
değil. Bunu Postmodern söylemin kavramlarını 
kullanarak bütünden "kolaia“ geçme süreci olarak 
da tanımlayabiliriz. Bütün birbirinden farklı iki 
anlamı içeriyor. Bunlardan birincisi tekdüzelik, 
homojenlik, ikincisi ise değişik parçaların _ 
oluşturduğu bir sistemsel bütün. Bunlar parçalara 
ayrıldığında belli bir kurala bağlı olmadan 
yanyana duruyorlar ya da birarada bulunuyorlar- 
yani "kolaj" oluşturuyorlar. Bu tanımlama 
parçalanmayı daha çok mekanda olan bir süreç 
olarak ele almış oluyor. Oysa Postmodernizm 
mekânın simetriği olan zamanda da benzer 
süreçleri öngörüyor. Ephemeralı'ty geçici olma. 
fsüreksizlik, parçalanmanın zamanındaki tekabülü 
oluyor. Mekân boyutuna ilişkin "kolaj" 
kavramının zaman boyutundaki tekabülünü de- 
bistorı'cı’ty kavramının Postmodernist 
kullanımında bulmak olanaklıdır. Gerçekte 
parçalanma sürecinden ve sonunda ortaya çıkan 
kolejden söz etmek tek başına yeterli olamaz. Bu ~ 
parçalarm bir toplumda belirlenme ilişkisi içnde 
olmadan yanyana bulunmalarının ne anlamına 
geldiğinde açıklık kazandırmak gerekir. Bu 
parçalanma süreci üzerinde durulurken parçaların 
Sıkı bir belirlenme ilişkisi içinde olması yadsınıyor 
denilebilir. Ama bu yadsımanın parçalar arasında 
hiçbir ilişki kurmama anlamına gelip gelmediği 
açık değildir. En azından bağzı ilişkilerin 
öngörüldüğü düşünülebilir. Örneğin belli bir 
toplumun kültüründeki, parçalanmadan söz 
ederken, hiç olmazsa aynı dili konuştuklarını 
varsaymış oluyoruz. Postmodernizmd'e dı'l artık 
yansıtıcı ve. saydam değil, insan merkezini yitiren 
düşüncede artıkher şey bir dinsel söylem oluyor... 
"Dil oyunlarıyla" ayrılıklar yaratılıyor, 
mücadeleler sürdürülüyor. Ama tüm ayrılıklar 
aynı dil içinde. sürdürülüyor. Dil hem 
parçalanmaya olanak-veren hem de bütünlüğü; 

sürdü-ren bir medya oluyor.-- 

Hemen akla gelen bir başka ortak yan paradır. 
Para/genelleştirilmiş bir kapasite olarak hem 
bireyselliğe, sosyal parçalanmaya olanak verir _ 
hem de bir tür tek düzeliği. bütünlüğü sağlar. Öyle 
ise parçalanma tam bir kopuşu, ilişkisizliği 
önermemektedir. O zaman parçalar arası nasıl bir 
ilişkinin öngörülebileceği sorusunun açıkca 
tartışılmasında yarar vardır. Burada açıkça 
bilinen bu ilişkinin nedensel bir ilişki olmadığıdır., 
Özellikle kültürel bir parçalanma söz konusu 
olduğunda parçalar arasında olumsal bir ilişkinin 
bulunması düşünülebilir. Yani ne zorunlu olan ne. 
de _olanaksız olan bir ilişki öngörülebilir. Bu 
"olumsal" ilişki parçalanmışlar dünyasında 
herhalde büyük ölçüde yerel olumsallıklar 
düzeyinde kalacaktır. Eğer bu tür ilişkilerin 
öngörüldüğüne açıklık kazandırılmaz, parçalanma 
ilişki'sizlik düzeyinde tutulursa, parçalanan kültür 
belki bu parçalarla sınırlı bir çoğunluğu yeniden 
üretebilecektir. Ama parçalanmanın sağladığı yeni 
kültürelbuluş olanaklarını ya da zenginleşen bir 
çoğunluğu devre dışı tutmuş olacaktır. Bu 
noktada sorulabilecek soru parçalar arasında 
olumsal olsa da kurulabilecek ilişkilerin, yeni 
bütünleşmeler yaratıp yaratmayacağıdır. Eğer 
yeniden bütünleşme olasılığı kabul edilirse, 
parçalanma yeni bütünleşmelere geçiş için birara 
aşama haline gelir. Parçalanmanın sürekliliği 
garanti edilemez. En azından parçalanma ve 
bütünleşme birlikte işleyen süreçler halinde bir 
arada bulunur. Parçalanma konusunda 
sürdürdüğümüz bu çözümlemede, karşılaştığımız 

- zorluklar, Postmodernist söylemin arkasındaki 
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gizli metafizik kabulle'rin, açık ve net olmadığının 
bir göstergesi olarak alınabilir. 

Parçalanmanın bir süreç olarak varlığı kabul 
edilirse ve biraz önce bizim yaptığımız gibi 
parçalar arasında olumsal bir ilişkiye de yer 
verilmezse, karşımıza çıkan bir başka soru da. bu 
parçalanmanın sınırlarının ne olacağıdır. ' 
Parçalanma sürecinin mantıksal bir sonu vardır. 
Bu da atomizmdir. Bu halde ulaşılacak” yapı _ 
zamanda ve mekanda birbirinden ayrı atomistik 
elemanlardan meydana gelmektedir. Hiç bir iç- 
yapısı, içsel farklılaşuıası ve içsel etkileşimi ' 
kombinasyonudur. Objeler arası ilişkiler dışsal, 
contingent ve rastlantısaldır. Parça]-anma 
sürecinin bir sınırı konulmadığı zaman ulaşılacak 
sonuç da budur. 

Atamizin çok uzun zamanlardan beri bilinen bir 
düşünce akımıdır—. Postmodernizmin söylemi içinde 
atomizden değil de sadece parçala-nine'dan söz 
edilmesi, parçaların kolajına yer verilmesi, açıkça- 
söylenmesede parçalanmanın belli bir sınır-a 
kadar d_üŞÜnüldüğünün bir kanıtı olarak alınabilir. 



Ama Harvey ve diğerleriningösterdiği gibi " 
modernizmde de parçalanma yok değildir. 
Modernite de sürekli olarak kesiklilikler ve; 
parçalanmalar yaratır. Avantgarde modernizmin 
tarihinde bu kopuşların yaratılması hayatî bir rol 
oynar. Bu oluşum yanısıra değişmez Ve ebedî olanı 
da yakalamak ister. Postmodernizmde işte bu- . 
ikinci yön kalkmıştır. Bir anlamda Modernizm 
parçalanma sürecinde bir yarı yoldur. 
Postmodernizmin bunu daha ileriye goturecektır 
Pcstmodernizmin parçalanması çok daha ince 
dokulu olacaktır. Örneğin modernizmin döneminde 
daha küçük lokalitelere bölünmektedir. Aynı _ 
biçimde kentsel mekânın kültürel parçalanmasıda 
daha da incelmektedir. Parçalanmanın sını-rı 
sadece parçalanmanın boyutunda değil aynı 
zamanda parçalanmanın hızında da aranabilir. 
'Pariçalanmanın tahrip edici hale gelmesi 
parçalanmamn boyutundan çok hızı 
dolayısıyladır. Eğer bu parçalanma insanla-rın 
ortaya çıkan çevreye ilişkin yeni anlamlar 
üretebilmesine ve bu anlamlar içinde olumsal 
ilişkiler kurmasına olanak vermeyecek b_ir hızda 
gerçekleşiyorsa. bu yıkıcı ya da şizofrenik bir 
parçalanma niteliği kazanacaktır. 

Parçalanma konusundaki tartışmayı bitirmeden. 
bir konuya daha değinmekte yarar var. Bazı 
hallerde bu kavram yanlış olarak 
kullanılabilmektedir. Örneğin bir toplumda 
parçaların sayısının artması ya da farklı bazı 
parçaların gözlenmeye başlamasını eğer bunlar - 
arasında farklılaşmış parça aracılığıyla.kurulmuş 
bir parça bütün ilişkisi varsa parçalanma- diye- 
adlandırmak yanlış olacaktır. 

Kültür bir toplumun işleyişinin ortak kanamasi- 
-_çerçevesini oluşturduğuiçin kültürel parçalanmayı 
doğuran sebepleri ararken toplumda yaşanan - 
değişikliklere bakm-ak gerekecektir. 

Kültürel parçalanma ile. esnek üretim ve bunun. 
tekabül ettiği esnek birikim rejimi arasında . . 
kol-ayca paralellikler kurulabilmektedir. Fordist 
kitle üretimin gerektirdiği homojen kültüre. esnek 
üretimin gereksinmesi yoktur. Esnek üretimle 
birlikte, emek üretim ve tüketim süreçlerinde olan 
değişmeler sonunda ortaya çıkan yeni biçimler. 
parçalanmış bir kült-ür içinde kendilerini yeniden 
üretme olanağı bulabıleceklerdir. Bu konuda daha ' 
ayrıntılı bir açıklamaya girmekte yaraı ycktur. 

Toplumsal yapıda kültürel parçalanmayı olanaklı. 
kılan bir başka gelişme 19701151111mind-11311311111311- 
sınra yeni sağın politikaları arasında yeralan 
deregülation'ist yaklaşımdır. B11 yaklaşım içinde - 
kültürel parçalanmanın kendisini ifade-edebilmem. - 
kolaylaşmıştır. 
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Herife-yün kültürel parçalanma-nın kaynağı olarak " 
gördüğü bir neden 'de-: Modernizm sonrasında 
zaman ve mekan algılanmasındaki değişmedir. 
Esnek üretim beraberinde bir zaman ve mekan. - 
sıkışması getirmektedir. Kapitalizmin tarih-sel ' ' 
kaydı yaşamın hızını sürekli olarak artırdığını 
gösteriyor. Aynı biçimde mekânın ve uzaklığın 
ilişki kurmay-ı engelleme gücü sürekli olarak 
azalıyor. Insanlar gittikçe artan ölçüde zamanın- .- 
ve mekânın sıkışması deneyimini yaşıyor, bu 
duygunun etkisi altında kalıyorlar. Böyle bir 
zaman ve mekan deneyiminin yaşanması - 
aydınlanmanın uzun erimli rasyonel ve kapsamlı 
mekan düzenlemeler-ini anlamsızlaştırır. Mekân ve 
zamanın değişen. deneyimi, yeni temsil . 
biçimlerinin. yeni yorumların gelişmesine yol açar. 
Bu yorumların farklılığına göre değişik 
”parçalanma biçimlerineulaşılabilir. Bu yorumlar 
bu sıkışmış zaman ve mekânın temsiline olanak 
veren bir dil oluşturarak. bu durumla başa 
çıkmaya çalışmaktan, bu oluşuma teslim olmaya 
kadar uzanan aralık içinde doğabilir. Bunlar 
arasında lokalite, yer, yerel dirençler; toplumsal. 
“hareketler üzerinde duran benim gibi plancıların 
ilgisini çeken nişlerde bulunabilir. 

Günümüzün ulaşım vehaberleşme teknolojinin ' 
zaman ve mekan. sınırlarını önemli ölçüde 
zayıflatması.büyük uzaklıklar arasında daha 
yoğun sosyal ilişkilerin kurulması, günümüzmı 
insanının kaçınılmaz olarak değişik kültürleri bir 
kolaj biçiminde algılamasına neden olmaktadır. 
"Bu kültürlerin herbiri içinde bir bütünlük ı 
homojenlik bulunsa bile uluslararasılaşan düny-a ' 
“insa-ııı parçalanmış-bir kültür algılamasıyla ve ona. 
;.anlamiar yükleme sorusuyla karşı karşıyadır. . 

Postmodernist dünyada kültürün bir parçalanma 
süreci içinde bulunması onun önemini azaltıyor. . 
Eğer böyle bir kavram kullanabilirsek "kültürel. 
kapital"in önemi özellikle de maddeselliğinin 
kurulmasında gün geçtikçe artıyor. 
Postmodernizmin her türlü belirlenmeye karşı 
-.tutumu geçiciyi ve parçalanmışı ön plana alan . 
kültür. anlayışının bir özgürleştirme arayışı oldüğu 
açık. Oy verme kavram bağımlı bir eylem olduğu 
”için .üzgürleş'miş bir ortamda bireylerin daha 
sağlıklı olarak oy verecekleri ve demokrasinin 
daha iyi işleyeceği düşünülebilir. Ama böyle bir 
çıkarsama yapmakta aceleci davranmamak 
gerekir. Bu çıkarsama her zaman doğru sonuç 
vermeyecektır 

Önce daha. çok parçalanmış bir kültürel ortamın 
daha eşitlikçi. daha özgür bir yaşam çevresi 
yaratacağı hemen söylenemez Bir toplumdaki 
hakim güçlerin denetimlerini parçalanmış bir 
kültürde parçalanmamış bir kültüre göre daha zor' 
kuracakları a priori olarak ileri surulemez Hatta 



bazı durumlarda parçalanmanın denetimi daha da 
kelaylaştırdığı savunulabilir. Postmodernizmde- 
olduğu gibi özgürleştirme söylemleri, ayrıca eşitlik 
ve adalet kaygılarına yer vermiyorsa, 
eşitsizliklerin sürdürülmesini sağlayan ideoloiiler 
haline gelmek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. 
Harvey, Reagan döneminin estetiği ön plana 
çıkararak etiği geriye iten söyleminde bu tür bir 
postmodernist tutum görüyor. Demokrasinin 
işlerliği konusundaki bir başka yanılgı en radikal 
düşünce farklılıklarının kolayca örgütlenebilirdiği, 
kendilerini ifade olanağı bulduğu ve iktidara 
geçme yollarının onlara da açık kaldığı, ülkelerin 
demokrasisinin en iyi biçimde işleyeceğine 
inanılmasıdır. Aralarında görüş farklılıkları az 
olan gruplar arasındaki iktidar değişiklikleri, bu 
grupların demokratik kurallar içinde kalarak 
programlarını, uygulamalarına olanak verecektir. 
Iktidar değişiklikleri aralarında çok radikal 
farklılıklar olan gruplar arasında gerçekleşiyorsa-, 
çoğu kez yeni iktidar gruplarının programlarını 
uygulamaya çatışması belli gruplar üzerinde baskı 
kurmayı gerektirecek, demokrasinin işlerliği 
ortadan kalkacaktır. 

Bu örnekler gerçekte, karşımıza çoğunluk oyuna 
bağlı olarak iktidarın oluştuğu temsili 
demokrasilerin işleyiş pratiği .açısından yeterliliği. 
sorununu karşımıza getirmektedir. Kültürlerin 
parçalanmasının arttığı Postmodern ortamında bu. 
yetersizlik daha açıkça ortaya çıkacaktır. 

Demokrasinin bugünkü işleyişi içinde 
yönetimlerin desantralize olması, "subsidiarity" 
ilkesinin uygulanması bu sorunlara bir ölçüde 
çözüm getirecektir. Ama bunlar kavramsal 
düzeyde, parçalanmış kültürlerin demokrasisi 
nasıl kurulabilir sorusunun, doğrudan yanıtı 
olmayacaktır. Bu sorunun kavramsal düzeydeki 
yanıtları katılımcı ve çoğulcu demokrasidir. Ama 
bunların işlerlı'liğinin yeterince kurulduğu 

. söylenemez. lktidarların değişmesi başka bir 
pratik içinde gerçekleştikçe. parçalanmış kültürün 
her grubunun kendi kültürlerini yaşama 
geçirebilmeleri garanti altına alınmış olmaz. Eğer 
Postmodernizm tarihsel saldırısının sonucunu 
almak istiyorsa yalnız kavramsal çözümlerle değil 
onun işlerliğini sağlayacak pratiklerle de ciddi . 
olarak ilgilenmek durumundadır. 

. Postmodernizmin, demokrasinin işlerliğine 
uygunluğu açısından. karşılaştığı en önemli sorun 
toplumda "öznellerarasının" oluşumu karşısındaki 
tutumudur. Postmodernizmin ön plana çıkardığı, 
süreksizlik, kesikliklik, geçicilik, parçalanmışlık 
gibi özgürleştirici değerler, gerçekte bir toplumda 
temSili demokrasinin sağlıklı. işleyişi için gerekli 
olan "Öznellerarasınm" ve payaşmanın oluşmasını 
zorlaştırmakta hatta olanaksız!aştırmaktadır. Bu 
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zorluğun belkide tek aşılma yolu katılımcı 
demokrasi olabilir.. Eğer biraz önce değinilen 
pratik sorunları aşılabilirse. ' 

Kültürel" parçalanmayı ve onun demokrasi 
açısından sonuçlarını biraz evcilleştirilmiş bir 
postmodernist çizgide tartıştıktan sonra 
sorabiliriz. acaba özgürleştiriei potansiyelin 
harekete geçirilmesinde toplum bilimlerin 
kurulmasını olanaksız kılan postmodernist 
düşünce çizgisinin dışında yollar varmıdır? 

Eğer ister Pozitivist, ister Marksist sosyal 
bilimlerde olsun, toplum bilimlerin geleceği . 
kestirici ve denetleyici tutumu eleştiri konusu 
olduğuna ve bu tutumun kavram-bağımlı insan 
eylemini sınırladığı ileri sürüldüğüne göre, bu. 
özelliklere sahip olmayan yeni toplum bilim 
yaklaşımlarının geliştirilmesinin, amaçlanan 
özgürleştirmeyi sağlayacağı düşünülebilir. Eğer 
önerilen yeni toplum bilim yaklaşımları, belli bir ' 
sona götüren bir bütün anlayışına ya da 
meehanicisizme yani bütünün davranışının sadece.. 
elemanların özelliklerine bağlı olmasına 
götürmüyorsa, amaçlarını yerine. getirecektir. 
Böyle bir yaklaşım toplumda yaşayanların 
seçmenlerine göre zaman içinde, farklı, önceden 
belirlenmemiş; gelişmelere olanak verecek 
toplumsal sistemleri olanaklı kılmak 
durumundadır. Bunun sağlanması için mutlaka, 
nedensellikten vazgeçmek, parçalanmayı ve 
geçiciliği kabul etmek gerekmektedir. Yani 
özgürleştirmeye olanak veren bir kurgu mutlaka 
toplum bilimlerin yadsınmadan da 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu yöndeki olanaklar konusunda bir kaç. örnek 
verelim. Gouldner' Marksizm'in en derindeki 
özelliğinin parçalanmaya karşı olmak, dünyayı 
bütünleştirmek, izole olanı, baskı altına alınanı 
entegre etmek olduğunu ileri sürerek, özgürleştirici 
bir totalite önermektedir. Marksizm çizgisinde bu 
yöndeki bir başka gelişme "aşırı belirlenme“ 
yaklaşımının önerilmesi olmuştur. Bu örnekte 
esneklik belirlenmekten kaçınmak yerine aşırı 
belirlenmenin, yani toplumda herşeyi 
belirlendiğinin kabulüyle sağlanmıştır. Brown ise 
rasyonaliteyi, "durumu değerlendirebilme, 
kanıtları kavrayabilme, kuralları izlemeden makul 
kararlara ulaşabilme kabiliyeti" olarak 
tanımlarken hem gerekli esnekliği sağlıyor hem de 
postmodernizmin herşeyi göreli hale getiren 
toptancı tutumundan kaçınma olanağı buluyor. 
Postmodernizmin toplum bilimi kurulamaz hale 
gitirlrken dayandığı temsil bunalımının değişik 
biçimde aşıma yolları bulunuyor. Rorty bunu yeni 
bir pragmatizmle aşıyor. Andew Sayer ise yeni bir 
realizm yorumuyla bu aşmayı gerçekleŞtiriyor. 
Nedense] etkinin varlığını, düzenli tekrar eden 



sonuçlar üretmesine bağlı olmaktan kurtarıyor. . 
Böyle sonuçların çıkmasını olumsal hale getiriyor. 
Dış” dünyanın bilgiden bağımsız olarak varlığını. 
ampirik testin belli ölçüde gerekliliğini, bilgide 
belli bir gelişmenin varlığını, nedensel gücün 
önemini, sosyal olguların kavram bağımlılığını, 
bilim üretiminin sosyal pratikle ilişkisini ve 
eleştirici olmasını, kabul eden yeni bir realizm 
geliştiriyor. Sosyal olguyu anlayıp açıklamayı 
tcplumun kendi anlayışını kritik etmeye 
dayandıran, Kritik Realist bir bilimsel yaklaşım 
öneriyor. Ozgürleştirmeyi akılcı tepkide arıyor. 

.Postmodernizmin aşırı şimdiki zamana. anlık 
olana yönelimi ve. birbiriyle ilişkisiz olarak hep en 
canlı kalan geçmişi silen sadece şimdilerden 
oluşan dünyası, onun elinden toplum üzerinde 
eleştirel olmak ve geri beslemelerle toplumu 
özgürleştirici yönde geliştirmek özgünleştirıne 
olanağını elinden alıyor. Toplumları 
özgürleştirmede eleştirel realizmin mi 
postmodernizmin mi daha etkili olacağı 
sorgulanabilir. 

Kuşkusuz burada verdiğimiz örneklerin sayısı 
artırılabilir. Ama bu yazıda yeni arayışların bir 
kataloğu yapılmak istenmiyor. Sadece 
postmodernizmin ulaşmayı amaçladığı noktalara 
akılcı bilimsel arayışlarla da ulaşmanın yolunun 
açık olduğu gösterilmek isteniyor. Sanıyorum bu 
örnekler bunu kanıtlamak için yeterlidir. Bu yeni 
akılcı yolların ortaya çıkışı bize aynı zamanda 
pcstmodernizmin önemli bir işlev gördüğünü de 
kanıtlamış oluyor. Aydınlanma da insanı 
özgürleştiren akılcılık, 21. yüzyılda bu işlevini 
duyguya devretmeye kolayca razı olmuyor, yeni 
yorumlarla özgürleştirme işlevine yeniden sahip 
çıkmak istiyor. 
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Yorum yapmak güç, onun için ben Profesör 
Tekeli'nin açtığı konuların izini süreceğim. Tüm 
konuşmacılar Postmodernizm'den söz ettiler, fakat 
Profesör Tekeli konudan söz etmekle kalmadı, onu 
ele“ aldı. Ben ise, konunun bu noktaya kadar tam 
anlamıyla ele alınmayan bir yönü üzerinde 

konuşacağim. 

Kısaca ifade edecek olursak, ’Postmodernizm' 
terimi modernliği eleştiren bir kuramı ifade 
etmektedir. Belli bir zaman dilimi içerisinde 
Batı'da ön planda yer aldığı var sayılan bu dünya 
görüşünün ayrıca --Feyerabend'ın kelimelerini 
kullanacak olursak-- var olan tüm kural ve 
standartları reddettiği. anarşiyi ve "her şey 
kabulümüzdür" ilkesini savunduğu ve bunun 
sonucunda tüm dünya kültürlerinin ve tüm 
görüşlerin eşit değerde olduğunu öne sürdüğü 
söylenmektedir. "Ozgürlük" ile eş anlamlı tutulan 
kural ve standartların reddi Postmodernizmi 'Batı 
dünyası' denilen yerde yaşayan birçok insan için 
büyüleyici bir şey haline getirmiştir. Ote yanda,. 
bir dünya görüşü olarak modernizmin eleştirisi ile 
tüm dünya görüş ve kültürlerine eşit değer 
vermesi onu Batı dışı çevrelerde büyüleyici 
kılmıştır. Bunun son derece açık bir örneğini 
burada, kendi ülkemiz Türkiye'de görmekteyiz..— 

Isterseniz. Postmodernizmin 'Modernlik' adı 
altında neleri eleştirdiğine'bir göz atarak bu 
büyülenmeleri biraz incelemeye tabi tutalım. 

Önceleri eski, geleneksel, klasik vesaire olanın 
karşıtını ifade eden 'Modern' sözü, bir şeyi 
yapmanın en son, en yeni yolunu ifade eden bir 
kelimedir. Fakat zaman içinde, Batı çevrelerinde 
kelimeye özel ve biraz da müphem bir anlam 
atfedilmiş, insani faaliyetlerle bunların ürünlerinde 
seçilebilen belirgin --ve arzulanır— bir bütünlük 
taşıyan özelliklerden oluşan bir kategoriyi ifade 
eder biçimde tanımlanır olmuştur. Söz konusu 
türden faaliyetlerin yer aldığı zaman çerçevesine 
ise. tabii diakronik bir biçimde, 'Modern' adı 
verilmiştir. “ 

Örneğin Bohensky'ye göre 'Modern felsefe" _ 
iöüO'lü yıllarla 1900'lü yıllar arasında yer alan 
felsefe, 'Modern sanat' ise 1900 dolaylarında, 
yani bu yüzyılın başında başlayan sanattır. Bu 
belirsizliğin sonucunda 'Modernlik' ilk önce belli 
bir dünya görüşünü içeren, geçmişle bir kopma 
teşkil eden, yani "yeni" bir dünya görüşüyle 
geleneksel bir dünya görüşünü karşı karşıya 
getiren bir ta'rihsel dönemi işaret eder. 

Şu anda Batı'da yer alan Modernizm tartışması 
' (Batı dışı çevrelerdeki tartışma bundan farklıdır) 

bir-'dünya görüşü olarak -—tam olarak nasıl bir 
dünya görüşü olduğu belli olmasa da-- 
modernizmin olumlu yargı olarak kullanılmasına 
karşı bir tepkiyi ele verir. Fakat Batı dışı 
çevrelerde sürmekte olan tartışma Modernizm 
üzerine değil modernizasyon, modernleşme süreci 
üzerinedir. Bıı eski'tartışmada 'Modern' kelimesi”. 
yıakm- zamana. kadar Batı'da egemen olan durumu, 



Batı'daki icrausullerini ya da. bireysel planda 
alacak olursak, bireylerin mantalitesini 
anl-atmada "kullanılan modernleşme kelimesinin bir. 
öğesini oluşturur. Tek bir mantalite değil, ABD de 
dahil olmak üzere coğrafi Batı'nın tarihinin 
biçimlendirdiği birbirinden farklı m'entalitel'erin 
tümünü. _ . 

Burada ortaya çıkan, uzun süre Modern olduğu 
düşünülen şey --bu şeyi nasıl tanımlarsak 
tanımlayalım- aslında tarihsel açıdan yeni bir şey 
iken, Batı dışı çevrelerde ve yalnız bu çevreler için 
--tanımı ne olursa olsun-- yeni bir şey olduğuydu. 
Modernleşmeyi seçen ülkelerde gözlemlediğimiz bir 
başka özellik de, herkesin gayet iyi bildiği gibi, 
bunun Batılılaşmakla eş anlamlı olarak 
görüldüğüdür. Batılılaşma genel olarak iyi ve bu 
toplumların ayakta durabilmesi ve gelişebilmesi 
için gerekli bir şey olarak görülüyordu. Şu anda 
ve geçtiğimiz on yılda birçok ülkede sürmekte olan 
tartışma modernleşmeyle Batılılaşmanın eş 
anlamlı süreçler olarak ele alınmasına duyulan bir 
tepkiye ve bu ikisini birbirinden ayırma çabasına. 
işaret etmektedir. Kültürel kimlikleri sorgulama” 
faaliyeti tüm dünyaya yayılmakta ve değer yargısı 
olarak olumlu yük taşımaktadır. 

Bu iki değişimi senkronik olarak ele alırsak. yam, 
Batı'da bir dünya görüşü olarak modernizmin 
pözitif bir değer yargısı oluşturmasına duyulan 
tepki ile —-Postmodernizmin modernizme yönelttiği 
eleştiri ile-- Batılı olmayan çevrelerde 
modernleşme ile Batılılaşmayı birbirinden ayırma- 
çabasını eş zamanlı olarak birlikte ele alırsak. iki 

- tür değişimin birbirinden ayrı olmadığını görürüz. 
[kisinin kaynağı birdir, aynı bakıştan 
gelmektedirler, fakat farklı anlamlarda aynı 
bakıştan gelmektedirler. 

Şimdi Profesör Tekeli'nin de sorduğu şu soruyu 
Soralım: Postmodernizm, Modernlik adı altında 
hangi dünya görüşünü eleştirmektedir'? Burada- 
söz konusu olan dünya görüşünü belirlemek için 
modernliği tarihsel bir dönem anlamından öte bir 
anlamda açıklamamız gerekmektedir. 

Tarihsel çerçeve içerisinde, orta çağlarda egeman 
olan dünya görüşü ya da insan kavram veya 
imgesinden konuş olarak ele aldığımızda 
modernlik gerçi genellikle Aydınlanmayla eş 
anlamlı olarak ele alınmaktadır ama ender "olarak 
Aydınlanmanın rasyonellik yönüyle 
özdeşleştirilmektedir. Rasyonellik. bu bağlamda., 
daha çok, şeyleri metafiziksel olmayan bir 
yöntemle açıklayıp kavramanın yolu ——bunun 
herhangi bir yolu veya biçimi— olarak 
düşünülmektedir [daha yakın zamanda 
rasyonellik. şeyleri açıklayıp kavramanın 
metafiziksel olmayan yöntemi olarak düşünülen 
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ve 'Batı akılcılığı" olarak tanımlanan şeyle bir 
tutulmuştur). Postmodernizmin eleştirel 
göründüğü yaklaşım ise, bu şekilde tanımlanan bir 
Modernizm olarak belirmiştir. yani, dünyaya 
bilimsel yaklaşımıyla. bilimsellik ve rasyonellik. 
ölçütleriyle birlikte Neo-pozitivizt olarak bakmak. 
Modernliğin ve rasyonelliğin özdeşleştirildiği 
dünya“ görüşü budur ve şimdi de Batı dışı 
rasyonellikle ö_zdeşleştirilmektedir. Söz konuşu. 
denklem bu rasyönelliğin, burada tanımlandığı 
anlamıyla bu dünya görüşünün veya 'Batı 
rasyonelliği'nin var olan birçok rasyonellik 
arasında rasyonelliğin sadece bir türü olduğu 
savını mümkün kılmaktadır; fakat rasyonellik ve 
modernlik ile bilimsel bir dünya kavrayışı 
arasında kurulan bu denkliğe yakından 
baktığımızda ve burada Batı rasyonelliğinin ele 
alınış biçiminin yanlış olduğunu idrak ettiğimizde, 
aslen hatalı olan bir denklemle ve en azından bir- 
hatalı sonuçla yüz yüze olduğumuzu görürüz. 
Neo-pozitivizmin bilimsel dünya görüşünün birçok 
dünya görüşü arasında sadece bir dünya görüşü 
oladuğu, rasyonellikle özdeşleştirilmesinin bir 
hata olduğu türden düşünceler gibi. birçok 
rasyonelliğin var olduğu düşüncesinin de hatalı 
olduğunu görürüz. Fakat, tabii, birçok dünya. 
görüşünün var' olduğu doğrudur. 

Avrupa düşünce tarihinin bir dönemi olarak ele 
alındığında modernlik çerçevesinde Modernizm 
dışındaki bazı görüşler de mevcuttur. Öte yanda-.- 
orta çağın temsil ettiği dünya görüşü ve 
kavramlarla bağlarını koparmış olmasına rağmen 
bir dünya görüşü oluşturmayan Aydınlanma 
vardır. Modernleşme tasarımlarının parçaları olan 
fakat aynı zamanda gelişme süreçlerinin dolaysız 
talepleriyle çelişki halinde. olduğunu tasavvur 
edebileceğimiz düşünce ve öğeler vardır. 

Son elli yılın gelişmeci ulusal devletlerine dikkat 
ettiğimizde, yurttaşların hayatındakiıiktisadî _ , 
boyuta, hangi süreçlere entegre olduklarına özel 
önem verildiğini fakat modern dünyayı oluşturan 
yurttaşlık öğelerinin birçok yönünün hiçbir şekilde 
dikkate alınmadığını görürüz. Başkabir deyişle. 
eğer yurttaşlık olgusunu yalnız toplumsal değil. 
aynı zamanda hukuki ve siyasal boyutlarıyla 'ele- 
alacak olursak bunlardan soıı ikisinin hiçbir 
zaman vurgulanmadığını veya altlarının 
çizilmediğini görürüz. Önemle vurgulanan, ya'ni 
ulusal devletlerin öncelikle kotarmayı 
amaçladıkları şeylerin iktisadi gelişmetile , .- 
teplumun iktisadî entegrasyonu olduğunu fakat. 
bu bağlamda yurttaşların hukuki-veya siyasi 
açılardan haklandırılmalarının konu bile 
edilmediğini fark ederiz. 

Şu anda izlemekte-' olduğumuz- parçalanmayı 
anlamada anahtar. teşkil ödenek anlayış;-budur 
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Çünkü bu toplumların bütünselliklerini 
korumalarını sağlayacak türden bir modernleşme 
—-olumsuz anlamda modernleşme değil, tartışma- 
ve yargı kurallarına ilişkin uzlaşmanın kurulması 

, anlamında modernleşme-- buralarda 
gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesinin nedeni tam da 
ulusal devletlerin gelişmeciliği çok fazla 
vurgulamaları ve gelişmeciliğin kurallarına 
yeterince uyum sağlamamaktan ürkmeleridir. 
Bazı Üçüncü Dünya ülkesi ulusal devletlerinde 
toplumsal yurttaşlık ile gelişmecilik belli .bir ileri 
noktaya ulaşmış durumdadır. Işte, orada bir halk 
vardır, bir ulusal ekonominin yaratılması vardır,. 
fakat hukuki ve siyasi yurttaşlığın kurulması, 
asimile edilip içselleştirilmesi söz konusu değildir. 
Dolayısıyla,. dünya iktisadî krizine karşı korunma 
mekanizmaları geliştirebilmiş bir durumda 
değilizdir; Üçüncü Dünya yurttaşlarının 
kendilerini ve bir hayat tarzını savunmaya 
başlayabilecekleri nokta belirlenmemiştlr. Bunun 
yerine, ulusal devletin --artık ulusal gelişmesi 
projesini sürdüremeyeceği için-- iktisadi ve '--artık 
egemen olamadığı için-— politik açılardan 
çöküşüyle karşı karşıyayızdır; dünyada değişik 
düzeylerle ilişki ağları içerisinde, nüfus üzerinde 
egemenlik kurmada etkin olan birçok farklı tür 
güç vardır. Bu sempozyum esnasında sık sık 
belirtildiği gibi,ıideolojik açıdan ulusal devletin 
ulusçuluğu artık egemenlikçi , baskın” veya yalnız: 
değildir çünkü kendisiyle rekabet halinde olan 
birçok başka etmenler vardır. Şu anda artık. 
vaadlerini yerine getiremeyen bir ulusal devletle 
karşı karşıyayız. çünkü bu devlet bir önceki 
dönemde hakiki anlamdaki bir _yurttaşlığı 
kurmada başarısız kalmıştır. 

ÇAĞLAR KEYDER 

Bugün gözlemlemekte oldugumuz parçalanma tam 
da ulusal devletin parçalanması, bu devletin 
tarihinin başlangıç noktasında önerdiği 
modernizasyonu gerçekleştirememesi sürecidir. 
Bizim gibi toplumlarda ve belki de var olan haliyle 
bütün dünyada ulusal devlet ancak geçen 
yüzyılda evrenselliğe kavuşmuştur. O zamandan 
beri de bireylerin ilişki halinde olduğu en yakın ve 
dolayımsız kültürel bağlamı oluşturmaktadır. 
Modernizmin en güçlü aracısı ve ileticisi olduğu 
gibi, modernizmin nasıl bir kültürel bağlam 
içerisinde benimseneceğinin de belirleyicisi 
olmuştur. Evrensel kültürün taşıyıcısı ve yerel 
kültürün tanımlayıcısı olmuştur. 

Parçalanmadan söz edildiğinde, evrensel olsun' 
yerel olsun kültürleri taşıma ve tanımlama 
işlevinin sona erdiğini 'his'sedip ifade ediyoruz. 
Hepimizin bildiği gibi, buna ulusçu akımlar, bu 
toplumları-n modern -..dünya-ya entegrasyonunu 
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kolaylaştırmayı ana projeleri olarak geliştiren 
ulusçu gruplar yol açıyor. Başkabir deyişle. 
bunlar çifte bir işlevi yerine getirmeye _ 
çalışıyorlardı: Bir yanda, güç ve karmaşık olduğu 
söylenen kapitalist dinamiklere bu toplumların 
yilmuşak geçişle entegrasyonunu sağlayacak 
aktarım noktaları ve yolları araştırıyorlar. öte 
yanda ise. bu toplumların geçmişlerinde 
keşfedecekleri ulusal erdemleri yansıtan toplumlar 
kurmaya çalışıyorlardı. Geleneksel ideolojileri. 
Modernite öncesinden kalma inanç sistemlerini- 
yok etmek istemesinedeniyle ulusçuluk seküler 
bir ideolojiydi. Dine karşı olduğugibi cemaat 
inançlarına, her türlü gelenekçiliğe karşı da 
mücadele etti ve bu mücadeleyi, söz konusu 
toplumlara modernizmin yolunu açacak bir yeni 
seküler ideoloji adına sürdürdü. 

Bunu yaparken. tabii, ulusçuluk kültürel alanda 
kıskanç bir tavır içindeydi. Ulusçuluk ve nüve- 
halindeki ulusal devlet rakip alternatif ideolojilerin 
yaşamasına izin vermediği gibi, ulusal kültürle 
yerel kültürlerin yan yana var olabilmesinin 
alternatif projelerine de yer açmadı. Tüm 
alternatifleri silip geçmek. hepsini, ulusal ideal adı 
altında toplanabilecek bir homojenliğe bürümek 
amacındaydı. Tabii, bu arada, bilindiği gibi, 
aşırılıklara kaçıldı fakat bunların hepsinin de 
"nedeni yanlış anlaşılmış bir tarihte yatıyordu ya 
da öylesine çılgınca mitik bir temele oturtulmuş 
bir tarihti ki bu, tepki göstermemek olanaksızdı. 
”Ote. yandan da bu tür tepki, ulusçu elitlerin 
tepkisini çekti. 

Fakat ben yine de. ulusal devlet projesinin başarılı 
olması durumunda kültür alanındaki bu 
kıskançlığın,. ulusal kültürü tanımlarken girişilen 
bu aşırılığın üstesinden gelmenin mümkün 
olabileceğine inanıyorum. Başka bir deyişle, 
ulusçuluğu. egemen olsun bastırılmış olsun. farklı 
kültürlere tâbiyet öğeleri yerine folklorik öğeler 
olarak yer verecek bir ılımlılığa getirmek 
mümkün olabilirdi. Şu anda içinde bulunduğumuz 
kriz patlak vermeden önce böyle bir duruma çok 
yaklaşan bir değişimin işaretlerini görmek 
mümkündü. 

Parantez içinde bir şeyi daha belirtmek istiyorum: 
Bence kültürün kur değeri biraz abartılmakta. 
Kültür bağlamsal bir şeydir ve sürekli olarak 
yeniden tanımlanır, yeniden kurulur, yeniden icat 
edilir. Tözel anlamda bir ön kültürden, örneğin, 
bir 'Islaın Kültürü'nden söz etmek bence bizi 
yanlış. yönde düşündürür ve bence öncelikle, kültür 
üzerine böyle bir söylemin gelişmiş olmasının ' 
nedenlerini araştırmalıyız. Bu söylem çoğunlukla 
egemen ve yönetimi elinde tutan bir grubu temsil 
ediyor gibi. Örneğin, benim çok merak ettiğim bir 
konu, Müslüman kadınların Islâm kültürü Ve 



randumanı-anıdır derecesi üzerinde. ne 
düşündükleri. . 

Kültür alanında ulusal devleti suçlamak belki pek 
zor olmaz fakat biraz haksızca olabilir. Daha 
önce.-söylediğim g_ibi, bu devletin başarısı, 
merkezde üretilen egemen ulusçuluğun baskısını 
önemli ölçüde azaltacaktı. Ulusal devletin çok 
daha akla uygun bir eleştirisi, tamlamanın ulus 
biriminden değil, 'devlet biriminden gelmekte._ 
.çünkü üretmeye çalıştığı birlik yalnızca belli bir 
[ideolojik proje. çevresinde örgütlenmiş bir toplum 
değil, aynı zamanda dünya sahnesinde başarılı 
bir biçimde performans verecek bir toplum 
olacaktı. Bu başarının ölçütü giderek gelişmiş-lik 
olarak belirdi. Gerçekten de gelişmişlik, projenin- 
baş-arısını veya başarısızlığını değerlendiren 
söylem halini aldı. Iktisadi bir meseleye dönüştü 
ve bundan böyle etkinlik ile ilgili ölçütler 
çerçevesinde değerlendirilmez-ine izin verildi. 
Gerçekten, ulusal devletin gelişme kavramını 
temellük etme sürecinde bir noktada gelişme-e 
.gelişmeciliğe dönüştü. Ve tabii, bu da Modern-izin- 
projesiyle Sıkı sıkıya bağlantılı idi. 

D.İNLEYİCİLERDEN sos-utan varmıı—LAR 

lOANNA KUC'URADi 

”Laikliğin demokratik toplumun asal özelliği 
olduğu görüşünü doğru anladıysam- eğer. 
Cornelius Castoriadis’den bu. konuyu. arç-masını - 
rica edebilir miyim? 

CORNELİUS CASTGRİADİS 

Eğer toplum ve onu oluşturan bireyler, yasalarını, 
kurallarını, değerlerini ve tarihlerini bizzat. 
kendilerinin inşa ettiklerinin ve inşa etmek 
zorunda olduklarının tam ve açık bilincinde 
değillerse, orada, benim adına otonom veya 
demokratik toplum dediğim türtoplumdan söz 
edemeyiz. Laiklik belki bu bağlamda 
kullanılabilecek en yetkin terim değil çünkü bu 
duruma ulaşmanın başka yolları da mevcut. 
Fakat her koşulda, laiklik, dünya-yi düzenleyen, 
ona anlam veren ve kuralları, yasaları belirleyen 
aşkın bir gücün varlığı düşüncesini geçersiz 
kılıyor. 

Modern, Batılı demokratik toplumlar, Fransa 
dışında., her zaman açıkça ve talepkar bir biçimde 
laik" olmamışlardır. ingiltere kraliçesi halen Ingiliz 
Kilisesi'nin başıdır. Şu anda Birleşik Devletler'de 
keskin bir tartışma sürmektedir: Bildiğiniz gibi, 
okullarda. dua konusu Bush ile. Dukakis araslndaki 
başkanlık çekiş-mesinde öne çıkan bir konu 

olmuştur. Eski Yunan demokratiksitelerinden. ve 
özellikle Atina'dan da çok açık örnekler 
bulabiliriz. Atina hiçbir şekilde laik bir site 
değildi; bir dini vardı fakat bu din sivil bir din-di... 
Ruhban sınıfı yoktu. fakat Delfi'de gidip Perslerle 
burada mı yoksa başka bir yerde m_i savaşmanız 
gerektiğini sorabileceğiniz kahin vardı. Ama 
kahine gidip de ne tür kanunlara sahip olmanı-z .. 
gerektiğini sormayı aklınızın ucundan bile. 
geçirmezdiniz. Kanunları Bule. ile Demos-yapardı, 
yani meclis ile halk. 

Ben herhangi bir kolektif ya da bireysel 
otonom-inin işlerlik kazanması için din ve benzeri.-, 
inanca dayanan her türlü sistemin siyasi 
meselelerin uzağında tutulması gerektiğine 
inanıyorum. Tabii bu. karşımıza, özellikle 
bugünün dünyasında, birbirinden farklı inançlarla 
stabil her birine tcplumun işlerliğini engellemedi-ği 
ölçüde mümkün olan en fazla özgürlüğü tanımanın 
dışında-- ne yapacağımız sorununu çıkarıyor. 

MUHAMMED ARKO'UN 

B_u 'sekülerlik' veya bizim Fransızca'da dediğimiz 
gibi, Iaicite ya da laiklik konusuna dair: Frans-iz 
kavramı iaiciteile ingiliz (veya Alman) sekilleri-ika 
kavramının daha ayrıntılı olarak ve örneğin,. 
Fransa'da olup bitenlere bakar-ak incelenmeli, 
“çünkü Fransa bu lame kavramı üzerinde 
düşünmenin en verimli biçimde temellenebileceği 
ülke. Fransa'da. bildiğiniz gibi, Üçüncü 
Cumhuriyet döneminde lafcite resmi rejim olarak, 
dini “alandan ayrı tutulan bir toplumsal alanda 
yürülükte olacak yönetim şekli olarak ilan edildi. 
Fransa'da Uçüncü Cumhuriyet döneminde. Atatürk 
Türkiyesiyle aynı biçimde ele alındı laiklik: Devlet. 
okul sisteminde, örneğin, din ile ilgili hiçbir şey 
öğretilmeyecekti; üstelik din sadece bir inanç 
sistemi olarak öğretilmemekle kalmayacak. aynı 
zamanda bir teoioiiler- tarihi olarak da ele ' 
_alırımayacaktı. Teoloji, felsefe gibi. .bir düşünce.- 
sistemidir. Bir fikirler sistemidir ve aynen 
felsefenin öğretildiği gibi öğretilmelidir. Fransız 
üniversitelerinde teolojinin bir düşünce. tarihi veya 
düşünce sistemi olarak okutulması devlet 
tarafından yasaklanmıştır ve bu, bugün hala 
böyledir. Tabii. ilgilenen bir profesör çıkarsa, 
dersinde programın bir parçası olarak Thomas 
Aquinas'ın teolojik düşüncelerini okutabilir. Fakat-; 
karar profesörün insiyatiiindedir. Almanya. 
Hollanda veya diğer Avrupa ülkelerinde 
gördüğünüz türden teoloji fakültelerini Fransa'da 
bulamazsınız. Bu durum ortaya siyasi veya 
“hukuki bir soru değil, entelektüel bir soru 
atmaktadır. Benim söylemek istediğim. toplumsal 
alanı din veya inanç ile ilgili olan alandan ayrı 
tuttuğu için sekillerizmin veya Mama konusunun 
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pozitif hukuki, kurumsal tie-siyasal boyutlara 
sahip. olduğudur. 

Bu konunun Islâm ülkelerinde tartışılmasında 
ortaya çıkan ve salt siyasi veya hukuki olmakla- 
kalmayıp aynı zamanda entelektüel de olan 
.açmazlara neden olduğundan unutulmaması 
gereken bir başka boyut daha var. 16. yüzyılda 
Avrupa'da entelektüeller felsefe ve teoloji 
alanla-rının öğretilme şekilleriyle pratiklerine karşı 
çıkmaya başlayıp ınücadelelerinin sonucundabu 
konuları okutan üniversite bölümlerini kurmayı 
başardılar. Fakat bir düşü-nce ve fikir tarihçi-si 
açısından, tabii, bir filozofun söyledikleri ile bir 
teologun söyledikleri arasında yakın bağlantı 
bulunmaktadır. Bu ilişkinin üzerinde düşünülmesi 
gerekmektedir ama bu düşünmenin entelektüel 
geleneğin 16. yüzyıldan beri geliştirdiği araçlarla 
değil, modernliğin araçlarıyla yapılması 
gerekmektedir. 

_MURAT BELGE 

Türkiye'nin havasında bulunan bir şeyler galiba 
”herkese laikliği tartıştırıyor. 

cennetine cnsrouiaois 

Tek bir şey söylemek istiyorum. Atina'daki 
üniversitede bir teoloji fakültesi var. Bu fakülte 
teoloji .okutuyor ama hangi teolojiyi'? Tabii. 
Hıristiyan Ortodoks teoloji okutuyor. Rüyasinda 
bile Hıristiyan Katolik teoloji okutmazdı çünkü 
Katolikler bölücü zındıklardır. Ne de, biraz daha 
az bölücü olmalarına ve baş düşmana karşı 
olmalarına rağmen 'Hıristiyan Protestan teolo'jiiyi 
okutmayı aklından geçirirdi vesaire, vesaire. " 

Paris'te bir teoloji fakültesi bulunsaydı 0 fakülte 
salt kartezyen felsefe okuturdu çünkü --tabii, ben 
aynı zam-anda bir Fransızım-- Descartes biz-im 
felsefe alanındaki büyük onurumuzdur. 
Dolayısıyla, bu hakiki anlamda bir felsefe fakültesi 
olur muydu? Hayır, olmazdı. Çünkü bir felsefe 
fakültesinin eşit şekilde tüm felsefeleri okul;-ması 
gerekir. 

Böylece —'-ve bunu başka yerlerde de Söyledim-'- 
Fransa'da adına iaı'que. denilen tür eğitim 
yapılması son dereCe abes bir olaydır çünkü _ 
çocukların --en azından otuz yıl öncesine kadar bu 
böyleydi-- okulda tarihte yeralan her şeyi 
okumaları gerekmektedir. Bunun tek istisnası,- 
Fransa'da niçin böylesine muhteşem Gotik 
katedrallerin yapılmış olduğunu açıklayaeak 
tarihsel dönemdir. Ya da, büyük tarihçiler (özel 
bir ara ştırmayagirişmedikleri sürece] ülkelerinin 
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sana-tının başlangıç noktasını-, chef d'oeuvres 'ün-ü 
[ba-ş yapıtlarını] oluşturan şeyin niye bu kadar 
önemli olduğunu anlayamazlar çünkü tüm 0 
resimler --benim açımdan olağanüstü-- çocuk 
doğuran bir bakirenin bakire kalmasıyla, sonrabir 
adamın öldürüldükten sonra göğe uçmasıyla ilgili 
düşünceleri içerir. Ve tabii, Romanesk ve Gotik 
kiliselerdeki bütün o muhteşem heykellerin - 
ardındaki fikirler bunlardır. 

Ben kanun koyucu olsaydım. beşeri bilimler 
fakültelerinde yoğun biçimde insanlığın tüm 
dinlerinin tarihlerini okuturdum ve tabii, böylece. 
insanlığın entelektüel tarihinin yüzde doksan 
beşini de öğretmiş olurdum. Fakat dinlerin eşit bir 
biçimde okutulması gerekir. Yani. Konfüçyüs 
dinini de, Hinduizm'i de,. Budizm'i de, Islam'i da, 
Hıristiyanlığın tüm çeşitlerini de okutabilecek 
öğretmenler olmalı. 

NAN—NA KUCURAD'I 

Bana bir soru yöneltildi. Soru şu: 
"Postmodernizm yeni tür bir köleliğe yol' açacak. 
Kimin köleliğine? Kölelerin varlığı efendilerin 
varlığını getirir. Peki. efendiler kimler olacak?" 

Soruyu birkaç açıdan düzeltmek istiyorum. Ben 
şöyle bir şey söylemiştim: "Eğer denetlenmezse,- 
Pestmodernizın köleliğin yeni bir biçimini ' 
doğuracaktır." Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra, 
söz konusu köleliğin. insanların insan olarak 
potansiyelliklerini yaşamalarını. yaratıcılıklarmi 
ort-aya koymalarını engelleyecek bir dünya 
görüşüne göre yaşamaları ”veya ya_şamak . . 
istemeleri sonucundaıortaya çıkacağını 
söyleyebiliriz. 

Kimlerin köleleri? Efendiler kimler olacak'? Kölelik; 
tipine göre farklı efendiler olacak. Onun için 
sorunu-n ikinci kısmın-a cevap" veremeyeceğim.- 

İLHAN TEKELİ 

Efendim bu sorunun bir ucu da bana yöneltilmiş 
durumda. Özgürleşmeye dayalı Postmodernizm 
neden başarılı olamaz, "kime göre ve kimin ıçın 
başarı”? " 

Şöyle bir noktadan ben yola çıkıyorum: 
Postmodernizm düsüncesmin çıkışında bir __ 
özgürleştirme çabası var, açık; ama, bu pratikte 
sağlıklı bir demokrasi kurmaya olanak verir mi"? 

Bzusoruyu ele aldığımız zam-an. bu düşüpte 
biç-iminin temel bir eksikliğini görüyoruz sağlıklı- 
demokrasi pratiği bakımından. .Bu, 
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entersubiektifin oluşmasını baskı olarak goruyor 
Entersubiektiiin oluşmasını baskı olarak 
gÖrdüğünüz zaman temsili demokrasi, oy 
mekanizmasına göre işleyen demokrasiyi,. 
vesaireyi kurma olanağını kaybediyorsünuz. Onun 
yerine. Postmodernizm -belki başka kavramla-r 
önerilebili'r ama. benim konum demokrasiyle 
ilişkisini kürmaktı- demokrasinin işlerliği için bir 
öneri getirmiyor. Kendi getirdiği özgürleŞtirme' 
önerileri. demokrasinin işlerliğine olanak 
vermiyor. 

Ama, bünun ötesinde bir işler demokrasi önerisi 
geliştirmeye çalışsa, o zaman kurallar koyacak. 
Kurallar koyduğu zaman da kendisiyle çatışmaya 
girecek; onun için 0 soruyu görmezlikten geliyor. 
Bu,- bir eleştiri akımı olarak kanımca değerlidir; 
ama. kendini yeniden sürekli üreten bir sistemi 
kurmak için yetersiz kalacaktır. 

Onun için bu eleştirileri karşılayan Özgürleşmeyi 
sağlayan başka düşünce biçimleri çıkmıştır 
dünyada. Yani, Postmodernizm eleştirisi 
sonrasında. realizmin yeniden formülasyonu, 
rasyonaliZmin yeniden formülasyonu, birçok şey 
oluyur; bunlar, yaratıcı çiçekler bir anlamda. ' 
'Postmodernizmln etkisiyle oluşmuş; ama, kendisi 
tek başına yetmiyor bu iş için. 

MURAT BELGE 

Son soru genel birsoru vetüm panele hitaben 
sorulmuş: "Iktidara dayanan toplumsal ilişkilerin 
sonucunda üretildiği için kültür dengeli 
seyretmeyen bir süreçtir. Panelden herhangi birisi 
bu konuyu demokrasi bağlamında ele alabilir mi?'" 

CORNELIUS CASTORİADİS ' 

Benim 'demokrasi'yi tanımladığım bağlamda kısa 
bir cevap şöyle verilebilir. Bir demokraside 
iktidara dayanan toplumsal ilişkilere yer yoktur. 
0 kadar. 

Diğer kültürlerde ise, tabii bu konuda her kültürün 
'kendine öZgü sorunları var. Unutmayınız ki. 
'iktidaya dayanan toplumsal ilişkiler'den söz 
ederken aynı zamanda iktidara tâbi olanların şu- 
ya da bu şekilde bu tâbiyeti kabul etmemeleri, onu 
içsel-leştirmemeleridurumunda bu tür ilişkilerin de 
varlığından Söz edilemeyeceğini söy-lüyormınuzı 

MUR-AT BELGE 

Bu Sabah oturumunu. kapatıyorum.. 
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İKİNCİ GÜN, İKİNCİ OTURUM 

SANATSAL YARATIDA 
YENİ İFADE BİÇİMLERİ VE 
GEÇİRGENLİK 
Oturum Başkanı: Bencil; Junoîd 

OTURUM SUNUŞU: 

BENOIT JUNO!) ' 

Konuşmacıdan çok Oturum başkanı olarak ve 
konuyla ilgili pozisyon geliştirmeden kısaca _ 
önümüzdeki saatlerde tartışacağımız genel alanı. 
tanımlamaya çalışacağım. 

Bugünün ikinci oturumu için seçtiğimiz tartışma 
konusu, "sanatsal yaratıda sanatlararası 
geçirimlilik ve yeni medya, hemen birkaç öğe 
birden sunuyor. Fakat ben önce tartışmamızın 
kapsamı üzerine birkaç söz söylemek istiyorum: 
Amacımız. sanırım, genel anlamda kültürle ilgili 
konular yerine esasen sanat ve sanatsal yaratma 
konularını ele almak. Dünkü toplantılar böyle bir 
ayrımı açıkça yapmanın önemini bir kere daha 
ortaya koydular. 

Farklı sanatsal ifadeler arasındaki geçirimlilik. 
açıklık ve esneklikle yakından ilgilidir ve çifte. bir 
çağrışımı vardır. Sanırım en olağan anlamı 
sanatın biçimsel yönüne işaret eden boyutundadır: 
Edebiyat. resim, şiir. tiyatro ve benzeri sanat 
biçimlerinin birbirleriyle olan ilişkileri nelerdir? 
Gayet iyi bildiğiniz gibi. bugün artan bir sayıdaki 
sanatçı karışık medya ya da disiplinlerarası ifade 
biçimleri kullanmaktadır. Bu tür yaratıların sayısı * 
giderek, aşağı yukarı yüzyılın ortasından beri," 
artmakta ve ürünleri giderek daha çok ilgi 
görmektedir. Bu sentetik işlerde imge, dil. ve..-ses., 
hatta öteki duyum organlarına da hitap eden 
öğeler, sanatsal yaratı bağlamında bir araya 
gelmişlerdir. Tabii, bu yeni birleşimler dışında, 
örneğin, yazı ve görsel imge arasında kurulan bağ 
türünden, sanatlararasılığın çok daha eski şekilleri 
de mevcuttur. Biz bu toplantıyı, yazı ile imge 
arasındaki ilişkiye dayanan eski bir kaligraii 
geleneğine sahip olan bir ülkede yapıyorda. Belki 
de. her ikisine de atfedilen mistik ve ritüel 
a_nlamlardan ötürü, yazı ile imge insanlık tarihi 
boyunca iç içe geçirilmiştir. SANART’m Devlet' 
Resim ve Heykel Müzesinde düzenlediği ve bir 
hafta kadar önce açılan Cobra sergismde de;. 
örneğin,. yazı/imge ilişkisinin son derece; ilginç 

ornekleri bulunmaktadır Sanatlararasılık 
kavramı, ayrıca, yaratıcı formların kavramsal 
İlişkilerine ve de eleştirel araçların bir alandan 
ötekine aktarılmasına da işaret etmektedir. Bu 
sonuncusu da günümüzde sık sık karşılaşılan bir 
olgudur. 

Peki, o zaman "yeni medya" nerede- devreye 
girmektedir? Bir kere daha karşımızda kesinlikle- 
müphem bir sözcük var. fakat bu belirsizlik belki 
de işimize gelecek. Sözcük açıkça yeni 
teknolojilerin çoğalmasına ve bu teknolojilerin 
günümüzde tanık olduğumuz çok yönlü ve süratli 
gelişmelerine işaret etmektedir. Ironik bir biçimde, 
söz konusu teknolojilerin kaynağı çoğunlukla 
askeri araştırma veya icatlara dayanmaktadırlar. 
Temel bir düzeyde, şimdi artık yeni bir icat olarak 
görmediğimiz video kamerası zamana dayanan 
yaratıcı faaliyeti anne ve babalarımızın kuşağının 
hayal bile edemediği bir demokratlıkla herkes için 
mümkün kıldı. Hatırlamalıyız ki. büyükanne ve. 
babalarımızın kuşağı zamana dayalı imgelerin, 
sonradan çoğaltılabilecek ve sonsuza kadar tekrar 
tekrar izlenebilecek şekilde belli bir sıra içerisinde 
sabitleştirilebileceklerini akıllarının ucundan bile 
geçiremezlerdi. Bugün ise hayali imge 
perspektifleri algılama süreçlerinde devrim 
yapabilecek ve izleyiciyi salt hayal bir dünyaya 
götürecek kadar gelişmiş durumdalar. Bunların 
etkileri neler olacaktır? 

Yeni teknolojiler aynı zamanda imge, düşünce, dil 
ve iletişime daha kolay ulaşılmasını 
sağlaınaktadırlar. Dolayısıyla, müthiş bir süratle ' 
gelişmekte olan sadece sanatçının araçları değil, 
hem yaratıcının aklındaki hem de genel olarak 
tüm insanlığın aklındaki hayali, görsel ve 
kavramsal müzedir. Bu süreç içerisinde insanın 
aklî yetilerinin de, özellikle bu yeni durum ile baş 
edebilecek bir şekilde, gelişip gelişmediği ise 
tartışılabilir bir konudur. Geçen yıl Zermatt'da yer 
“alan bir sempozyumda Gabriel Garcia Marquez'in 
söylediği bir şeyi çok çarpıcı bulmuştum: 
Kitaplarının hep bir düşünceden değil bir imgeden 
doğduklarını söyledi. Doğal olarak, yaratıcı bir 
aklın her gün karşılaştığı imgelerin sayısındaki 
patlama aynı zamanda onun yaratıcılığını 
harekete geçirmek üzere çekilebilecek tetiklerin 
Sayısını da arttırmıştır, fakat ben yinede, insan 
aklının yaratıcılık düzey veya kapasitesinin -- 
dehalık kapasitesi olsun iktidarsız vasatlık olsun-— 
değişmez bir sınırının olup olmadığını merak , . 
ediyorum. Deha, yaratıcı tetiklerin sayısının sıfır 
olduğu bir noktada da yaşayabilir, Bronte 
kardeşlerin ve daha başka birçoğunun bize 
kamtladıkları gibi. . 

“Yeni teknolojilere bilişim de dahildir" ve. 
dünyamızdaki en yeni devrim“-e'“. rol acanlar da 
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bunlardır, şu anda tanığı olduğumuz vahşi "ve 
ceberut bir iletişim —-ve imge-- patlamasını 

_ besleyip ayakta tutanlar da. Geçtiğimiz yıl ' __ 
yayımlanan Teleovı'sı'on, le nouveau Golem adlı 
kitabında Rene Berger içinde yaşadığımız çağı 
enformatiksin tarih öncesinin sona erdiği çağ 
olarak tanımlamaktadır. Bizi, geleceği 
oluşturacak olan --yazarın kendi kelimeleriyle-- 
"aşkın tekno-perspektifler"ini düşünmeye çağırıp 
şu soruları soruyor: Ayna—bellek-tarih modeli ' 
geçerliliğini yitirmiş midir? Hayali geçeklik 
havuzuna yansıttığımız 'toplu beyin’ perspektifi 
salt kurgu mudur. yoksa gerçekleşebilir bir şey 
midir? 'Benim kanımca bu tür konuların yalnız 
Paris. Londra. New York ya da Berlin'de değil. yani 
yalnız Golem canavarının inlerinde değil, bura-da. 
Ankara'da da tartışılması gerekmektedir; Birçok 
ülkede olduğu gibi Türkiye'de de içinde bulunulan 
durumda yaratıcılarla, genel olarak 'sessiz kitleler' 
olarak adlandırılanlar ”arasındaki kutUplaşma 
belirleyici nitelik taşımaktadır. Bu da. sanırım 
önlenemez biçimde tartışmamızda yerini alacak 
könulardan biri. 

Bugünkü ana konuşmalarda dört bakış açısı 
sunulacak ve umarım konuşmaların hiçbiri yirmi 
beş dakikayı aşmayacak. Önce. seçkin romancı 
Orhan Pamuk'u dinleyeceğiz; ardından. dil-imge 
ilişkisi üzerinde kavramsal olarak çalışan sanatçı 
Jean Lancri bize kendi perspektifini anlatacak. 
Bugün aramızda Pierre Henon'u görebildiğimiz için 
çok mutluyuz. Pierre Henon'un tartışmalarımıza 
katkısı anlatılamayacak kadar değerli çünkü 
kendisinin çalışma alanı bir sanatçınınki ile 
teknolojik iletişimeinin alanı arasında 
konumlanmış. Bir bakıma Henon aracı 
durumunda. Kısa bir aradan sonra günümüzün 
en önde gelen video sanatçılarından olan ve birçok 
yeni açılımı araştıran Tina Keane’i dinleyeceğiz 

Sayın “konuklarımıza kurduğumuz bu labirentte 
bize katıldıkları için teşekkür etmek isterim. 
Ayrıca. konuşmalardan sonraki "yuvarlak masa 
tartışması "nın, kısıtlı zamanımız-a rağmen gerçek 
anlamda bir tartışmayı mümkün kılacağını - 
umuyorum. ' 

BİLDİRİLER: 

ORHAN PAMUK 

Şirin'ln Şaşkınlığı 

Ben bir romancıyım. Teoride—n pek çok şey 
öğrendim. Hatta zaman zaman zararıma olacak 
.bir teori tiryakiliğine de kendimi kaptırdığım oldu. 
Ama çoğunlukla ben. teori-den kaçmam gerektiğini 

düşünürüm. Şimdi size kulağınızın pasını alacak- 
birkaç hikaye anlatacağım. Bu hikayelerden yola 
çıkarak da bir şeyler sezdirmeye çalışacağım. bir 
şeyler ima etmeye çalışacağım, kavramlardan 
kesinlikle kaçmaya çalışacağım; tabii. en saunada 
onlara yakalanacağım. 

Yüksek bir duvarın ötesindeki görmediğimiz bir 
bahçede neler olduğunu. neler olabileceğine ilişkin 
eniyi şey; ona ilişkin sezgilerimizi. umutlarımızı.- 
korkularımızı dile getiren hikayeler anlatmak 
olmalı. 

Iyi bir kuram, bizi yürekten etkileyerek kendisine 
inandırmışsa. onu başkalarına tutkuyla 
anlattığımızda. anlattığımız kendi kuramımız 
değil. bir başkasının kuramı olur. Başkasının 
sesiyle konuşuruz. Iyi bir hikaye. bizi yürekten 
etkileyerek kendisine inandırmışsa. onu 
başkalarına anlatırken kendi hikayemiz kılarız. 
kendi sesimizle konuşuruz. Belki de hikaye _ 
anlatmayı en çok bu yüzde severim. Biz hikayenin 
kendisi oluvermişizdir sevdiğimiz bir hikayeyi 
kalpten. inanarak anlatırken. Eski. çok eski 
hikayeler böyledirler. Onları ilk kimin söylediği 
unutulur, onların ilk nasıl dile geldikleri unutulur-. 
her yeni söylenişinde yeni bir şey gibi dinleriz. 
Böyle iki hikaye anlatacağım şimdi ve onlardan 
yola çıkıp konumuza" ilişkin bir şeyler söylemeye 
çalışacağım. bir şeyler sezdirmeye çalışacağım. 

Birinci hikayeyi kendime göre bir heyecanla en son” 
romanım Kara Kitap'da ben de anlatmayı 
denedim. Bu romanı okuyanlardan özür dilerim 
diyeceğim. Ama bu çeşit hikayeler. her 
anlatılışlarında başka bir anlama ve başka bir 
kişiliğe bürünürler. her seferinde bir başka işe 
yararlar. Bu yüzden de zaten hikayeyi başkaları 
da çok anlatmış. Doğu denilen, öyle sınıflandırılan 
ülkelerde Ihya-il [lim'de Gazzali anlatmış. Enveri 
dört beyite sığdırmış. Nizami Iskendernames'inde 
yeniden anlatmış. Ibn—i Arabi de anlatmış. 
Mevlana'da Mesnevi'sinde anlatmış. 

Birgün bir hükümdar. padişah. bir kral. bir sultan,. 
han, bir şah. her ne derseniz deyin. bir resim 
yarışması açmış. Ödüle talip Çinli ressamlarla 
daha Batıdaki ülkelerin ressamları. birbirlerine 
meydan okumuşlar. "Biz daha iyi resim yaparız; 
yok hayır. biz daha iyi resim yaparız" diye. 
Padişah padişah diyelim ona- düşünmüş. 
taşınmış. bu ressamları denemeye karar vermiş.- . 
Resimleri birbiriyle karşılaştırmamak için karşılıklı 
iki duvar. iki oda vermiş ressamlara. Odalar. 
duvarlar arasmda kapılar varmış. Onlar 
kapanmış. Ressamlar birbirlerini görmeden 
çalışmaya başlamışlar. Batılı ressamlar. 
padişahtan boyalar. renkler isteyip uzun uzun 
çalışmışlar“. resim yapmışlar. Çinliler ise... "önce 



duvarın tozunu. pasını almak gerek" demişler- ve 
böylece.” duvarı temizleyip, oilalamaya g'irişmiçşıler. 
Aylar sürmüş çalışma. Aylar, hikayelerde. bazen 
sürer. Bir taraf duvarını renk renk resimlerle 
donatmış, öteki taraf duvarını bir ayna haline 
getirene kadar sabırla. parlatıp eilalamış: Vakit 
dolduğu gün aradaki kapı açılmış, padişah Önce 
Batılı ressamların resmine bakmış. Pek güzel bir 
resimmiş bu, padişah hayran kalmış. Çinli 
ressamların duvarına bakınca ise, karşıdaki 
harika resmin aynalaşmış duvarda yansıdığını 
görmüş.. Padişah ödülü duvarı aynalaştıran Çinli 
ressamlara vermiş. 

Ikinci hikaye de birincisi kadar eski. Bunun da. 
birincisi gibi çeşitli varyasyonları var; binbir gece 
masalları da heykellerle .de ilgili olsa, hikayeden 
hikayeleri papağanın anlattığı Tutiname'de 
Nizami'nin Hamsisinin bir diğer kitabına aldığı 
Hüsrev ile Şirin hikayesinde. Ben Nizami'nin 
varyasyonunu şimdi yine aynı şekilde kısaca 
özetleme-ye çalışacağım. 

"Şirin, Ermenistan Prensesi, güzeller güzeli bir 
kızdır. Hüsrev de Acem Padişahının şehzadesi. 
Papur, Hüsrev'in yardımcısıdır ve o Acem 
ülkesinin şehzadesi; yani, efendisi Hüsrev'e Şirin'i 
aşık etmek ister. Bunun için Şirin'in ülkesine. gider. 
Şirin, nedimeleriyle kıra gidip, içip, eğleneceği bir 
gün ağaçların arasına gizlenir. Hemen oracıkta 
efendisi güzel ve yakışıklı Hüsrev'in bir resmini 
çizer, resmi ağaca asar ve sıvışır. Arkadaşlarıyla 
kırda içip, eğlenen Şirin, dala asılı resmi görünce 
Hüsrev'e aşık olur. Ama, 0 resmi çizip oraya kim 
asmış. olabilir'? Şirin düşünür. Şirin, aşkına bu 
yüzden belki de inanmaz. Resmi ve olayı unutmak 
later. Bir başka gün, bir başka kır gezintisinde 
olay yine tekrarlanır. Şirin, Hüsrev'in resminden 
etkilenmiştir, aşıktır; ama, çaresizdir de. Üçüncü 
bir kır eğlencesinde de Şirin Hüsrev'in resmini gene 
bir dala asılı görünce, çaresiz bir aşka 
tutulduğunu anlar, aşkını kabul eder ve. suretini, 
imgesini gördüğü kişiyi aramaya başlar. Papur. 
aynı şekilde, ama bu sefer resimle değil, 
kelimelerle efendisi Hüsrev'i de Şirin'e aşık . 
etmiştir, kelimelerle Şirin'in güzelliğini Hüsrev'e 
anlatmıştır. Işittikleri hikayeler, işittikleri 
kelimeler ve gördükleri resimler, gördükleri 
imgelerle birbirlerine aşık olan bu iki genç.. 
birbirlerini aramaya başlarlar. Iz sürer, hatta 
zaman zaman bir dedektif romanında olacağı gibi- 
iz sürer, birbirlerinin memleketine doğru yola 
çıkarlar. Karşılaşmaları bir pınar başında olur. 
Ama, birbirlerini tanımazlar; çünkü, birbirlerini 
yalnızca kelimelerden ve birbirlerinin imgelerinden 
biliyorlardır. Yol yorgunu güzel Şirin, soyunup 
suya girmiştir. Hüsrev, onu görür görmez Vurulur, 
erir. Hikayelerini dinlediği, kelimelerle tanıdığı 
güzel bu mudur acaba? Hüsrev'in kendisine 
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bakmadığı biran Şirin'de Hüsrev'i görür. O de 
derin bir şekilde etkilenir. Ama. Hüsrev'in üzerin-de 
tarifedilen, yani hikayede daha önce tarif edilen. 
askeri kırmızı giysiler yoktur. Onun için de şaşırır. 
Hissettiği şeyin gerçekliğinden emin; ama, aklı 
karışmış olarak şu soruyu sorar kendi kendine, 
"Ağaç dalına asılı olan suretti, karşımdaki bir - 
candır; ağaç. dalında gördüğüm bir haberdi, bir 
mesaidı, bu ise gerçek bir kişi." 

Nizami'nin elinde Hüsrev ile Şirin hikayesi olanca 
zerafeti ve yumuşaklığıyla sürüp gider. Bugün 
hâlâ” aradığım kayıp bir zerafet ve yumuşaklık. 
Bugün hepimizin kolayca hissediverdiği ise. 
Şirin'in şaşkınlığı, imge ve gerçek karşısındaki 
kararsızlık. Şirin'in Hüsrev'in resminden 
etkilenmesini, bir imgeye bakarak istek duymasını 
bugün belki hoş bir saflık olarak görüyoruz. Belki 
de bu saflığı, bu geleneksel motifi, Nizami'nin 
altını üç kere çizecek kadar sevmesinde buluyoruz. 
Ama, Şirin’in yakışıklı Hüsrev’in kendisiyle 
karşılaşınca geçirdiği kararsızlık, bugün bizim de 
kararsızlığımızdır. Acaba hangisi daha gerçektir? 
Biz de Şirin gibi kendimize soruyoruz: Gerçek mi 
daha gerçek, imge mi'? Acaba hayatımızda daha 
kışkırtıcı olan hangisidir; yakışıklı Hüsrev'in resmi 
mi, yoksa kendisi mi? Böyle sorulara hepimizin 
her zaman kendimize göre bir cevabı olur. Tıpkı 
saf hikayeleri dinlemekten hoşlandığımız gibi bu 
çocuksu soruları da kendimize sorarız. ”Günlük 
hayatımız içinde çocukça düşünürüz. lçtenlik, 
kırılganlık, saflık anlarımızda olur bunlar. Ama, 
gene böyle durumlarda içinden çıkamayacağı.a 
tuzaklara girebiliriz. Dilin tuzakları demiyeceğim. 
kendi kendime böyle bir tuzak da kurmuyorum. 
"Onun için belki de baştan düşüncemi söylemem 
yerinde olur.- 

Bu ikilem. bir sonucu olmayan bizi yanıltacak bir 
şey, pek çok zaman bu ikileme saplantıyla bağlı 
kaldım. Gene ondan söz etmem de boşuna değil. 
Benim tutumum: Bu soru karşısında, Şirin'in 
sorduğu soru karşısında ona cevap aramak değil, 
ona sırtımı dönmek, bu soruya sırtımı dönmek. 
Ama, bu soruyla her karşılaştığımda yaptığım gibi 
önce biraz konuşayım derim kendi kendime. 
konuşmam gerekir derim kendi kendime ve belki 
bütün yazdıklarım, kitaplarım, romanlarım da bu 
konuşmanın kılık değiştirmiş şekilleridir. Bugünkü 
konumuzun da bu. kılığa bürünebileceğini 
biliyorum. ' 

Ressamlar yarışma-sını yeniden anlatan geleneksel 
Doğu esereilerinin her biri, kitaplarında, padişahın 
neden ödülü Çin'li ressamlara verdiğini tatlı tatlı 
anlatırlar. Beni bu hikayede ilgilendiren, 
anlatımların çıkardığı bilgelik değil, kendi hayatını 
yaşayan hikayenin gösterdiği başka bir şey. Ayn-af 
çoğaltır, ayna dağıtır, ayn-ı şaşırtır. Aynaların 



İğrençliği. hepimizin bildiği geleneksel bir edebiyat; 
motifidir. Ve “en kötüsü, ona "bakınca bizde sahi 
olmayan. gerçek olmayan -otantik diyeyim- 
otantik olmayan bir şey olduğu duygusunu 
uyandırır aynalar. Bir eksiklik duygusu.- bir 
yetersizlik... O zaman cesaretimizegöre .bir 
yolculuğa çıkarız biz de. Bu. Hüsrev'in ve Şirin'in 
aşk için çıktıkları yolculuğa benzer. Bizi _ 
tamamlayacak ötekiyi ararız. Daha derindeki-ne; 
daha merkezdekine. daha arkadaki şeye yolculuk. 
Uz-aklarda bir yerlerde bir gerçek vardır.. Biri- 
söylemiştir bunu bize. bir yerden duymuşuzdur; 
onu aramak için yola çıkarız. Edebiyat dediğim 
şey, bu yolculuğun hikayesidir. Bu yolculuğa 
inanıyorum; ama. uzakta bir yerde bir’merkez- 
olduğunu sanmıyorum. 

Bu tutuma. buna bir mutsuzluk da diyebibilirsiniz; 
iyimserlik de... Belki de bizimki gibi ücra, _ 
merkezden uzak ülkelerde-yaşamanın öğrettiği bir 
şeydir. Ama, öyle olduğunu da sanmıyorum, yani 
bize özgü bir duygu değil anl-atmaya çalıştığım 
şey. 

Padişahın açtığı resım yarışmasının hatırlattığı 
ikileme inanırsam ya da Şirin’in şaşkınlığına 
kendimi iyice kaptırırsam, kaçınmaın gereken 
seruyu sorarım. O zaman, bütün hayatınun 
merkeze. sahilik duygusuna, otantik olmanın 
kalbine. hiç mi hiç uğramadan geçip gittiğini 
söylemem gerekir. Ama benim hikayem, benim; 
şurada anlatmaya çalıştığım hikaye ya da kendi 
hayatımın hikayesi. benim hikaye-m; dünyanın 
büyük çoğunluğunun hikayesidir. Dante'den önce. 
.onun cehennemi üzerine kurulmuş gülünç 
hikayeleri öğrendim. Chaplin'in büyük diktatörünü 
görmeden önce, "Cilalı lbo" diye bilinen yerli film 
dizisindeki uyarlamasını seyrettim. Empresyonisı; 
ressamları. dergilerin. hayat dergisinin orta 
sayfalarından çıkan ve manav ve berber 
dükkanlarına asılan soluk repredüksiyonlarmda 
gördüm ve sevdim. Dünyayı Tenten'le yada 
Karaoğlan'la tanıdım Ve çoğu zaman çevrilmiş 
resimli romanlardan“. 

Tarih duygumu, tarihi bize-benzemeyen ü'lkelrerin- 
tarihinden edindim.- 

”Oturduğum binaların. yürüdüğüm sokakların bir 
yerlerdeki asıl binaların ve sokakların taklidi 
elduğuna inanarak yaşadım. Şehirde gezerken 
bindiğim takside gerçek bir müzik değ-il, bilen 
bazılarının dediği gibi. melez ya da geçiş 
döneminin ürünü bir müzik çalıyordu. 

Ata-türk ile korkutucu heykelleri ve paraların 
üstündeki resmiyle tanıştım; ama, aslında 
tanıştığım Atatürk değil.,__ heykel sanatıymış. 
Uzerinde oturduğum koltukların. masal-anni. 
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sandalyelerin, bu kürsünün Amerikan filmlerindeki 
asaların-ın kopyaları olduğunu çok sonra 0 filml-eri 
yeniden görünce anladım. Pek çok yeni yüzü. 
suratı filmlerde. televizyonda gördüğüm yüzlerle. 
ve kişiliklerle karşılaştırarak anlamaya çalıştım ve 
bunları birbirine. de karıştırdım. Onuru, cesareti,. 
gElŞ-kı ya da buna benzer saf duyguları. saf. bir 
hayattan değil. hayatı kopye etmeye çalışan 
kitaplardan ve yabancı filmlerden öğrendim. 

Ciddiyetinıin ya da neşemin. iestlerimin ya da 
duruşumun ne kadarı benden. ne kadarı da farkına 
varmadığım bir örnektendir; Söyleyemem. O 
örneklerin de hangi asılların kepyeleri olduğunu 
da bilmiyorum. Aynı şeyler, bu sözlerim için de 
-_geçerlidir. Belki de bu yüzden en iyisi şimdi bir 
alıntı yapmak 

Kendime çok yakın bulduğum, hayranlıkla. _ 
sevdiğim. hepimizin tanıdığı romancı Oğuz Atay'ın 
bir sözü vardır. "Ben bir şeyim taklidiydim bir 
yerde; ama, neyin taklidin olduğunu unutmuştum" 
der. Şatafatlı söz ile "mesmedya" denen şey'in-. bu 
sözle ilgili olduğunu sanıyorum. Bir yerlerde,-: bir 
gerçek oldu-ğu duygusu. artık çok uzak bir 
yerlerde. Dünyanın çoğu bunu zaten biliyordu. 
Bildiğini bilmeden biliyordu; şimdi, bildiğini 
bilerek öğreniyor. Bizler de bildiğimizi bilerek- 
hatırlıyoruz. Bir saflık arayışından, romantizmden 
yola çıkan edebi Modernizm, bu duruma duyulan 
en son tepkilerden biriydi, belki de en serti. 
Ülkemize zaten pek fazla uğramadığı için 
modernzmin ölümü. hitmemişliği ya da yeniden 
dirilişi hakkında pek fazla bir şey söylemek 
istemiyorum. Uğradıys'a da pek fazla ses 
çıkarmadı. haberimiz- olmadı. Bu durumun benii 
üzdüğünü de söyleyemem. 

Ben. dünyanın büyük çoğunluğu gibi hep bir şeyler-— 
beklediğimiz duygusuyla yaşadım. Şimdi ise. 
elimizde parçacıklar “var. Platon'un istediği gibi. 
bir filozofsa eğer bugünün padişahı ya da 
Platon'un kralı; resim yarışmasının sonunda hana 
Öyle geliyor ki. ödülü ne resim yapanlara verirdi; 
ne de duvarı aynalaştıranlara. Geleneksel resim 
yarışması hikayesinin Platon'un ünlü mağara ve 
gölge meselesinden izler taşıdığını hepimiz 
biliyoruz. Bu hikayenin ya da herhangi bir 
hikayenin ya da herhangi bir imgenin aslı 
hangisidir, taklidi hangisidir; bu noktada bu, artık 
yalnızca eski usül filologların ya da sanat 
tarihçilerinin işidir. "Mes-medya" denen şey. 
aslında çoğumuzun fark etmeden bildiği bu 
gerçeği, gözlerimizin, kul-aklarımızın içine soka 
soka bize hatırlattı. Orada, perdeler 've gölgeler- 
arkasın-daki. uzaktaki, çok uzaktaki. gerçek-. eriyip 
gitti. Bu gerçeğin yeri artık anılarımız arasında. . 
(inu yalnızca hatırlarız. onu yalnızca düşünebiliriz... 
unu. yalnızca hatırlayarak kurabiliriz. Anılarıma 
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tutkuyla bağlı kötümserlerin direnişine, gerçek bir 
direniş ise bu, sevgi duyuyorum. Ama ben, 
elimizdeki parçacıklarla. birbirinden kopmuş 
imgelerle, hikayelerle daha zeki, daha mutlu, 
mutlu olduğu için Zeki, zeki olduğu için mutlu 
şeyler yapabileceğime sevinçle inanıyorum. 
Burada. tartıştığımız konu, "geçirgenlik" dediğimiz 
şey, bana kalırsa, bu özgür imgelerin. bu serbest 
parçacıkların birbirleriyle eklemlenme yollarına 
ilişkin umut ve beklentilerimizden ibaret; yani bir 
yaratıcılık sorunu. 

Burada bir küçük noktadan bahsetmek istiyorum. 
Bu anlattığım hikayeler içerisinde, mesmedyanm, 
Sözü edilen video aletlerinin, televizyonun, film 
aletlerinin sihirli bir gücü olduğu izlenimi çıkarılsın 
istemem hiç. Marshall Macluhan tipi, mistik ve 
sihirli medya kuramlarını abartılmış buluyorum. 
Mesmedya, bana göre, kenarda. köşede, ücra 
çevrelerde yaşayan, çoğunluğun bildiği bir şeyi, 
zaten eskiden bildiği bir şeyi bize yeniden 
hatırlattı. Dünyanın platonik merkezi kayboldu 
diyelim buna. Medyanın yaratıcılıkla ilgili daha 
fazla dönüştürücü bir gücü olduğunu sanmıyorum; 
ekleyeyim, belki de bir edebiyatçı olduğum için. 
Bütün yeni araçların bazılarını daha zengin, bütün 
yeni teknolojik buluşların bazılarını daha zengin, 
bazılarını daha yoksul kıldığı bilinir. Medya da 
bazılarını daha ünlü, bazılarını da daha ünsüz 
kılıyor. Bu konuda söylenecek belki de en temel 
şey bu. Medya konusundaki diğer pek çok 
yüzeysel heyecan ve yüzeysel öfkenin de bu 
durumdan kaynaklandığını zannediyorum. 

Medyanın gene bunu parantez içindesöylüyorum- 
roman sanatına getirdiği temel yenilik ise bir 
taneciktir. Konumuzla ilk bakışta hiç ilgisi 
olmayan bir şey; sinemanın ve televizyonun 
__yaygınlaşmasından sonra romanda, hikayede 
kurgu dediğimiz, roman. hikaye sanatında 
kahramanların. kişilerin yüzleri hiç mi. hiç tasvir 
edilmez oldu artık. Anlatılarda, okuduğumuz yeni 
romanlarda, hikayelerde yüzlerin, yüzlerimizin 
özellikleri, tekilliliği, ayrıntıları artık hiç yok. 

Klasik roman ya da 19. yüzyıl römanı ise. yüzleri,. 
ifadeleri, jestleri ayrıntılarıyla tasvir ederken, ”daha? 
.arkalardaki temel bir gerçeğe gönderme yapardı. 
Anlatıcı ya da kahraman, görüntülerin 
arkasındaki bu gerçeğe doğru. tıpkı Hüsrev ve 
Şirin'i hatırlatır bir şekilde bir yolculuğa çıkardı. 
Yüzlerin ve eşyaların arkasındaki anlamı, kitabı 
bitirip kapadığımızda, kitabın bütününden 
__çıkarırdık. Bir mutluluktu bu. Kitabın anlamı. 
gerçek, büyük 19. yüzyıl romanın anlamı, 
kahramanlarla birlikte keşfettiğimiz dünyanın 
anlamı olurdu. Büyük harflerle yazılmış, iri iri 
yazılmış bu gerçeğin bir çeşit zaferiydi. gerçek bir 
zafer. Ama 19. yüzyıl romanının tükenmesiyle 

birlikte bu anlam da b.elirsizleşti. tükendi. dağıldı; 
bunu bulamaz olduk. Yeni yazılan, 19. yüzyıl 
romanlarından zevk alamaz olduk, tıpkı hayatta 
olduğu gibi. 

Bu yüzden aynı şeyi yeniden söyleyeceğim: 
Romanın sezdirmesi beklenen bir yerlerde bir 
gerçek olduğu duygusu artık çok uzak bir yerlerde. 
Roman yazmak için elimizde artık parçacıklar, 
parçacıklar var. Bu görüş açısı bize, bütün 
dünyayı, alt ve üst ayrımı yapmadan bütün 
kültürü ve hayatı kucaklayacak bir iyimserlik 
verebilir. Bu görüş açısına bakarak, sokağa çıkıp 
her şeyi görebileceğimi, bundan önceki dramatik, 
merkezi hikayelerin yok olduğunu. sokakta 
gördüğüm her şeyi heyecanla kucaklayarak bir 
roman yazabileceğimi düşünürüm. Bundan önceki 
görüş açıları dağılmıştır. 

Kendi ücra köşemizi anlatabilmek için daha da 
“fazla bir cesaret de verebilir ya da belki, gene buna 
benzer bir büyük duygu. bizi bu karmaşanın, bu 
korkutuculuğun, lstanbul sokaklarında yürürken 
herkesin hissettiği bu kaosun korkutuculuğu 
karşısında azla anlatmaya -isterseniz Minimalizm 
de. diyelim- geri çekilmeye, daha basit, daha saf bir 
hikaye anlatmaya da itebilir. Ama, aslında bu 
farklar önemli değil. Bu farklar bir durumdan 
"sonra -o durumdan bahsediyorum önemli olan; 
ama, artık kahramanların ve yazarın dünyanın 
merkezine ve anlamına doğru yapacakları dikey 
yolculuğun yerini. yatay bir yolculuğun almasıdır. 
Dünyanın ve hayatın derinliğine değil, dünyanın 
Ve. hayatın genişliğine bir yolculuk. Parçalanmış 

_ Olanlara. hikayesi anlatılmamış olanlara doğru 

7 & 

yolculuk. 

Unutulmuş nesnelerin ve kişilerin, hikayesi 
söylenmemiş ücra _köşelerin ve seslerin _ 
oluşturduğu bu yeni kıta, o kadar geniş ve okadar 
“bakir ki. yolculuk kelimesinin belki ilk defa bu 
konuşmada tam yerine oturduğunu düşünüyorum. 

Anlamın derinliğine yapılması gereken yeleııluk 
ise, önümüzde. anlatılması, çözülmesi, 
düşünülmesi gereken bir sorun olarak duru-yer. 
Bireysel bir şey bu. olmazsa olmaz bir şey. Bu 
kelimelerle değil, yaratıcılıkla, yaratıcılığın 
kendisiyle ilgili bir sorun. Bu yüzden, bu konudaki. 
sezgilerimi, yani ileride nasıl roman yazacağımı, 
ileride nasıl roman yazılması gerektiğini sözünü 
“ettiğim değişimlerden, sözünü ettiğim yeni odak- 
noktalarmdan, sözünü ettiğim yeni heyecanlardan 
sonra nasıl bütünler oluşturulacağını, nasıl 
hikayeler anlatılacağını açıkça söyleyemem; bunu 
seagilerimle dile getirebilirim. Bunu çalışarak 
bulacağım. Belki yaratıcılık dediğim şey de zaten 
bndı'ır. 



Sezgilerimle hissettiğim şeyi bir üçüncü hikayeye 
anlatarak tarif etme ya da ima etmeye çalışayım. 
Kişisel, kısacık bir hikaye; son hikaye. 

Klasik dönemde bir Osmanlı nakkaşını. bir 
ressamı, bir minyatürcüyü anlattığım bir roman 
yazıyordum. Hüsrev ile Şirin hikayesiyle debir ara 
bu yüzden yakından ilgilendim. Hüsrev ile Şirin 
hikayesinin Islam kültüründe. ne kadar popüler 
olduğunu hepimiz biliriz. Bu yüzden de Iran ve. 
Osmanlı saraylarında resimlenmesi için nakkaş 
atölyelerine, ressamların çalıştığı atölyelere pek 
çok kereler bu hikaye ısmarlanmıştır. kitap 
yapmak için, resimli kitap yapmak için, 
minyatürlü kitap yapmak için. 

Benim ilgimi en çok çeken, Şirin'in Hüsrev’in ' 
res-mine bakarak aşık olduğu Sahneydi. Bu 
sahneyi resimleyen ressam, yalnız Şirin'i 
”resimlemeyecek, bir de resim içinde resim 
yapacaktı; Şirin'in Hüsrev'e aşık olduğu resim. Bu 
dramatik aşık olma sahnesi, hikaye gibi çek 
popüler olduğu için de onunla pek çok kitapta ve 
müzede karşılaştım. Ama, bu resimlere bakarken, 
yani Şirin'in Hüsrev'e aşık olduğu sahneyi çizen 
resimlere bakarken, her seferinde bir huzursuzluk- 
duygusu uyandı içimde. Gene aynı kelimeleri 
söyleyeceğim: Bir eksiklik duygusu, bir yetersiznk. 
Oysa, Şirin değişik kıyafetler ve yüzlerle de olsa 
oradaydı, resmin içindeydi, tamamdı 0. Değişik 
duruş, elbise ve renklerle olsa nedimeleri de 
yanındaydılar. Onların duruşları, şöyle veya böyle. 
eğilişleri; ama, onlar da oradaydılar. Ağaçlar da 
vardı, kırların genişliği de. Resim içindeki resim de 
ağaçların dalında, orada asılı duruyordu hep. 

Huzursuzluğuınun nedenini sonra yavaş yavaş 
fark ettim. Ağaç dalına asılı çerçevenin içinde 
resim vardı var olmasına. ama benim beklediğim 
gibi Hüsrev yoktu. Hüsrev'in yüzünü. yüzünün. 
ifadesini, görünüşünü () kadar aramama rağmen 
hiçbir minyatürde bulamadım. Resmi yapılan şey. 
hayatı harekete geçiren imgenin ya da bir V 
düşüncenin kendisi değildi, hayatın kendisiydi. Bu 
bir saflıktır, ama çocuksuluk değil. 

JEAN LANCRI 

Ben Gerçekten Burad-a Mıyım, Yoksa Bu 
Yanlızca San'at mı? 
(Dia, gösterisi ile beraber sunUlmuştur.) 

Ben __.gerçekten burada mıyım, yoksa bu yalnız-ea 
sanat mı'? Bu soruya anlam ve içerik vermek için 
size üç. dia göstermek istiyorum. . 

'Di-alardan ilki James Lee Buyers adındaki bir 
Amerikalının performansını gösteriyor. 

7.7 

Performans 1972' yılında, Kassel'deki 
Dokumenta'nın açılış gününde yer almış-tır. 
Sanatçı, açılışın düzenlendiği Fredericksianum 
Müzesinin ön cephesıne iliştirmiştir kendini. 
Oradaki kişilerin tümü de hayret içindedirler Ve bu 
son derece rahatsız pozisyondaki adamı 
izlemektedirler: Ayak parmaklarının uçlarıyla 
pencerenin dış cephe çıkıntısında durmaktadır, 
fakat ayaklarının yarısı boşluktadır. Sürekli“ bir 
gerilim halindedir. Eğer bir anlık da olsa 
konsantrasyonunu yitirirse düşüp ölecektir. Ve 
belki de kendisine şu soruyu sormaktadır: "Beni 
gerçekten burada mıyım, yoksa bu yalnızca sanat- 
mı'?" Fakat hemen şunu da ekleyelim, bu soruyu o 
sergiye giden izleyiciler de kendi kendilerine 
sormuşlardır. Bu gerçekten sanat mı? Bu 
gerçekten serginin bir parçası mı’? Bir bakıma 
hayır, çünkü adam Serginin dışında. binanın dış-. 
cephesinin üzerindedir. Ve gerçektende, 
Documents tarafından Kassel'e davet edilen 
Buyers ne içeridene de dışarıda müdahelede 
bulunmaya karar vermiş, kendine yer olarak müze. 
yapısının sınırındaki bu belirsiz yeri seçmiştir. 
Buna sanat gözüyle bakan izleyiciler ise sınırın 
yerini değiştirmiş, yani sınırı --a-daını değil-- 
müzenin içine dahil ederek bunu sanat olarak. 
,görebilmişlerdir. ya da bunun tam tersini yaparak. 

Müzenin önünde çok sayıda, hepsi de açılı-şa 
davetli, insan vardı. Buyers'in kayıp düşüp 
öleceğinden, hatta içeri girmekte olan birinin 
üzerine düşmesinden endişeli olduklarından 
müzeye girerken sağdan veya soldan 
dolaşıyorlardı. Bu eylem, bu performans neyi 
ifade etmekteydi?» Bugünkü konuşmam , 
performans ve (terimin dilbilimsel anlamında) 
performatif düzey üzerinde olacak. Bu 
performansta gösterilen, endeksi verilen şey 
ölümdür. Işte burada, canlı olup da hayatını 
biriktirmeyen, onu yaşamın ekonomisine göre __ 
kullanmayan biri Vardır. Burada kelimenin sözlük 
anlamında. Bataille'ın La depense adlı yapıtında 
kullandığı anlamda aşırı bir pratik söz konusudur.— 
Fransızca exces [aşırı] sözcüğü "çıkmak," ' 
gitmek," hayattan çıkıp gitmek," yani "ölmek" 
anlamına gelen Latince. exeedere sözcüğünden 
gelmektedir. 

Eğer bu sanatçının yapıtında anlam varsa. "when 
bu konuda dün Marc Le Bot'un söyledikleriyle- 
aynı fikirdeyim-- bunun nedeni, hayatın son 
koşulundan. yani ölümden. yola çıkan geriye 
dönen bir öndeleme içermesidir. Söz konusu 
yapıtta, yani serginin açılışı boyunca süren bu 
performansda Buyers sadece müzenin mekânsal". 
sınırında değil. aynı zamanda serginin zamane-ail 
sınırında da konumlanmıştı. Bu da bizi, marj, 
sınırfsallık ve bunların transgresyonundan söz 
etmekte olduğumuz bugün, bu sınırın içeriğinin ne 
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olduğu sorusuna götürmektedir. Metaforik bir 
yolu izleyerek, yani more metaphorleo —metaforu—n 
Verdiği bir hakla» sanatçı müzedeki heykellerle 
aynıdır. Fakat yine de aralarında büyük bir fark 
vardır. Heykeller büyük ihtimalle bronzdan 
yapılmış ve dayanıklıdırlar. ama Buyers çekip 
gidince o yapıt artık var olmayacaktır. Bir başka 
deyişle, heykellerin oradaki varlığı, Latin şair 
Horatius'un yapıtını bitirdikten sonra dönüp ona . 
tekrar bir bakıp Exegi monumentum aere perenlus 
[bronzdan daha dayanıklı bir anıt bina ettim] 
dediğinde işaret etmeyi amaçladığı klasik estetiğin 
tamamını işaret etmektedir. Buyers'in tarzında bir 
eStetik izlendiğinde ise exegi monumentum [ölçülü 
anıt] estetiği kesintiye uğratılmıştır. 

Şimdi bir başka aksiyona, Dennis Oppenheim'ın 
- performansına bakalım. New York'dayız. Bu 

sanatçı da metaforik bir tarz kullanmaktadır. 
Yapıt 1970'e aittir, adı Parallel Stress 'dir [Koşut 
Gerilim]. Brooklyn Köprüsünü görmektesiniz. 
Bina ya da gökdelen yerleştirmek yerine sanatçı _ 
bu yapıların inşa edilmelerini mümkün kılan 
şeyleri koymuş ve özellikle belirlediği bir süre olan 
dört dakika boyunca orada duruyor. Tabii, yakın. 
geçmişte ölen John Cage'in 4'33 " adlı yapıtı 
geliyor akla. Orada, bir insan köprü gibi. öyle 
duruyor. Üç dakika sonunda karın kasları 
gerçekten fazlasıyla gerildi, ama yine da sonuna 
kadar dayandı. Bu sanatçı da şu soruyu 
sorabilirdi: "Ben gerçekten burada mıyım. linksa 
bu yalnızca sanat mı?" 

Şimdi de size son imgeyi betimleyeceğim: Bir çift 
var. Marina Abramoviç. ve Ulay. Bir galerideler ve 
içerisinde bulunduğumuz şimdinin sonsuzluğu 
boyunca. dört dakika süresince fazla enerjiyi 
yaşıyorlar. Son derece kolay bir aksiyon bu, eğer 
aramızdan gönüllü çıkarsa Ve bir yayla ok 
bulabilirsek kolayca tekrarlayabiliriz. Kadınla 
erkek yüzlerini birbir-lerine dönüp durular: Kadın 
yayı tutmaktadır, erkekse yayın sicimine geçirip. 
gerdiği oku kadının kalbine doğrultmuştur. 
Birbirlerinin gözlerinin içine bakıp şunu 
düşünürler: "Ben gerçekten burada mıyım. yoksa 
bu yalnızca sanat mı'?" Gerçekten 
gerçekleştirilmiş olan bir performans-ı gösteren bu 
belge resmin ötesine bakmamızı mümkün kılıyor: 
Buyers ile Oppenheim'ın yapıtlarında olduğu gibi 
burada da hem Eros hem manages dolaylı olarak 
ima edilmekte. Ayrıca, bu imgeyi bir işaret eylemi, 
belli bir tarafa yönelmiş bir işaret parmağı olarak 
görmek de mümkün. Söz konusu aksiyonun belli 
bir edimi yerine getirmekten oluştuğunu görmek 
mümkün. dolayısıyla bu performansla ergon [iş, 
edim] düzeyinde yer almaktayız. Bu düzeyde 
kadın işaret etmektedir --ve izninizle ekleyeyim, 
kadın eğer bir santim oynarsa ok kalbine 
saplanarak-tır. işaret parmağı bir kutbu veya 
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kutuplaşmayı gösteren bir tur vektör ya da oktur; 
aynı anda hem gösterir hem gösterilir. Kısacası. 
ergon'un düzeyindeyizdir', fakat aynı zamanda 
logos 'un da alanına girmiş bulunuruz. Logos 'un,. 
y-ani mesaja ait olanın, kendi deviniminin dışına 
çıktığı bir an söz konusudur burada ve o an bir 
tür kısa devre oluşturmaktadır. Bir üçün-cü 
gözlem: Burada sadece mekanın varlığını değil. 
aynı zamanda dışa doğru bir mekani-aşma. da. 
mekânın genişlemesi olgusunu da görürüz. 
Içerisinde duyumluluğun belirmeye başladığı bir 
açılmanın yaratılışını. 

Belki şimdi artık tebliğimin başlığı olarak. 
kullandığım cümlenin yazarının adını 
söylemeliyim: Laurie Andersen. Kendisi aynı 
zamanda bir performans sanatçısıdır ve 

' performanslarından biri de "Ben gerçekten burada 
mıyım, yoksa bu yalnızca sanat mı?" adını 
taşımaktadır. Performans sanat olgusuna dikka-t 
"çeker-ve sınırsallık sorunuyla birlikte sanatın 
tanımı konusunu gündeme getirir. Açıkçası. tüm 
performanslarda atletik bir başarı söz konusudur.. 
Örneğin Buyers, gerçekten de saatlerce o pencere 
kenarında öyle durmuştur. "Performans" sözcüğü— 
"yorumlamak" anlamına gelen "perform" fiilinden 
gelmektedir. Sanat eleştirisi tarafından 1970'li 
yıllarda Amerika'da ortaya atılan terim 
performansın, eylemin, icra ediminin kendi içinde 
değer taşıdığı, edimin belirgin bir estetik beğeniye . 
hitap ettiği tüm sanatsal yaratılar için 
kullanılmaktadır. Başlığımı Laurie Anderson'dan 
seçmemin nedeni ise, bu başlığın kavram-ın Özünü. 
yakaladığına inanmamdır. - 

Bir performans bir parmaktır, bir işarettir; 
performans, kelimenin kuvvetli ve tam anlamıyla-, 
deiktiktir. Hic et nunc 'a_[burada ve şimdi'ye] 
parmak basar, yani şu ana. Bilinen, olağan tüm 
estetik kategorileri çiğner (dikkatinizi çekerim: 
ölçütleri çiğner, demedim). Dolaysız olanla 
bağlantı kurmanın bir yoludur. Fransız 
olduğumdan, geçen yüzyılda ölen Mallarme adlı 
şairden alıntı yapacağım. Mallarme’nin bakire 
olan, canlı olan ve "bugiinün güzelliği" diye tarif 
ettiği şeyle bağlantı kurmanın yoludur. 
Mall-arme’nin sözleri tam olarak şöyledir: "le 
Vlerge, le Vivace etle bel anjourd'hui va-t—ll nous 
declıı'rer?" diyerek şair bunların bizi paramparça. 
mı edeceklerini sorar. Anlık olanla bağlantı 
kurduğumuzda, anlık'ın akımına fişimizi 
taktığımızda. anın yükü bize geçer, kendini bize. 
boşaltır ve. bir tür anlık --yine Mallarme'nin 
terimini kullanacak olursak— sarhoşluğa ya da 
bir şimşeğin çakmasına yol açar. 

Gerçekten de, eğer performans bir boşalmaysa, o 
'zaman onun o. anda. anın içinda. andan 
kaynakla nan bir gelme olduğunu da söyleyebiliriz. 
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Denklemi ters çevirecek olursam, () zaman' bu;. Onu 
çevreleyen her şeye .gerigelen bir andır. Bu 
dalgalanma sanatın alanı ile hayatın alanı 
arasındaki sınırı yok eden bir şeydir belki de. 

Burada bir ayrım yapmak zorundayız ve bu ayrımı 
eleştirmen Pierre Schneider'e borçluyum. Georges 
Dupuis'nin bir kitabına yazdığı sunuşta bir yanda 
"le musee des. oeuvres para vent" dan söz eder 
(paravan, perde sanatları), öte yanda iSe "des 
eenvres paratonnerre"den (paratöner yapıtlar). 

Peki, bir oeuvre paravent nedir? Bizi rüzgardan. 
fırtmalardan. haya-tın fırtınalarmdan, hatta 
ölümden bile koruyan yapıttır. Ereği, tabii, 
ölümsüzlüğe ulaşmaktır. bulunmak istediği 
mekân ise müzedir. Bu, tam da. sanatı kadere, 
önceden belirlenmiş. her şeye karşı olarak 
tanımlayan Malraux'nun reddettiği türden 
yapıttır. Ote yanda, marjinal olarak 
t_anımlayabileceğimiz oeuvre paratonnerre 
yapıtlar da vardır: Bunlar şimşekleri çeker. 
Yapıtın sürecini vurgularlar. Bu tür yapıtların 
muhakkak bitmiş bir şeye dönüşmeleri gerekmez; 
bunlar bitmemişliğin. non finito'nun riskini göze 
alır. Şimşeği ve çevresini çekerler. Buyers'i' _ 
anımsayacak olursak, müdahele ettiği mekânın. 
paratönerinde yaşadığını söyleyebiliriz. 

Şimdi izninizle, bir yapıtı süreci içerisinde 
konumlandırma ve onu statü nascendi [doğuş 
durumu] halinde kavrama sorunsalına geleceğim. 
Eğer yapıtın mahali edimi. icrası ya da 
performansı ise, o zaman yapıtı sizin, benim 
günlük hayattan alışkın olduğumuz türden 
performans ve edimlerle aynı ölçekte 
değerlendirmemiz mümkün değildir. Başka bir 

_ deyişle. söz konusu edim. bir resmi okuma 
edimiyle aynı düzeydedir. 

Belki de bu noktada çok eskilere dayanan. incil'in 
ya da Talmud'un tefsirine yakın bir pratiğe 

. yaklaşıyor. böylece heremeneutik bir perspektife 
oturuyoruz. Paul Klee'nin bazı işlerinden söz . 
etmek istiyorum. " 

Önce. resimde dilsel çözümlemenin nasıl 
olabileceği üzerinde yoğunlaşalım. Dilin işleme 
biçimlerinin en derinini resimde de görmek 
mümkündür. Paul Klee resim yapmanın en temel, 
minimal öğelerini araştırmıştır. Dilin minimal 
öğelerinin, phone'lerin araştırılması ise Saussure,, 
Jakobson gibi dilbilimcilerin alanına girmiştir. 
Klee Bauhaus'daki öğrencilerine şöyle derdi: "Bir 
an için kendinizi bir resmin önünde duruyor 
düşünün ve o resmin merkezine gönderin. Duyarlı 
ölçeği-nizin bu resimde ne olup bittiğini, renk 
al.-anında nelerin olup bitebileoeğini 
araşnrmaktasınız. Duyarlıklı bir atletseniz eğer. 
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resmi bedeninizde hissedebiliyorsanız. şuradaki bir 
renkli nokta ölçeğinizde değişikliğe neden 
olacaktır, öyle ki, buradaki kilo—rengin şuraya 
konulacak bir kilo-renkle dengelenmesi 
gerekecektir. " 

Izlemekte olduğumuz, farklılıktır; anlam farktan- 
doğar. Saussure'de olduğu gibi, diakritik 
düzeydeyiz. Öte yanda. resmin sınırları bizi 
güçlendirecek biçimde işliyorsa, eğer resmin ' 
sınırları bir otomobilin kumanda paneli gibiyse, o- 
zaman merkezde yalnızca istisnalar yer alacaktır. 

Örneğin, Klee'nin, Avrupa'nın alegorisini oluşturan 
Bravur adlı yapıtını ele alalım'. Belki de düşmekte 
olan bir kadını çok sayıdaki eliyle birtakım dallara 
tutunmaya çalışırken gösteriyor. Klee'nin 
sisteminde, biri düşerken bir tarafta, öteki tarafa 
göre daha fazla kırmızı olması gerekir. Sahneyi 
tümüyle yeniden dengelemek mümkündür. Unlem 

' işareti düşüşe işaret eder. Eğer yeşil eklersem. bu 
tarafa çok daha fazla eklemem gerekir. Bu 
noktada Austin'in Speech Acts [Konuşma Edimlerl] 
kitabında anlattığı "performatif" kavramını göz 
önüne almak gerekir. Bazı cümleler konuş-ma 
edimleri oluştururlar: "Kutsuyorum" dediğimde bu 
yal-nız bir olguyu anlatmakla kalmaz, aynı 
zamanda kutsama eyleminin kendisini de yerine 
getirir., 

"Konuşma ed’imleri" gibi "görme edimleri"nden de 
söz etmek mümkündür. Klee’nin 1923 tarihli Eros 
adlı yapıtını ele alalım. llk bakışta dikkatimizi 
neredeyse birer dizi oluşturuyormuş gibi duran 
göksel okyanuslar çeker. O yükselmekte olan ve 
tekrarlanan fakat sonra silinen oka kuşkusuz 
Eros'dur bu— duyarlıyızdır. Eğer biraz kültürel 
birikime sahipsek, biliriz ki Alberti ve klasik 
perspektiften bu yana uzaklık duygusu gidere-k 
küçülen figürlerin belli aralıklarla yerleştirilmeleri 
ileüretilir. Başka bir deyişle, resmin alt 
kıSmındaki tüm mekanın küçük okun bulunduğu 
yana doğru gizli bir transferi söz konusudur. Bu 
da, bütün piramidin küçülmek üzere yükseldiği 
anlamına gelir, tıpkı baş aşağı çevrili öteki 
piramide olduğu gibi. Başka bir deyişle, burada 
bizi öne çeken, ileri götüren bir şey vardır. 
bakışımızı bir tür pragmatik faaliyete tabi kılar. 
Şunu eklemek istiyorum:“ Eğer bu resim Al'berti'nin 
izinden gider görünüyorsa da. aynı zamanda 
Alberti'nin penceresinin. Alberti perspektifinin 
ölüm fermanını da imzalamaktadır. Buradaki iki 
boyntlulukta. tüm perspektiflerin yeniden 
tanımlanmaları söz konıısudur. Ve bu, her bir— 
yatay çizginin öbür tarafına geçtiğimizde, herbir 
düzeyden ötekine geçtiğimizde söz konusudur ve e' 
yatay çizgiler her defasında dünyanın ufkunu 
anımsatırlar. Her defasında tab-an düzeyini 
aşmak, denizlere açılmak ister gibidir. Bu yapıtta- 
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vahiy türünden bir şeyler bulunmaktadır. 

Bu resmi ilk gördüğümde içimi kaplayan o müthiş. 
duygudan söz etmeliyim sizlere. Aşağı yukarı 
yirmi yıldır biliyordum resmi, fakat resmin 
kendisini ilk gördüğümde, reprodüksiyonlarda fark 
edilmeyen bir şey beni çarptı. Klee belirgin bir 
şekilde resmin alt kısmını ayrı bir kağıda, öteki, 
mavi, denizleri gösteren kısmı ise ilkinin arkasına 
yapıştırdığı bir başka kağıda yapmıştı. Bir başka“ 
deyişle, bir maria, bir sınıra ulaşıyoruz burada. 
Bu da, Walter Benjamin'in Mekanik Çoğaltım 
Çağında Sanat Yapıtı adlı, 1986 tarihli yazısında 
öne-sürdüğü. sanat yapıtının çoğaltıldığında 
Benjamin'in aura adını verdiği-şeyi yitirdiği tezini 
doğruluyor. Benjamin aura 'yı "uzak" olan şeyin 
görünüşü olarak tanımlıyor ve tam olarak şöyle- 
betımliyorf "Yapıt ne kadar yakın olursa olsun. 
uzak olanın kendine özgü görünüşü." Bu resmin 
önünde duruken, görünürün ötesinde olanın aynı 
zamanda görünür olanla ilintili olduğunu gördüm. 

Burada aynı zamanda sanatçı olarak-da 
müdahalede bulunduğumdan. birkaç yıl önce 
”Centre Pompidou 'da gÖSterilen 'K.' ya “da 
'Dönüşüm Odası' adlı yapıtımdan söz etmek. 
istiyorum. 

Ziyaretçiler geldiklerinde benim düzenlemiş 
olduğum. 7 metreye-7 metre boyutlarında,. içinde.; 
bir-şeyler olan ve garip bir tür diaporama 
oluşturan bir odaya giriyorlardı. Döner bir 
projeksiyon makinesi dört saniyede bir ikiye. 
kesilmiş bir cümlenin parçalarından biri ile bir 
imge gösteriyordu. llki. örneğin dans ce cas [bu 
durumda] idi, ardından Kafka'nın yüzünü gösteren 
bir dia geliyordu, ardından cümlenin ikinci yarısını. 
veren bir dia: quelle est la question? [soru nedir?] 
Aralarında Kafka dialarının yer aldığı bu cümle- 
parçaları başlı başına bir iş oluşturuyordu. Fakat- 
bu, stratejimiz yalnızca başlangıcıydı. Yazı. 
örneğin, öyle bir şekilde veriliyordu ki, zaman: 
geçtikçe merkezden kenara doğru kayıyordu. 
"Seksen adet dia vardı—, diaporama diasporamaya 
dönüşüyordu. Aynı zamanda, bir tür boarsoııffare 
[şişme] resim vardı. Ekranın sınırlılığını 
dengelemek amacıyla bir çit gösteren fazladan bir 
resim, sonra Klee tarzında yapılmış, adı Chute. 
Portrait presume de Franz Kafka [Düşüş Franz 
Kafka'ya ait olduğu sanılan portre] olan hakiki 
bir resim vardı. Resim diaporamayla birlikte. 
tamamlıyordu işlevini. Duvarda olup biten 
üzerinde, Kafka'nın yüzünü etkileyen o garip 
lapsus veya sekme ile ilgili bir yorum 
oluşturuyordu. Kafka'nın kendi adını giderek _ 
kıs-alttığını ve sonunda Dava adlı. yapımındaki: baş 
karakterin de adı olan K 'ya. indirgediğini 
hatırlatmak isterim. ' 

Hazırladığım oda bir tuzak gibiydi. Projeks'ıyonun 
merkezi kısmı duvardan geçiyor ve resmin uzerıne 
geliyordu. Resim bu durumda kendi içinde bir tür 
kitap haline geliyordu. En önemlisi de, 
projeksiyon karşı taraftaki kapı ile. bir hizada 
seyrediyordu. Ziyaretçi eşiğe geldiğinde resmin 
s_ımrından. bir tür çitten ve 'K' harfinden 
öBÇİYordu. Adı, Bu durumda, soru nedir'? olan. a-al't-t 

' başlığı da "Kent Analizi Çalışması" olan bir 
resmin içine, belki de bir harf-resmi giriyordu.. 
Buradaki düşünce. odaya giren her-kesin Kafkafya 
dönüştüğüydü çünkü dışarıda bulunan, 
projeksiyonda anahtar bölümü ziyaretçiyi 
projeksiyon perdesi olarak kullanıyordu. Ziya.re__;;ı_ı 
”bir tür ecrin 'e [değerli eşya muhafazası] 
dönüşüyordu. 

Kapının her iki yanında Jabes'den olağanüstü bir 
cümle. yer alıyordu. Bu yapıt üzerinde-çalışırken" 
işimi merhum Edmond Jabes ile tartışıyordum. Bu 
fikri bana o verdi: "S'/7 ast wai aaa daaa saatine mat 
aa arat asına/a da zaafa regards sanata daaa/a mat 
8681733 mam Ja arat saa! " [Eğer her sözcükte yeni 
bir sözcük oluşmaya doğru titreşiyorsa, bak. 
dinle, eşik sözcüğünde eşsiz sözcüğünün 
mücadelesini göreceksin.] Fakat benim 
yapıtımdaki senil kelimesinin 'i' harfi eksik idiyse-. 
bu boşluk ziyaretçi tarafından dolduruluyordu. 

Bir başka öge ise bir dizi fotoğraf ve desenden 
oluşuyordu. Bu fotoğraf ve resimlerde ben gezgin 
Musevi olarak ima ediliyordum. Kendimin 
birtakım çiti-erin önünde dururken fotoğraflarımı 
çekmiştim: çitler enstalasyondaki resmin 
gösterdiği çitleri andırıyordu. Benim çit önünde 
dururken ki fotoğraflarım yedi adettl. yani bir tül" 
yedi "başlı şamdan gibi. Bunların tamamı üzerinde 
bir_eümle yazılıydı ve üzerlerinde renkli noktalar 
bulunan iki saydam cam parçası vardı. Bir 
preî'eksiyondan kaynaklanan ışık çitin üzerinde.. 
gölgeler yaratıyor, düğümlü olduğundan bu bir 
tür renkli noktaların yüzeye yayılmasına. da yol 
açıyordu. Üst kısım-daki cümle lngilizceydi: "gas 
your eyes go back and forth across the blank space,- _ 
please connect the (101311110whateverifnes you want. " 
[Gözleriniz boş yüzeyde gidip gelirken lütfen“ 
noktaları arzu ettiğiniz şekilde çizgilerle 
biı'leş'tiriniz.]. Izleyiciyi performatif düzeyde 
konumlandıran bir eyleme davet söz konusuydu. 

Ortaya çıkan ilk soru, "Eşikte .ne oluyor?". Oraya 
gelen insanlar gerçekten burada ne olup bittiği 
sorusuna yol açan bir durumla karşılaşıyorlardı. 
Ve bu snruyu, benim performans düzeyinde 
meselemin, ugraştığım şeyin ne olduğu açısından 
sormaları mümkündü. Burada. gerçekten de. belki 
de John Cage'in terimi kullandığı anlamda. bir 
performans söz konusuydu. Bıı aklıma dünakşam 
Benoit Jun-0.11 ile bir tartıŞmamlz sırasında geldi, 
John Cage çok yeni öldüğünden. onu anmalı-yiz. 



1952'de WoM-stook'daki ”Maverick Hall'da 
piyanoda David Tudor'la verdiği konseri 
hatırlıyorum. Orada çalınan parça Cage'i bir 
gecedeünlendirdi. Parça, 4 dakika 33 saniyelik 
sessizlikten ibaretti. Yanlış anlamadıysam eser"-— 
“çünkü orada değildim—- parça üç bölümden 
oluşuyordu. Üç bölüm, piyanistin piyanoyu 
kanamasıyla belirtiliyordu. Piyanist piyanoya 
kapıyor, yeni bölüm için yeniden açıyordu. 
f'Str-avın-Sky'nin tepkisi. parçanın niçin 15 saatBi] 
dakika 3 saniye sürmediğini sormak olmustu. 
Cage bu argümanı, 4 dakika 33 saniyenin 
kelimenin sözlük anlamında bir "hazır yapım." 
olduğunu söyleyerek çürüttü. Duchamp'nın 
”bulunmuş nesne" adını verdiği türden birşey. 
Cage tesadüfen daktilosundaki 4 sayısının ' 
“tuşunda aynı zamanda apoströf işaretinin _ 
bulunduğunu --ve apostrof işareti aynı zamanda 
dakikanın simgesidir-— onun hemen yanındaki üç 
sayısının tuşunda ise aynı zamanda saniye-nin 
simgesini oluşturan- tırnak işaretinin 
bulunduğunu görmüş. Parçasının uzunluğıınu 4 
dakika 3 saniye olarak belirlemiş. Fransız 
estetikçi ve müzikolog. Daniel Charles, Cage 
anlamında bir performansın ne olduğunu şöyle- 
tanımlar: Bir hazır yapımın dönüştürülmesi. Peki, 
hazır yapım nedir? Charles'a göre hazır yapım ne. 
güzel ne de çirkin olan nötr bir nesnedir. 
Belirleyici özelliği ya da doğası, temellük 
edildiğinde özel ve öznel bir anlama bürünür. 

"K" ve. "Dönüşüm Odası" adlı yapıtımda, hazır 
yapım bir nesnenin dönüşümünü getiren bir 
performans oluşturmayı amaçladım. Peki. dıye 
sorabilirsiniz bu noktada. nesne neresindeydi 
bunun? Nesne öznenin kendisiydi. yani izleyiciydi. 
Sahneye giren her izleyici,tek tek her biri, 
özneleşiyordu: Ne güzel ne çirkin, nötr idi fakat. 
onu. 'K' harfiyle temellükedildiğinde bir anlam 
kazanıyordu. 

Şimdi tekrar konuşmamın başlığına dönmek 
istiyorum: "Ben gerçekten burada mıyım, yoksa 
bu yalnızca sanat mı'?" Konuşma-mın başlangıç 
kısmından sonra bu başlığı havada bıraktım. Ve 
itiraf etmeliyim ki, soru işaretiyle noktalandığı için 
özellikle seviyorum bu başlığı: Sanatın hepbir 
soru meselesi olduğunu söyleyen Orhan Pamuk'la 
aynı fikirdeyim. Sanatın mükemmel yeri sorudur. 
Öte. yanda, bir yapıtı yaptığınızda onun bir sanat. 
yapıtı olduğunu kim iddia edebilir ki'? Sanatın 
sorunsalı daima ken-di sorgulanması içerisinde, __ 
bağlantısız, duru. Acta est fabula [edim yapıttır]. 

PIERRE HENON. 

Ben imge alanındaki teknolojik __g31.i§.melemm 
Sistematik -biçimde,_ $37111 imza göstermeden .ya-ız 
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edeceğim. Bu da insanı biraz mahçup eden. bir 
şey'. Aranızda butür gelişmelerden kaynaklanan 
programları görmek isteyenler varsa. bu akşam 
ankara Alman Kültür Merkezi'nde bu alandaki 
çalışmaları gösteren bir projeksiyon olacak., 

Bien InstitutNational de lis'iıdicvfsuel (INA) [Ulusal 
”Görsel-Işitsel Enstitüsü] adlı kurumda çalışıyorum, 
daha doğrusu, bu kurumun yeni imgeleri-e uğraşan 
bölümündeyim. INA Avrupa'da epey tekil kalan 
bir girişim. Görsel işitsel alandaki halk 
hizmetlerinden birini oluşturuyor ve başka 
görevleri arasında Fransız televizyonunun 
belleğini arşivleme gibi de bir sorumluluğu var (bu 
da.-aşağı yukarı 400.000 saatlik program. demek). 
.Ayrıca, teknololik imge geliştirilmesiyle ilgili 
araştırma programları üretmekle de göremi. 

On bir yıl önce. bu araştırma faaliyetinin bir 
uzantısı olarak Monte Carlo'da [MAG-INA 
[International Forum for NeW Images :Yeni imgeler 
için Uluslararası Forum] kuruldu. Bu yıllık ol'a-y 
konferanslarla televizy0n kanalları ile biliş-im 
alanında en yeni ürünleri gösteren bir sergi 
çevresinde düzenleniyor. Fakat IMAGINA aynı 
zamanda PIXELINA adlı ve bütün dünyaya açık bir 
yarışma aracılığıyla enfografik ve sentetik img-eler 
için bir sunuş alanı oluşturuyor. Bu kurum 
enfes-rank ürünler için mükemmel bir vitrin çünkü 
her yıl ortalama dört yüz kadar yapıt profesyonel 
bir izleyici kiti-esine sunuluyor. Bu profesyonel 
kitle görsel-işitsel alandan olduğu gibi, televizyon,. 
iletişim, .mimari ve kent planlama. alanlarından ve 
üniversite veya araştırma kurumlarında görevli 
kimselerden oluşuyor. 

Bu tür biryıllık toplantı yeni gelişmelerin ve 
sürmekte olan çalışmaların degeriendirilmelerini 
olduğu gibi, bilişim alanıyla. ilişkili görselişitsei 
teknolojilerin sonuçlarının da incelenmelerini 
mümkün kılıyor. Giderek iyileşen teknolojik 
olanakların --bilgisayarların artan gücü— yanı 
sıra şu anda artık "senaryolaştırma" düzeyinde 
bazı gelişmelerden söz etmek mümkün. Bu, 
kullanım biçimlerinin çokluğu ile üretim yerlerinin 
artması sayesinde mümkün olan bir gelişme-. 
Sentetik imge giderek kendini bu handikaptan 
kurtarmakta. Başlangıçta fazla mekanik ya da 
fazla soğuk olduğu gerekçesiyle eleştirilirken-.- 
anlatısı olan, ilginç enformasyon taşıdığı gibi 
yaratılma sürecinde birçok farklı alandan 
sanatçıyı da çalıştıran filmlerdeki uygulanımı _ 
üretimin artma-sını destekleyip çeşit zenginliği de 
getirmekte. ' 

Bu yeni teknolojilerin, yeni senaryoların 
katkılarının .ayrıca tarihin) kriterlerine göre de 
ölçülmeleri __gerekir. Görsel—işitsel “alandaki bu 
gelişmeler oldukça yenidir. Ortaya attıkları. 
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sorular bellekten çok gelecekle “ilgili sorulardır. 
Şimdi, içinde yaşamakta bulunduğumuz- evrimi 
daha iyi değerlendirebilmeniz için birkaç tarihsel 
referans noktası vereceğim. 

Bu şekilde söylememde bir sakınca yoksa, bir 
bilgisayarla bir katot tübü arasında gerçekleşen 
ilk aşk buluşması 1950 yılına rastlar. 19707yılına 
kadar üretilmiş imgeler aslen sanayi ve savunma 
alanlarında kullanılıyordu.: Bir bakıma, sanayi 
mühendislerinin emrinde bulunan, simülasyon 
performans ve görselleştirme alanlarındaki 
araştırmalara atfedilen bir alandı. 

197011 yıllar boyunca kapasite. hareket denetimi. 
otomatik dönüştürme yoluyla imge dönüşümü ve. 
mekan içinde görselleştirme gibi alanlarda teknik 
ilerleme istikrarlı bir biçimde sürdürüldü. Önemli 
ilerlemelerin görsel-işitsel alana, özellikle 
perspektif ve anamorfoza dayanan yeni oyunları-n 
geliştirilmesinde. optik yansıma, kırılma ile gölge 
ve ışık efektlerinde kullanılabilen yeni 
algoritmlerin olumlu katkıları oldu. Bu. gerçekten 
de. giderek incelen imgelerin üretildiği dönemdi. 

19'801i yıllarda görsel—işitsel alanla sentez 
teknolojilerinin evliliği gerçekleşti. Söz konusu on 
yılın ilk bölümünde birbiriyle ancak görünürde 
çelişen iki eğilim belirdi. Bir tarafta sanatsal 
araştırmalar vardı: Bu dönemde sanatçılar 
yazılım programlarını sanayinin ve bilimin 
tekelinden alıp kendi amaçları için kullanmaya 
başladılar. Bu, sentetik natürmortlar. bu 
nesnelerin mizansen kurgulamaları gibi sanatsal 
niyet taşıyan nesnelerin üretilmeye başlandığı 
andı. Söz konusu gelişme salt sanatsal da değildi: 
'Bu tür amaçlarla yazılım programları kullananlar 
aynı zamanda yeni araçlar geliştirerek daha etkin 
teknolojik denetimin yöntemlerini de 
keşfediyorlardı. Rastgele üç isim vereceğim: 
Michel Bret kendine ait sanatsal sorunlardan yola 
çıkarak kendi yazılım programlarını geliştiren .bir 
Fransız sanatçısı; William Nathan IBM'de çalışan. 
elinin altında çok önemli teknolojik olanakları 
bulunduran ve üretilmiş imgelerle heykel yapan bir 
Ingiliz-. ve Yoshiro Kawagushi kendi sanatsal 
gereksinmeleri için yazılım paketleri üreten bir 
Japon. 

'i 9.801i yılların ilk yarısında beliren ikinci bir eğilim 
“de daha yoğun bir realizm arayışıydı. Birçok 
örnek arasından şunu verebiliriz: Benoit 
Mandelbrot "fraktal teknikler" adı verilen şeyi bu 
dönemde keşfetmiştir. Fraktal teknik, basitve 
tekrarlanabilen algoritmleri kullanarak doğanın 
temsilini mümkün kılar. 

:1 9801i yılların ikinci yarısı ise.;hareketeden. 
animasyon imgelerin ve karmaşık. psiknlajiye 
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sahip sentetik karakterlerin görüldüğü kısa 
anlatıların ortaya çıkışına tanık oldu. Bu 
alandaki çalışmaların bazıları da mekanik 
yasalara dayanmadığından son derece güç olan 
yüzün animasyonuna yöneldi. Bu tür. 
araştırmalar, daha çok realizme ulaşma arzusuyla 
yeni figürler yaratma çabasını bir araya getirdiler. 

Son. olarak. yine aynı dönemde, bazı girişimler 
sentetik ve yapay beyin tekniklerini _ 
buluştururarak şimdiye kadar bildiğimiz tekbir 
ana imgenin geleneksel biçimlerdeki 
animasyonundan çok farklı olan. önceden 
verilmiş davranış örneklerine göre karakterlerin 
animasyonunu kotardı. . 

Bu kısa tarihsel kesitin amacı daha önce söz 
ettigim gelişmeleri zaman içinde 
kenumlandırmaktı. Şu anda sürmekte. olan 
üretimi, bugün izlemekte olduğumuz yapıtları 
yargılamadan önce bu zamansal boyutun 
değerlendirilmesi gerekir. Bu tarihsel kesit bana 
şu soruyu sorduruyor: Bilgisayar imgelerinden 
söz ederken genellikle "yeni imgeler'den söz 
edildiğini duyuyoruz. Bu imgelerin yeniliği 
nereden kaynaklanıyor? 

Daha ileri gitmeden size iki terimi anımsatmak 
isterim. "Enfogr-afi"lerden söz ettiğimizde. 
bilgisayar biliminin ”grafik uygulamalarını 
kastediyoruz. Ikincisi, "sentez"den söz 
ettiğimizde, analojik bir model kullanmadan elde 
edilen imgenin üretilme sürecini kastediyoruz. Bu. 
mantıksal-matematiksel modellerin formel 
manipülasyonuyla üretilmiş, salt ve hayali 
imgenin alanıdır. Dil oyunlarının ürünü 
oiduklarından bir bakıma bunlar bütünüyle 
gerçeklik dışında yer alan imgelerdir. Bu olgunun 
temelde bir kesinti. imgenin geleneksel 
kültüründen epistemolojik bir kopuş olarak 
düşünülmesi gerekmektedir. 

Bu imgelerin yeniliklerinin değerlendirilmesingde 
beş ölçüt esas alınmaktadır. Bu beş ölçütü, her 
birinin anahtar kelimesini başlık yaparak 
anlatacağım: 1. Kavramsallaştırma. Dille 
oynayarak üretilen imgeler soyut terimlerle işler 
ve ilk kavrama-allaştırma işlevini yoğunlaştırır. 2. 
Araştırma. Hesaplanmış bir imge sanatçı 
tarafından her an değiştirilebilen. daima bitmemiş; 
bir imgedir. Yapısı olan, durağan bir anlatının 
ürünüdür. 3. Vizyon. Imge bir süreçtir, yaratmaya 
değ-ru giden yolda bir ara aşamadır. Imge yalnız 
kendi içinde bir son olmakla kalmaz, imgeyi 
okumanın bir aracı haline. gelir. Bu açıdan 
bilgisayar imgenin statüsündeki bazı değişikliklere 
de yol açmıştır. Burada örnek olarak imgenin 
artık kendi içinde bir son olmaktan çıkıp bir bilgi 
“temeli ve yeni ürünlerin hayal edilmesinde etken 



bir araç haline geldiği sanayi araştırmaları yermek 
yeteri-idir sanırım. 4. Taşıyıcı. Sentetik imgeler 
alanında imgenin fiziki taşıyıcısı yoktur: 
Geleneksel fotografik veya sinematografik imgenin 
aksine. bu tür imge sayısal elektronik 
enformasyondan oluşur. 5. Diyalog. Bilgisayar 
konuşmacıyla (onu kullananla) diyalojik bir ilişki 
içindedir. Bu ilişki. bellek kapasitesi say-esinde 
zamanla çok farklı bir ilişki kuran bu araçla ilintili 
olar-ak asal bir yenilik oluşturur. 

Karşılıklı ilişki açısından ayrıca üretilmiş 
gerçeklik çerçevesinde yer alan en son 
gelişmelerden söz etmek istiyorum. Çifte bir 
teknolojik temelden --yani, bir yanda gerçek- 
zaman içerisinde imgelerin kurulmasını mümkün 
kılan yazılım programıyla bilgisayar 
terminalinden; öte yanda ise. stereoSkopik elqanı 
olan bir başlık ile duyum cihazı olan eldivenlerden 
— yola çıkarak bir bireyi doğrudan hayali, 
üretilmiş bir ortama yerleştirmek, bu bireyin 
doğrudan imgeye müdahelesini sağlamak, 
sokulduğu mekânı o birey hâla içerisindeyken 
değiştirmek ve ortamı oluşturan ögelere 
müdahale etmek mümkündür. Çok yakında 
gerçek olacak bu varsayıma göre imgelerle 
geleneksel olarak kurduğumuz cephesel ilişki 
yerine toptan bir gömülme ilişkisine gireceği-a. ”Bir 
bakıma bu, gerçekliği farklı ve felsefi açıdan hiçde 
tehlikesiz olmayan bir biçimde yaşamamızı 
sağlayacak. Yakın geçmişte yapılan LaaoWer 
Man [_Çimkesici Adam] adlı bir film, biraz da 
beceriksizce, sanal imgeler dünyasının 
başdöndürücü girdabına tümüyle kapılmanın ye 

' gerçeklik duygusunu yitirmenin rişklerini 
anlatmaya çalışıyordu.. 

San-al gerçekliğin bugün söz konus-u olan 
uygulamaları özellikle oyun üretiminde. bilim, 
mimari, kent planlamasında ve iki ayrı mekân 
veya yerde bulunan insanın gerçek zaman 
içerisinde aynı sanal mekan içerisinde 
konuşmalarını sağlayan tele-üretim alanl-zarında 
görülüyor. Bu son örnek bir bakıma 
telekomünikasyon ile imgenin buluştuğu .bir 
alanda yer alıyor. ' ' 

Bu konuyu kapamadan önce şunu söylemek 
istiyorum: Yukarıda anlattığım teknolojik 
yeniliklerin getirdigi heyecanlar ne olursa olsun, 
Özellikle yeni teknolojilerle yaratıcılık arasındaki 
bağlantının söz konusu olduğu noktada, bunlarla; 
iiliçkide sağduyuyu ve ölçüyü elden bırakmamak 
gerekir. 

Görsel-işitsel üretim ve yönetim de bugün artık bu 
tür teknolojik. verilerin etkisi altına. girmiş.- 
Iiıırumda- Sentetik imge- aı—anınoa, bu nir- 1mgey1 
çok daha geniş olabilen bir çerçeveden 

soy-atlamamak gerekir. Bütünüyle, adına "'-sayısal 
teknikler" denilen ve türlerin birleşimini öngören 
bir gelişmenin içerisinde yer almaktadır bu tür 
üretim. Sayısal teknikler türleri birleştirerek 
üretim, yönetim işini zenginleştirmede, üretim 
sonrası süreçleriyle özel efekt üretiminin geometrik 
bölünme yoluyla mümkün kılmaktadır. .Bu 
bağlamda George Melies'in yalnız sinema alanında 
değil, aynı zamanda özel efekt üretimi alanı-nda da 
bir öncü oldugunu hatırlamak gerekir. Bu yeni 
teknolojiler ayrıca yapıtların serbest dolaşımını 
velıer-an her yerde bulunabilmelerini de mümkün 
kılar, buna yol açar ve bunu destekler. 

Tabii. saydigim özellikler önemli katkılardır ve 
yakın bir gelecekte sinema bu teknolojilerin 
gelişmesinde etken önemli boyutlardan biri haline- 
gelecektir. Şu anda bile James Cameron. Wim 
Wenders, Peter Greenaway, Zbigniew, Gaho. 
Delicatessen [Şarküteri] adlı filmiyle Fransız Paul 
Genet-gibi yönetmenler. her biri kendine özgü bir 
yaklaşımla bu boyut. ve olguları yapıtlarında 
kullanıyorlar.. 

Konuş-mami, teknolojinin yarattığı yanılsamayı 
benimseyerek bitirmek istemiyorum. Ben sentetik 
imgeyi sanat, bilim, teknoloji ve sanayi arasında-.. 
doğacak yeni bir ortak enerjinin kaynadığı pota 
olarak görüyorum. Teknik düzeyin burada 
kayramsallaştırma ve yaratma düzeyinde 
devindiğini görmek mümkün. Bu da, eminim ki, 
sanatın ve yaratıcı sürecin ne olduklarına, insan- 
makine ilişkisinin niteliklerine dair yeni sorular“ 
çıkar-acak. Benim görüşüme göre, genel olarak iki 
tavır son derece verimsiz olacağı kesin bir şekilde 
“karşı karşıya getiriliyor. Halbuki, bunun yerine, 
sorunların hareket. ayrim ve karşılıklı bütünleşme 
çerçevesinde ele alınmaları gerekir'. Hümanist 
tavır teknolojinin. özünde yaratıcılık taşıyan 
özgürlük alanını imha ettiğini söylüyor. Teknolojı-ii 
aŞığı ise anlamın üretildiği sürecin makine 
tarafından sıfırdan kurgulanabileceğini. hatta 
bütünüyle üretilebileceğini ve bilgisayar zekasının 
insan zekasının yerini alabileceğini söylüyor. 
Geçmişte ve şu anda yer alan gelişmelere bakarak. 
bu gelişmeleri yaratıcılığın. sanatçının ve 
yönetmenlerin hizmetindeki genel bir çerçeveye 
oturtabilınemiz gerekir. Her aracin, her 
malzemenin sanatsal projeler bağlamında iyi 
kullanılmasının öğrenilmesi gerekir. Şu anda 
tanık olduğumuz sinema ve görsel—işitsel üretimde. 
Sanatçılar çoğunlukla birbirinden farklı teknikleri 
karışnrıp bir arada kullanıyorlar çünkü sentetik. 
imge kullanımının bazı animasyon efektlerinde 
veya skenograflk efektlerde özellikle verimli 
olabildiginin, öte yanda bazı başka durumlarda 
geleneksel çekim yöntemlerinin yeterli olduğunun. 
farkındalar. Ben. günün birinde. aynı;.almaşık 
imgede farklı tekniklerin kullanıldığını 



görebileceğimize inanıyorum. 

Matisse'in sanatında (Matisse'den söz etmemin 
nedeni en sevdiğim sanatçılardan biri olması) var 
Olan gestusun gücü ve renk çalışmasının kuvveti 
hayali, üretilmiş imgelerin keşfiyle yok olacak, 
önemsizleşecek diye bir şey düşünmek mümkün 
bile değildir. Aynı şekilde, Marc le Bot'un dün söz 
ettiği Edouard Manet'nin Olympia'sı. onmaz bir 
kültürel ve estetik kopuş teşkil etmesine rağmen 
kendinden önce gelen tüm yapıtları unutulmaya 
mahkum etmiyor. 

Bilgisayar sanatı da hiçbir şekilde bize geçmişten 
gelen sanatsal mirasımıza karşıt bir olgu değildir. 
Onunla yan yana var olacak ve belki de yeni 
sanatsal ve görsel-işitsel yazılara yol açacaktır. 
Dahası, imgenin formu ve anlamı üzerine yapılan 
araştırmalarla güçlenmiş bir şekilde kültürün 
genel çerçevesine katkıda bulunacaktır. 

Geleceğe baktığımızda ise. bu teknolojik araçların. 
bireyin yaratıcı potansiyelini, duygusal yüklerini 
ve kendilerini çevreleyen dünyaya bakışlarını 
daha da özgürleştirecek ve böylece hayal 
gücünün yeni boyutlarını keşfedecek malzemeler 
oluşturup oluşturmadıklarını soruyorum. 

Çok beğendiğim bir sözü alıntılayarak bitirmek 
istiyorum konuşmamı. lMAGlNA'nın başkanı 
Philippe Caho son toplantılarımızdan birinde şöyle 
dedi: "ben ncarbres'sam la maile/'e da maada les-' 
ibra-ges son: la ıle/'sını; SenS/ble des celali/s azı aa var?' 
[Sayılar dünyayı oluşturan şeylerdir. imgeler ise 
onlarla yapılan işlemlerin duyularla algılanabilen 
boyutları]. 

TINA KEANE 

Video ve Yeni Medya 
(Dia gösterisi ile beraber sunulmuştur.") 

Televizyon günümüzün en önemli medyumudur. 
Ben televizyonun aynı zamanda günümüzün _en 
önemli san-atını oluşturduğu görüşündeyim. Daha 
eski bir kuşak için televizyon oldukça yenibir 
olguydu. Daha genç kuşaklar içinse televizyon. 
kitle medyası, reklam, yüksek teknoloji ve görsel 
gösteriler daha başından beri günlük "hayatın 
olağan öğeleri durumundadırlar. 197011yılların 
ortalarından bu yana video pratiği içerisinde bir 
dizi siyasal,-kültürel. ve estetik tartışma 
senucunda modernizmin mihenk taşı. yani 
temsiliyet, reddedildi. 
En başta feminist kuram temsiliyet ve diŞilik' 
konuları üzerinde yoğunlaştığından, kadın 
hareketi bu tür bir başkaldırı pratiğinde önemli ve 
asal .bir siyasi bağl-am oluşturdu. Burad-an 

çıkarsanan gözlemler,, giderek söz konusu .. 
müdahaleleri video sanatına. dönüştüren kültürel. 
politika kavramını ortaya attı. Sürrealizm, akıl- 
;dışılık, cinsellik, beden, esin gibi olguların içinde 
bulunan dişil öğeler kadınlar tarafından ortaya 
çıkarılıp devralımp nesnel değil öznel biçimlerde 
yeniden temsil edildi. 

imge üzerinde kurulan denetimle ilgili olarak 
yürütülen mücadele sonucunda gerçekleşen 
toplumsal ikonun parçalanmasının ürettiği yeni 
”imgelerle, bu imgelerin sahip değiştirmesi ' 
19801erde temsiliyetteki kriz olarak anılan 
olgunun merkezini oluşturur. Bu durum, ”düzenle 
kaos arasındaki daha derin bir kültürel 
mücadelenin ortaya çıkışı olarak da görülebilir. 
En temel sorunsallarını anlamın yeniden yazılm-ası 
ile. yeni kültürel haritaların oluşturulması teşkil 
"ettiğinden ötürü bunun merkezinde zamana 
day-anan sanat yatar. 

Videonun bu denli popülerleşmesinin nedeni 
Sanatçıların kolaylıkla ulaşabileceği en ucuz 
ortam olması. 1982'de Ingiltere'de Dördüncü" 
Kanal'ın açılması Video üzerinde önemli "bir etki 
yarattı. Avangard Sonrası yapıtlara geniş izleyici 
kitlelerine gösterilme olanağı sağladı. 
Sanatçıların televizyon yayımcılığına karşı öteden 
beri takınmış oldukları tavrı değiştirip giderek 
yoğunlaşan bir kutuplaşma çerçevesinde 
videonun televizyona yaklaşmasına ve öte yanda. 
teknolojiyle zor başeden galeri ve müzeyle ilişki 
kurmasına yol açtı. 

Yeni bir kuşağın başını çektiği 1984'deki Scratch- 
Video olayı en sıradan, en olağan televizyonu 
kendi ellerine alıp —çoğunlukla siyasi bir mesaj 
taşıyacak şekilde-— pop müzikle bağdaştırdı ve. 
böylece video ile televizyon ilişkisini yepyeni bir 
aşamaya getirdi. Bu bağlamda yer alan ironik bir 
”olay da televizyonun bu bantları satın alıp 
yeniden. televizyonda, gösterime sokmasıydı. 
Böylece yalnız imgelem değil.. tüm medya. yeniden 
kullanıma sokuldu. 

.Şu anda Ingiltere'de bizler televizyon açısından 
__çok şanslıyız. BBC 2'nin gece programı için 
sanatçılar bir dakikalık televizyon sunuşları 
hazırlıyorlar. Bu dakikalık gösterimler 
"kesinti"den oluşuyor; gösterilmekte olan 

- programı kesip araya giriyorlar. Arts Council 'ın- 
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Dördüncü Kanal'daki Eleveutiı Hour [1 1. Saat] adlı.. 
programı Sanatçılara ayrıca televizyon proğramı 
yapmaları için para ödüyor ve bu programlar 
çoğunlukla Pazartesi akşamları saat 23:00’de- 
gösteriliyor. BBC 2’nin Ten by Ten [Ona On] adlı 
programı da sanatçıların ve genç videocuların on 
dakikalık filmler yapıp gösterebilecekleri bir başka 
kanal. Out on Tuesday [Salı Çıkışı] adlı progr-am 

: _....-..-..-4-_—.- 



ise yine sanatçıların kullandıkları bir gösteri-ın 
kanalı ve Isaac Julian gibi birçoğu Out on Tuesday 
için programlar yaptılar. Bu program gay ve 
lezbiyenlerin kendi progr-amlarını yapmaları için. 
Buralarda gösterilen birçok film ve video ayrıda 
birtakım festivallerde de gösterildi. Başka ülkelere 
kıyasla Ingiltere'de videoya saglanan ekenomik 
olanaklar çok daha iyi. 

Şimdi yerleştirme (enstalasyon) “kavramından ve 
bu tür sanatın içinde bulunduğumuz zamandan 
2.0.0.0 yılına doğru bu yoldan uğradığı deg-işimden 
soz etmek istiyorum. Yerleştirme ve belli 
mekânlar için üretilen yerleştirmeler de son derece 
popüler bir hal aldı. tabii sadece video temelli 
olanlar degil mimariyle uğraşan türü tied-ahil 
olmak üzere tüm yerleştirmeler. 

Sanat gösteren ve sanatı barındıran mekânların 
fazla kalabalıklaştıklarını düşünürsek yerleştirme 
gerçekten çok iyi bir medyum, çünkü galeriler de, 
müzeler de disket. video, çizimler, kagıt parçaları 
halinde var olan yapıtı satın alıp cfislerindekibir 
dolapta dosyalayabiliyorlar, sonra gerektiğinde 
bunlara bakıp yapıtı gereken yerde gereken şekilde 
üretebiliyorlar. Ben, ornegin. mezarlıkların ' 
kalabalıklaşması sorunu karşısında ortaya çıkan 
ölüyü yakıp. küllerimi saklama olayını da buna 
benzetiyorum. Aynı şekilde. müzelerdede aşırı bir 
kalabalıklaşma söz kcnuSu bugün veyeni sanat 
yapıtlarının gerçekten görülebilmesi, yeni fikirlerin 
üretilebilmesi için belki şu anda en elverişli sanat 
biçimi yerleştirmedir. 

Şimdi sizlere bir dizi yerleştirmediasl. 
göztereceğim. Bunlardan kımı- benım yanıtlarının- 
aıt. kimi de başkalarına. 

Dia '1'.- Bu bir Barbar-a Hammer yapıtı.. Video 
heykel ile video yerleştirme (enstalasyon) 
arasındaki farkı göstermek istiyordm. Bu 
gördügünüz tam anlamıyla bir video heykel. 
Video küçük metal bir dairenin içine oturtulmuş. 
film ise eller ve su hakkında bir film. Konusu içsel 
olanla dışsal olan. sert olanla yumuşak. olan. 
Dia 2. Bu da. aynı yapıtın bir başka açıdan 
görünümü. _ _ 
Dia 3. Bu yapıt Stuart Marshall'a ait. Adı, The-î; 
Journey of-a Plague [Salgının Güzergahı]. 1984'de 
yapılmış vekonusu AIDS. AIDS üzerine yapıt 
üreten ilk sanatçılardan biriydi. Bunu diada fark. 
edemiyorsunuz ama tam” televizyon ekranlarının 
üzerinde bir yazı var ve yazı şu, Ikinci Dünya 
Savaşı, homoseksüeller ve kamplarda başlarına 
gelenler ve AlDS’den ölen yakın arkadaş-lar 
hakkında. Son derece kişisel bir yapıt. 
Dia 4 Bu da birAmerikalının, Tim Blinkley'in 
yapıtı. Bu katılımcı bir iş. Klasik resimleri “alın-iş.? 
bilgisayar prosedürle-rinden- geçirerek-video 
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ekranına yansıtmış. Burad-ia gördüğünüz şey, 
resim şövaleye yerleştirilmiş bir ayna ile bir 
kamera. lzleyici ekranın ününde duruyor ve eğer o. 
anda imge orada değilse bir kitap veya aynayı. 
görüyorsunuz ve ayrıca üç nokta var ve izleyicinin 
başını bu üç noktanın olduğu yere koyması 
gerekiyor. Böylece imgeleri resme entegre ediliyor. 
ve _yeniyle eski birleşmiş oluyor. 
Dia 5. Aynı yapıtın bir başka diası. 
Dia 6. Bu benim yaptığım,. Media SnakelMed-ya 
“'Yılanı] adlı ve 1984 yılından bir yapıt. Senkron-ize; 
yüzünüler ile Dallas.. ve Dynasty [Hanedan] 
hakkında. Fazlasıyla Amerikan kültürü hakkında 
bir yapıt. Yılan aralarından kayıyor, yer değiştirip 
hareket ediyor ve bütün. mesele, yılanın Amerikan 
kültürünün Avrupa'ya akışını gösteren bir motor 
elması. Pembe dizileri ilginç kılan baŞlıca 
"özellikleri dünyadaki herkesin. bunların ne 
dediğini anlaması. Dünyanın her yerinde- 
gösteriliiyorlar. 
Dia 7. Bu da benim dalgıç dizimden bir yapıt. 
Klişe fikrini kullanıyor. 1930u ve 194.011 yılların 
Esther Williams'lı ”filmlerinden klipler kullanarak 
kadın nesyonunu inceliyorum. Kadın 
ikonografisiyle uğraşan bir yapıt. fakat aynı 
zamanda, bir bakıma, kadınların gücünü de ele 
alıyor. Kadın atletler. yüzücüler ve dalgıçlar 
genellikle aptal sanılırlar fakat aslında yaptıkları 
iş çok zordur ve son derece disiplinli olmak. 
zorundadırlar. Ben de bu iki alanı bir araya 
getirmek istedim. çünkü senkronik yüzücüler 
Esther Williams ve Busby Berkeley filmlerinden 
birçok motif kullanıyorlar. Kadın imgesinin 
klişeleştirilmesine bakmak istedim ve bu yoldan 
belki de kadınların kendilerine bakmaları fikrini ele 
almak istedim. ' 
Dia 8. Bu yapıtın adı Escalator [Yürüyen Merdiven] 
ve Riverside tarafından ısmarlanmıştı. Bu. yapıt 
Oxford'daki Modern Sanat Müzesi'nde bulunuyor. 
Londra metrosu hakkında. Sol tarafta yukarı 
çıkan yürüyen merdiven var, sağda da aşagı inen 
merdiven. Burada metro alt-kültürünü 
görüyorsunuz. Evsiz barksız insanlar, ayy-eşler, 
serseriler, aceleden birbirini fark etmeyen insanlar 
Ve tüm olagan tipler. Öbür tarafta ise kent var ve 
kent çok romantik bir açıdan çekilmiş, aynen 
Dallas ve Dynasty de oldugu gibi, köşelerde 
işadamları durmuş iş kararları veriyorlar. Benim 
şu anın lngiltere'sindeki, özellikle Londra’daki 
bölünmelerı nasıl gördügümü çok. iyi yansıtıyor. 
Dia 9. Bu, aynı yapıtın yakın plan çekimi. ' 
Dia 10. Bu iş daha çok bir neon heykel. Hall—canın“ 
içine bir video yerleştirdim ve. film üç boyut 
içerisinde hareket edip, dönüp yer değiştiren bir 
akrobatı gösteriyor. 
Dia 'l 1. Bu iş galeri sistemi dışından _ 
ısmarlanmıştı. Piccadilly Circus'daki renkli ekran 
üzeri-ne bir yapıt. 
Dia 12. Ciroda Diver [Sirk Dalgıcı] adlı bir-'iş; 
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yapmıştım, figürler bir havuza dalıyor. fakat sonra 
haVuz yukarı kalkıp _ekran oluyordu ve ekranın ' 
içinde bir sirk çadırı vardı ve yine orada şirkin 
Sunucusu vardı, tam o sırada bir kadın ekrana _ 
dalıp. tuzla buz ediyordu. ' 
Dia 13. Bu parça aşağı yukarı iki buçuk saniye _ 
sürüyor ve reklamların arasında dört. dakikada bir; 
gösteriliyor. ? " 

AÇIK OTURUM” 
Katılanlar: 
BenoitJunod 
Aydın Uğur 
Ahmet Yürür 
Pierre Henon 
Mauricio Cruz 
Janusz Szprot 
Billiana Tomicenegri 
Orhan Pamuk ' 
Tina Keane 

“zenon JUNOD 
Tartışmayı iki aşama halinde yapabiliriz. Önce, 
dört ana konuşmacıdan biri olmayan kişilere 
sormak istiyorum; söylenenlere bir tepkileri olup 
olmadığını. Tamamlamak istedikleri herhangibir 
şey ya da söylenenlerin yanında veya karşısında 
herhangi bir tezleri var mı? Ardından, bugün ele 
alınan konunun tartışmasını başlatmak üzere., 
dinleyicilerden soru sormak isteyen varsa onları 
almak isterim. Hem şekil hem içerik olarak 
birbirinden son derece farklı fakat bugün için 
belirlenen konu etrafında bulu-şan dört sunuş 
dinledik. 

AYDIN UĞUR 

Efendim, ben Türkçe konuşacağım izin verirseniz. 

Önce, Orhan Pamuk'un sunuşuna ilişkin, o, 
sunuşun aklımda doğurduğu birtakım soruları 
sizlerle paylaşmak istiyorüm. Ondan sonra 'da, 
sentetik imajlara ilişkin yapılmış olan sunuşa 
dayanarak aklıma gelen birtakım soruları ortaya 
atmak istiyorum. Önce, Orhan Pamuk'a hepimiz 
müteŞekkîr olmak zorundayız; çünkü, önümüzdeki 
yapacaklarının nereye doğru yöneleceğine dair 
bizlere ipuçları vermiş oldu. Anlamın derinliğine, 
değil de, bir yatay yolculuğa doğru önümüzdeki 
yıllarda en azından kendini hazırladığını söyledi. 

Onunla birlikte. düşündüğüm zaman, bunun kendi 
yapmakta olduğum işte ne anlama geldiğini 
kafamda tartmaya çalıştım. Ben sosyal 

bıil'imciyim. Anla-mın derinliğine doğru gitmek 
üzere kurulmuş olan bir faaliyet dalından 
sabepleniyorum. "Peki ben, onun gibi bir yatay 
yolculuk yapabilir miyim; benim öyle bir hakkım 
var mi'?" diye düsündüm. Galiba var. Zaten “son 
zamanlarda, özellikle sosyolojinin de girmiş 
olduğu mecra,, biraz Orhan Pamuk'un demin altını 
çizdiği yatay yolculuğa benziyor. 

Nedemek istiyorum bununla: Çok yakın zamana. 
kadar özellikle sosyoloji, bir çeşit standart 
koyucu, bir çeşit normları pekiştirici bir görev 
üstlenir gibiydi. Oysa, giderek bir çeşit norm 
koyuculuktan bir çevirmenlik işine doğru 
yöneliyor. 

Çevirmenlikten kastım şu: Bir yüzeyin üzerinde., 
toplumsal yüzeyin üzerinde galiba yeni yeni _ 
keşf-ediyoruz- birbirini tanımayan, birbiri hakkında 
kli-şeler taşıyan topluluklar var.. En azından kendi 
ülkemizi düşünün. Bizim ülkemizdeki etnik 
azınlıkların düşünce yapıları, kendi gelenekleri 
veya dinsel inanç farklılıklarımız; bunlar hakkında 
düşündüğünüz zaman çok da fazla yapılmış 
çalışma yok. Yani, kimlik adaları birbirleri 
hakkında çok fazla bir şey bilmiyorlar. Belki 
sosyoloğun şimdilerde yapacağı iş, bu farklı 
adacıkların birbirlerini anlamları için gerekli ilk 
köprüleri kuruculuk işlevini üstlenmek. Bir çeşit 
tercüme işi yapmak. Tercüme işi yapıldığında,, 
zaten o birbirini tanımamış olan, birbiri için öteki 
kalmış olan toplulukların, aslında çok ortak şeyler 
paylaştıkl-arını görmek belki mümkün olabilecek-. 
.0 anlamda belki farklılıkların üstüne giderek, 
farklılıkların mevcudiyetlerini pekiştirerek. _. _ , 
benzerliklerin ortaya çıkmasına yardım etmiş 
olacak sosyoloji. 

O bakımdan böylesine, şimdiye kadar- 
yanılmıyorsam Orhan Pamuk hikâyeleri,. 
anlatılmamışlara doğru bir yolculuktan söz etti - 
edebiyat dünyasında. Galiba sosyal bilimlerde de 
böylesine bir paralel yolculuk imkanı var. Ama, 
buna karşılık ikinci sorusunu ya da aynı 
yolculuğun böyle diklemesine giden, arkadan bir 
“çeşit tirol gibi tarayan tarafını düşünüyorum. 

.O ne demek c? Bu oturumun başlığına sığınarak, 
bir geçiş yapıp, sabahki konuşmalara, Ilhan 
Tekeli'ye gitmek istiyorum. ilhan Tekeli orada. 
Peetmcdernite duyarlılığı içindeki bir bakışın 
bilimle olan ilişkisinden söz edip, eğer nedensel 
ilişkiler üzerine dayanan bir bakıştan vazgeçip, 
olumsal ilişkilere dayalı bir anlama, açıklama 
biçimine gidersek, bunun üzerine bilimi nasıl 
koyarız? içinde de "Galiba koyamayız" anlamı 
taşıyan bir soru atmıştı. Ben de onun * 

- doğrultusunda düşünüyorum. Yani, nedensellik 
ilişkisini gözetmek, nedensellik ilişkilerini 
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yakalamak üzere inşa edilmiş bir geleneğin 
içindeyim. Nedensellik ilişkisi arayışından 
Vaz—geçmiş olan bir bilimin herhalde eskı tariften 
çok uzaklaşmışlığı var. 0 bilimin gıdebıleceğı 
yerde de münhal yok. doldurulmuş durumda-, 
edebiyat zaten daha iyi yapıyor. 

O bakımdan, belki bir sosyal bilimci gözüyle 
bakıldığında. yatay yolcuklar için bilet talebinde 
'bulunulabllir; ama, dikey yolculukları da devam 
ettirmek zorunluluğu var, anlamın dikine dikine-. 

?Bu arada __belki Orhan Pamuk'un tadını kaçırmak 
üzere, bütün bilim adamlarının yapmak. zorunda 
olduğu o kategorizasyon işine gireceğim. 

“Dikkatle kaçındı ve kendine en azından yafta 
koymamaya çalışma: ama. projesi ya da yönelimi 
"aslında dikey anlam arayışından, dipteki anlamın 
artık parçalanmışlığmdan, ortadan 
kalkmışlığından söz edip, anlamın 'artık yüzeye 
yayıldığını düşünüyor olması, bana kendi 
deyimiyle, "ima edeceğim", "sezdirmeye 
çalışacağım" dediği bir cümle biçimiyle. burada 
daha önce ismi geçmiş olan bir akımın ”bakışına 
yakın .gibi olduğu imasını yapma- ihtiyac1__ 
verdiriyor gibi. 

ORHAN PAMUK- 

Hangısı' 'acaba-'? 

AYDIN UĞUR. 

Onu bilemiyorum, bir ima. .Ama, bütün buna 
rağmen hem Orhan Pamuk'un sunuşun-da, hemde 
Sayın Lancri'nin sunuşunda, her ne kadar sanki 
ima etmek istediğim dünyalara göndermeler 
yapılmış olsa bile gene de galiba benim kafamda 
sanat diye tarif ettiğim aktivitenin temel kaygısı 
vardı. O da galiba Ahmet Hamdi Tanpınar' ın 
deyimleriyle, "Insanın trajik konumu üzerine kafa 
yormak. insanın talihi üzeri-ne kafa yormak." 

Hem L-ancri'nin sunuşunda "yalnızlık" ve "eşik" 
ikiliği üzerine gidip gelmeleri, hem Orhan 
Pamuk'un başından itibaren girdiği arayış; ama, 
sonra çekiliş, bana, o bildiğimiz fatem mesele-sinin 
altını kurcalamak gibi geldi. Çekilip geri geldiği, 
gidip geri geldiği dedim; o da sanıyorum, daha çok. 
edebiyatçıların içlerinde çok derinden hissettiği 
yahut sanatçıların daha derinden hissettiği bilim 
adamlarının da böyle kulak ncuyla izleyip, _ _ 
kendilerinde de olduğunu iddia ettikleıi bir dert. Q 
dert de, galiba yanılmıyorsam, şimdi kitapsız 
konuşuyorum Klaktılızm denılebilecek bir şey. 
Galiba Klaktı'ios diye eski Yunan'da bir şair yar 

Onun derdi', "Dünyanın nesnelerinin kendilerine 
ozgu 've hakikiblr kendi aıdlarıolsa gerektir. __ 
Ağacın mutlaka bir yerde-hakikî adı. ismi-vardır" 
kaygısı ve onu bulma arayışı. 

Her ne kadar Orhan Pamuk yata-y arayışları da 
içeren bir anlam dünyasına doğru kaysa bile... bir" 
tarafıyla galiba Eski Yunan'daki derde bağlı. 
.Çünkü gidiyor, "Nesnelerin de sanki bir yerde 
orijinali var olabilir mi’?" sorusunu sorarken 
aslında sormamış olup. sorularla devam etmenin 
doğru olduğunu düşünüyor. O bakımdan da hem; 
Bay Lancri'nin sanat anlayışıyla denk düşüyor... 
yani sanat esasen sorular sormak işidir; hem db" 
Şimdi benim yapacağım işle denk .düşüyOr. 
Yapacağım iş, birtakım sorular sormak. 

Üçüncü sunucunun, yani sanal imajlara ilişkin 
suüüş yapmış olan sunucu arkadaşımızın 
söylediklerinden aklıma gelen birta.kımscruları 
sıralamak istiyorum. 

Bunların birincisi şu: Sanal imajlar. ve bilgisayar 
eşliğinde yapılan sanat. Heidegger'in bir lafı yar. 
"Teknolojinin şeffaflaşması. Bir marangozla keseri, 
"çekici arasındaki ilişkiden söz ediyor. Marangoz-;, î'Ü' 
keserim. Çekicin farkında olduğu sürece-. 
aralarındaki () teknik ile insan, makina ile insan 
arasındaki ilişki şeffaflaşmamıştır. Çünkü, aklı 
durmadan keserdedir, yapacağı işte değildir. Ne 
zaman ki keser bir elinin. ruhunun uzantısı haline. 
gelir ve oradaki mevcudiyeti adam için, marangoz 
için artık şeffaflaşır, o zaman bir başka noktaya 
gelinmiştir" diyor. Bana öyle geliyor ki bu sanai 
imajlar meselesinde. bilgisayarda biz henüz öyle 
bir, hem izleyiciler olarak hem de. galiba 
yaratıcılar olarak bir şeffaflık periyod-una girmiş. 
değiliz. O bakımdan, sanat yapanlar, -ben 
yapmadığım için rahatım, bu soruyu öyle. belki de; 
ahmak bir soru yüksek sesle sormak da- ancak 
ellerindeki araç şeffaflaştıktan sonra mı 
rahatlarlar, yoksa ellerindeki araç şeffaflaşm-acdığı 
anaman esas () araçta kalır, dikkat onda kalır 
açılım imkânı gelmez mi'? Birinci sorum bu işle 
içten uğraşanlar kimlerse onlara yönelik. lkincisi 
ise bu sorunun bir uzantısı olan daha çok 
saptama niteliğinde-bir şey. O da; biz izleyiciler 
olarak. bizim için hepten şeffaflaşmamış. olduğu 
için bilgisayar ortamı, bilişim sistemleri; acaba 
biz, olayın içindeki artistik muhtevaya gitmeden, 
gidemeden teknolojiye takılıp kalır mıyız? 

Aklıma sinemanın ilk dönemleri geliyor, Ekrana-an,. 
insanların üstüne üstüne gelen” trenlerden 
izleyicilerin kaçışm ası geliyor. 'Dahahenüz 
sinemayla birlikte bir sanatsal dile ulaşılamamış; 
ama, teknolojik göz kamaştırma aşaması. 
Sanıyorum,bilgisayarla yapılan sanatta ünüyle-. 
bir 111-z rar deyip, ben şimdilik sorularımı bitirmiş 
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olayı—ın. Teşekkür ederim.. 

BENOIT JUNOD 

Kürsüyü Aydın Uğur's-cevap vermesi için Bay * 
“Henan'a bırakma-dan önce. Bay Yürür konuşacak. 

AHMET YÜRÜR 

Sanat alanı birçok başka alan ve disiplinle ' 
karşılıklı alış verişe girişebileceği ilişkiler kurabilir 
ve, tabii ki, bunların hangi alan ve disiplinler 
olacağı hakkındaki seçim burada söz konusu olan. 
esas alanın, sanatın. yönelmelerinde belirleyici "rol 
oynayacaktır. 

Dünkü ve bugünkü tartışmalarda siyasal bilim 
veya tarih ile sanat arasındaki karşılıklı “ilişkiler 
yeğun biçimde vurgulandı. Bu. benim kanımca-. 
biraz olumsuz bir yaklaşımdı çünkü elimizdeki 
konular, yani bu sempozyumun ana temaları —- 
Kimlik, Marjinallik, MEKAN“ bu alanlara pek 
yakın ve gerekli değiller. 

Bildiğimiz şekliyle Postmodernizm ideolojilerin 
_ ikincil duruma geçtikleri ve tarihin bundan büyîîk 

zarar gördüğü bir dönemin ürünüdür. Burada 
'tarih'ten kastettiğim, tarih metodolojisidir. ' 
Postmodern bir düşünür tarihin ideolojisiz var 
olamayacağına inanır. Başka bir deyişle, 
tarihçinin kendisi bir ideolojik bakış açısının 
yansımasıdır. Günümüzde-, ideolojiler mücadeleyi 
kaybettiklerine göre tarihin sonunun gelip _ 
gelmediğine dair ciddi birtartışma sürmektedir. 

Bu toplantılar sırasında ifade edilen birçok görüş 
Postmodernizmi bir çeşit Nihilizm, bir tür yıkıcı 
tavır olarak gösteriyordu. ' Benim kanımca bu 
eleştirinin kökünde yatan bahtsız bir şey de, 
tarihin yöntemlerinin geçirimliliği, yani, 
Postmodernizme tarihsel açıdan yaklaşmak. 

Varlığımızın son anına gelmeden hiçbir şeyin kendi 
içinde yıkıcı veya nihilist olarak görülemeyeceği 
açıktır. Bizim varlığımız şeylerin değişmesiyle 
yıkılmaz. Ben. eğer Postmodern isek, herhangi bir 
yıkımdan geçtiğimize ya da yıkım tehlikesiyle. 
karşı karşıya bulunduğumuza veya kurulu 
herhangi bir değere zarar verdiğimize 
inanmıyorum. Çok yalın bir şekilde, değerlerimiz 
değişebilir, yeni den-geler kurabiliriz. Hatta. 
sınırsallıktan söz ederken, bu gerçeklerin doğru bir 
yansıması değildir. Örneğin, dünyamızda sigara 
içmeyenler çoğunlukta, içenler ise azınlıktadır 
fakat içinde yaşadığımız dünyada sigara _ 
içmeyenler marjinaldir. Sigara içenler istedikleri 
kadar zarar verebilirlerçevreye, tabii, bu 

konferans mekânı bunun dışında! 

Aynı şey kadınlar için de söz konusu. Kadınlar 
hiçbir şekilde azınlık değillerdir. fakat 
marjinaldirler'. Durum, bence, toplumsal bilimlerle 
sanatlar arasında kurulacak bir geçirimliliği ' 
gerektirmektedir. Bu da, çoğunlukla, Postmodern 
sanatçıların gerçekleştirmekte oldukları bir şey: 
tarihsel bakış açılarına dayanan geçirimlilikleri 
reddedip toplumsal bilimlerle, en başta da 
antropolojiyle ilişki kuruyorlar. Bundan, 
sempozyum öncesi konferans dizisinde yaptığım 
ve SANART tarafından yayımlanan kitapçıkta yer 
alan konuşmamda söz etmiştim. 

Buradaki tartışmalarda konuşmacıların teplumsal 
bilimlerle geçirimlilikten söz ettiklerine pek tanık 
olmadım. Yalnız, toplumsal bilim ile antropolojiye 
dayanan yaklaşımlar kullanan ve sanat 
sorunlarını antropolojik bağlamda, özellikle de 
cinsiyet ve ırk bağlamlarında başarıyla ele-alan. 
Marcia Tucker ile Tina Keane'in konuşmalarına 
değinmeliyim. Bense tartışmaya, şimdiye kadar 
pek dikkat edilmeyen bir paradigmayı, kuşak 
paradigmasını getireceğim. 

' Kendi bağlamımda, yeni Türkiye bağlamında. 
Postmodernizmi anlamaya çalıştığımda kuşak, 
nesil, paradigmasının son derece önemli bir yer 
”tuttuğunu düşünüyorum. istatistiklere göre 
“Türkiye nüfusunun %60'1 20 yaşın altında. 
Dolayısıyla gençlik mutlak bir biçimde, kelimenin 
her anlamında, çoğunluğu oluşturuyor fakat 
dünyayı etkileme ve onu kendisinin yaşamak 
istediği türden bir yere dönüştürme gücüne sahip. 
değil. Şu kesin ki, Türkiye'deki gençliğin genel 
nüfustaki büyük oranı, Avrupa Topluluğu'nun 
Türkiye'yi aralarına almama nedenlerinin başında 
geliyor. "Doğum oranınız çok fazla, sizinle 
'b-aşedemeyiz. sınırlarımızı size açarsak tüm iş 
pazarlarını istila edersiniz," diyorlar. Dolayısıyla. 
kurulu düzen açısından bu büyük gençlik oranı bu. 
ülkenin başlıca sorunlarından. Çoğu kez en üst 
düzey bürokratların doğum oranındanşikayet 
ettiklerini duyuyorum. Bu hızın dizginlenmesi 
gerektiğine inanıyorlar fakat .bunun imkanlarını 
bulamıyörlar. ironik bir biçimde gençlik bu 
milletiıı efendisi olmaya devam ediyor. Bu sözleri. 
Kemal Atatürk'ün 19801arda. köylünün milletin 
efendisi olduğunu söylediğinde kullandığı 
sözlerden alıyorum. Tabii, iSBOlardaki durumdan. 
çak uzaklardayız, .çünkü istatistiklere göre bugün 
.Türkiye nüfusunun %65'i kentli ve köylü nüfus. 
hızla bir tür marjinal nostaljik folklor haline 
gelmekte. 

”Bugünün tipik Türkü kentli bir genç. Yirmi yaş 
veya altında bir çocuk. "Şimdi. benim 
;deeriend'irmemegöre, marjinallik konu-su 
bağlamında, örneğin, müzik konusunda, “ya'ni, 
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Türkiye' nin çoğunluğunu oluşturan bu marjinal 
grubun bizden beklediği müzik tipini onlara nasıl 
vereceğiz? Bu kentli gençlik çoğunluğunun 
davranışlarına baktığımızda ise genelolarak 
ikiyüzlülükten nefret ettiklerini, boş laftan ' . 
iğrendiklerini ve ülkelerindeki kurulu düzenin 
birçok öğesinden bütünüyle yabancılaşmış 
bulunduklarını görüyoruz. .Hükümet güçleriyle. 
orduyla” ve akademik bünyelerle ne birilişkiljeri 

_ var ne de bir ilişkileri olsun istiyorlar. Tarihin Ve A 
Aydınlanma'nın bize verdiği şeylerden hiçbir şey 
beklemiyorlar. 

Türk nüfusunun %60' 1 kendisini gerçekten. 
Türkiye' nin kurulu düzenini oluşturan 
Aydınlanma dan tümüyle kopmuş dorumda. Bu 
nedenlerle, Postmodernizmin rasyonel açıdan 
kabul edilir olup olmadığına, gerekli ya da kötü 
olup olmadığına dair tüm soruları gereksiz 
buluyorum. Bu ülke nüfusunun büyük çoğunluğu 
Türkiye'de müzikten Postmodern bir tavır 
bekliyor. Izninizle, size kısaca bu alanda , 
Türkiye'de nelerin yapılmakta olduğu hakkında 
bilgi vermek istiyorum, çünkü yabancı 
konuklarımızdan bazılarının Türkiye'de 
Postmodern sanat alanında nelerin yapıldığına ' 
dair fazla bilgi verilmediğinden yakındıklarını 
duydum. 

Ben her yıl Ankara'da bir Yeni Müzik Festivali 
düzenliyorum. Bir buçuk ay—sonra 'bu yıllık 
uluslararası etkinliklerin üçüncüsünü "yapacağız. 
Dinleyicilerimizin çoğunu lise öğrencileri 
oluşturuyor. Olayı müthişseviyorlar ve _ 
etkinliklerimizde sanata ucu açık bir yaklaşım” 
buluyorlar Genç mariinal grupları, devlet 
finansmanına dayanan büyük topluluklara tercih 
ediyoruz. Özellikle, herhangi birinin finanse 
edebileçeği küçük toplulukları yeğliyoruz. 

Kısaca konunun bir başka yönüne. tartışmalı 
akademik yönüne değinmek istiyorum. Bir 
bakıma Türkiye gençliğine yeterli eğitim 
Verilmemektedir. Bunun nedeni çok basittir: Bu 
ülkede gençler iyi eğitimli olsalardı. hiç vakit 
kaybetmez düzeni devralırlardı. Daha yaşlı 
kuşaklar ise böyle bir olasılığı düşünmek bile: 
istemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye bir eğitim 
sistemi clan ama eğitimi olmayan bir ülke. 
Modern teknoloji burada anahtar sorunu 
oluşturuyor fakat tek sorun da değil: Türkiye'nin 
şanlı geçmişi konusu tüm gençliğe, öğrenmeye 
değer tek şey olarak veriliyor; bunun nedeni de. 
yalnız benliğin değerlerine yönelmeden 
kaynaklanan yanlış bir Postmoderndürtii. Bu 
hatayı düzeltmenin tek yolu gençliği dünyada var 
olan öteki kültürler konusunda bilinçli kılmak. 
Örneğin ben Hint müziği konusunda uzmanım ve 
bu .alanın Türkiye' de akademik branşım kurmaya 

& 9. 

çalıştım, fakat kurulu düzenin müthiş tepkisiyle— 
karşılaştım. Henüz, diyorlar, kendi 
toplumumuzun değerlerinin araştırılmasını 
bitirmediğimize göre. başka kültürlerin 
araştırmasına nasıl girişebilı'riz'? Ben kesinlikle 
gençliğin bütün evrene karşı merakının 
uyandırılması gereğine inanıyorum, ulus-al ideolöii 
aracılığıyla ya da onur veya öz beğeniyle değil, en 
yalın biçimiyle merak uyandırarak. Bunun. en 
olumlu anlamıyla ele alındığında,. 
Postmodernizmin çekirdeğinde yatan ağalardan 
biri olduğuna inanıyorum. 

rızana nunun 

Sanatçının' 'çekici ile" olan ilişkisiniden söz edildi. 
Şunu açıkça söyleyeyim ki bazı anlarda önümdeki 
bilgisayarı kırıp paramparça etmek için elimde bir 
çeldç olmasınıçok isterdim Nedeni de, kendisiyle 
ilişki kurmada çektiğim güçlüklerdi. Bilgisayarın ' 
karmaşık dilini konuşma çabasının bazen fazla 
geldiği oluyordu. 

Bunu söylememin nedeni, teknolojik gelişmenin Ve 
bu gelişmenin ulaştığı süratin son yıllarda ileri bir 
aşamaya ulaştığını vurgulamak istemem. i992 
yılında bilgisayarlardan söz ettiğimizde artık 
19-80 yılında kullandığımız bilgisayarlardan 
bahsetmiyoruz. Aracın gücü açısından büyükbir 
ilerleme söz konusu., fakat açıklık niteliği 
perspektifinden daha da büyük bir değişim söz 
konusu. 

Kısaca iş yerlerinde kullanılan bilgisayarlardan da 
sözetmek istiyorum. Bu alanda da çok değişti. 
.çünkü bilgisayarlaşmayla bağlantılı olan araçlar 
çok daha fazla bir sayıda insanın bir şirketin 
iktisadi ve toplumsal düzenine ulaşmasını sağladı. 
Macintoshlar veya PC'ler herkesin tanıdığı araçlar 
haline geldiler, çünkü onları kullananlarla uyum 
halindeler ve artık bilgisayar dil kodları öğrenme 
gibi bir sorun kalmadı çünkü artık bilgisayarlar 
"açık" ve kullanıcıyı ön plana alıyor. Bu nedenle 
de. kullanıcıyla araç arasında diyaloğu, hatta 
bundan da Öte, hakiki bir ilişkiyi mümkün kılıyor. 

.Aynı şeyi yaratıcılık alanı için de söyleyebiliriz. 
Birkaç sanatçının aslen sanayi veya araştırma 
alanı için tasarlanmış araçları ele geçirip 
kullanma cesaretini göstermeleri için 197011 
yılların sonuyla 198011 yılların başını beklemek-_. 
zorunda kalışımızı belirttiğimde demek istediğim, 
o zamana kadar bu araçların kullanımı, hatta 
bunlara yaklaşmak bile güçtü, çünkü sanat- 
alanındaki kodlardan çok farklı bir takım kodla-rın. 
üstesinden gelmek gerekiyordu. Bu da, tabii,. 
hakiki engeller oluşturuyordu.. 



Bugün artık sanatçı duyarlılıklarını kulla-narak bu 
araçların oluşum süreçlerinin kendisine 
müdahalede bulunan sanatçılar bulmak hiç de zor 
değil. Ve eğer kendileri bunu yapamayacak 
durumdaysalar etrafları bunu gerçekleştirebilecek 
kapasitede personel dolu. Bu personel onlara 
prı'ıjelerini gerçekleştirebilecekleri yazılım 
programlarını hazırlıyorlar. 

ilk bilgisayari-aria bağıntılı olarak ortaya çıkan ve 
bilgisayarın teknik yönlerinden kaynaklanan () ilk 
korkunun artık üstesinden gelmiş bulunuyoruz. 
Aracın sanatçı çevreleri tarafından kabulgörüp, 
bilgisayarla ilişkili durumuna gelinmesi artık 
günümüzde somut bir gerçeklik halini almış 
durumda. Bu olgunun ne derece yaygın olduğunu. 
fark etmek için tek yapılması gereken şey, şu son 
yıllardaki üretimin gelişmesini izlemek. 

.Söylenenlerle tamamen aynı fikirdeyim; yani. araç, 
projeyi ve fikri ön plana alarak --biitünüyle 
saydamlaşma anlamında -— yok olduğunda, işte o. 
“noktada sanatsal fikirleri ve projeleri olan 
insanların, devriminde sanatçı olmanın ve. 
sanatsal araçları kullanmanın anlamını sürekli 
sorgulayan insanların bugün var olandan daha 
çok yönlü. daha zengin bir gelişmeye 
uzanabilecekleri görüşüyle aynı fikirdeyim. 

Eğer bugün hâlâ bir sorun varsa —-ve eğitim“ ile 
uzmanlaşmaya ilişkin sorunların varlığı kesinlikle 
“söz konusu-- bu sorun. eski şeyleri yeniden 
üretmede "yeni" teknolojinin kullanılmasından 
doğan sorundur. Bilgisayar kullanmak fpso facto 
orijinallik anlamına gelmez. Bilgisayar 
kullanılmış olması o yaratıcılık nesnesini, 0 resim 
veya videoyu herhangi bir sıradan kalem 
kullanılarak yapılsa olacağından daha orijinal. 
kılmaz. 

Modernlik kullanılan araçla saptanan bir şeydir ve 
ben sanatsal alanın elinde bulunan teknik 
çerçevenin özel ve belirgin niteliklerini ön plana 
”çıkaracak şekilde kullanılabilmeleri için daha epey 
bir zamanın geçmesi gerektiğine inanıyorum. 
Sanatsal araştırmalarının kendilerini yönelttiği 
şekilde doğrudan o araçlara müdahele eden Michel 
Bret ve William Natham gibi sanatçıların 
güzergahlarından da bu nedenlerle söz ettim. Bu 
sanatçılar önceden hazırlanmış yazılım 
paketleriyle başlamıyorlar işe; onun yerine, kendi 
gereksinmelerinin belirlediği yazılım ihtiyaçlarını 
düşünüp gerçekleştiriyorlar. Biz bu alanda 
ilerledikçe. piyasada bu alandaki ürünlerin sayıları 
da artacaktır. Üstelik bu ürünler kullanıcıya ' 
öncelik veren ürünler olacaktır. Geleceğin 
dinamiklerini oluşturacak olan öğelerden biri de, 
budur. 

9 .0 

mums-10 enez 
Eğer günümüzde, sistematikleştirmeye karşı 
koyan bir derecede karmaşıklığın varlığı artık 
tartışma götürmez kesinlik kazanmışsa, mantıkSal 
düzenlemelerin en basitinin bile devinmesinin 
melodik yapısını anca çıkarsayabildiğimiz bir tür 
'dans' (ince. kentin de bilincin de*kenarında 
konumlanmış bir dans) olarak betimlenebileceği de 
aynı derecede kesindir. 

Bu yılın Ocak ayında SANART tarafından, 
sempozyum öncesi konuşmalardan birini yapmak 
üzere davet edildim. Geçirimlilik sorunsalının 
çağdaş durumu son derece iyi örneklediğini 
düşündüm. Ustelik, sanatçı olarak giriştiğim 
uğraş beni pek çok defa bu kavramın ifade. ettiği 
türden bir semantik göbeğe götürdü. Bir başka 
deyişle, mesleğin kendine ait olabilecek bir faaliyet. 
alanını tanımlayamamasını getiren bir sanat 
kavramına sahip olmanın ne demek olduğunu 
biliyordum. ' - 

Geçirimlilik bizi profesyonelliğin “işlevsel 
sınırlarının dışına itiyor —-hem de, son derece doğal 
bir biçimde; bizi, 'başka' şeyler yapabileceğimiz 
bir know-how 'dan [nasıl yapılacağını bilmek] bir 
think-how 'a [nasıl düşünüleceğini bilmek] 
götürüyor ve böylece merkezi (eğer böyle bir şey 
varsa)” artık mayınlanmış bir mesleğin uzantısı 
olan bir alanda konumlanmamızı sağlıyor. 

Ocak'taki konuşmamda geçirimlilik konusuna, 
konuyla ilgili benim bazı düşüncelerimi 
yakalayan, Türkiye'ye gelirken yolda, 
planlanmamış bir şekilde, sonra da buradayken 
karşıma çıkan bazı metinlerden oluşan bir anlatı 
temelinde yaklaşmıştım. Bu nedenle ve () 
konuşmayı yapmak için buraya gelmeden önceki 
ay içerisinde devamlı yolculuk halinde 
bulunduğum için, konuşmaya Diary ofthe Last. 
Month --Transversalı'ties [Geçen Ayın Güncesi -- 
Geçirgenlikler] adını verdim. Konunun doğası 
gereği, doğrudan konu üzerinde konuşmak yerine 
geçirimliliğin yaşanmış örneğini vermek 
istiyordum. Ayrıca, bu yoldan, çoğu zaman yapay- 
olarak kurgulanan ve kendilerini çok " 
olumladıklarında kuramsal söylemlerin 
barındırabilecekleri türden bir “biçimsel istikrar'ln 
içerisine kapatılmaktan da kurtulmayı 
amaçlıyordum. 

Sözde 'ilkel' toplumlarda bilgiye ve onu aktarma 
yollarına ulaşmak genellikle konuşulan söz ile 
deneyimin birbirine entegre edildiği ritüel bir 
biçim alır. Bu olguda klanın yaşlılarından biri 
(çogu kez bir psikotr'cpik maddenin de yardımıyla) 
ötekilerin bu bilginin nesnelerini görmelerini 
sağlar. Bu artık salt kavramsal bir gelişme değil, 
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daha doğrudan hitap edilmesi gereken yeni bir 
Şeylerin düzenidir. Bütün bunlar böyleyken ben, 
bizim "enformasyon kapitalimizin" (ki. geçirimlilik 
olgusunun sorumluluğunu doğrudan taşır) buna 
eş bir "bilgi" gerektirdiğine inanıyorum. Mitik 
deneyimde, doğal olarak. sembolik anlam vardır. 
Eski kültürler tipindeki kültürlerde bunların psişik 
bütünselliği zamandışı bir bütün olarak muhafaza 
edilir. Tarih bunları ne etkileyebilir ne de bunlarla 
çelişme gücüne sahiptir, çünkü çağdaş deneyimin 
asal niteliğini oluşturan türden bir bölünmeye tabi 
değildirler. Peki öyleyse, buna denk bir bilgi nasıl 
mı olur-'? Her şeyden Önce şiddetli bir 
sirkülasyona. yeniden kullanıma tâbi tutularak: 
Önce farklılık oluşur, sonra. standart, ardından da 
oz. 

Bu öğleden sonrasının konusu. geçirimlilik ve. 
sanatsal yaratıda— yeni medya. birbiriyle işbirliği 
halinde bulunan iki terimi, onları sanatın 
olüşturduğu ortak bir temelde incelemek üzere, 
yan yana getiriyor. Bu terimlerin herbiri ötekinin 
nedeni ve sonucu; aynı olgunun iki farklı adı. 
'Yeni Medya' (bugünkü ve eskiden clanı) daima 
tarihsel bileşikliğin ve dönüşümün yeni 
düzenleriyle bağıntı halindedirler. Insanlık 
tarihinin aynı zamanda kendisini üreten araçların 
tarihi de olduğu gibi ve de insanlığın tarihinin bu 
tarihi yaratan araçların tarihinden ayrılamayacağı 
gibi. bunlar her zaman; mantıksal olarak, en 
uygun araçları oluşturmuşlardır. 

Öte yanda. geçirimliliğin varsaydığı yoğunluktaki 
enformasyon doygunluğu söylemin düzenini 
mayınlayarak (söylemin temsili kapasitesi çizgisel 
yapısının önüne geçince) biter, sanatta yeni 
medya aynı zamanda sanatsal mesleğin 
paradigmatik ilkesinin patlamasına tekabül eder. 
Her iki yapı da kendi içinden mayınlanmıştır (çok 
fazla denetim, çok fazla demiourgos [zanaat; işin 
üretilme süreci] metaforu, çok az tevazu, güneşi 
engelleyen çok sayıda karanlık ihtimaller). 

Sanat alanında yeni medyanın az çok gizli bir 
biçimde amaçladıkları şey (geleneksel medyanın 
açım—lanmış bir şekli olarak) halkla çok daha yakın 
ilişkidir; sanatsal faaliyetin etkilerinin sesleri 
aracıların açgözlü yorumlarıyla kısılmada—n 
toplumsal bünyeye dogrudan dağılmaktır. 

Eğer bir iletişim sanatının varlığından gerçekten 
söz edebilirsek, bu sanatın niyetlerinden bazıları 
şu sözcüklerde. özümsenebilir: Söylenen şey 
ınsanın sonunda bildiği şey değildir;. bilinen şey. 
Söylenen şeyin deneyiminde içerilen şeydir. 

9—1 

BENOIT JUNOD 

Teşekkürler. Bay Gruz. Burada önümde genel bir" 
soru var. Şöyle diyor: “Kimlik, Sınırsallık. 
MEKAN olarak tanımlanan sorunun farklı 
kıyılarında durma tavrı bir seçim midir. yoksa 
bunun genel bir şekilde tartışılamıyor olması 
sorunun bünyesinden mi kaynaklamaktadır?” 
Sanırım bu soruya şimdi konuşan kişiler kısmen 
cevap verdiler. - 

JAN-USZ SZPROT 

Bu sempozyumun ana konusu 'kimlik'. Kimlik 
arayışından söz edildiğinde aklıma gelen kısa bir 
hikayeyi anlatmak istiyorum. Hikaye benim 
ülkemin dışına, ingiltere'ye, Londra'ya, yaptığım 
ilk yolculukla ilgili. Sokakta biriyle konuşmaya 
başladım ve hemen ingilizcemin mükemmel 
olmaktan .çok uzak bulunduğunu anladım. Bu 
durumda, konuşmakta olduğum kişiye dedim ki, 
"' Well, ! think that I should polish my Engiish." 
Cevabı şöyle oldu: " Never mind, your English is_- 
Polish enough." — ' 

Sayın Başkan, bu son derece heyecan verici 
sempozyuma beni davet ettiğiniz için size çok _ 
teşekkür ederim. Benim marjinalliğin iyi bir örneği 
olduğumu belirtmeliyim. çünkü halen çalmakta 
olduğum müzik eskiden de marjinaldi. şu anda-da. 
marjinal. Ben aynı zamanda kültürel karışım ya 
da alaşım denebilecek biriyim. Polonyalıyım 
fakat Polonya kültürünün bir ürünü olmama 
rağmen kendimi bir müzisyen olarak siyah _ 
Amerikalıların dili olan caz dilinde ifade ediyorum 
ve şu anda ders verdiğim Bilkent Üniversitesi'nde 
Türk öğrencilerime emprovizasyon öğretiyorum. 
Bildiğiniz gibi. emprovizasyon Batı müziğinden. 
çok Doğu müziğine içkindir. Gerçekten deben 
doğru zamanda doğru yerde bulunan doğru 
insanım. ' 

EmprovizaSyOn 'hakkında birkaç söz söylemek _ 
istiyorum', fakat izninizle önce genelolarak müzik 
ve gelişiminde .şu— anda ulaştığı nokta hakkında 
bazı şeyler söyleyeceğim. Burada Modernizm'i ve- 
Postınodernizm'i tartışıyorduk. Bu gelişme 
aşamaları ile ilgili benim biraz farklı görüşlerim 
var. Iktidar ister baskıcı ideoloji ve sansürüyle 
tetaliter şekil alsın —-ve ben kırk yılı aşkın bir süre-. 
Polonya'da totaliter rejimi yaşadım-= isterse de 
modern parlamenter demokrasilerdeki daha 
incelmiş ama yine dener yere egemen şekli al,-sın., 
müzik de. tüm san-atlarda iktidar oyununda 
üzerine oynanan bahislerdir; 

'Şimdi, müzisyenler para yoluyla standardize- 
edilirler. dolarlarla bell-i' "iŞIGVIer-“iiferme 
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gotirmeyebilirler. Bu bağl-amda, ilk aşamayı 
"tekrarlama aşaması" ya da "kayıt aşaması" 
olarak adlandırabiliriz. Bu aşamada müzik 
sonsuz bir yeniden üretim sürecinde. met-a olarak; 
sunulur. five performans ikincil durumdadır. 
Dolayısıyla doğaçlama, kendiliğinden, yaratıcı 
müzik mariinaldir. Sanatçılar, bu nedenle, müZik 
yaratmazlar, kurulu düzenin gerekleri ile ekonomi 
politik tarafından şekillendirilirler. Bir sonraki 
aşamayı Jacques Attali'nin Noise [gürültü] adlı 
önemli kitabındaki deyimini kullanarak 
"kompozisyon aşaması" diye adlandırabiliriz ya 
da Alvin Toffler'in sözünü ettiği "hüzünlü akıntı" 
olarak. Özgür ve merkezkaç bir toplumda 
yaşayan insanların kendileri için müzik yaptıkları 
bir dünyayı ise ancak bir tür ütopya olarak ' 
düşleyebiliriz. 

Içinde bulunduğumuz duruma teşhis koyacak 
olursak, tabii, bu teşhis olumsuz olacaktır, tıpkı 
bu sempozyumdaki konuşmacıların tonailitelerinin 
“genelde minör olduğu gibi. Dolayısıyla, 
tartışmamıza biraz daha iyimserlik katmak 
durumundayım. Bir konunun altını çizmek 
istiyorum: Gelecekte müzik için yeni bahisler 
yaratabilmek için --ve yalnız müzik için değil tüm 
sanat alanı için geçerli bu—- yalnızca yeni bir müzik 
yaratmakla kalmayıp müziği yapmanın-da yeni 
bir türünü yaratmalıyız. Bunu gerçekleşmenin yolu 
da emprovizasyon üzerinde yoğunlaşmaktan 
geçer. Şu anda emprovizasyonun farklı ' 
kavramları üzerinde konuşmaya vakit yok. 
Ayrıca, cazda emprovizasyon konusunun da 
ayrıntılarına şimdi giremeyeceğim. çünkü bu 
geniş, başlı başına bir alan. Size burada yalnızca 
kendi caz anlayışımı tanımlayabilirim ve bu tanım 
Polonya'da bu konuda yayımladığım bir kitapta 
var: Caz, caz müzisyenlerinin çaldığı müziktir. 
Bunu kanıtlamam mümkün; ısterseniz daha sonra 
bu konuya girebiliriz. 

196011 yıllarda Arjantinli yazar Julio Cortazar cazı, 
insanları Esperanto ya da hava yollarından daha 
etkili bir şekilde bir araya getiren, bu yüzyılın 
evrensel müziği olarak tanımladı. Cazın büyüsü, 
farklı uluslar tarafından hissedilip 
tanınmasındadır. Ayrıca caz, bir tür sentezdir de. 
"Gazı çalarken, dinlerken, öğretirken, düşünürken 
veonun hakkında konuşurken, yeni ve entegral bir 
versiyonunu kurup ona bir referans noktası 
ararken, müziğin ve sanatın geleceğini düşünürken 
emprovizasyonun rolünü vurgulamalıyız. Ben 
emprovizasyonu bir sanatsal varlığın .keŞfinin ve 
üretiminin eşzamanlı olması diye tanımlıyorum. 
Mutlak emprovizasyon ile referans-temelli 
emprovizasyon arasında ayrım yapabiliriz. 
Referans-temelli emprovizasyon daha önceden var 
olan çerçeveler kullanır ve dolayısıyla mutlak 
emprovizasyon kadar uç noktada değildir. Farklı“- 
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alanlarda emprovize katkının derecesi de. farklıdır.. 
Bu derece emprovizasyona hiç yer vermeyen ' 
klasik balede sıfırken rock'da az, caz ile bazı 
avangard tiyatroda ortalama % 50, serbest “caz ile 
Hint müziğinde ise neredeyse %100'dür. 

.Şimdi de diğer sanat alanlarındaki emproVize 
anlardan birkaç çok iyi tanınmış örnek vereceğim. 
Drneğin. Jackson Pollack'ın işinde action 
painting, Beat kuşağının ve özellikle Allen 
Ginsberg'ün şiiri, Nam June Paik, Living Theater 
veya Polonyalı Jerzy Grotowski ile Tadeusz 
Kantor'un tiyatroları türünde video ve karışık 
medya sanatçılarının çevresel işleri. Ayrıca 
Bipoline Oliveros'un çevresel mekân 
emprovizasyonları ve de Karl Heinz Stockhausen, 
Musica Electronica Viva, Robert Ashley ve 
diğerleri. . 

John Cage üzerine de görüşümü sunmak isterim. 
Bay Lancri 4'33" 'nin bir tür hazır yapım olduğunu 
söyledi. Eğer emprovizasyonu o anın 
araştırılması olarak tanımlarsak bence bu daha 
çok bir emprovizasyon örneği oluşturur.. Benim 
kanımca o yapıt tüm bir dinleyici kitlesmin 
yaratıcı zekasının sessizliğinin anlık bir. 
düzenlenmesıydi. 

Çok az bir şeyler de yazılım programları, 
bilgisayarlar ve emprovizasyonun geleceği üzerine 
söylemek istiyorum. Insanların sanatçıya 
dönüşebilecekleri öyle uzak bir soyutlama değildir': 
Bunun mümkün olduğunun kanıtları şimdiden var. 
Katılımcı programlar, evde yapılan kayıtları 
anımsamak yeterli. Bilgisayarın yanı sıra çalmak 
da mümkün, banttan-tek bir müzisyeni çıkararak 
kayda eşlik etmek de. Orneğin, ”bir ses şeridini 
silerek Charlie Parker'a veya başka herhangi birine 
eşlik edebilirsiniz. Ayrıca, Macintosh'un ve 
Atari'nin yarattığı programlar aranjörlük veya 
bestecilik yapmanızı da mümkün kılıyor.-. '— 

Emprcvizasyonun geleceği ile ilgili olarak, çok 
sayıda farklı tekniğin kullanıldığı bir aşamaya 
ulaşmış durumda. Bu en azından, başta serbest 
caz ya da elektronik emprovizasyon olmak üzere-, 
cazın bağlamlarında söz konusu. 
Emprovizasyonun geleceğine ilişkin en müthiş 
pempektif , müziksel verinin sürekli şiirsel ,. filmsel 
ya da görsel çıkışa dönüşmesi ya da.bunun 
ter-sinin kotarılması olurdu. Bu, serbest bilgisayar 
programları ile kolaylıkla sağlanabilir. Böylece 
elde edilen çevirinin karmaşıklık ve tekabüliyet 
derocesı denetlenebilir ve ayrıca, böyle—bir olasılığı 
düşünmek sanatçılara sanat alanları içerisinde. 
ortak gelecek ve işlevlerini daha iyi anl-ama 
imkanını da verebilir. 

Bence bu alandaki olasılıklar Sonsuz-. Bır kere 



sanatçılarla diğer insanlar arasındaki yapay 
ayrımı bu yoldan ortadan kaldırabiliriz. Ucuz 
dijital araçlar hemen hemen herkese. ve her ortama 
emprovize sanat içerisinde bir rol oynama olanağı. 
sağlayabilir. Böylece geçirimliliğin ve açıklığın 
gelecekteki aşamaları da bilgisayarların aracılığı 
Ve sayesinde gerçekleşecektir. 

BILLIANA TOMIC-DENEGRI 

Ben bir mültimedya kurumunda. Belgrat'd-aki 
Öğrenci Kültür Merkezi'nde, çalışıyorum. 197-011 . 
116' 198011 yıllarda bu kurumun İbünyesindeçok 
önemli kültür ve medya. faaliyetleri düzenledik. Bu 
dönemim faaliyetleri arasından yarın Ankara 
Alman Kültür Merkezi nde gosterilmek üzere 
belgesel bir Video sanatı programı derlemiş 
bulunuyorum. 
Şimdi ise, yani 199011 yıllarda, faaliyetlerimizden - 
söz etmek çok güç çünkü medy-a, Video ve 
performans sanatçılarımızın çoğu Belgrat-'ı terk 
ettiler ve halen Avrupa ile Amerika Birleşik 
.Devletler'inde yaşamaktalar. Tabii bu, 
faaliyetimizi bütünüyle d_urdurduk anlamına 
gelmiyor. Halen bazı kültürel programlar 
yapıyoruz. 

Sizlere, Mayıs ayında. burad-a. Ankara'daki Asya. 
Arrupa Bienali'nde yer alan Belgratlı bir sanatçı, 
Mirjana Djordjevic'in, Atatürk Altın Ödülünü 
aldığını hatırlatmak isterim. Bu son derece olumlu 
bir şey çünkü ortamımızda hâlâ sanatsal 
faaliyetin var olduğunu kanıtlıyor. 

Fakat. medyadan söz etmek, içinde bulund uğumuz 
durumda, geçirmekte olduğumuz büyük ekonomik, 

. toplumsal ve kültürel kriz nedeniyle gerçekte-n çok 
zor. Kısacası. bir bakıma bugün öğleden sonra 
burada izlediğim tartışma benim açımdan biraz- 
biiiın-kurgu gibiydi çünkü bizlerin medya . 
faaliyetlerini sürdürebilmemiz, yeni yapıtlar Ve; 
yeni üretimlerieuiuslararası etkinliklere 
katılabilmemiz için gelecekteki daha iyi günleri 
beklememiz gerekiyor. 

Bu sempozyum esnasında benim için özellikle 
ilginç olan şey, birtakım galerileri ziyaret edip bazı 
çok iyı yapıtlar görmek ve sanatçılarla tanışmak 
idi.Bu d..,a böyle bir toplantı için son derece 
önemli bir şeydir. 

DİNLEYİCİLERDEN senem VE YANMAR ' 

B'EN’OIT JUNOD 

aut.—aaa önümde. Orhan Tranak-'e.-.r'iin81iî*lmi$ı'li-if 

senı rar. 

ORHAN PAMUK 

Bu soru Türkçe yazılmış."Bir romancının günüyle 
baktığınızda ülkemizdeki ressamların ve 
heykeltraşların güreliği açan bir düzey-de 'imge' . 
oluşturduklarından söz edebilir misiniz?' Eğer, 
yanıtınız 'Evet' ise bu konuda birkaç örnek verir- 
misiniz'?" _ 
Bence, örnek vermeye gerek yok. Imgeler her 
yerdedir. Imgeler yalnızca yazarlar, ressamlar,. 
heykeltraşlar tarafından oluşturulmazlar. Boş'bir 
duvar bile bana göre imgedir. Belki de karşı 
çıktığım ya da sevmediğim yüksek sanat, alçak 
sanat -pek alçak sanat denmiyor ama, alçak bir 
sanattır o da- bu ayırım da, belkibu ayırıma-çok 
fazla inanmak da bu soruya yardım etmiş gibi... 

Bütün etrafımız imgelerle çevrili. Zaten imge 
dediğime şey de bizim kendi buluşumuz; 
gördüğümüz. kafamızdaki bir resmi. anlık bir- 
titreşimi adlandırmak için bunu kullanıyoruz. 
-_Çey.remiz imgelerle kaynaşıyor. Bunları 'özel olarak 
bir yazar, bir sanatçı, bir heykeltraş tarafından 

_ yapılmış bir imgeyi şimdi öne sürmek 

9 313 

"latemiyorumj 

NECDET TEYMUR. - 

Bu gerçek anlamda bir-sorudeğil, daha çok bir 
gözlem ya da tepki. Şu andaki toplantının konusu 
iletişim ve medyadaki yeni teknolojiler ve bu 
bağlamda parçalanma Vesairenin kültürel ve 
diğer yönleri üzerindeki etkileri idi. Benim bun-a 
eklemek istediğim bir soru var ki, bu soru tüm 
tartışmalara içkin: Acaba bu'yeni medya ve 
iletişim teknolojileri gerçekten --ür—neğin. Orhan- 
Paınuk'un söz ettiği, edebiyat gibi bir alana iliŞKi'n 
olarak-- parçalanmaya mı yol açıyorlar. yoksa 
kültürleri, insani-arı ve algıları entegre mi 
ediyorlar? Bu da böyle sanat alanından çıkan hm 
disiplinin temsil edildiği bir toplantı için epey 
irenik olurdu sanırım. 

Ayrıca, beş bir paradoks da söz konusu, çünkü ait 
ken-ularından biri parçalanma olan bir toplantıda" 
neredeyse tüm disiplin-lerden ve hemen hemen tüm 
sanatlardan gelme insanlar parçalanma konusunu 
tartışıyorlar. Bu nedenlerle ben, her ne kadar biz 
burada parçalanmadan süz ediyorsak da, 
entegrasyonun sağlıklı ve de gürbüz bir biçimde- 
hayatını sürdürdüğü fikrini önermek istiyorum. 
Tabii bu, sanatın durumuyla ilgili iyimser bir 
"gözlem. Bu nedenle, baz-ı konuşmacıların halline 
bildiğimiz birtakım eski karşıtlıkları 
tekrarlamalarını biraz kaygılandırıcı buldum 



-..san'at-b'iliın karşıtlığı gibi ya da günlük 
deneyimin karşısına entelektüel deneyimin veya 
yorumun çıkarılması gibi; veya, bugünkü 
toplantının başında Orhan Pamuk çok açık bir 
şekilde kuramsal düşünce ve yaratma tarzı ile. 
*yorumlaman1n,yazmamn ve: şerhin "edebi," 
"sanatsal." ya da "şiirsel“ tarzıarasında bir 
karşıtlık kurdu. 

Aramızda bütünsel bir biçimde düşünenler için 
böyle .bir karşıtlığın varlığından söz 
edemeyeceğimiz tez ve argümanın-ı -tabii,. 
ayrıntıya girmeye vaktim olmadan-— öne sürmek 
isterim. 

Toplantı bir hikayeyle başladığı için ben debit‘ 
hikaye anlatma cüretini-göstereceğim. Bu ' 
hikayeyi Ilhan 'Selçuk bir iki yıl önce sütununda 
yayımlamıştı. Bir balıkçı, dükkanına yeni bir 
levha asar. Levha "Burada taze balık satılır" 
demektedir. Tam levhayı asarken oradan 
geçmekte olan adamın biri durup. "bu aptalcabir 
şey," der, “levhada 'burada' diyorsun. Tabii ki, 
balığı burada satıyorsun, öbür dünyada satacak 
değilsin ya." Balıkçı, "doğru, haklısın." der ve“ () 
kelimenin üzerini kapatır. Tam işini bitirmek 
üzeredir ki, yoldan geçen bir başka adam, "Taze 
balık satıyorsun. ha?" der. "Tabii ki, teze balık 
satıyorsun. Kimse bayat balık satmaz ki." 
Balıkçı 'taze' kelimesini de örter. Levha artık 
"Balık satılır," demektedir. Bir başka adam geçer 
dükkanın önünden ve "Anladık, satıyorsun; tabii 
satacaksın .çünkü balıkçı balık satar, balığı yanına 
eleman alacak değil ya. Bunu herkes bilir," der. 
Balıkçı bu sefer de 'satılır’ kelimesinin üzer-ini 
kapatır. Levha artık sadece "Balık" demektedir. 
Bir adam daha geçer. Levhayı görünce durup 
sorar: "'Balık'? Ne demek o?“ "Ben balık 
satıyorum." der balıkçı. "Peki niye levhana sadece 
'.Balık' yazdın?" diye sorar adam, "Herkes 
burasının balık pazarı olduğunu biliyor." Balıkçı o 
keli-meyi de siler. Artık levhada hiçbirşey 
kalmamıştır ve balıkçı 'tam böyle bir levhayı 
asmanın bir anlamı olmadığın-ı düşünürken bir 
adam daha geçer oradan ve “O levhayı orada-n 
indir," der, "kokusu bütün sokaktan, ta şehirden 
duyuluyor." 

Şimdi. bu hikaye dükkanlara asılan levhalarla ını 
ilgili, balık ticareti ile mi ilgili, grafik tasarımla mı 
ilgili, yoksa eleştiri, dil ya da hikaye anlatmakla 
mı ilgili? Bütünsel bir hikaye mi. yoksa bilimsel 
bir hikaye mi? Yalnızca bir fıkra ını, medy-ayla mı 
ilgili ya da neyle ilgili? Sizi bunu düşünmeye 
bırakıyorum. 

59- 4; 

BENOI'I‘ JUNOD 

Sanırım burada Y'Bfl'i'iekn'oltJİİleri-n bütünselligı ya 
da; parçalanmasına iliş-kin bir “soru söz. konu.su.__. 
acaba Tina Keane bu konuda birkaç şey söylemek 
ister miydi? 

TINA KEANE 

Ben aslında bilgisayar ve teknoloji sanayiinde; 
parçalanmanın sözkonusu olduğu kanısında. 
değilim. Çünkü bir anlamda. bilgisayarla. gidip 
alabileceğiniz bu güç kutusuyla. her şeyi. 
televizyonu, müziği, hatta anlatı biçimlerini bile 
bir arada kullanabiliyorsunuz. Yani, parçalar bu 
”kutuya giriyor ve oradan bir bütünü. örneğin 
yap-mayı istediğiniz resmi, “elde. edebiliyorsunuz. 
Sorunu-za cevap verdim mi'? .. 

DINLEYId 

Çok kısaca-. Belki ne demek istediğimi tam ifade 
edemedim; Benim öne sürdüğüm varsayım yeni 
ya da eski, tüm iletişim teknolojilerinde. dil de 
dahil olmak üzere, içkin bir güç olduğuydu. Kimin 
kullandığına, nasıl ”bir bağlamda kullanıldıklarına, 
kullanımın nesnesine ve öznesine --kültürleri. dili. 
insanları, anlayışları entegre mi etmek yoksa 
parçalanmaya mı uğratmak istediğine göre her 
birinde bir güç olduğuydu. Bu biraz fazla genel 
olabilir ve konuyu açmak için zaman da yok. 
fakat üzerin-de düşünülmesine yol açmayı 
umduğum şey, teknolojinin kendi içinde-. 
parça-lanmaya yol açacak bir şey olmadığı-. buna 
yol açan etkenin bizim teknoloiiyi kullanma 
biçimimiz olduğuydu. 

TINA KEANE 

“Dernek istediğiniz. teknolojinin aslında yalnız-ea 
bizim kullanımımız için var olan bir araç olduğu. 
Önemli olan kavramlarımız ve bizim bunları nasıl 
kullandığımız, .o aracı nasıl programladığımız, 
ondan en büyük verimliliği nasıl sağladığımız: ve 
tabii sonuçta, insan beyni bilgisayarın beyninden 
daha önemli oluyor. 

URHAN PAMUK 

Hikaye iyi hikayeydi. Teşekkürler. Hoşuma gitti..-.. 
.Ayrıca, çevirince de özelliğini kaybetmiyor. 
Anla-mına gelince, balıklara gelince, dükkana 
gelince. balıkçıya gelince, oradan geçmekte elan 
adamlara gelin-ce, her şeye gelince., bırakın hikaye 
'kendini anlatsın. 



BENOIT JUNOI) 

_ Toplantıyı bur-ada :son-a: erdirmek durumundayız; 
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verince GÜN, zininci 0TURUM 

iç MEKAN: SANAT için ' 
YAPILAR VE KAPALI 
MEKANLAR 
..omı-ıım Başkanı.: nanı-k.. Pall!“ 

urunu-M. sunuşu 

HALUK PAMİR 

Sempozyumun bu sabahki oturum başlığı, "Sanat 
Yapıları ve Ortamları.“ ilk üç konuşmacı-ımız, bu 
türe giren müze ortamlarından söz edecekler. Çok 
yakın zamanlarda tasarlanmış müzeler 
tanıtılacak, gereksinimleri saptanacak. Umarım, 
mimarlarla, eleştirmenler ve işletmeciler anlaşırlar. 

Sempozyumun şu ana kadar sürmekte olan 
anlaşmışlık komplosu beni bir miktar rahatsız 
ediyor. 'Sınırsallık', 'bölünmüşlük'. 'i’-farklılaşma" 
gibi kavramlar üzerinde konuşulmasına rağmen.. 
konuşmacılar. çok entegre ve genelde oldukça 
ortak Medernist bir çizgi izliyorlar. Yine, 
Modernist ikilem olan merkez-çevre ve alt 
kültürle-rin farklılaşması gibi kavramsallaştırmalar 
dışında diğer boyutlara da girmedik. Hatta 
mimarlık tartışmalarında hem metin, hem yapı 
olarak yeni araştırmalara girişmiş olan bazı 
mimarların, fikir üretme çabalarını da izole 
referanslarla laf salatası olarak suçladık. . 
Modernizmin kavramları, doğal olarak kavramı 
sentezleyen karşıtları içinde taşımaktadır-. Kavram- 
ölçeklerinin çok kullandığımız bir ucundan, 
bugüne kadar kullanmadığımız veya az 
kullandığımız diğerine geçmek Modernizm “ile.“ 
kopmayı getirmiyor; onu değişik bir şekilde ' 
yeniden üretiyor. 

Müzelerde de aynı durum var. Fikir olarak Slims:- 
gördüğümüz bu kurumu ve yapısını biralış verış 
merkezine, ortamına döndürerek, onu _ 
değiştiremeyiz; pazarlama olan-ağını arttırın-z. 
Eğer müzeleri yeniden sunuş olarak bir kere daha 
_değerlendiremiyorsak, yani bugünkü tartışmalar 
ortamında kalacaksak, ki kalabiliriz, o zamansa 
tür sorular akla geliyor: "Müze yoneticisi, mimarı,, 
eleştirmen, kullanıcı ve yatırımcı arasındaki 
ilişkilerle, bu ortam, müze ortamı nasıl 
oluşturuluyor ve bu konuda sanıyorum, aramızda 
ilıu oturumda mimar, eleştirmen ve. müze 
yöneticileri ”yer bu konuları bir kere.. dahaonlarm 
ağzından duyma imkanımızîolaeak. Bir başka 

soru:- "S'anatçının san-atının nasıl sunulacağı 
konusunda söz hakkı var mıdır?" Bir üçüncü soru: 
:'"fMimarların yapılarına sanatçı kabul etmekte ne.- 
kadar söz hakları vardır?" ' 

Dördüncü .bir seru: "Mimarlar, ofis veya konut gibi 
sanat eserle-ri taşıyabilecek ortamlar da . ? 
tasarlıyorlar. O zaman, sanat eserlerini bizyalnız . 
müze ortamlarında değerlendirmiyoruz, bu ' 
ortamlarda da değerlendiriyoruz ve muhakkak ki 
“burada birtakım devamlılıklar. var, düsünce 
devamlılıkla-rı yar. Acaba bu doyamlılıklar 
“nelerdir?" 

”Beşinci” soru: "Sürekli değişen sanat yaklaşımla-rı = 
file-aynı şekilde. değişen mimarlık yaklaşımlarını 
müze “ortamlarında nasıl karşılaştırıyoruz, 
kon-nom ediyoruz'?" 

Soruları eğer, boyle sorasaksak bugün, bunların 
üzerinde tartışabiliriz. Soruları değiştireceksek, 
ozellikle bugüne kadar pek ele. almadığımız 
konular var. Bunlar, özünde yakın ve müzelerde 
sergilemesi ve gözlemesi tutumların da 
çüzümlemelerini tasarımla birleştirmeyi 
gerektiriyor. 

Ben şunu söylemek istiyorum: Konferans şu ana 
kadar ,çok huzurlu ve. sakin geçti, hatta delal-etin de 
çok büyük desteğiyle geçti. Ben, böyle 
ortamlardan bazen şüphe duyuyorum. Çek 
teşekkür ediyorum. 

Şimdi, ilk konuşmaeımızı, Bay Bex'i davet 
ediyorum. Kendi-sinin. biyografisi dağıtıldığı. için 
tanıtmaya gerek. duymuyorum. 

BİLDİRİLERi 

FLORENT BE‘X 

Bugünün Müzesi-İşler re Gerekleri 
(.D-ia gösterisi ile beraber sunulmuştur.) 

Ben 1968 yılından beri sergiler düzenlemekteyim ' 
ve 1987 'den bu yana bir çağdaş. sanat müzesini. . ' 
yen-etiyorum. Dolayısıyla bugün burada pratiğin 
işinde-n biri olarak, küratör vesergi düzenleyicisi 
olarak konuşuyorum. Söylediklerimi deneyimim-de. 
re çağdaş sanat yapıtıyla günlük ilişkimde. 
ttmellendiriyorum. 

iki soru sora-rak. başl ayalıın: 
1. Bugünün toplumunda çağdaş-sanatın durumu 
nedir'? ' 
zBu tool-nında ”read-aş; sanat müzesinin; durumu 
nedir'? . 



Diyebiliriz ki -—ve ben bu konuda Marcia Tuekör'ın 
iki gün önce söyledikleriyle aynı fikirdeyim- sanat 
ve müze., nüfusun büyük çoğunluğunun günlük 
hayatında hiçbir rol oynamayan, hiçbir yeri 

' olmayan marjinal bir olgu durumundadır-. Öyleyse 
niçin müze kurmaya devam ediyoruz? Çünkü 
kültürel mülkü korumak, muhafaza etmek.-ve hem 
o a_ndaki hem de ilerideki kuşaklara sunmak 
kendine saygısı olan her siyasi iktidarın ve 
topluluk lid-erinin görevidir. ' 
Bu arada, müzenin bir prestij kaynağı olduğun-u ve 
etkili medya desteğiyle de turizmi büyük ölçüde 
geliştirici işlevlere sahip olduğünu da 
unutmayalım. Müzenin işlev ya da işlevlerini 
tanımlamaya çalışırken ilk önce karşımıza çıkan 
sorunun. toplumumuzun çağdaş sanata verdiği. 
önem sorusu olmasının nedeni, müzenin 
gelişmesinin insanların günlük hayatlarında 
aldıgı veya alması gereken yer ile, devletin 
müzenin gelişmesi ve işlevleri için sağladığı 
olanaklar tarafından belirlenmesindendir. 

Benim Belçika'da bu alandaki sorunlarla epey 
deneyimim var. Bu deneyim sonucu ülkemde “ve 
bunun başk-a ülkelerde de böyle olduğuna 
inanıyorum— müze küçük olursa personele 
ödenecek para da bulunuyor. Fakat sağlanan 
bütçe ya da fonlar hiçbir zaman müzenin 
işlevlerini yerine getirmesine programlar gelıştırıp 
asal rolünü üstlenmesine yetmiyor 

Günümüzde herhalde insanların çoğu sanatın 
gereklii ve yararlı olduğunu düşünüyor. Fakat 
kimin için gerekli ve yararlı'? Herkes için mi. 
yoksa yalnızca sanat uzmanlarından ve sanat 
"severierden oluşan küçük, dar bir topluluk için 
mi'? Sanat sürekli değişen bir düny-ada insan. 
düşünce ve yaratıcılığının serüvenidir. i—ler kuşak 
kendinden önce gelen kuşağın insanlığın asal 
sorunlarına şekil vermek ve onlara tanıklık etmek 
için oluşturduğu çözümlerle yüz yüze gelir Sanat 
özünde Sonsuz bir yenilenmedir. 

Her kuşak yeni baştan kendi hayat deneyimine; 
girişir kendini kendince sorgular; bir önceki 
kuşaktan daha yaratıcıdır. geçmişin toplayıp 
biriktirdiklerine kuşkuyla bakar. Sanat ne- yazık 
ki-- siyasetten. iktisattan ve toplumsal 
politikalardan hoşlanmaz, fakat yine de bunların 
sanatın gerçekliği üzerinde doğrudan etkileri ve: 
çoğu kez --iyi .ki— sanatın da ötesine geçen 
derecede değerleri vardır. Birçok sanatçı hayatla 
sanatı birleştirmeyi düşler. Bu en başta, yüzyılın 
başından bu yana özerklik kazanıp kendi kapalı 
bahçesine çekilmiş olan sanata karşı çıkan pek 
çok 1968 kuşağı sanatçısının sleganıydı. Karşı 
çıktıkları sanat için sanattı yalnız müze için 
yaratılmış sanattı. 
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Fakat sana-tı günlük hayata entegre. enneçabalari 
birkaç küçük istisna dışında başarılı-olamadı. lir 
an toplumsal mekanlarda düzenlenen sanatsal 
deneyleri düşünelim. Ancak yine de, her sanat- 
yapıtı bir gerçeklik çeşitidir. Ben 'sanat yapıtının: 
değerinin. onun gerçekliğe olan ilişkisinde. 
dünyaya bakışında yattığına inanıyorum. Sanat 
bellibir tavrı varsayar ve bu, yaratıcınınki olsun 
izleyicininki olsun. gerçek dünyayla ilişkili olarak 
alınmış bir tavırdır. Plastik sanatlar. plastik 
araçlar, yani imgeler. gürsel araçlar kullanan 
yaratıcı bir tavrı varsayar. Eğer yeni medyayı ve. 
Özellikle videoyu dışarıda bırakırsak, bu araçlar“ 
çoğunlukla dinamikten çok statiktir. 

Biraz basitieştirecek olursak: Plastik sanatlar 
günümü-zde iki belirgin yol izlemişlerdir. Bir 
yanda. bireyin dünya ile ve kişisel çevre ve 
deneyimi ile ilişkili olarak ifadesidir. Öte yanda 
plasnk sanatlar sanatsal ve estetik pratikle 
sınırlıdırlar. Bu pratik bizzat sanatın tarih ve 
kaynaklarından __gelir. Sanat yapıtları en başta 
görülmek üzere üretilirler. lşte' müze en asal ve ilk 
var olma nedenini burada bulur 

MüZe izleyicinin yapıta doğrudan ulaşmasını, 
yapıtla izleyicinin nazarı arasındaki doğrudan 
ilişk-iyi sağlar. Müze. plastik düşüncenin gerçek 
bilincini kuran en mükemmel araçtır. Müzenin 
esas işlevi halka sanat yapıtıyla kişisel ilişki 
olamağı sağlamaktır. Müze görsel kültürün 
mahali, çağdaş kültürün deposudur. Izninizlebu 
noktada. Lyon Çağdaş Sanat Müzesi'nden 
meslektaşım Tierry Raspail'ı alıntılayacaîğım. 
Raspail bir keresinde. şöyle demişti: "Çağdaş 
sanat müzesine atfedilen yeni işlev, çağdaş 
sanatın 'sanat sayılmasının yollarını 
hazırlamaktır." Bir başka deyişle. müze sanata 
sanat olma niteliğini verir. 

Bunu vurgulanıamın tek nedeni müzenin son 
derece somut işlevlerinin olduğunu ifade etmek 
istemem. ”Gerçekten de. müzeler 'yalnız sanatla 
doğrudan ilişki kurulmasını sağlamakla 
kal-mayan, aynı zamanda çağdaş yaratıcılıkla 
yüzleşerek sanatı doğrulayan "canlı arşivler'dir. 
Az önce toplumsal mekanlardaki sanatın çoğu kez 
tam olarak olması gerektiği gibi olamadığını 
isÖYledim. B11 nedenle bugün sanatın toplumsal 
alan-a entegrasyonu büyük ölçüde müzelerin 
__ge'rekti'ği biçimde içlerlik kazanmalarına bağlıdır.. 

Hiçbir-şekilde bugünün dünyasına doğrudan 
açılan bir pencere oluşturduğunu öne _ 
“süremeyeceğimiz müze daha çok bir ayna gibidir. 
Müzede' 'öteki" ile karşılaşıldığından. her birin-ilam 
geçip önüne durduğunda kendimizi daha iyi 
anladığı bır ayna. Öteki bıreyle onun 
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düşünceleriyle. duygularıyla, .fakatiıer seyden; 
önce onun çok farklı olan gözlem. düsünce ve? 
duygularıyla. 

Dolayısıyla müze bağlantı mahalidir, görüş, bakış 
ve deneyimlerin alınıp verildiği yerdir. Kendi 
düşüncemizi, kendi yaratıcılığımızı canlandıran 
mekândır. Bu nedenle ben izleyicinin etkin 
katılımına inanıyorum ya da. Marcia Tucker'ın 
ifadesini kullanacak olursak, "paylaşılan 
deneyim"e. Bu yoldan müze kendini kolektif 
toplumsal düşünme için bir laboratuvar, hepimizin 
parçası bulunduğumuz küresel kültürü gösteren 
işaretlerin bir tür bankası olarak sunar. Ben 
ayrıca sanatın, görsel ve elle tutulur varlığı olan 
dış dünyada olduğu gibi öznel benliğin içsel 
işlemesinde de devinmemizi sağlayan ampirik bilgi 
ve deneyimin aracı olduğuna da inanıyorum. _ 
Sanat ve onun müzede sunulan evrimi bize sürekli 
hareket halinde olan bir sistemi anlamada 
bitmeyen bir alıştırma sunar. Bu alıştırma 
kendimizi korumamızı ve geniş manevi esneklik 
kazanmamızı sağlar ve, bu nedenlerden sanat 
severler genelde genç kalırlar, çünkü her gün 
insanın hayal gücünün bu dinamik evrenine dalıp 
çıkarlar. 

Şimdi biraz daha somut, pratik sorunları ele 
almak iştiyorum. Bugün, yaratıcı ile. izleyici 
arasındaki aracı rolünü en iyi şekilde 
kucaklayabilmesi için bir müzenin yönetiminin Ve. 
altyapısının gerkesinmeleri nelerdir? 

Önce müzenin iç yapısıyla işlevlerinden söz 
edeceğim. Gerçek bir müze daima bir koleksiyona 
sahiptir. Müzenin birinci işlevi sanat yapıtlarının 
korunmasıdır. Bir koleksiyonun idaresi pek kolay 
bir iş değildir. Bir kere, yapıtların alınması Sorunu 
vardır. Hangi yapıtların alınacağına kim karar 
verecektir, bu kararlar hangi yollardan 
uygulamaya konulacaktır? Bir sanat koleksiyonu 
Oluştuktan sonra da, bu yapıtların gösterilmesi 
gerekmektedir. Bunların bazen de ödünç 
verilmeleri gerekir. Bu sonuncu süreç, müthiş-bir 
altyapı gerektirmenin yanı sıra yüksek maliyeti 
devardır. Yapıtların restore edilmeleri, 
envanterlerinin tutulması gerekmektedir. Her 
yapıtın. ayrıca, büyük titizlikle araştırılıp 
çalışılması gerekmektedir. Bu tür bilimsel 
çalışmaların sonra hem uzmanlaşmış yayımlarda 
hem daha geniş okur kitlelerinin yayımlarında 
basılmaları gerekmektedir. Tüm bu işlevlerden söz. 
etmemin nedeni bütün bunların çok sayıda 

- personel ile bol zaman gerektirdiğini göstermektir. 
Sanat yapılarının bir depoda muhafaza edilmeleri 
yeterli değildir. 

.Ben aynı zamanda çağdaş 'sanat müzeleri 
arasında ayrım yapılması gerektiğini 
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düşünüyorum. Bazen birkaç değişik Alman 
kentindeki farklı farklı müzelerde izleyiciye aynı 
isimlerle-, aynı yapıt kategorileriyle aynı görsel 
tarihin sunulduğuna bakıp biraz üzülüyorum. 
Müze yöneticilerinin. bu durumda, yaratıcılıklarını 
kullanıp sanatın tarihini kendi gördükleri 
biçimiyle sunmalarından pek söz edilemez. Her 
çağdaş sanat müzesinin kendine özgü bir 
yaklaşımı ve karakteri olması gerekir. 

Sanat yapıtlarının görülmek üzere üretildiklerini 
daha önce belirtmiştim. Yapıtın gösterilmesi 
benim görüşüme göre işin en önemli yönlerinden 
biri. Tüm bu süreçte ben dinamik yaklaşımı 
yeğliyorum; bu da şu anlama geliyor: Iki veya üç. 
yıl sonra aynı müzeyi gidip gezdiğimde hiçbir 
şeyin değişmemiş olduğunu görmek benim 
hoşuma gitmiyor. Tabii, buna tek istisna esk-iden- 
Jeu de Paume'a gidip aym empresyonist resimleri 
hep aynı, kendi yerlerinde bnlmanın 
mutluluğuydu. 

Çağdaş sanatta dinamik bir yaklaşımın 
uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Müze 
daha doğuş anından başlayarak mekânsal boyut" 
açısından lıer zaman hep fazla küçük kalacaktır“. 
Bu nedenden her müzede, birçoğu gün ışığını hiçbir" 
zaman göremeyecek olan odalarca depolanmış 
yapıtlar bulunur. Dinamik ilke böylece aynı— 
zamanda bu stokların da kullanımını öngörür; 
bunların gösterilmesini, müzedeki belli odaların 
sanattaki belli eğilim, üslup ve araştırma 
tarzlarını açıklamada kullanılmalarını öngörür. 

-Müzenin elinde tuttuğu yapıtların bağlamlarını 
sürekli değiştirip yeniden kurması gerekir. 
Devingenlik müze için vaz geçilmez bir şeydir ve 
yapıtların sürekli birbirleriyle farklı ilişkilere 
sökulmaları gerekir. Bu, mimarlar için çok önemli 
bir konudur: Ben, kolayca değiştirilebilen, farklı“ 
durumlara uydurulabilen ve her defasında 
bambaşka sunuşlar tasarlamama olanak veren 
mekânı tercih ediyor—um. 

Böylece müzelerde geçici sergiler konusuna gelmiş 
oluyoruz. Yalnızca kendi koleksiyonunu gösteren 
müze yaşayan bir müze değildir. Geçici sergiler 
gerçeklik kazanmak için, yeni evrimleri göstermek 
için, koleksiyonda bulunan bazı yapıtları yeni 
bağlamlara yerleştirmek için gereklidirler. Her 
serginin, ayrıca, müze mekanının yeni bir biçimde. 
ele alınıp temellük edilmesine yol açması gerekır. 
Müzenin mimarisinin iyi ve 'hakiki' mimari olması 
gerektiğini savunuyor, fakat mekâna egemen 
olacak mimariye karşı duruyorum. Hatta. müze 
için ideal mimarinin, yapıtlar yerlerini aldıktan 
suur-a kendini görünmez kılabilecek'bir mimari 
olduğunu söyleyebilirim. 

Müze ayrıca daha ba$ka roller de üstlenerek 



"yalnızca var olan yapıtları göstermekle 
-ısınırlamayabilir kendini. Yaratıcılık alanında 
etken durumuna sokabilir kendini ve yeni 
yapıtların doğmasına aracı olabilir. Her müzede 
genç sanatçıların canlarının istediği herşeyi 
yapabilecekleri. her zamanki çerçevenin dışına 
çıkabilecekleri bir iki oda olması gerekir. 

Müze mimarisiyle ilgili olarak bazı somut sor-olara 
göz atmak istiyorum. Odaların değiştirilebilir 
olmaları gerektiğini daha Önce belirtmiştim, 
dolayısıyla duyarlar meselesi çıkıyor karşımıza. 
Genellikle bir müzede çok fazla duvar vardır; 
yapıtları asma sistemleri de genelde olumsuzdur 
çünkü yapıtın _görülebilmesinde engeller oluşturur. 
3811 üzerinde istediğini yapabileceğin --ister çivi 
çak, ieter delik aç vb.—— duvarları her zaman 
sevmişimdir çünkü böylece yapıtın en iyi şekilde 
gösterilmesi için gerekli her şeyi yapabilirsiniz.. 
Aynı şey taban için de geçerlidir. Müzelerin 
tabanları giderek önem kazanan bir konudur 
çünkü yüzyılın başından beri sanat yapıtları duvar 
ya da kaidedeki olağan yerlerinden ayrılıp. 
dolaşmaya başladılar. Bugün birçok yapıt yere 
konulmaktadır. Buda, zeminin malzeme ve 
rengini son derece önemli kılmaktadır. Aynı-zaı 
zeminde de delik açabilmeliyiz. Tavanlar ise. yine, 
kullanılabilir olmalı, araya fazla ayrıntı girmeden. 
örneğin, oraya bir şeyler asabilmelisiniz. Ve son 
olarak ışık meselesine geldik. Işığın önemini ne- 
kadar vurgulasak azdır: Birçok yerde çok iyi. 
mimari, içlerinde sanat yapıtlarının oanlanacağı 
çok güzel odalar görmüşümdür ama ne var ki,. 
ışıklandırma o kadar kötüdür ki her şeyi öldürür. 

. Sanırım çoğumuz Zenit ışığını yeğlemekteyiz. Gün 
ışığı tercih edilir fakat ayarlanabilir ışığın da 
olma-sı şarttır. Yalnız ışığı artırma olana-ğı değil, 
bazı. yapıtlar için mekânı karartma olanakları da 
gereklidir. 

'Şimdi çok çabuk müzenin öteki işlevlerine bir 
bakalım. Müzelerde kütüphane, video arşivi.. ve 
dia arşivi bulunmalıdır. Ve bunlar her an 
başvurulabilecek şekilde düzenlenmelidir. ki, hem- 
personel hem de dış araştırmacılarçalışmaları için 
gerekli kaynaklara ulaşabilsinler. 

Bugünün müzesi bağlamında. neler yapılmalıdır? 
Mümkün olan en çok sayıda izleyiciyi müze nasıl 
.çekebiliriz'? Müzeye ulaşmanın kolaylaştırılması 
gerekir Fakat her şeyden önce. müzenin mümkün 
olduğu kadar çekici kılınması gerekir. Dolayısıyla 
müzelerde, izleyici tipine göre ayrışmış ve müzenin 
eğitimsel işlevi çerçevesinde yer alan faaliyetler 
vardır. Çocuklar için bir çeşit rehberli tur 
gerekirken yetişkinler için farklı tip tur 
gerekmektedir. Aynı şekilde. konuyla ilgili bilgi 
sahibi olan yetişkinlerle bu bilgiye sahip olmayan 
yetişkinler arasında da "ayrım yapmak gerekir'. 
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Insanların müzede- hoşça vakitgeçirebilmeleri 
gerekir. Gençlerin ilgisini uyandırmak önem-lidir. 
Onlara bakmayı öğreten, kendi nazarları 
konusunda bilinçlendiren oyunlar bulmak gerekir. 
.Örneğin, bizim müzede, çocukların farklı nesne, 
“fotoğraf ve malzemeyle dolu kutuları alıp müzenin 
değişik odalarını gezerek kutulardaki nesnelerle 
uyum halinde olan yapıtları aradıkları bir-oyun 
var. Bu da onların yapıtlara normal olarak 
bakacak-larından daha dikkatli bakmalarını 
sağlıyor. 

'Bir müzenin iletişim hizmetleri de son derece... 
önemlidir. Basın ve halkla ilişkiler hizmetleri 
gerektiği gibi bir pazarlama bölümü. ile, olağan 
bütçeler her zaman yetersiz kaldığından. 
finansörlerle ilgilenen kişiler de gerekmektedir. 
Sergilere koşut gösterilerin de düzenlenmeleri 
gerekir: Film gösterimleri, konferans ve seminerler. 
Ayrıca, halkla ilişkiler çerçevesinde biz. örneğin. 
müzenin mekanlarını bizimle hiçbir ilgisi olmayan 
kişi ve kurumlara açıyoruz, özel şirketlere, hatta 
evlenme törenlerine ve bu yoldan başka türlü 
müzeye a_yak basmayacak kişileri oraya sokmuş 
oluyoruz. Artık müzeye g_irmeye korkmadıkları 
için bu kişilerden bazılarının geri geldiğini 
belirtmekten mutluluk duyuyorum. Müzenin ayrıca 
birer restoran ve kafeteryaya da gereksinimi 
vardır. Bir satış mağazası de gereklidir. yaratıcı; 
başka hiç-bir yerde satılmayan şeyler satan bir 
mağaza insanların çok özel bir hediye almak 
istediklerinde müzeye gelmelerini sağlar. 

Fakat-_ tüm açıklamalardan ve tüm metinlerden. (ve 
bu arada belirteyim, ben müzede fazla metin 
.olmasından nefret ederim.) çok daha önemli. olan 
şey yapıtın sunuluş tarzı ile skenografisi, yani 
bulunduğu mekânsal ortama yerleştirilişidir. 
Bunun öyle bir şekilde yapılması gerekir ki, 
müzeye ilk defa gelen biri tekrar gelmek istesin. 
Yapıtın sunuluş tarzının yapıtla izleyici arasında 
fiziki. görsel ve bedensel ilişki k'urulmasını 
sağlaması gerekir. Açıklamalar bundan çok “sonra 
yer alır. Ondan önce, doğrudan bir ilişkinin-. ilk 
bakışta aşkın kurulması gerekir. Yapıtlar öyle bir 
şekilde sunulfmalıdır ki, hem kendi başlarına 
işlevSel olmalı hem de çevrelerindeki öteki. 
yanıtlarla dialoğa girebilmelidirler. 

Monotonluğun kırılması gerekir. Ziyaret-çiya 
sürprizler hazırlamak, fakat bunu yaparken. hayal 
gücü 've öznel keşifler için deyer bırakmak gerekir. 
Marcia Tucker müzelerde oturacak“ yerlerin 
bulunmadığını söyledi. Ben oturacak yerlerin 
kafeterya, restoran ve kütüphane bölümlerinde. 
kalmalarını tercih ederim. Bu, cephesellikten çok 
(ki,. cephesel bakış sorunu artık geçmişte kaldı) 
izleyicinin fiziki olarak yapıtın çevresinde 
dolaşmasının, bir keşif macera-sına atılmasının 



gerekliliği. Bu nedenle. müzenin, mimari ve 
yapıtlarla ilıişki kurarken kendi düzeyinde 
kalabilmesi için insani bir ölçekte olması gerekir. 

1987 yılında Belçika Kültür Bakanı'nın sonunda ' 
Antwerp Çağdaş Sanat Müzesini açmaya karar 
Verdiğini söyleyebilmekten mutluluk duyuyorum. 
Bu amaç için 19201i yıllardan kalma bir eski 
sanayi yapısı, eski bir buğday silosu, seçilip 
müzeye. uyarlandı. ' 

Bu yapının seçilmiş olmasının nedeni çevredeki 
binaların yıkılacak olmasıydı. Dolayısıyla 
elimizde gelecekte müze olacak yapıyı genişletme 
olanağı vardı. Hoş bir rastlantı sonucu, bu 
karardan beş yıl sonra Antwerp'in Avrupa-"nın 
'kültür başkenti olmasına karar verildi «vs bu 
önümüzdeki yıl olacak» ve bu sayede politikacılar 
müzeyi genişletip bitirmemiz için gerekli bütçeyi 
sağladılar. Müze, 4000 metre karesinin halka açık 
mekânlardan oluştuğu toplam 6000 metre karelik 
bir alana sahip. Maliyeti on milyon dolardı ki bu, 
Almanya ve dünyanın diğer yerlerindeki büyük 
müzelerin maliyetiyle karşılaştırıldığında oldukça 
küçük bir bütçedir. 

Müzenin küçük bir maketi hazırlandı. Pencereleri 
olan eski merkezî silonun dışındaki yeni eklenecek 
yapı. bazı istisnaî yerler dışında bütünüyle 
penceresiz olarak tasarlandı. Bu konuda. her 
yerde pencere talep eden kent planlamacılarla 
başımız epey derde girdi. Daha önce de 
söylediğim gibi. müzenin çok geniş ve b_ol sayıda - 
duvara ve bol tepe ışığına ihtiyacı vardır. Sonsuz 
tartışmalardan sonra, istediğimizi kabul ettirdik. 
Fazla uzmanlaşmış bir mimari değil; sadece, var 
olan arsayı mümkün olan en geniş mekânı elde 
edecek şekilde kullandık. 

Mimar Antwerpli bir mimar ve adı Michel 
Grandsart. Kendisiyle birlikte, odalar, idari ofisler 
ve yukarıdaki kütüphane de dahil olmak üzere 

.binanın tüm ayrıntılarını gözden geçirdik. 
Kamyonların müzenin içine. kadar ,girmelerini 
”sağlayacak bir giriş tasarladık, çünkü Belçika’da 
gerçekten çok yağmur yağar. 

“Ön cepheyi olduğu gibi koruduk, bir teatral cephe 
olarak, çünkü bina 19201i yılların sonuna doğru. 
Antwerp'de— yapılan ilk betonarmebinaydı. ' 

Müzenin bir bölümü bugün ortaya çıkmış 
durumda,. kalan kısımları ise 1 Mayıs 1998. 

' tarihine kadar bitecek. Sergi odaları büyük bir 
sadelikle ele alındı. Zemin beyaz. Bu rengi ben' 
seçtim, çünkü müzeye giren gün ışığı miktarı son 
derece az olduğundan böylece var olan ışığı azami 
ölçüde kullanabileceğiz. Beyaz zemin bazı 
heykeller dışında tüm sanat yapıtları için olumlu. 

Dolayısıyla ışık yalnızca“ yukarıdan gelmekle 
kal-mıyor, beyaz zeminden de yansıyor. 

[Konuşmanın bundan sonraki bölümünün 
Sergilerden dia gösterileri izlemiştir.] 

HANS HOLLEIN 

Müzelerin İçi ve» Dışı _ _ 
(Dia gösterisi ile beraber sunulmuştur.) 

Ben bugünün konusundan kendime. ait dört işi ele ». 
olarak söz edeceğim. Bu işlerden" ikisi kurulmakta 
olan modern sanat müzeleri. biri henüz 
tasarlanma aşamasında, öteki ise var olan bir 
yapıya yerleştirilen bir uygulamalı sanat müzesi. 

Bu sabah oturumunda müzelerin "iç" özellikleri 
hakkında konuşmak üzere davet edildim., 
Müzelerin yalnızca içleri hakkında 
konuşamayaeağım çünkü için ve dışın, yani kent. 
bağlamının. birbirinden yabancılaşmış ayrı şeyler 
olarak değil bir arada ele alınması gerektiğine 
inanıyorum. ' 

Sanırım bu konuşmalardan sonra, tartışma 
bölümünde sanat yapıtıyla, içinde bulunduğu. 
sergilendiği ve sunulduğu binanın ilişk-isin büyük 
olasılıkla ele alınacak. Sanat nesnelerini bir 
müzede göstermenin birçok yolu vardır. Almanca 
bağlamında ben bunu bir keresinde abstellen,_. 
airfelzellen und ausstellen [mekâna koymak, dik 
durdurmak, sergilemek] olarak ifade etmiştim. 

Modern sanat müzesinin başka müzelerde 
olmayan --örneğin. bir arkeoloji müzesinde. ya da 
daha önceki dönemleri ele alan müzeler-— birtakım 
gerekleri vardır. Bunun nedeni en başta geleceğin 
bu. tür bir müzeye neler getireceğini 
bilmememizdir. Henüz ne tasarlanmış ne de 
üretilmiş olan bir sanat için kurarsınız bu tür 
müzeyi, çünkü müzenin en azından bir süre ayakta. 
kalacağını varsayarsınız. Eğer belli bir döneme.- 
ait belli bir koleksiyon için bir müze 
tas-arlıycrsanız ve gelecekte ek binalar veya 
genişletmeler yapılmayacağını biliyorsanız, () 
zaman da bambaşka bir durumla karşı 
karşıyasınızdır. Sanatın uç noktalarıyla ya da 
farklı medyayla ilgili müzeler vardır. Sunuşumun 
kısa süresi içerisinde modern sanat müzesinin 
genel özelliklerini ele almam. bu tür müzenin 
gerekleriyle ilgili öneri ve kuralları sıralamam 
mümkün değil. Çalışmalarımı size daha kişisel bir 
biçimde anlatmayı, yani yaptığım müzeleri 
gostermeyı yeğleyeceğim. 

Sanat müzesi soruıisalıyla ben hayatımın erken bir 
aşamasında yüz yüZe geldim'. Daha sonraları i$e 
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aynı .ıolguyla yalnız sanatçı olarak değil mimar 
olarak da karşılaştım. Çok erken bir nomad—a- 
sanatı mimari ile uyum halinde. birbirini tamamlar 
şekilde ve pozitif bir anlamda sergilemenin yolları 
üzerinde düşünmeye başladım. Deneysel bir 
müzeyle, bir nedenden uygulamaya konmayan 
Amerika'daki Saint Louis Sanat Müzesi'yle 
başlama şansını elde ettim. Bu proje üzerinde-_ 
çalışma daveti Emily Pulitzer'den gelmişti. 
Buradaki ana düşünce sanat yapıtıyla çok yakın, 
çok sıcak ilişki kurulmasıydı. tikel bir sanat 
yapıtıyla tek bir izleyici birey arasında. yakın bir 
yüzleşme. Bir odaya girip. o koleksiyonda var 
olan bir tabloyu çağırabiliyordunuz ve döner bir 
aygıt sayesinde tablo duvarda beliriyordu. San—at 
yapıtıyla tek başınıza karşılaşabiliyor ya da 
küçük bir grup halinde olabiliyordunuz. Heykel 
için de benzer teknikler kullanılıyordu. 

Bu tür bir araştırmayı sürdürüp müze gereklerine 
ait ölçütleri geliştirmek üzere bir başka fırsat 
i—9ı60ların başlarında New York'daki Feigen 
Galerisi için geliştirdiğim bir projeyle çıktı. Bunu 
fazla ayrıntısıyla anlatmak istemiyorum. 
Duvarlar, tabanlar ve tavanlar ya bütünüyle nötr 
ya da renkli idi. işık sistemiyle aydınlatma içeren 
diğer hizmetler ya de. örneğin, ses düzeni 
"median spine" adı verilen dönüşken bir düzene 
dayanıyordu. 19. ve 20. yüzyıl sanatı gösteren bir 
galeriydi. Tabii, daha önceki dönemlerle bugün 
arasındaki asal fark bugün resmin çerçeveden, 
heykelin de kaideden ayrılmış olmaları. Heykel 
artık yerde ya da asılı duruyor. Resmin ayırıcı 
”çerçevesi yok ve bazen üç boyutlu bir yapıt da 
olabiliyor. Sonuçta, tüm bir mekânı dolduran 
yerleştirmeler (enstalasyonlar) çıkıyor ortaya. 

Bundan önceki son Docomeııta'ya ideal müze 
kavramıyla ilgili bir katkım oldu. Bugün var olan 
bazı sanat müzelerine —-ki soruna göndermede 
bulunuyordu bu yapıt: Insanlar müzeye sadece 
ünlü bir resmin karşısında durma arzularını 
doyurmak için gidiyorlar. Kısaca da olsa o 
yapıtın karşısında durmuş, () etiketi okumuş 
olmak ve "Ah! Mona Lisa!" deyip oradan gitmiş 
_Volmak onlar için önemli. Ben de bu durum için 
şunu önerdim: Her yapıtın yanında etiketi 
olduğuna göre, etiketle yapıtın yerini değiştirip bu 
izleyicinin ünlü yapıtın yakınında bulundugunu 
daha iyi anlamasını ve tur programında yapıtın 
adının yanına işaretini koymasını. kolaylaştırmak 
istedim. Bu birazda ironik gözlemin yanı sıra bir 
de, bir müzenin, yalnız modern sanat müzesinin 
değil herhangi bir müzenin, en temel kavramlar 
üzerine kurulduğunda nasıl bir görünüm _ 
arzedeceğini gösteren bir iş yaptım. Bu işle ilgili 
olarak da uzun ve ayrıntılı betimlemeleregirmek: 
istemiyorum, fakat kısaca. dairesel ve üçboyutlu 
birf-eksen üzerine kuruluydu. Yapıtlar,. onlarla 

karşılaŞmaııın birkaç değişik yolunu elde 
edebileceğiniz bir şekilde konumlandırılabiliyo-rduf. 
Dolayısıyla müzeyi birkaç farklı şekilde 
izleyebiliyordıınuz. Merkezi alanda büyük sıır-“ane. 
bilgi toplayıp. merkezden yayılan ve daha 
derinlemesine bilgi sağlayan mekânlara 
geçebiliyordunuz. Oda No.i'den Oda No. 21'“ 
kadar yürümemek için farklı yönlerde yürüyüp 
sonunda kendinizi çok yorulmuş bu-luyordıınuz. 
Halbuki bütün istediğiniz Oda No.iB'e gitme idi. 
Böylece, kendi programınızı yapabiliyordunuz. Bu 
tip bir sanat müzesinin matriksinde bir ekseni 
kronoloiiye göre düzenliyor —-bu tabii, düzenleme 
sistemlerinden yalnızca biri fakat birçok müze için 
de çok önemli-- öteki ekseni ise okullara göre -- 
örneğin. Flaman veya Venedik okulu-- 
kuruyordunuz. Sonra, üçüncü boyutu oluşturan 
bir başka güzergâh da kurabiliyordunuz. Örneğin, 
ben tüm dönemlerin Madonna resimlerini görmek 
istiyorum, deyip farklı bir yoldan tüm matriksi 
geçip. Bizans. 17. yüzyıl, 20. yüzyıl 
M-adonna'larını görebiliyordunuz. Sonra »bunu 
gerçekleştirdik de-- tüm müzeyi beyaz reşiîmle'ri 
görecek şekilde dolaşabiliyordunuz. Bu resimlerii 
bir sanatçı grubu yapmıştı. 

Bu tür müze, sanat dışı alanlarda da. örneğin 
bilim alanında, uygulanabilir. Ozellikle. bakıp: 
anlayabilmek için önce bir şeyleri öğrenmeniz 
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gereken türden olmayan müzeler için geçerli bir 
model bu. Genel bir sanat müzesinde bir şeyle yüz- 
yüze gelebilir, bir deneyimden geçebilir, bir şeye 
duygulanabilirsiniz. Taş devriyle başlayıp 
Mondrian ya da çağdaş sanata kadar her şeyi tek 
tek dolaşmak zorunda değilsiniz. Zamanın 
herhangi bir noktasından içeri girebilirsiniz. Fakat 
tabii. bazı öyle şeyler, öyle dönemler var ki. 
çizgisel bir şekilde ilerlemek, örneğin bir teknik 
müzede olduğu gibi. her şeyi belli bir sıra 
içerisinde görmek önem kazanıyor. 

Gerçekleştirdiğim ilk önemli müze (ve bu müzenin 
tartışmalarına 196011 yılların başlarında g_iriştikj) 
Mönchengladbach'daki müzedir. Son 20—30 yılı' ele 
alan bir çağdaş sanat müzesidir bu. Oyle özel bir 
kültürel önemi olmayan, 170.000 nüfuslu bir taşra 
kenti için bu ilginç bir girişimdi. Kentin, Avrupa- 
kupaları kazanan futbol takımı önemliydi. Söz 
konusu müze bir belediye müzesiydi, dolayısıyla 
finansörlerden bahsetmeyeceğiz. Modern sanatın 
uç noktalarına adanmış salt halk. müzesiydi. 
Bunu böylece belirtiyorum, çünkü bir müzenin 
kurucusu sadece () kentte yaşayan sanatla ilgili 
insanların meraklarına göre oluşturamaz müzeyi, 
Bir çağdaş sanat müzesinin kurulmasının gerekip: 
gerekmediği konusunda sonsuz tartışmalardan 
geçtik; herhalde Türkiye'de de şu anda sonsuz 
tartışmalar yapıyorsunuz bu konuda. Birçok 
büyük kent bu konuyu bu yıllar boyunca 
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tartışmıştır. Kii. bunlar zengin 'kenderdi. 
”Mönchengladbachise daha küçük bir kentti ve. 
böyle bir projeyi de gerçekleştirdi. 

Müzeyi sanatçılarla ve müze müdürü Johannes 
Gladas'la yakın ve yoğun dialog halinde 
tasarladım. En azından Almanya için bu, ülkede»- 

, tüm müze yapımı durmuşken uzun süredir ilk defa 
yapılan müzeydi. Uzun süredir müzeye modası 
geçmiş, tozlu ve yalnız arşivleme ve koruma - 
işlevlerini gören bir kurum olarak bakılıyor, fakat 
hiçbir şekilde müzenin geleceğe dönük Ve tüm. 
halka açık bir kurum da olabileceği 
düşünülmüyordu. 

Ardımızda müzenin tasarımında 
kullanabileceğimiz verileri sağlayan gerçek bir 
model ya da öncü bulunmadan işe başladık. 
Müze, dışı açısından, tarihsel bir ortamda yer 
alıyor. Kader beni sürekli bu tip durumlarla karşı 
karşıya getiriyor. Bir katedralin çok yakınında. 
Geçmişten kalan böylesine bir yapı varlığının 
yakınında bina yapmak son derece güç bir olay. 
Ben de müzeyi büyük bir alçakgönüllülükle kentin 
dokusuna entegre etmeye çalıştım. Müzenin 
sağında katedralin kulesi var ve mimarı Köln 
katedralinin mimarı. Ayrıca, tek bir eksen 
üzerinde yer alacak şekilde bir külliyenin bazı 
bölümlerini görüyorsunuz. Çevredeki konutlar _ 
yeni yapının bir başka yönünü oluşturuyörlar. Var 
olan bir çevrenin içerisindeki öğelere göre tek bir 
büyük yapı inşa etmek yerine söz ettiğim bu iki 
yönün çelişkilerini bina bağlamında“ ele almayı 
seçtim. Iki hattın çarpıştığı noktaya dikey iletişim 
alanını yerleştirdim. 

Bu. "şimdi geçmişte kalan tartışmaya göre ideal 
müze, Bay Bex'in de belirttiği gibi. yapıt 
muhafazasına öncelik verdiği için gün ışığı 
almayan müzeydi. O dönem için ideal müze 
aslında bir barakaydı; havalandırma düzeni, 
yapay ışıklandırması olan ve ziyaretçinin 
gelmediği bir baraka. Yalnız, ayda. birkaç defa“ 
birtakım küratörlerin yapıtların tozunu almak 
üzere girebilecekleri bir kapalı mekan... 

Biz ise bol ışık istiyorduk. dolayısıyla. bu işflevi 
gerçekleştiren bol sayıda tavan ışığı 
görüyorsunuz. Aynı zamanda yan ışıklarda 
mevcut çünkü, tabii, bazı yapıtlar bu tür ışık-. 
gereksiniyor. Bina yarı yarıya bir tepenin 
kovuğunda konumlanmış. dolayısıyla, yapının 
yüzeyini buna göre ele alıyorsunuz. Yapı 
akşamları kapandığında bile insanlar çevresinde 
delaşıp gezebillyorlar, hatta üzerinde 
dolaşabiliyorlar. Üzerine çıkabileceğiniz bir yapı-. 
“öne çıkan gün ışığı alanları olduğu gibi,eski kent 
surlarının bir tür çıkıntısı olarak ele aldığıma. 
__çıkıp dolaşabileceğiniz teraslar var. Yalnız 

yönetim dairelerini barındıran kule belirgin bir 
“şekilde öne çıkıyor ve bu kulenin sunduğu 
manzara da çok güzel. Bunu yapmamızın nedeni., 
idari personelin bu ofislerde. ömründen on yıllaröa 
zaman geçirmesi. Dolayısıyla bu personele hoş bir 
çevre ile dışarı bakabilme olanaklarını vermek 
gerekir. Müzeyi ziyaret eden kişilerin de, belli 
stratejik noktalarda, dışarı bakabilmeleri gerekir. 
Fakat bunun dışında yalnızca içeri, sanat 
yapıtlarına, bakmaları gerekir. 

Kullanılan malzemeler son derece basit. Teraslar 
tuğladan. Bu tuğla. kent surlarında kullanılan 
tuğlanın aynısı. Meydan ise. taştan. Gün ışığı 
sistemlerini son derece ucuza çıkarmak 
zorundaydık. çünkü müzenin ucuza çıkması 
gerekiyordu. Mönchengladbaoh’daki tekstil 
endüstrisi yapılarında kullanılan tür çatılar 
tarzında bina edildi. Müzeye doğrudan kent 
merkezinden ulaşılıyor. Küçük bir. tapınağı 
andıran bir yapı. sanatın yüksek mekânına 
girildiğinin tek işareti. 

Müze, ışıkla çalışan, işleyen bir yapıdır. Gün 
ışığıyla ya da. akşamları yapay ışıkla. Fakat aynı. 
zamanda, gün ışığıyla aynı niteliği taşıyan destek 
ışıklandırmasına da ihtiyacı vardır. 
Mönchengladbach müzesi akşamları dışarıdan. 
değil içeriden ışıklandırılıyor. Teraslar çevreyle 
kaynaşıyor; çağdaş bir görünüm Sunan çinko. 
çatılar da çevreyle armoni ve uyum halinde. 
Ziyaretçi müz-eye geldiğinde yapıya çatıdan 
ulaşabildiği gibi binanın altından da varabiliyor. 
Bir büyük, bir de küçük teras var. Ziyaretçi 
müzenin dayandığı tepenin eğimine doğru yandan 
açılan her iki ana kata da inebiliyor. Ana katların 
ara yükseltilerinde diğer katlara yönelen açılımla-r. 
da var. 

Temel fikirlerden biri de, ziyaretçinin müzeye. 
girdiğinde kendini koleksiyonun merkezinde 
b'ulınasıydı. Öyle görkemli bir ana giri-ş, özel giriş 
salonları olmayacak, ziyaretçi doğrudan sanatın 
alanına sokulacaktı. Biletini aldığı bölümde, 
geç-ici sergi bölümünde. görsel-işitsel malzeme 
aracılığıyla kendini nelerin beklediği konusunda 
bir fikir edinecekti. Bir bölümde değişken mekan 
düzeni-egemenken, bir başka bölümde (aşağı 
yukarı 100 metre karelik bir kısımda) daha sabit 
bir mekan düzenlemesi yapıldı. Burada duvarlar 
var ve bu duvarlar --genelde mekân duygusu pek 
zayıf olan» küratörün arzu ettiği şekilde 
oynayacağı mukavva duvar değil. Bunlar üzerine 
Sanat yapıtları asabileceğiniz sağlam, sıvalı 
duvarlar. Yapıtlar tercihen yukarıdaki bir desteğe; 
tel ile değil doğrudan çiviyle duvara asılıyorlar. 

Binayla ilgili olarak hemen, ani bir algısal izlenim 
edinilmesi, orada geçirilecek zamanı-n nasıl 
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ayarlanıp bölüştürüleceğinin görülmesi ve'bu 
kenuda karar vermeolanağının olması çok 
önemli. Müzenin her yerini yürümek, her yerinden 
geçmek şart değil; insan ilginç görünen herhangi 
bir odaya girip çıkabilir, bir dizi başka odadan 
geçmemeyi seçebilir.. Farklı mekânların 
çakışmasını görmek mümkündür. 

Ilk düzleme vardığınızda karşınızda Joseph 
Beu-ys'un koca yağ yığınlarını görüyorsunuz. 
Başlangıçta bu sanatçı için çok yüksek tavanlı bir 
mekân tasarlamıştık. Bu proje daha tasarı 
aşamasındayken konuyu Beuys'la epey tartıştım. - 
Beuys g_irişteki alçak tavanları görünce, bu 
mekânın oraya ancak sığacak olan ve böylece . 
bambaşka bir güç ışını. saçacağmı düşündüğü yağ- 
yığınları için ideal olacağını söyledi. Beuys'un 
Venedik Bienalinde hazırlayıp sergilediği ünlü 
Tramvay Istasyonu da, ayrıca. bu müzede. 
Abstellen, Mom-3113313611611 ilkesinin, .yani "mekâna 
koymak, sergilemek değil“ ölçüsünün bir örneği. 

Müzede yonca yaprağı sisteminde eşkenar 
mekânlar bulunuyor. Bu mekânlar birbirlerinden _ 
biraz ayrılmış durumda. Aralarındaki boşluklara 
havalandırma aygıtlarını, mobil duvarları, tehlike 
çıkışlarını, özürlüler için özel asansörleri 
yerleştirebilirsiniz. Yalnız dış manzara sunmakla 
kalmayıp aynı zamanda bekçi mekânıyla tüm 
alanı denetleyen elektronik sistemi de barındıran 
stratejik noktalar var. Daha önce de belirttiğim — 
.gibi. müzenin yapısı ziyaretçiye karar olanakları.. 
sanatla yüz yüze gelme biçimi konusunda 
seçenekler sunduğu gibi içeri girmeme alternatifini 
de sağlıyor. Yoncaların merkezi noktalarında, üç 
katta, normal tavanın iki katı yükseklikte tavanı 
olan birer oda var. Buraları ya boş mekân olarak 
işlev görüyor ya da enstale mekân olarak. 
Ziyaretçiler için daima olumlu işlevi var buraların. 

Bu müzeye gelen birçok kişi mekânların hep. daha 
baştan belli yapıtlar için tasarlandığı izlenimini 
ediniyor ki, bu doğru değil. Ne tür yapıtların 
müzede yer alacağmı biliyorduk, hatta birtakım 
yapıtlar somut olarak belirlenmişti de. Fakat bir 
müzenin gerçekleşebilecek değişimleri göze alarak 
"tasarlanması gerekir. Belli yapıtlar için özel 
mekânlar tasarlamadık. Daha çok. birkaç açıdan 
tipik yerler tasarladık; örneğin, biçim, ışık durumu 
açılarından. Böylece sanat yapıtları yerlerini 
bulabileceklerdi. Tekrarlamak istiyorum: Sözünü 
ettiğim matriks sistemi çağdaş sanat için son 
(derece uygun bir sistem, çünkü çağdaş san-atın 
“gösterilmesinde çizgisel. kronolojik bir yaklaşım 
söz konusu değil ——örı_ıeğin, Gerçeküstücülüklle 
Neo-plastik eşzamanlı gelişmelerdi. Dolayısıyla, 
”sa-ğ yana bir Dali odası kurarken sola Mondrian'ı 
yerleştirebilirsiniz. Bu tür etkileşim aynı zamanda 
sanat yapıtının kendine en uygun mekânsal 

ıcı-ı 

durumu bulmasını da sağlıyor Kapsam son 
derece belirlenmiş, tipik bir oda da olabilır açık 
ve nötr bir alan da. 

Müzede birkaç tip farklı ano-ak tipik mekân. 
bulunuyorsa da mekândan mekâna değişmeyen 
özellikler de var: Beyaz zemin, sıvalı beyaz—ı 
duvarlar, beyaz tavan. Çağdaş sanat müzesinde 
karşılaşılan başlıca sorunlardan biri müzenin 
mimari özelliklerinin birçok. sanatçının yapıtının 
başlangıç noktasını. hatta kimi zaman esin 
kaynağını oluşturması. Dolayısıyla, elinizde.- 
müzenin tabanındaki karoların aynısını kullanan 
bir Carl Andre yapıtı varsa karşınızda uğraşmak 
zorunda olduğunuz bir sorun var demektir. Sanat 
yapıtı olan bir yangın söndürme aleti varsa 
elinizde ve bu yangın söndürme aleti alarm anında 
kullanılacak olan hakiki bir yangın söndürme 
aletiyle. yan yana asılı duruyorsa karşınızda bir 
sorun var demektir. Bu tür teknik donanımın sergi 
mekânında bulundurulmaması gerekir. 

Bir müzedeki sergi mekânı dışındaki mekânlar da. 
son derece önemlidir. Mönchengladbach'da irili 
ufaklı birkaç konferans odası yaptık. Bunlar iki 
şekilde, sahneli veya sahnesiz olarak 
kullanılabiliyor. Sergi alanları beyazken, 
konferans alanlarıyla kafeteryada hiçbir san-at 
yapıtı bulunmuyor ve bu mekânlar renkli. 
Bunlarda belli bir atmosfer ve ambiyans var. 
.Ayrıca bir de görsel- işitsel tanıtım mekanı 
mevcut. 

Şimdi, son derece. sıkı bir dokuya sahip olan 
kentsel bir çevrede yer alan ve geçen yıl. açılan 
Frankfurt Modern Sanat Müzesi'ni anlatmak 
istiyorum. Bu yapı. on yıl önce kazandığım bir 
yarışmanın sonucu. Büyüklü-k ve program 
açılarından bu müze aslında bir çağdaş sanat 
müzesine tekabül ediyor. Kentin kalbinde, bir . 
katedralin yakınında yer alıyor «11k 0110110616.- 
Mönchengladbach projesi gibi. Verilen alan eski 
kentin sınırında bir üçgendi. Bu aslında güç 
üçgeni yapıyı üretme noktası olarak ele., almaya 
karar verdim. . 

Yapıda üç kat var. Binanın tepeSi sarih, son_ 
derece net bir şekilde, ışıklandırma gün ışığı 
kullanım aygıtları ve havalandırma teçhizatı ile 
birlikte tam bir çatı profili veriyor. Caddede 
kırmızı kumtaşından kemerler müze binasına 
kadar devam ediyor ve yapıyı. kentin dokusuna 
bağlıyor. Müzenin penceresi yok. YalnıZCa dikey 
bağlantılarda ve programın gerekli kıldığı 
noktalarda pencere bulunuyor. Frankfurt'daki 
hemen hemen tüm önemli binaların kırmızı 
kumtaşından yapılmış olmaları nedenıyle ben de 
binayı kısmen aynı malzemeyle yaptım. Fakat, 
yine de binanın ucuza mal olması gerektığınden 



gerisini stuko ile başka malzemeyle yaptım. ' 

Eski kentin girişi ile ilişkili olarak ele alındığında. 
binanın arz ettiği dar açı kentlilik perspektifinden 
belli bir önem taşıyordu; dolayısıyla bunu yapıda 
önemle vurguladım. Yapı çevreyle tam 
entegrasyon gösteriyor. Benim kanımca, ya_ 
müzenin ya' da herhangi bir yapının dışından söz 
etmek önemli bir şey, çünkü yapının çevresiyle 
birkaç bağlamda birden tekabüliyet içerisinde 
olması gerekir. Kemerler sokak ile müzenin girişi 
arasında iletişim kuruyor. Müzenin üzerinde çok. 
net bir simetrik şekillenme var, fakat ben bu 
simetriyi asimetrik bir öğeyle çakıştırmak istedim 
ve tüm yapıyı boydan boya diagonal olarak“ 
kesen bir asimetrik yol yaptım. Uçak gemileri 
gibi, normal bir gemi görüntüsünden farklı bir 
manzara arz ediyor çünkü gemi olma dışında, ek 
işlevlere sahip. Yapının girişi merkezi' eksen 
üzerinde değil; Römer'e, yani katedrale bakıyor Ve” 
bu katedral kentin önemli merkezi noktası? 
Simetrik kompozisyon ile asimetrik yolun 
örtüşmesi yapının belli bir deneyime yol açıyor. 

Üçgen olmasında rağmen matrise benzer olanaklar 
sunuyor yapı. Böylece ziyaretçi müzeyi kendi 
seçeceği yollardan gezebiliyor, küratör de belli 
odaları ve belli sanat yapıtlarını değişik ilişkiler 
içerisine yerleştirebiliyor. Son derece ekonomik bir 
yapı bu. Fazla tavan yüksekliği gerektirmeyen 
idari bölüme üç kat sokmayı başardım. Alt katta 
depo, atölyeler ve konferans odası bulunuyor. 
'Zenital doğal ışıkla aydınlanan merkezi oda 
durağan sergiler dışında da mümkün olan her 
türlü faaliyet-için kullanılabiliyor. Iletişim alan—ları 
birbirlerine entegre edildi fakat aynı zamanda 
diğer alanlarla sergi alanlarından ayrıldı. 

Kısaca müzedeki aydınlatma düzenini anlatmak 
istiyorum. Bu müzede yarattığımız aydınlatma 
düzeni, öyle inanıyorum ki, bugüne kadar 
gerçekleştirilen en iyi yapay aydınlatma sistemi. 
Çatının köşesinden ve dikey duvardan tabana inen 
ve tüm bir duvarı tek bir çizgi veya kesinti gölge-si 
bile oluşturmadan tek bir parça olarak aydınlatan 
duvar ışıkları var . Teknik koııularla ilgilenenler 
için belirteyim, bu tür ışıklandırmanın floresan. 
tüplerle düzenlenmiş yatay türü özellikle önem 
taşıyor. Yan ışık kullanılan birkaç yerde aynı 
zamanda kentten manzaralar da görebiliyorsunuz. 
ki bu da, tarihsel “çevrelerde bazen bir ayrıcalık 
olabiliyor. Tabii. bol bol duvar ala-nı son denese 
gerekli. fakat müze kentin ortasında olunca 
pencere de gerekiyor. 

Bir mekan özellikle Joseph Beuys'un işi için 
tasarlandı. Burada karşılaştığımız tek sorun, 
muze müdürünün ahşab zemin istemesiydi. Benim. 
kanımcz B-euys burada taş Zemini yeğlerdi, Doğ-al. 
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olarak. sanat tarihçileri arasında— gorus 
farklılıkları mevcut. -- 

Müzedeayrıca aşağı yukarı yüz kişilik bir 
konferans odası“ ile müzenin içinden olduğu gibi 
dışından da doğrudan girilebilen bir kafeterya. 
bulunuyor. Bunların yanı sıra, stratejik bir 
noktada iki yandan da kullanılabilen -—ve tabii, bu 
büyük bir avantaj-- güvenlik alanı var. 
Şimdi çok kısaca, başka bir konuyla ilgili ilkeleri 
açıklamak amacıyla birtakım projelerden söz- 
etmek istiyorum: Müzelerde eski yapıların 
kullanımı. F'loransa'daki Villa Strozzi'de bir 
heykel alanıyla video ve resimlerin gösterilmesi“ 
için olan bir alanı eski ahır ve araba depolarını 
kullanarak yaptım; 

Bir de bir sanayi yapısından söz edeyim: Matteo 
Trucco'nun lingotto fabrikası yarım kilömetre 
uzunluğunda bir yapı ile üzerindeki bir 
kilometrelik yarış pistinden oluşuyor. Bu yapı 
sanayileşme ve'işçi sınıfı müzesi olar-ak . 
kullanılıyor. Viyana'daki, Berggasse 19 
adresindeki. özgün divam ve koltuğuyla birlikte 
durmakta olan ve büyük tarihsel önem taşıyan 
Sigmund Freud Müzesini de saymam gerekir. 
Ayrıca. Lugano'daki Thyssen Bornemissa ' 
koleksiyonunun bulunduğu yapıyı da genişlettim. 
Koleksiyon Baron Thyssen tarafından Rafael 
Moneo tarafından yeniden tasarlanan Madrid'deki 
Palazzo Villa Ormosa'ya taşındı. Viyana'da ise. 
bir Kunsthalle ile modern sanat müzesini 
barındıracak olan tüm .bir müze yöresinin 
tasarımı aynı şekilde yeniyle eskinin 
karşılaşmasını getirdi. Viyana projesi eski 
imparatorluk dönemi ahırlarının yerinde 
tasarlanıyor ve bu açıdan, Barok ahırlarla 
çalıştığımız. Lugano'daki Villa Favorite 
çalışmasıyla benzer sorunlar sunuyor. 

.Şimdi yeni bir yapıya bakalım: Frankfurt'daki el 
işleri ve zanaat müzesine. Benim projem 
yarışmada ikincilik aldı. Bildiğiniz gibi. Richard 
Meier birinciliği aldı. Epey doygun bir kat planı 
üzerinde çok sayıda koşutluklar ve örtüşmeler ile 
bir sistem geliştirdim. Matriks durumu 
”Kahire'deki Mısır uygarlığı müzesinde daha da. 
i_leri götürüldü. Orada karşıma sanatı derlemenin 
ve muhafaza etmenin bambaşka bir türü çıktı. Bu. 
durumdan. özellikle Doğu Asya sanatları ve bazı 
belli sanat formları için --örneğin. buradaki. 
Batıdaki formlardan Avusturya'nın Jugendstflı” 
için— son derece geçerli bir fikir ürettim. Bu ' 
kavramın adına Clıo-Snm diyorum. Cho-Sain. 
bilindiği gibi. dünyadaki en eski müze veya-hazine 
deposu. Hala varlığını koruyor ve işleviniîyerineî 
getiriyor: ”Nesnelerin sürekli toplanıp kutular“ - - 
içerisinde ya da. başka türlü muhafazalarda -' ' 
depolandığı ve her yıl birkaç günlüğüne 
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sergilendi-ği 9. yüzyıldan kalma. ahşap bir yapı. . * 
Buradan, ancak az sayıda, seçilmiş birkaç sanat 
yapıtıyla karşılaşma üzerine kurulu daha keşişvari 
ve münzevi bir kavram türedi. Bu karşılaştığınız, 
gördüğünüz birkaç sanat yapıtına ben " Cho-Sain 
bloğu" adını veriyorum ve Viyana'daki Tatbiki . 
Sanatlar Müzesinde bunu kullandım. 

Tahran'daki kültürel amaçla yapılmış bir binayı 
Iran cam ve seramikleri müzesi olarak kullanılınak 
üzere dönüştürdüm. Yapı 19. yüzyıldan kalmaydı 
ve müzeye dönüştürülmesi son derece güç bir 
görev teşkil ediyordu. Pencereler hava geçirmez 
değildi, havalandırma düzeni yoktu vesaire. 
Fakat yeni pencere ve zemin koysaydım, eski 
yapının tüm büyüsü yitecekti. Dolayısıyla. bu 
konuları programdan çıkarıp yapıyı --karmaşık 
yöntemler kullanarak-- olduğu gibi korumaya, 
havalandırma, aydınlatma, toz denetimi ve 
benzeri konuları son derece yüksek teknolojik 
nesnelere. yani camekanlara. devretmeye karar 
verdim. Bir cam ve seramik müzesi her koşulda 
bir camekan müzesidir. Bütünüyle bozup restore 
etmediğimiz birkaç odaya, modern bir iç düzen 
getiren ikinci bir katman yerleştirdim. 

_ Aydınlatma, nem ve toz denetimi gibi sorunlar 
camekanların içerisinde çözümleniyor. Bu 
camekanlar, içlerindekini bütünüyle odanın 
atmosferinden izole edip ayırıyorlar. Bu sayede 
tavanlardaki bezemelerle şömineleri muhafaza— 
edebildik. Çok büyük sorun oluşturan alanlardan 
biri de, son derece pahalı bazı nesnelerin 
varlığıydı. Fazla geçirimli olmayıp ışığı 
matla-ştıran yüksek güvenlik sağlayan fiber optik 
camlarda çok güçlü ışık kullanmak zorundaydık. 
Nesneleri ancak bu yoldan hayata. 
döndürebiliyorduk. Ayrıca. çok güzel fakat çok 
küçük olan nesneleri göstermenin de yollarını 
bulmak durumundaydım. Genelde bu tür küçük 
nesneler müzelerde rahatsız bir biçimdegarip 
yükSeltiler üzerine yerleştirilir. Tahran'da ben bu 
soruna bambaşka bir yaklaşım geliştirdim: _ 
Alçıdan suni bir topografik görünüm yarattım. Üç 
ayaklı bir desteği var, dolayısıyla nesneleri 
istediğiniz yere yerleştiriyorsunuz ve nesne, önü 
hiçbir şekilde kapanmadan görülebiliyor. 
Şimdi gerçekten iç mekanlar sorununa gelelim: Şu 
anda üzerinde çalıştığımız bir müze, dışarıdan 
görünmez olan bir müze. Bu da, uluslararası bir 
yarışmanın sonucu. Salzburg'da. Kentte iki 
büyük kaya yükseliyor; birinin üzerinde şato 
bulunuyor, ötekinde ise dikey yarlar var. Kay-anın 
içine girmeye karar verdim. Tarihsel önemi büyük 
olup. hiçbir şeyin bozulmaması. yıkılmaması 
gereken küçük, yoğun bir kent olan Salzburg'da 
hiçbir şeye yer yok. Kaya aslında yapının ön 
cephesini oluşturuyor, arkasında ise 'bina'nın 
kendisi var. Müzeye, üzerinde— Ortaçağ'dan kalm-a 
hastahanenin de.-bulunduğu. kentin dar; ana 

ı c 5 

caddesinden ulaşılıyor. Kayanın doğa-sını 
tanımlıyor: Bileşken. Soldan, yeraltındaki 
garajlara ulaşılıyor. Orada Ortaçağ'dan kalma bir. 
en yoluvar ki. şu anda asbestosla kapatılmış 
durumda. Bunu, müzenin tek dışsal göstergesi, 
olarak altın kaplayacağız. Böyle, bir tür masa 
dağ olan 60 metre yüksekliğindeki dağın» 
arkasında bir çökerti var. Bu çökertinin içine, 
kayaya gün ışığı getirmek üzere. tavan 
açıklıklarını yerlestirdim. 

Burada kullanılan mimari ve mekansal düşünceler 
toplamacı veya eklemeci bir yaklaşımdan değil, 
çıkarması, eksiltmeci bir yaklaşımdan 
kaynaklanıyor. Yerçekimi temelinde öğeler 
eklemiyorsunuz; bir yüzme havuzunda gibisiniz, 
herhangi bir yöne gidebilirsiniz. Daha büyük bir 
mekâna ihtiyacınız olursa, dağı biraz daha 
delersiniz. Bir oda daha eklemeniz gerekiyorsa”, 
bir delik daha açarsınız. Yarın gideceğim 
Göreme'yi çok merak ediyorum. Sanırım orada 
buna benzer bir yaklaşım söz konusu. 

Eski kentten geldiğinizde müzeye eski kent 
düzeyinden giriyorsunuz. Psikolojik ölçütlere göre- 
yerleştirilmiş gün ışığı kaynakları, klostrofobik 
hissetmenizi engelliyor. Ardından. yukarı düzleme. 
ulaşmak için 35-40 metre kadar çıkıyorsunuz. Çok 
sayıda yapay ışıkla aydınlanan yer var ve yukarı- 
düzeye vardığınızda burada bol gün ışığıyla 
karşılaşıyorsunuz. Müzeyi yukarıdan terk 
edebilirsiniz; hatta yukarıdan girip aşağı da 
inebilirsiniz. 

Herhangi bir biçimi üretmek mümkün. Maliyet _ 
sorunu burada söz konusu değil. Büyükve eğimli 
bir kanal açmakla normal bir dikey ve eşkenar 
alan elde etmek arasında bu açıdan hiçbir fark 
yok. Eğer yapının dışında geleneksel inşaat 
yöntemleri kullanılsaydı, müze çok pahalıya 
çıkardı. Dolayısıyla, eksiltmecilik gibi özel bir 
düşünce burada tüm mekânsal kavram için çok. 

' önemli. Müzenin üzerinde, amfitiyatro şeklindeki 
konferans odası da dahil olmak üzere. eğitim 
mekânları yer alıyor. Kullanılan farklı sistemler 
son derece bütünleşmiş durumda, çünkü benim 
adına "kaya mekaniği" dediğim şeyin yasalarına- 
uymak zorunlu. Çok büyük bir oyuk 
açamıyorsunuz. çünkü açarsanız kayaçöker. 
Boşlukla salt doluluk arasında belli bir oranı 
korumanız gerekiyor. 

Kompleksin tamamı son derece esnek. 
Guggenheim koleksiyonunun bir bölümünü. 
barındıracak: Guggenheim yakın geçmişte-, 
minimal veya kavramsal yapıtlardan oluşan 
Panza çağdaş sanat koleksiyonunu satın aldı ve 
bu müzedeki bazı mekânlar o koleksiyondaki çok 
büyük parçalar için tasarlandı. " 



Kayanın yüzeyini mümkün olduğunca korumaya 
çalışıyorum. Tabii. bu tür bir yüzey her zaman 
sanatın sergilenmesi için uygun olmuyor,. ' 
dolayısıyla bazı belli yapıtların gösterilmesini 
sağlamak için özel çözümler bulmak gerekecek; , 
Class Oldenburg ve Jim Dine, yukarı çıkılan 
yerdeki büyük kayanın oyulmasıyla meydana 
getirilen geniş atrium için bazı yapıtların 
taşarımını tamamlamış bulunuyorlar. Kaya 
yüz'reyinin uygun sergileme fonu Oluşturmadığı 
yapıtlar için özel bir oyuk oluşturup bu oyuğun 
içerisine ikinci bir kutu yerleştiriyorsunuz 
Eşkenar biçimde olan bu kutu, normal bir müze 
odasını andırıyor. 

Burada ortaya çıkan soru, tab,ii bunun bir müze 
yapmak ıçin fazla pahalı bir yöntem olup , ' 
olmadığı. Şu anda, en küçük ayrıntısına kadar, 
yapı maliyetini hesaplamış bulunuyoruz. Birim _ 
olarak ne alırsanız alın, ister metre kare hesabı 
yapın ister metre küp, yeni bitirdiğimiz ve son 
derece ekonomik bir müze olan Frankfurt Modern 
Sanat Müzesi’yle aynı-miktara geliyor. 

Son olarak da, iki hafta önce kazandığım bir 
yarışmadan söz etmek istiyorum. Aşağı 

. AVusturya'nın yeni başkenti için tasarlanan bir 
müze ve kültür yapıları kompleksi bu. Yeni ' 
başkentin diğer yapılarıyla parlamento binasının 
yakınında yer alan bir müze ile küçük bir konser 
salonu ve kütühaneden oluşacak. Geçici sergilerin 
yer alacağı büyük bir sergi salonunun da 
bulunacağı bölge bir kültür bölgesi olarak 
tasarlanıyor. Müze, bir modern sanat müzesiyle, 
bir çağdaş tarih ve bilim müzesi karışımı olacak'. 
Tüm kültürel alanlara tek bir merkezden girilecek. 

Sabrınız için çok teşekkür ederim. 

MARIO Berra 
İki Proje 
(Dia gösterisi ile beraber sunulmuştur.) 

Hiç istemeden ve zorunlu olarak son anda. 
Ankara'daki Sempozyumunuza gelmeme-kararı 
almak zorunda kaldım. Zürih'deki çok öncelikli 
bir proje beni İsviçre'de kalmaya zorladı. Faka-t, 
benimle birkaç yıldır yakın çalışma içinde olan ve 
daha başlangıcından beri “San Fransisco projesinin 
bir elemanı olan asistanım Hugo Früh'nün, 
sempozyumunuzda benim sesim olması'için izin 
istedim. Müzelerin tasarımı ve yapımları 
muhteşem. büyüleyici konulardır ve umuyorum-ki,, 
benim deneyimlerimden. bazılarını anlatmam sizin 
de ilginizi çeker. 

Burada bugün iki pro,].eu-”sunacağım. Biri Sani 
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Fransısco Modern sanat Muzesi için proıe ötekı 
ise Tokyo'da inşa edilen ve adı Watarı—ıım olan 
küçük bir sanat galerisi. 

Önce, San Fransisco'da olduğumuzu düşünelim. 
Benim için anlatmaya buradan başlamak önemli 
çünkü elimde son derece- belli bir alan vardı. Yeni 
müze San Fransisco—kent merkezinin bitişiğindeki 
bellibir alanda inşa edilecek ve önünde açık bir 
alan bulunacak. Bu çok önemli. çünkü müze, var- 
olan, inşa edilmiş bir kentin kıyısında yer alacak 
ya bizim ön cephe yalnız müzenin cephesini 
oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda, yeni 
gökdelen yapılanması tam bu noktadaşçna 
erdiğinden, San Fransisco eski kentinin de ön 
cephesini teşkil edecek. Müzenin önündeki alanı 
karşı taraftan iki ofis binası çevreleyecek. ' 

Alandan kaynaklanan sorunların yanı sıra, 
müşterinin ve müze müdürünün Ortaya attığı 
sorular da söz konusuydu. Müdür en başta bize 
şu soruyu sordu: Müzeyi hangi üslupta ' 
tasarlamayı düşünüyorduk. Fakat ben, San 
Fransisco gibi bir kentte müze yapmanın yalnızca 
bir üslup sorunu olmadığını düşünüyördum. 
Bugün bir müze yapmak, kent için çok önemli 
olacak bir yapıyı oluşturmak anlamına 
gelmektedir. Üsluptan'ötez biz imaj ve yapının 
anlamı ile ilgileniyorduk. U'slup söz konusu 
olduğunda ise, işte, bir kentin nasıl geliştiğini 
bilirsiniz kentle” yakın ilişkisi bulunmayan ve 
daha çok moda üslup akımlarıyla farklı 
malzemelerin denendiği yapılar vardır çoğunlukla. 
Dolayısıyla müzeye güçlü bir ımai vermek önem 
kazanır. Benim kanımca müze yalnızca sanat 
yapıtlarının sergilendiği bir yer değil, aynı 
zamanda kentin kültürel odak noktasıdır. 'Bu 
projeyi tartışırken ben genelde, bugün San 
Fransisco gibi bir kentte müzenin oynayabileceği ' 
rol ile geçmişin kentlerinde katedralin oynadığı 
rolü karşılaştırmaktan yanayım. Insan müzeye 
yalnızca sanat yapıtlarını görmek için gitmez. 
Başkalarıyla karşılaşmak veya buluşmak için, 
düşünmek ve toplumsal bir olayın parçası olmak 
için gider. 

Işin bir başka önemli yönü, çağdaş müzenin 
karma-şıklığına tasarlanan yapıyı son derece yalın 
bir biçimde düzenleyerek cevap vermekti. Müzeler 
yalnızca sanatın sunulduğu yerler değil., aynı 
zamanda ofis olarak kullanılan geniş mekânlar, 
toplumsal faaliyetler için birçok değişik. tür alan 
içeren yerlerdir. Oditorium, kitapçı, eğitimsel alan 
gibi, farklı etkinlikler için mekânlar tasarlamak 
zorundasınızdır. Fazla karmaşıklaşmadan 
doğacak sorunları önlemek amacıyla, yapıyı 
caddeden girilecek biçimde, fakat giriş geniş ve 
açık “bir avluya ya da üstü kapalı bir "piazza"ya- 
açılmak üzere düzenledim. Bu tarz bir gırlş 
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ziyaretçinin yapıya ayak basar basmaz- kendi 
oryantasyonunu kurmasını sağlar. Daha baştan 
her yeri görür ziyaretçi. Binanın içinde yuk-arı 
çıkarken de her bölümün ayrıntılarını 
gözlemleyebilir. Bu giriş,. ayrıca. doğ-al. ışıkla 
aydınlatılıyor. 

Önceki projelerde gördüğüm-üz gibi. bir müzeyi 
tasarlamanın en önemli yanlarından biri ışık 
kullanımıdır. En başta, San Fransisco kentinde 
bol ve çok güzel bir doğal ışığın olması nedeniyle-, 
mümkün olan en yüksek ölçüde doğal ışık 
kullanmaya karar verdik. Galeri mekânında, 
doğal ışığı bu alana dağıtarak veren tavan- 
açıklıkları var. Her ne kadar bazı küratörler veya- 
müdürler yapay ışığın sanat yapıtını göstermede 
kullanılabilecek en mükemmel ortamı 
_olııŞuturduğ-unu düşünüyorlarsa da. ben genelde,- 
yapay aydınlatma gibi laboratuvarda üretilmiş 
çözümlere inanmam. Müzeyi ziyaret eden kişi ile- 
san-at yapıtı arasındaki ilişkinin doğal ışık 
kullanıldığında yoğunlaşıp iyileştiğini 
düşünüyoruz. Ayrıca, böyle bir ortamda. aynı 
yapıtı sabah ışığında, ardından akşam ışığında 
ya da farklı mevsimlerde görmek de işin bir başka. 
boyutu. Tabii, doğal ışık kullandığınızda, bu ışığı 
mümkün olan en iyi biçimde dağıtmanın sistemini-_ 
de gellşnrmek durumundasınız. Böylece resimlere 
düğrudan ışık varmasını önlemiş olursunuz. 

Kapalı piazza'ya bakan ilk sergi mekanı, “yani 
galeri alanı, kutu benzeri bir öğe. Iç duvarlarının 
tamamı hareket edebilen bölmelerden oluşuyor-. 
Temelde bu alan, arzu edilen herhangi bir şekilde 
bölünebilen, duvarları olmayan bir mekândan 
ibaret. Esneklik gereğinin çıkardığı sorunlarla 
uğraşırken, mekânı, şekil (düzgün) açısından olsun 
malzeme konusunda olsun. mümkün olan en nötr- 
biçlminde bırakma çabasını gösterdik. 

Mekansal düzenlemeye gelince, sirkülasyonun 
gerçekleştiği bir kule bulunuyor ve bu kulenin 
ardın-da ofis mekânları yer alıyor. Asma katta 
dağa-l ışık yok. Bu alan fotoğraf çekimi ve. 
kırtasiye işlemleri için kullanılacak. 

Dördüncü kat geçisi sergiler için kullanılacak. Bu 
alan, geniş-. açık bir eşkenar ve farklı sergilerin 
ihtiyaçlarına göre bölümlenebiliyor. Bir tane.-ana 
sirkülasyon merdiveni var. Bur-ada ilginç olan bir 
şey, dördüncü ile beşinci katlar arasında merdiven 
çıkmıyor veya inmiyorsunuz, onun yerine, iki 
yönde ilerleyen basamakları olan bir silindirin 
içine giriyor, sonunda geniş açık alanın üzeri-nden 
geçen bir ”köprüye varıyor ve böylece müzenin ana 
geçici sergi alanına ulaşmış. oluyorsunuz. Ben 
bunun,.yapının en tepesi-nıe“ düğru devinen dikey 
hareketi kesmenin hoş;. bir yolu olduğunu 
düşünüyorum. 

”Bu. projenin bir bu tarihi var. 0 aşamada biraz 
dahafazla paramız ve mekanımız olduğunu- 
zannediyorduk. Ama bu genelde böyledir. 
sonunda hep başta düşünülenden daha az 
bulunduğu anlaşılır. Üç yıl içerisinde yapının. 
boyutları bir miktar küçüldü ve başlangıçta 
tasarladığımın aksine. binanın üzerinde ağaçlıklı 
alan bulunduramayaoağımızı anladık. 

Yapının ana malzemesi tuğla olacak. Bunun tek 
istisnası ışığı dağıtacak olan öğeler. Piazza sıyah“ 
beyaz taştan üretilecek. Merkezi doğ-al ışık 
açıklığının eliptik olması nedeniyle ve bunun belli 
bir uzaklıktan tam daire şeki-inde görünmesiyle. 
ortaya çıkan küçük bir de optik oyun söz konusu. 

Yapının dili güçlü Ve dayanıklı bir dil. Bu tür bir 
kurum için güçlü bir imaj sergilemenin, neredeyse 
grafik bir kişilikte olmanın önemli olduğu- 
düşünüldü. Bu müzenin bir mücevher kutusu ya. 
da bir kale kadar dayanıklı ve güçlü olup, içinde, 0 
duvarlar tarafından korunan incelikli sanat 
nesneleri bulunduğunu düşünmek huş-uma 
gidiyor. Yapının ön cephesi 80 metre 
uzunluğunda. Tuğlalara biraz devingen-lik vermek 
için bunlarla bazı oyunlar yapacağız; örneğin, 4:5- 
derecelik açılarla döndürmek. ışık ve gölge 
oyunlarını dekoratif öğeler olarak kullanmak üzere 
bunları biraz geri çekmek gibi. Yapıyı bezemek 
üzere süslü malzemeler kullanmak yerine. bu 
etkiyi ışığı kulla-narak sağlamayı yeğledik. 

Yapının iç. kısmında ise, galeri mekânları 
birbirinden farklı yükseltilere sahip, fakat hepsi de 
dogal ışık açıklığıyla son buluyor. Bu açıklıklar, 
doğal ışığın içeri dağılarak girebilmesi için 
katmanlardan oluşturuluyor: Camın altında, üst 
duvardaki yansıtıcı, ardından sergi duvarında-ki 
yansıtıcı bulunuyor. Sanat yapıtına ulaş-acak 
doğru ışık oranı bu Şekilde elde ediliyor. 

Tabii bu sistem, bir yapa-y aydınlatma sistemi-yle- 
birleştirilmiş duru-mda. Yapay sistem gizli ve 
yalnızca doğal ışık yetersiz kaldığında 
kullanılıyor. Ayrıca,. belli alanlardaki özel 'sanat 
yapıtlarını aydınlatmak için spot ışıklar da 
kullanılacak. Yapıyı bütünüyle karartmak da 
mümkün ve bu amaçla bir örtme-sistemi 
geliştireceğiz. Sanat yapıtıyla ilişk-ide ışık. anahtar 
durumunu korumaya devam ediyor: Doğal ışığı. 
küllanma şeklini ve tavan açıklıklarını saptamak 
için-aydınlatma uzmanıyla birlikte altı aylık bir. 
araştırma yapmamız gerekti. Sadece bu konu-iya 
altı at sarfetme-nin değeceğine inanıyorduk. 

Müzeden çok dah-a küçük bir alan oluştur-a_n 
Wa'tari-um galerisini gerçekleştirdiğimiz Tokyo'da 
ise ”bambaşka bir durumla karşı karşıyaydık. _ 
Galeri 1990'da yapıldı. Buradaki ana-kına... içinde 

'1 .O .7 



yer,-aldığı kentten daha büyük bir düzenlilik 
sergileyecek bir bina inşa etmekti. 

Burada karşımıza çıkan ilk iş, çevrede yer alan 
'bütün 0 birbirinden son derece farklı yön. 
yükseklik ve malzemeye karşı koyacak güçlü bir 
imajın çıkış noktasını belirlemekti. Tokyo'da 
yapıların hemen hepsi reklam veya tanıtımla 
bezenmiş durumda, ışıklı ya da aydınlatma 
kablolu tanıtım öğeleriyle. Dolayısıyla, reklam- 
panolarına destek olarak algılanmaya-cak bir yapı 
gerçekleştirmek istiyordum. 

Arsa şekli üçgendi; dolayısıyla. yapı önde geniş bir 
cepheye sahipken, her iki yanda da son derece dar 
"sokakların çevrelediği küçük cephelere 
indirgeniyordu. Ön cephe, yapının ana imajını 
kuruyor. Üçgenin en kısa kenarının bu özelliğini 
düzeltmek amacıyla "bir dış merdiven yapıldı. 

Ön cephenin yarı taraflarla ilişkisinin önemi, ön 
Cephenin şeritlendirilmesinde farklı bir ritm 
kullanılarak vurgulandı. Cephe içerisine taşların 
yerleştirildiği betondan oluşUyor. Yapının en 
alttaki iki katında bir kitapçı mağazası bulunuyor, 
üstteki üç kat ise galeriye ayrılmış durumda. 
Yapının gerçek şekli, yani üçgen şekli, içeriden 
gözlemlenebiliyor. Bu durumda. duvarlar büyük 
önem kazanıyor. Sergi alanını azami ölçüde. 
tutmak amacıyla duvarlarda herhangi bir ayrıntı 
ya da açıklık uygulanmadı. Işık girişlerinin. bu 
durumda, ya tepede ya da köşelerde yer alması 
gerekiyordu. Bu sonuncusunun ise sanat 
yapıtlarını aydınlatmada pek işe yarar 
olmayacağı belliydi. Nasıl San Francisco'daki 
müzede yapının biçimi son derece nötr tutuldu-yea. 
burada da renkler çok nötr tutuldu. Zemin 
neredeyse beyaz, duvarlarda öyle. Mekana 
strüktür veren tek öğe tavan. 

Birbirinden farklı tür sanat yapıtlarını 
barındırabilmesi ve. arzu edildiğinde mekânın . 
özelliklerinin değiştirilebilmesi için, mimarın, bir 
galeri mekanını tasarlarken kendini baş kahraman 
olarak görmemesi gerekir. Bu tip projede mimarın 
”her zaman bir adım geride durması ve sanatçıya-, 
küratöre veya müdüre, galeri mekânları 
konusunda kendilerini ifade etme olanağını 
vermesi gerek-ir. 

Gerçi Watari—um 'da tepeden gün ışığı elde. ediliyor 
fakat bunun oranı pek fazla değil, çünkü galeri”; 
sahibi beşinci katı kendi dairesi olmasını 
istiyordu. Böylece çatı, ikametgah olarak 
kull—anılıp kapanmış oldu. 
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RAJ HEWAL 

Kent Profilinde Yapıların Sanat Nesneleri 
Olarak Kullanımı » 
(Dia gösterisi ile beraber sunulmuştur.) 

Üç müze gördükten sonra, gerçekten de. buradaki 
ilk günümüzde yer alan, marjinal alan. 
parçalanma ve Doğu ile Batı arasındaki dialogla 
ilgili olan tartışmalara dönmek istiyorum 

Türk meslektaşlarımızm ve aydınların çoğu Batı 
san’at ibrmlarının egemenliğinden ve bunun kendi 
kültürlerinde yarattığı sorunlardan söz etti. 
Benim kanımca mimari, kaynaklarını kendi 
orijininde keşfetmenin öneminin yadsınamayacağı 
az sayıdaki birkaç sanat alanından biri. Burada 
söz edeceğim bazı işler doğrudan bu konuyla ilgili. 
Mimari açıdan ise, bu alanda geleneksel Hint 
mirasıyla kurulan ilişkiden söz edip, ayrıca son 
beş-altı yıl içerisinde gerçekleştirdiğim bazı 
yapıları anlatacağım. Bu yapıların çoğu, tarihsel. 
bir kent olan Yeni Delhi'de gerçekleştirildi. Yeni 
Delhi'nin 1500 yıl geriye giden bir tarihi var. 
Hindistan'ın kuzeyinde. bizde, iklime göre yapı 
inşa etme geleneği egemendir. Ceselmer adı 
verilen Racistan kentine baktığınızda, bunun Sıcak 
ve kuru bir iklimde yer alan bir kent olduğunu 
görürsünüz. Surların tepesinden baktığınızda. 
kentin sokak planı görülmez bile. Kale ise sizin 
buradaki Ankara Kalesine çok benzer. Evler ' 
öbekler halinde durur ve çatılar manzaranın da 
tasarımın da en önemli iöğeleridir çünkü insanlar 
çatıları açık havada uyumak ve başka amaçlar— 
için kullanırlar. 

Yeni Delhi'de inşa edilen modern ikametgahlar 
genel olarak geleneksel tasarımın kullandığı 
öğeleri uygularlar. Evlerin iç avluları bulunur ve 
kam-usal yapılar tüm kenti ağ gibi dolaşan yaya 
sokakları boyunca dizilidirler. 

Bu gördüğünüz, Lahor'da 17. yüzyılda yapılmış 
olan surlar. Surların içindesaray komplek,3i_,_bazı 
önemli yapılarla surların içine inşa edilen .tüm 
yapı kompleksi yer alıyor. Böyle bir kalenin temel 
tasarım öğeleri, yerleşim açısından olsun kent 
planlaması açısından olsun, bugün hâlâ bizler için 
önemli birtakım dersler içeriyor. 

Bu da,-aynı kentin bir minyatür resmi. Kenti 
çevreleyen surlar. saray kompleksi ve evler. 

Bu da Asya Olimpiyatları Köyü'nden bir ayrıntı.. 
çevre yolundan girilen otoparkı, merkezi 
meydanlardaki yaya bölümlerini ve binaların 
ara-sında dolaşan yolları görüyorsunuz. Burada 
bir mekanlar hiyerarşisi var. Ortak kamusal 
alanlar. insanların birbirleriyle karşılaştıkları 



caddeler. 

Ayniplandan birbaşlia ayrıntı.. Yay'a caddesini V33? 
otoparkı gösteriyor. Burada, sanırım, hem 
Lahor'un hem de Tacistan'ın sunduğu model ve 
fikirleri yakından izlemiş olmama'rağmen 
otomobil parkı ya da yapılara kolay ulaşma ve 
itfaiye kuralları gibi çağdaş birtakım sorunları 
çözme çabalarını da gözlemlemek mümkün. 

Bu da. köyü boydan boya geçen yaya yollarından 
birinin görünümü. Çatı teraslarının yapıları 
birbirine bağladığını görüyorsunuz. Bu, temelde. , 
iki katlı bir oluşum, üzerinde, konut için kullanılan 
ikişer kat daha bulunuyor. Bu da.,Jelselmer'de bir 
cadde. Birçok Asya kentindeki caddelerin aksine. 
bunun avantajı bir tür mikro—iklim yaratmaktı. ._ 
Gün boyunca çoğu zaman cadde gölgelik ve son 
derece kentli bir duygu Veriyor insana, çünkü 
insanların birbirleriyle kaynaşmalarını mümkün 
kılıyor. Yolun en sonunda farklı alanları 
tanımlayan bir tür cümle kapısı var. 

Delhi'deki köydede buna benzer, en azından 
kısmen gölgelik bir sekak düzeni tasarlamaya. 
çalıştık. 

Bu da Je'selmer'de genel giriş kapısı ve kentin 
mekânsal olarak farklılaşmış bölgelerini 
tanımlıyor. Asya Oyunları köyünde bir dizi böyle 
genel giriş kapıları oluşturduk ve. bunlar, asal 
kentsel yapı bölgesi içerisinde bir tür noktalama 
isaretleri görevini yerine. getiriyorlar. 

Bu da, tekrar, Racistan'dan bir minyatür. Iran'da, 
hatta, izninizle, Türkiye'de yapılan ıninyatürlerden 
herhalde çok farklı değil. Burada çatı hattının 
neredeyse. çatıyla bir olduğunu ve belirgin bir 
kentlilik özelliğine rağmen kentlerin büyük ölçekli 
ortamlarında bulunmayan türden dar yaya yolları 
görüyorsunuz. 

Benim yapmaya çalıştığım şey. işlevsel öğelerden 
öd ün vermeden bu değerlerin bazılarına. geri 
dönmekti. . 

Köyde, içerilerindeki avluları çevreleyençatılar 
görüyorsunuz. Bu çatılar, yapılar arasında bir tur 
yaya omurgası oluşturuyorlar. 

Bu ise, binanın öğelerinin ne şekilde 
birleştirildi—ğini ve mekanların nasıl 
oluşturulduğunu gösteriyor. Gördüğünüz, temel,. 
öğe. Bu öğenin yanlardan, önden ve yukarı 
düzlemlerden, aşağıda- kalan kısımlar-dan öteki 
tar-aflarla nasıl kaynaştırıldığını da 
gözlemleyebilirsiniz. 

Plan, aşağı yukarı beşyüz ünite için. yapıldı. 

Birbirinden farklı görünüm sunan birkaç değişik 
şablon geliştirmeye çalıştım. Konut alanındaki 
sorunların başlıcalarından biri de genelde tek 
parça. kütlesel blokların tekrarı olmuştur. Burada- 
.gördüğünüz çalışma, bu sorunun üstesinden 
gelmeye çalışmış bir tasarıma dayanmaktadır. 
Fakat aynı zamanda, tekrarlanan ünitelerin 
sağladığı. birbirlerine bağlanmalarındaki . 
kolaylıklar gibi, bazı avantajları da kullanmaya- 
çalışmaktadır-. 

Fatapcsikri'nin ünlü avlularından biri. Söz . 
konusu yer, Hindistan'ın, hatta diyebilirim ki,. 
Asya'nın, en önemli komplekslerinden birini 
oluşturuyor. Birbiriyle bağlantılı bir dizi avludan- 
oluşuyor. Sarayın ünlü avlusu. Bur-ada açıkça 
görülebilen bir şey. avlu oluşumunun işlevi: , 
Insanların buluşması, gölgelik yaratmak gibi 
işlevler. Son derece sıcak bir iklimde çok yararlı 
bir mekân oluşturuyor. Ayrıca, bu alana açılan 
pencereleri bulunan bir dizi oda da var. 

Bu da yine bir minyatür resim, ama bu seferki 
Laknau'dan. Söz konusu minyatür, perspektifin 
kurallarını yerine getiren çok az sayıdaki ' . 
minyatürden biri. Üzerleri kapatılmış mekânları 
Ve çatıların ne derecede kullanıldığını burada 
görebiliyorsunuz. 

Tüm bu fikirlerin toplamı, beni birkaç proie 
yapmaya itti ki. .Bu. Delhi'de bulunan bir medy-’a 
binası. Içerisindebir havuz bulunan merkezi bir 
avlusu var, sonra bir aVlu daha geliyor. — , 
Dolayısıyla yapı, iki avlunun çevresinde kurulmuş 
durumda. Çatı teraslarıyla geçitleri. tasarımın 
önemli öğelerini oluşturuyor. Bu ağaç önceden 
vardı. Bu yapıyı ben daha en başında medrese 
tarzında düşünüp ele aldım. Medrese, yani _ 
geleneksel tarz okul, iran ve Türkiye'de olduğu 
gibi Hindistan yarımadasında da vardır. 

Bu yapının işlevi temelde bir medya okulu - 
oluŞ'turması. Büyük bir stüdyosu, bir teleVimJOIlı 
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bir kafeterya giriş katında yer alıyor. 

Geleneksel mimarinin bazı öğelerini vurguluyor 
olmama rağmen, yapıların mantıksal ve strüktürel 
bir tarzda gerçekleşmelerini, işlevsel açıdan doğru 
olmalarını da önemsiyorum. Diyebiliriz ki, her iki 
yönü birleştirmeye çalışıyorum. Bu, son derece 
basit bir strüktürel sistem. Burada gördükleriniz-,. 
iki büyük televizyon stüdyosu. Far edeceğiniz 
gibi, binanın seminer odalarıyla tartışma - 
sınıflarına ayrılmış küçük bir alanı var-. Fakat. 
hepsinin paylaştığı ana nitelik, strüktürel bir 
sistemin parçaları olmalar-ı. Bu söz ettiğ-im, 
geleneksel Hint mimarisinin esa-stasarım 
konus-unu olusturur; bü. küllü da... strüktürün 
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tasarımsal ve: fonksiyonel öğelerle işlenmesidir.—. .. . 

Burada gördüğünüz, küçük, giriş avlusu. 
çevresindeki galeriyi de görebiliyorsunuz. 

Girişin bir görünümü. Küçük bir kapı, bu yapının- ' 
çocukların görsel-işitsel malzemesiyle ilgili bir 
medya okulu olduğunu simgeliyor. 'Burada 
gördüğünüz ise, küçük bir havuz içeren açık bir 
mekân. 

Gelen ziyaretçileri ana avluya sokmak 
iStemediğinizde bazı açık toplantılar için 
kullanabileceğiniz giriş bölümü. 

Bina pekiştirilmiş beton sütunlarla yapıldı Ve. bu 
sütunlar gizli değil, görülebiliyorlar. Tuğla olan 
duvarlar ise kumtaşıyla bezendi., Bu da, sahne Ve 
balkonlarıyla, bir amfitiyatro. Ağaç, yapının 
tasarımında rol oynayan en önemli öğelerden '_ 
birini oluşturuyor. 

Balkonların yerleştirilmesinde, karşı tarafa 
bakmak için belli noktalar odak olarak alındı. 
Televizyon ekiplerinin bu balkonları bazı olayların 
çekiminde kullandıklarını görmek beni çok ' 

_ sevindirdi. 

Burada gördüğünüz ise. her iki avluyu da içine; 
alan bir bakış hattının. yapının iki. ucu arasındaki 
aks çizgisinin Vurgulanması. 

Bu da, saray kompleksi içerisindeki bir terasın 
tanımlanma mekanizması. Bu diaları 
göstermemin nedeni, sütunların, malzemenin 
kullanımı ile, avlu ve iç teraslarla olan bağlantıları 
göstermek. . 

Şimdi daha küçük çaptaki bazı öğelere göz atalım. 
Ben bizimmimarimizin gelenekselolarak son 
derece zengin olduğuna inanıyorum. Bir bakıma. 
heykel ile mimari arasındaki ilişki geleneksel 
Olarak çok yakın olmuştur. Belli bir açıdan 
bakarsanız, benim, modern malzeme, modernyapı 
tarzlar-ı konularında büyük bir samimiyet ve 
dürüstlükle davrandığımız, hatta bunlarla 
yenilikçi bazı adımlar attığımız, fakat öte yanda 
da. neredeyse heykelsi olabilen bir duygu ' 
malzeme dokusu ve de mekân kullanımıyla belli 
örtme ve saydamlık araçlarını kullanarak belli _ 
tarz bir ilişki yaratmanın mümkün olduğu bir dil 
aradığım söylenebilir. 

Taşı doğal bir biçimde. kullandık. Taş halen Kuzey 
Hindistan'da bulunabilen en ueuz malzemelerden 
biri. . - 

Bu da, Afganistan' da Kabul kenti. Bizde Hint - 
yarımadasında burada gördnğunuz ozellıklerı _ 

içeren çok sayıda köy bulunuyor. Bunu sıze 
göstermeye çalışmamın nedeni, bu bölgede çok 
kar olması. Bana öyle geliyor ki modern 
mimarinin en başarısız olduğu konulardan biri.. 
uyum sanatını yitirmiş olmamız. Bu gördüğünüz 
köyde her yapı ötekinden ayrı ve öznel, fakat. 
bütünü hep birlikte ele aldığınızda da 
okuyabiliyorsunuz. Aslında, tekil öğe ile bütün 
kütle. arasındaki dialog bir süredir aklı—mı 
çelmekteydi ve sonunda bu temelde bir çalışma- _ 
yapma fırsatını buldum. 

Burada gördüğünüz, Belki de bir kompleks. Ulusal 
Imünoloji Enstitüsü. Bunlar da Enstitü' ye ait üç 
konut alanı. 

Şurada konutlara ayrılan alanı görüyorsunuz. 
Buradakiler araştırma laboratuvarları; burada 
doğurganlık denetimi üzerinde ciddi birtakım işler 
yapılıyor. Bu da seminer kompleksi --bir 
oditoryum, toplantı odaları 've bir kulüp odası.. 
”Sonra bu, özel konut alanlarıyla yapının 
akademik, araştırma alanları arasındaki bağlantı 
mekanı . Her yapının kendine ait bir iç avlusu var-. 
Farklı düzeylerde birbiriyle bağlantılı olan bir dizi 
özel kapalı alan ile tekrar ana akademik yapının 
içerisinde yer alan geniş bir avlu. 

Buradaki düşünce. her yapının farklı bir işlevi 
olmasıydı. fakat ben yine de her yapının tekil 
olarak ele alınmasını sağlarken tümünün tek bir 
bütünsellik halinde de ele alınabilmesini 
sağlamaya çalıştım. 

Bu da merkezi alan. Ayrıca, bitkilerin, yeşilliğin. 
ve kayalardan bazılarının binayla ilişkili 
olmalarını istiyordum. Binanın yapıldığı alan 
Güney Delhi'de açık bir araziydi. Ana fikir 
buranın, neredeyse manastır geleneğinde, 
araştırma yapmak amacıyla birlikte çalışıp 
yaşanılan bir öğrenim ve yaşama kalesi 
oluşturmasıydı. Esin kaynaklarımdan biri budur. 

Paravanlardan birkaç ayrıntı. Strüktürün son 
derece açık bir biçimde ifade edildiğini 
görüyorsunuz; sütunlar, kirişler hep açıkta; fakat 
“vurgulamak ıçin kırmızı kumtaşıyla ördüm. Tüm 
çabalara rağmen beton iklime dayanıklı kılınması 
güç bir malzeme. Bir iki yıl içerisinde sorunlar . 
çıkarmaya başlıyor. Dolayısıyla, burada 
gördüğünüz yapıları hem kırmızı hem de gri 
kumtaşıyla' giydirdim." Fakat bu paravanlar, 
bu desenler ve Hint yarımadasında adına " call 
dediğimiz bu gördüğünüz öğeler tasarımın son 
derece-önemli unsurlarını oluşturuyorlar. Fakat. 
bunlar aynı zamanda, yeni bir tasarım sözlüğünü 
de teşkil ediyorlar. Renkler olsun, burada 
kumtaşından üretilmiş kafes ın0tifi ya de yerinde 
konumlanmış beton paneller olsun, tüm bu öğeler 
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ilk defa burada kııliaııılıycriar. 

Burada. kompleksin farklı eksenlerini 
görüyorsunuz. Buradaki, seminer kompleksine- 
yönelen diagonal bir eksen. Avlulardan, aynı 
yapıya doğru giden merdivenlerden bir başka 
eksen geçiyor ve bunların arasındaki ilişkiyi 
görüyorsunuz. Buradaki ana düşünce. merkezi 
eksen kullanmayıp. bireyin, tüm alanı kesip son- 
kertede çevredeki doğaya yönelecek öznel bakış 
hatları kurmasını sağlayacak bir dizi eksen 
uygulamaktı. Merdiven bölmesine geçtiğiniz anda. 
avlu bu şekilde oluyor. Şuradakiler, farklı 
düzeylerde konumlanmış çatı terasları. Plan 
dahilinde, konutların teraslarından ve küçük 
deliklerden anneler aşağıda oynayan çocukları 
izleyebilirler. Teraslar yalnızca çamaşır kurutmak 
Ve benzeri işler için değil, fakat aynı zamanda”.“ 
yazın uyumak için de kullanılıyor. 

Bu merkezi alan. Tüm konutla-r bu merkezi alanın 
çevresinde öbekleniyor. 
Bu durumda söz konusu olan eksen akademik 
alanların birinden geliyor ve gördüğünüz geçit. 
çevresi kapalı bir alanda yer alan yeni bir 
kafeterya ile ilintili. Araştırma personeli akademik 
araştırma binasında hiçbir şekilde bir kantinin yer 
almasını istemediler, çünkü yiyeceklerin 
kokusunun araştırma alanlarına yayılacağından 
endişelendiler. Bu nedenle., kafeteryayı ayrı tuttuk 
”ve bu ayrımı bir tasarım öğesi olarak ele aldık. 

Taşlar önceden vardı. Binanın karşıdan görünüşü, 
geleneksel Iran ve benzeri mimariyi bilen kişilere 
çok tanıdık gelecektir. Giriş bölümü belli bir 
tasarım nesne ya da öğesi-nde odaklaşıyor ve ben 
”bunu farklı bir tasarım dilinde gerçekleştirmeye 
çalıştım. 

Burada, var olan çeşitli kapalı mekanların 
birbirleriyle olan ilişkisini --görüyorsunuz. Ana 
düşünce birbiriyle bağlantılı olan ve birinden 
ötekine geçtikçe biı tür sürpriz gibi gelen bir dizi 
avlu gerçekleştirmekti. 

Bilimadamlarına ayrılmış olan kompleksie 
amfitiyatro olarak kullanılan bir başka. avlu. 

Burada ise. konut kompleksinin bazı ayrıntılarını. 
pencere yapıları ile paravanların hem güneşi 
kesmede fakat aynı zamanda benzeri geleneksel 
öğelerle ilişki kurmada nasıl kullanıldıklarını 
görüyorsunuz. 

1 1 1  

Açık OTURUM. 
Katılanlar: 
Haluk Pamir 
“Erika Billeter 
Hans Hollein 
llber Ortaylı 
Ömer Madra 
"Rae-P Buluç. 
Mehmet Ozdoğan, 

ERIKA BILLETER 

Bu sabah bizlere burada modern maze-111111131131 
alanında gerçekleştirilen en güzel örneklerden 
bazıları gösterildi. San Fransisco müzesi. 
“müdürlerinin günün'birinde. sergilerini 
gerçekleştirmede kullanabilecekleri "ideal müzeye. 
kavuşacakları umudunu Veriyor. 

Fakat bu her zaman böyle olmaz ve modern müze 
mimarisinde sık sık müthiş tehlike ve tuzaklara 
düşüldüğünü görmek mümkündür. Dolayısıyla 
bugün ben biraz şeytanın elçisi olup bu tür 
modern mimarinin biraz tartışılmasını sağlamak 
istiyorum. 

Geçtiğimiz on on beş yıl içerisinde Avrupada... 
fakat öZellikle Almanya'da birçok yeni müzenin 
yapıldığına tanık olma mutluluğuna eriştik. Öyle 
ki, bir noktada. bu müzelerin kültürel peyzaj 
içerisinde mantar gibi bittikleri izlenimine 
kapıldığımı anımsıyorum. Sanırım, sanata daha 
çekici bir konut sağlama gereksinimi duyuluyordu. 
Fakat aynı zamanda tabii. halkı daha büyük 
oranlarda cezbetmek de gerekiyordu. Yapılan yeni 
binalarda halk çok önemli bir rol oynuyor: Bazen 
sanat yapıtlarını görmekten çok binayı görmeye 
bile geliyor. Örnek olarak, Paris'deki Pompidou 
Merkezi'ni alınız: Ziyaretçiler için Eyfel Kulesi 
kadar çekici bir yapı bu ve turistik mönüde 
kesinlikle yerini almış durumda. 
Koleksiyonunu, ünlü Ingiliz mimar Sterling'in 
tasarladığı son derece çekici yeni yapıya 
taşıdığından beri Stuttgart'daki Ulusal Galeri'yi 
ziyaret edenlerin sayısı iki katına çıktı. Sterlin—g 
ve müzesinin açılışıyla ilgili bir söylenti dolaşıyor 
ortada. Doğru mu. bilmiyorum. ama deniyor ki. 
Sterling, halkın mimariyi hissedip takdir 
edebilmesi için açılışın sanat yapıtları taşınmadan 
yapılmasını istemiş. Burada benim açımdan bir 
soru işareti söz konusu. 

Bir-müze, sanat yapıtının bir işlevi veya türevi 
olarak yaratılır ve bu gerçeğin tekrarlandığmı bu 
sabah birkaç kere duyduk. Fakat günümüzde.- 
bugün bize sunulan örnekler arasında 
bulunmayan, bunu 'tam tersini teşkil eden müze 
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mimari örnekleri de mevcut. Buradaki tehlike. 
sanatyapıtının paketinin kendisinden daha çok. 
önem kaz-anması. Doğal olarak. mimarın bakış.. 
açısından, bu son derece normal bir şey. Mimarlar 
için yapı, insanın müzeye girdiğinde ilk-gördüğü 
şey ve dolayısıyla en önemli şey. Çoğu kez- 
yapının kendisini de bir sanat eseri kılmada 
mimari kart vizit görevi görüyor. Herhalde 
Guggenheim Müzesi, müze olgusunun anlamını- 
değiştiren ilk müze yapısıdır. Guggenheim, _Frank 
Lloyd Wright adına yapılan bir anıt halini 
almıştır. Eğer o yapı, sanat yapıtlarının, 
koleksiyon ve sergilerinin sunulması için yapılı-nış- 
olmasaydı, bunda hiçbir sorun olmayacaktı. 
Hepimiz-, Guggenheim'da bir sergi gezmenin ne 
kadar zor olduğunu. özellikle b_ir resim asmanın , 
ne kadar karmaşık olduğunu biliyoruz. Ben bu 
deneyimi geçirdim. 

Aynı şey Berli'n de Mies van der Rohe' nin yaptığı 
Ulusal Galer,i () çok güzel ve uzun bir yaşamın 
sentezi olan cam yapı için de geçerli Ancak () 
yapı içerisinde resim sanatını'sunmak son derece” 
riskli bir şey. Müzeyi, metropoliten veya kentsel 
çevre içerisinde g_öz kamaştıran bir gerçeklik 
olarak kurma fikri yeni bir fikir değildir: 1814.110- 
1830 arasında klasisist mimar Leo van-K100861110 
yaptığı Gliptotek'i (Munich) hatırlayın. 
Zam-anının ruhunun bir sembolü —-sarih. saydam 
ve yalın. Fakat ardından önemli yapılar geldi-: 
Viyana'daki Kunsthistorisches Museum [”Sanat- 
Tarihi Müzesi], örneğin. Tutku dolu ve son derece. 
etkileyici bir yapı. Sonra, hiçbir zaman 
gerçekleştirilmeyen ama projesini Otto Wagner'in 
hazırladığı Kaiser Franz Joseph Stadt Museum. 

Burada karşımızda. müzeye sanat için sanat 
. boyutu veren bir şeyin başlangıcı var. Bugün. 

hepsinde de kendi adlarına konuşma eğilimi 
görülüyor. Birinin belirtmiş oldu-ğu gibi, 
katedrali-erin önemlerine sahipler. lstediğimiz bu 
mudur? Bir müze yöenetmeninin hayalinde müze-, 
mükemmel ışık alan bir kutudur. Sanatçıların 
akıllarındaki de bundan pek farklı değildir. yalnız 
bir de, bu kutunun yeterli ve işleriyle organik 
ilişki içerisinde olmasını beklerler. Ben yirmi yılı 
aşkın bir süre böyle koşullarda çalıştım, Zürih 
Kunst-haus'da. Bu müze 1910-1930 yıllarında 
Moser tarafından yapıldı; sonradan, yalın bir 
kutudan başka hiçbir şey olmayan bir sergi Salonu 
eklendi. Ancak, bu kutunun içerisinde her şeyi 
yapabiliyorduk. Her sergi bambaşka bir olay 
oluyordu ve bu sabah mesiektaşımız Bay Baz'ın- 
söy-lediklerinden anladığımız kadarıyla. kendisi 'de. 
ayın şeyin peşinde. 

Zürih' den Sonra Lausanne' a geçtim 19. yüzyıl'ın 
sonundan kalma bir yapıya. Dış gorunüşu 
muhteşem bir fecılıkteydı (yapıya duğun pasta'sı' 

adını takmıştık). fakat: yüksek tay-anları ve zen-ital 
aydınlatmalarıyla geniş ve sade sergi odaları 
mükemmeldi. Ben bu odalarda neredeyse 
yalnızca 20. yüzyıl sanatıyla çağdaş sanat 
adeterdim ve sizi temin ederim ki, sonuçtan 
memnun kalmayan sanatçı olmadı. Yapıtın önem 
kazandığı bu durumu hepsi de çok seviyorlardı. 
GeorgBaselitz olsun Beuys olsun, çağdaş 

- yapıların yanında tümüyle demode duran bu eski 
mimariyi pek çok seviyorlardı. 

Sen-unda, Bonn'daki B.undeskunsthalle'—yi [Federal 
Devlet Müzesi] ziyaret edip müze mimarisi 
alanındaki en yeni yapıyı gördüğümde bunların 
şıklıktan ne kadar uzak yapılar olduklarını 
anladım. Eğer bugün sanat ve toplum üzerindeki 
düşüncemizde bir hata söz konuSuysa, Bonn daki 
bu yapı 0 hatanın somutluk kazanmış biçimidir. 
Benoilliğe, iktidara ve müzenin yerine getirmesi 
gereken işlevin yanlış anlaşılmasına adanmış bir 
anıttır o yapı. Müzenin strüktürünün bir hizmet 
görmesi gerekir. Bizim Almanca'da dediğimiz gibi. 
müze bir "hizmet mimarisi"dir. Bu müze öylesine 
bir" iiyaskodur ki, ona akıtılan para miktarını 
gördüğümüzde yapabileceğimiz tek şey başka 
mimarların bu yapıdan ötürü hayallere 
kapılmayacaklarını ummaktır. Hemen yanında 
duran Kunst Museum'a [Sanat Müzesi] 
cüceleştirecek derecede bir iktidar gösterisi. 
Iktidar ve egemenliği öylesine dev gibi ki. 
çevresinde ne olup bittiğini hissedemiyorsunuz _ 
bile. Fakat kimin iktidarını işaret ediyor bu yapı?- 
B.onn'daki devletinkini mi'-? Ben. iktidar teşhir 
etmek için bir müze binası yapılmasının gerekli 
olduguna inanmıyorum, özellikle de siyası iktidar. 
Bu geçmişe ait olan bir şey fakat ben bu konu 
üzerinde durmayacağım. 

Yapının içine girdiğinizde ise. hiçbir yön 
duygus-una, sizi nelerin beklediğine dair bir 
duyguya sahip olamıyorsunuz. Lüks bir 
süpermarket gibi. Fakat belki de, bugün bazı 
müdürlerin görüşlerine göre sanat göstermenin:- 
yolu bu. Bilemeyeceğim. Belki deben çalıştığımı 
söylediğim binalar kadar demodeyim. 

Bana en çok sevdiğim müzenin hangısı olduğunu 
sorarsanız, size bunun hâlâ Köpenhag 
yakınındaki, deniz kenarında konumlanmış olan 
Louisiana olduğunu söylerim. Doğanm genişliği 
bu yapının ta içine kadar giriyor. Bir müzede. 
bundan başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur; bu 
kadar. Teknik donanımı insanı hayrete düşürecek 
nitelikler taşımıyor, ”fakat sakin ve duygu dolu bir 
yapı. Ben., Marcia Tuoker'ın düşlediği tip müzenin- 
en önde gelen hayranlarından değilim. Kendisinin. 
halkla kurduğu ilişkiler alanındaki emeklerini çok 
seviyorum, fakat müzenin kendi strüktürü ' 
içerisinde bir müze olarak işlevsellik kazanması 

'1 l 2 

r111
1“. 



gerektiğini düşünüyorum. Müze ne bir balo' 
salonudur. ne bir sinemadır. ne de başka bir 
şeydir: müze sadece bir müzedir. görmek, 
hissetmek ve anlamak üzere gittiğiniz bir müzedir. 

Mekânı ,"sanat yapıtını yaratması gereken bir 
şeyle kişisel bir dialog arayışı içerisindesinizdir. 
Yeni ve son derece zekice yapılmış müzelerin 
çoğunda sanat yapıtı mimarinin ihtişamını ilân 
eden bir hizmet öğesi durumunda bulunuyor. 

“nane HOLLEIN ' 
Doğrudan 'bana hitap edilmedi ve tabii ki. aslında 
buraya davetli olan fakat Son anda gelemeyen 
”Gustav Peichl adına ceVap vermem de mümkün 
değil. Kendisi size Kunsthalle'yi gösterip Bayan 
Billeter'in eleştirisini yanıtlayabilirdi. Ben öteki 
mimarlar' ıçin sorumlu değilim. Sadece kendim 
için sorumluluk taşıyorum. ' 

'Ancak. bazı temel noktalara dikkat çekmek 
istiyorum. Burada tartışılan konu, mimarinin mi 
sanat yapıtına egemen olduğu, yoksa bunun 
tersinin mi söz konusu olduğu. Ben, iyi bir sanat 
yapıtının herhangi bir çevrede kendi ayakları 
üzerinde durabileceğine inanıyorum. Fakat bazı” 
çevreler vardır ki, sanat yapıtının durumunu 
iyileştirir. Müze alanında yaptığım işlerde ben 
bunu sağlamaya çalıştım. ' 

_Bana'öyle geliyor ki, bazı konular fazla 
başitleştirilerek ifade edildi' New York'daki 
Guggenheim genell'ikle eleştiri için ana hedeflerden 
biridir ve gerçekten de, bunun o yapıya yaklaşma 
yollarından biri olduğunu düşünüyorum. Birkaç 
yıl önce Guggenheim'daki büyük sergisini 
_gerçekleştirdiğinde bu konuyu Beuys ile 
konuşmuştuk. Beuys'a, kendisini bu dereceifade 
eden bir mekânda sergilemenin biraz tedirgin edici 
olup olmadığını sormuştum. Eğimli zemini ve bu 
yapı eleştirilirken belirtilen“ ve de suçlanan diğer 
özellikleri, yapının iyi bir sergi mekânı olmadığı 
türündeki tezleri sormuçtum kendisine. Dedi ki,, 
"Tamamen tersine. tüm bu özellikleri bir tür dürtü 
olarak, üzerinde düşünülüp kararlar verilmesi 
gereken ilginç konular olarak görüyorum. 
Yapıtlarıma ek bir boyut katıyor bina, örneğin, 
yapıtlardan birini o eğimli yolun üzerine koyarsam 
eğim yapıta yepyeni bir dinamik getiriyor ve bu 
durumda altına destek koyarak yapıtı tekrar tam 
yatay pozisyona getirmenin daha iyi olup 
olmadığını düşünmek zorunda kalıyorum. 
Dolayısıyla, yapıtımla olan ilişkimde bana yeni bir 
yüzleşme boyutu sağlıyor ve bu da benim için 
değerli çünkü benim önümde bu konuları açan 
bina bir başyapıt." 

l 1 '3 

Şimdi Guggenheim' ın yeniden açılışında- yapı 
sonunda, en baştan tasarlanan haline 
getirildiğinde yapılan açılışta—- düzenlenen sergiye 
baktığınızda, bunun sonderece ııyıimlu bir nesne 
olduğunu görüyorsunuz. Doğal olarak, duvarlara 
asılan resimlerle ilgili b*ir'sorun var, ama benim de' 
burada görevim New" York'daki Guggenheim ı 
savunmak değil. Guggenheim' ı müze mimarisinde 
bir örnek olarak alsaydım, yaptığım müzeler 
Guggenheim' a benzerdi. 

Bence nötr mekân diye bir şey yoktur. Eğer bazı 
sanatçılar (ki ben birçok sanatçıyla konuşup 
birlikte çalıştım bugüne kadar) kübik mekânın 
nötr mekân olduğuna inanıyorlarsa o zaman 
derim ki, küp daireden veya üçgenden daha nötr 
bir şekil değildir. Bu 'son derece yanlış bir tanım. 
Küpün daha nermal bir şekil olduğunu düşünen 
19. yüzyıla veya onun hemen öncesine olan 
yakınlığımızdan ötürü biz kübik şeklin daha nötr 
olduğunu düşünebiliriz, tabii. Bu da aynen 
ressamların bir zamanlar bir resmin dikdörtgen 
şeklinde olması gerektiğini düşünmeleri gibi bir 
şey olur. Fakat bugün artık birçok sanatçı bu. 
kategorilerle düşünmüyor. Kısacası ben. nötr 
mekân diye bir şeyin varlığına inanmıyorum. 
Karakteristik mekânlar tabii ki vardır ve bu 
karakteristik mekânlar yüksek niteliklere sahip 
olurlarsa, “yüksek nitelikli sanat yapıtıyla karşılıklı 
olarak birbirlerini olumlu bir anlamda etkilerler. 

Bayan Billeter'ın Jim Sterling'le ilgili olar-ak 
anlattığı hikayeye gelince (ve ne yazık ki, Jim 
Sterlin-g öldü, dolayısıyla cevap vermesi mümkün 
değil). ben. örneğin, hiçbir şekilde yaptığım ”bir“ 
müze binasının boş olarak açılmasını istemezdim 
çünkü yapılarımı daima sanat yapıtıyla dıalektık 
bir ilişki içerisinde tasarlarım. 

İLBER ORTAYLI 

Müze, birtakım eski gerçek parçaların veya 
çağdaş, kültürel unsurların, güzelliğe hitap eden 
eserlerin yani eski kelleksiyonların toplandığı bir 
mekândır. Bunun dışında, bazı tabii örneklerin, 
mineraller, çiçekler, kelebek gibi şeylerin toplantığı 
kolleksiyonlar aslında çok eskidir. Bunlar sadece" 
Yunan, Roma devri değil, daha önceki devirlere de 
uzanmaktadır. Mezopotamya, Mısır tarihinde bile 
bu gibi kolleksiyoncular bilinmektedir ve bu 
yaygın bir gelenektir. Vakıa, bizim kültürümüzde 
bu tip toplamaların, bu tip kolleksiyonların çok 
azı yakın zamanlara kadar gelebilmiştir. Ama, 
Avrupa ile benzeyen taraf, kitap koleksiyonculuğu, 
eski kitapların toplanmasıdır ki, o konuda ' 
biliyorsunuz Türkiye'nin eski yazma kü,.tüphanelerfl 
sadece Arapça, Farsça değil, Topkapı'da olduğu 
gibi bir ölçüde Slav ve Bizanten kaynakları 
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yazmaları da barındırmaktadır. 

Müze tabiri için Diderot'un meşhur __ 
ansiklopedisinde şu tabir kullanılmaktadır: "Bu, 
sadece kralların ve benzeri soylu kişilerin kapalı’ 
kolleksiyonlarını değil ve fakat, halka açık bir 
şekilde birtakım eski kolleksiyonların, kıymetli 
eserlerin teşhir edildiği yerler olmalıdır." 

Nitekim, Fransız lhtilali bu ans-ikIOpedisyen 
geleneği takip etmiş ve ilk etapta De Consiler 
dönemde Louvre Sarayını halka açık bir müze- 
haline getirmiştir. Müzenin ismi de hepinizin 
malumu olduğu gibii Museum diye Latincebir 
tabirdir. Fakat, Fransızlar için telaffuzu güç 
olduğu için müzeye çevriliyor. 

'Şimdi, demek ki burada müzeden kasıt, daha 
evvelden beri toplanan birtakım zenginliklerin, 
birtakım estetikeserlerin, birtakım eski eserlerin 
veya birtakım doğal koleksiyonların artık 
kamuya, geniş insanlara açık bir şekilde teşhiridir. 
Bu önem kazanmaktadır. 

Bu anlamda bir müzecilik Türkiye'de de 19. 
yüzyılın işidir. Ve bu giderek bir bakıma 
medeniyetlerin yağmasını da birlikte 
getirmektedir. Yani, Rönesans Italya'sı ilk etapta, 
giderek Yakın Doğu, giderek Uzak Doğu, bu iş için 
para ayıran bazı kaynaklara, merkezlere ' 
akmaktadır. 

Ve bir anlamda müzecilik dogal müzeyi de tahrip; 
etmektedir. Yani, bugün kendi atmosferi içinde' 
seyrettiğiniz zaman çok daha hoşlanacağınız, çok 
daha iyi anlayacağınız Rönesans eserlerini, 
Viyana'daki, Louvre'daki, Paris'teki, Londrafdraki 
soğuk binaların içinde görüyorsunuz yığın halinde. 
veya kendi atmosferi içinde çok iyi anlayacağınız, 
değerlendireceğiniz birtakım heykelleri, açık 
havada bulunması gereken binaları, heykelleri. 
birtakım kunt yapılı, kaba yapılı müze binalarının 
içinde görüyorsunuz. Yani, eser anlamını yitiriyor, . 
eştetik çevresini kaybediyor. Bu yüzden eski eser 
kaçakçılığına karşı bütün dünyada bir çarpışma 
var, bütün dünyad—a bunu önleme tedbirleri var.. 
Fakat, bunlar şimdiki halde sonuçsuz kalmaya 
mahkumdur. 

' Aslında, müze fikri insan düşüncesı açısından 
nedir’? Kendimizi geleceğe mi tanıtmak istiyoruz., 
yoksa geçmişi mi kavramak istiyoruz'?” Geleceğe- 
kendimizi takdim etmek istediğimizde müze ve 
arşive ne _girmelidir? Bu sorunun cevabı son derece 
de zordur. Çünkü, dünyada döküman her şeydir;. 
yani her şey belgedir. 

Şimdi. _şu anda, i20_'.yüzyı_l sonunda Türkiye'de 
mimariyle, sanatla ıığra ş-anr insanlar; “mimari 

öğrenci-ler, sanat tarihi öğrencileri üzerinde ileride 
araştırma yapacak bir tarihçiye belge bırakmak 
istesek, benim bu salondaki bütün insanları dışarı 
çıkarmamam, ondan evvel hepinizin elbiselerini. 
almam, hepinizin sağlık karnelerini tutmam, 
hepinizin boyunu posunu, sosyal statüsünü. daha 
evvel okuduğu okulları kaydetmem gerekir, 
okulunuzdaki sıraları. masaları, kullandığınız ders; 
malzemesini saklamam gerekir. Bunun için biz, 
malzemenin ne “Olduğunu pek bilmiyoruz. Ve. 
müzecilikte ve arşivcilikte vesikanm mahiyetini 
tespit etmek. bu bakımdan son derece de güçtür. 

Ve müze, bu anlamda doğrudan doğruya ya 
nostaljik bir yaklaşımla toplanan bir 
koleksiyondur tarih olarak, ya doğrudan doğruya 
günün tarih anlayışına, araştırma metodolojisine 
yönelik tespit edilen bir zenginliktir. bir seridir, bir 
topluluktur veyatamamiyle öğretime, eğitime, 
yani zamanın eğitim metodlarına yönelik tespit. 
edilen bir mülk, bir servettir. ' 

Bugünkü anlamda müze olacak şeylerin üzerinde 
durmaktan çok geçmişin üzerinde de “neler-= 
yapabiliriz? 

Şimdi. bir örnekle işi kapatmak istiyorum. "Müze 
bir getto olmamalı" dedi sabahleyin Bex. Bîuıı'da' 
neyi kastettiğini ben çok açık olarak anlamadım. 
Ama aslında, müze artık 21. yüzyıl insanının 
hayatında, hele bugün bizim memleketimizin 
insanının hayatında bizden ayrı bizatihi bizim 
günlük yaşayışımızdan, günlük faaliyetimizden. 
günlük sorumluluğumuzdan uzak bir müessese 
olmamalıdır: bunun üzerinde durmak gerekir. Yani, 
müessese olarak bizim dışımızda bir olay V 
olmamalıdır. Yani,. işte belirli bir bürokratikbir 
mekanizmayla, bir manipülasyonla kurulan, belirli 
servetlerin aktarıldığı ve belirli bir mimara 
düzenlettirilen bir mekân olmamalıdır. 

Bununiçin bir örnek vereceğim sadece: 
Mezarlıklar. Bu konularda son zamanlarda 
araştırmalar yapılıyor: Nekroloii. Epig—ra—fik 
araştırmalar yapılıyor mezar taşları üzerindeve 
sempozyumlar yapıldı.Tiirk hayatında mezarlık. 
aynı zamanda. büyük bir tarihi biyografidir, tarihi 
kaynak özelliği, epigrafik ve histogriyografik 
özellik olarak. Türkler, Batı toplumlarındaki gibi 
ba'Şka kayıtlar tutmazlar. Mesela, kilise defter-i 
tutmazlar, çok eski devirden kalma nüfus 
kayıtlarımız yoktur -bazı istisnalar hariç. Sadeee 
vergi ödeyen insanların kayıtları tutulur- bir 
biyografi yoktur, biyografik kaynak çok azdır. 
Bazı halde şairler için, ilim adamları için, devleti . 
yöneten çok yüksek yöneticiler için, vezirler için 
biyografik kodeksler vardır. Mesela, Hadikat-ül 
Vezrüzera, sadrazam biyografileri anlatır yahut. 
D.ivhad—iil Mesaih, Şeyh-ül lslâm'ların 
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biyografilerini anlatır veya tezkireler. Şuara 
tezkireleri şairleri” toparlar. Fakat. birtalem 
memurların, birtakım esnafın, tüccarın ve hatta 
birtakım toplumun önde gelen insanları için 
biyografik malzeme yoktur mezar taşlarından 
başka. 

Ve Osmanlı lmparatorluğunun geçen asırda 
leksikografik. biyOgrafik bir eseri; Sicil—i Osmanî 
—k_i, Mehmet Süreyya Bey'indir. Bu adam. bütün 
hayatı boyunca mezarlıklarda gezinmiştir ve hatta 
geceleri mezarlıkta kalırmış, bazen araştırmanın 
ucunu kaçırıp. Çünkü, sadece mezar taşlarını 
okuyarak birtakım insanların biyografilerini tespit. 
ediyor. Mezar taşları Osmanlı kültüründe hem 
Müslümanlar için, hem Museviler için. En azından 
biyografik özellikleri gösteriyor. anlatıyor 
hayatını. Bir kadı, mesela, Mekke'deyken 
ölmüştür, daha evvel Şam'daydı, daha evvel 
bilmem nerde kadı idi diye yazılıyor. 

Gittikçe tahrip olan, kaybolan Musevi 
mezarlıklarını Istanbul'da Minna Rozen tespit “etti 
ve Osmanlı-Musevi tarihini çok yakından 
aydınlatacak. sosyal tarihimizle. biyografimi-“zle 
ilgili tespitler ortaya çıkardı,, peyderpey 
yayınlıyOr. 

"Kaybolan Yeniçeri Mezarlıkları vardı. 1'9. yüzyılda 
yeniçerilik lağv edildikten sonra, kaldırıldıktan 
sonra. onlar da tahrip edildi biliyorsunuz. _ 
Bunlardan bazı taşlar, mesela Edirne’de var. çok" 
enteresan bilgiler veriyor. 

Hiç bir ülkede ihtiyaç hissedilmeyen; yani böyle. 
bir tek sizin anladığınız anlamda mimariyle. sizin 
anladığınız anlamda korumacılıkla tespiti ve. 
kerunması mümkün olmayan şeyler. Mezar taşları 
bugün yağmalanıyor Ve bunu sadece dışarıda ' 
böyle çok parası olan müzeler falan satın almıyor. 
Öyle olsa, onlar kaçırsa gene bir yerde. muhafaza 
edilir. 

Çağdaş turizm veçağdaş: refah dolayısıyla ' 
birtakım haddini bilmez, ortasınıf insanlarda 
bunları yüklenip götürüyorlar ve bunlar 
kayboluyor. Yani, büyük bir kitaplıkta. mesela 
Bibliotechque Nationale de bir kitabın numarasını 
ters. bir yere ataanız nasıl kaybolursa kitap 
mevqut olmasma rağmen, aynı şey meydana 
geliyor. 

'Şimdi, bunların korunması nasıl olacak'? Bütün 
şehir planlamasını buna göre yapacaksınız. 
.Mezarlıkların etrafında "transition area" dediğimiz 
geçiş bölgesi gibi. kriminalitenin ve kanun 
kontrolünün az olma eğilimi olan bölgeler varsa. 
bunları yok edeceksiniz, değiştireceksiniz ve sureti 
katiyrede bunlarm korunması artık 

"inatitutionalised" dediğimiz müesseseleşmiş bir 
koruma gücünün dışında, bütün halkın, 
hemşehrilerinin gönüllü gençlik birliklerinin 
organize edilmesiyle olacak. Yani, ne belediye, ne. 
devlet bu iş için yetmeyecek, doğrudan doğruya 
organize edilmiş, adeta faşist partilerin paramiliter 
Organları gibi, böyle bir nevi para-kültürel gençlik 
gruplarının, talebe gruplarının, emeklilerin falan 
aktivitede oldukları bir korunma şekli 
düşünülebilecek. Bunların üzerinde durmak 
gerekecektir. Bunun gibi birtakım kayıtlar vardır. 
Bu, aslında yaygın bir olaydır. bütün dünyada - 
yaygın bir olaydır. Israil'de görürsünüz; mesela, 
bizden çok dah-a organize ve tarihine düşkün bir 
memlekette Galler bölgesinde bütün mezar taşları 
yok oluyor. Paris'te bir mezarlığa Naziler, ırkçılar 
saldırdı. orayı tahrip etti diye her gün kıyamet 
kopar. Israil de bunu yapar; fakat. kendi 
memleketinde birtakım eski mezarlıklar güme 
gidiyor, farkında değil. Demek ki bu uluslararası 
bir olay ve özellikle bu iki din için, ki bunlar Şark 
kültürüdür; yani Judaizın ve Islâm ayrı bir kültür 
dairesidir hakikaten. Burada, bu mezarlıklar yazılı 
kültürün, yazılmış abidenin sosyal hayatın kayda 
geçirilmesinin aşağı yukarı tek örnekleridir her 
sınıf insan için. Onun üzerinde durulması 
gerekebilir. 

ÖMER MADRA 

Bana öyle geliyor ki. günümüzde dil sorunu her" 
zamanki kadar önemli tabii, belki tanımlar 
meselesi her zamankinden daha önemli. Gene 
günümüzde belki de buna bağlı olarak en temel 
sorunlardan biri anlam kaymaları, belli 
kavramlarda anlam kaymaları ortaya çıkıyor. 
Müze konusundaki tanımlamada da böyle bir 
anlam koymasının olduğunu hisseder gibiyim, bir 
süreden beri. Demin llber Ortaylı'nın Diderot'dan 
verdiği tanıma, günümüzdeki müze tanımının, 
yani müze denince kafamızdaki beliren tanımın. 
kavramın ne kadar uyduğu, en azından benim 
kafama göre adamakıllı tartışmalı. 

Özellikle Batı metropollerinde son 15-20 seneden 
beri benim dikkatimi çeken bir gelişme var. Kültür 
turizmi denen bir şey. Bunun da en önemli 
araçlarından bir tanesi müzeler. Yani, sanat 
yoluyla insanlar, geniş ölçüde, dünyada müthiş 
artmış olan ulaşım ve iletişimin etkisiyle de başka 
insanları kendi şehirlerine, metropollerine çekmek 
için durmadan müzeler açıp, olağanüstü sergiler 
düzenliyorlar. Çağa da oldukça uygun bir gelişme 
bu. " 

Buna, global kültür, küresel kültür de denebilir; _ 
ama. bence kitle- kültürü gibi algılanması daha da. 
doğru olur Ve. sonuçta bu işin, müzecilik işinin ve 
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bu kültür turizmin artık bir kültür turizmi 
endüstrisine de dönüşmekte olduğu kesin. Yani. 
özellikle bazı şehirlerin, metropollerin kendilerini 
artık büyük bir müze haline getirme yolunda 
çabalar var. Paris'de, Amsterdam'da ve Italya'da 
çok öteden beri de bu yönde bir anlayışın 
olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bazı 
sorular ortaya çıkıyor. yani inanılmaz kuyruklar 
oluşuyor açılan sergilerde gerek modern sanatta, 
çağdaş sanatta; ama. özellikle biraz daha eskilere 
giden sergilerde ve artık şöyle anektodlara 
rastlamak mümkün oluyor: Merkezi sistemle 
bilgisayardan bilet alıyorsunuz. 

Dün, Marcia Tucker'ın da belirttiği bir garip. deyim 
yerindeyse "totaliter" diyebileceğim bir anlayışın 
da etkileri sezilmeye başlanıyor. Işte hep aynı 
yönde gitmek zorundasınız, katiyen geri 
dönmenize imkan yok, dinlenme yerleri çok sınırlı; 
olağanüstü kültür turları. 6-7 dilde, Japonlar için 
ayrı. ltalyanlar için ayrı dillerde düzenlenen 
korkunç kültür turları içinde kültür turizminizi 
tamamlamış ve dışarıya çıkmış oluyorsunuz. 
Bunun diğer uzantıları da korkunç lüks kağıtlara 
filan basılmış, binlerce katalog, broşür, inanılmaz 
miktarda dialar filan, bunlar da sizi bekliyor 
çıkışta. satışta. Böylece bu imge bombardımanını 
ıda atlattıktan sonra çıkıyorsunuz ve böylece 
müzede insanlığın kültürünün kilometre 
taşlarından bazılarını oluşturan sanatçıların 
eserlerini seyretmiş ve üzerinde düşünmüş olmanız 
bekleniyor . 

Bu olmuyor bence. Bu da, hatta biraz önce Bayan 
Billeter'in söylediği bir şeyetamamen katılıyorum-: 
yani sinema, balo ve sirk arası bir şey görünüm 
arz ettiğini düşünüyorum, hatta belki de biraz 
daha ileri de götürüp -fazla saygısızlık etmek 
olmazsa bunun biraz show histerisine 
dönüştüğüne dair ipuçları var. Dolayısıyla, böyle 
bir anlam kaymasından söz edilebileceğini 
düşünüyorum. 

Şimdi,. Türkiye için mesela bu nasıl bir şey' 
getirebilir? Türkiye, turizmde çağı yakalamaya 
yavaş yavaş başladı ve güney kentlerinin, 
özellikle Ege kıyı kentlerinin bu durumdan bunun 
çok ciddi tahribata uğradığı anlaşılıyor. Yani, 
turizmde ispanya'nın yaptığı hataları yaptık. 
Şimdi, Türkiye'de olanca gücüyle bu müze , 
meselesi de gündeme gelecek. Buna acab-a pozitif 
bir şekilde yaklaşmaya çalışırsak, bu furyeyi 
mümkün olan en az zararla nasıl atlatabiliriz diye 
bir-soru işareti var kafamda. 

Şimdi, bütün bu anlam kayması, kült-ür turizm 
endüstrisi vesaire denince, biraz önce Sayın Haluk 
Pamir'in sorduğu sorular otomatik olarak 
“gündeme geliyor. 

Ben. bunlara da tamamen katılıyorum. Yani, 
bur-ada eserleri sergilenecek sanatçının, bu işi 
düzenleyen küratörlerin, müze müdürlerinin, çok 
daha önemlisi sponsorların ve mimarların iç 
ilişkileri, bir iktidar mücadelesine dönüşmezse 
eğer. bunun nasıl çözüleceği benim için önemli 
soru işaretlerinden bir tanesir. Yani, eser mi 
yapıya göre belirleniyor, yoksa Hans Holleiin'in 
demin dediği gibi diyalektik bir ilişki mi var; 
yoksa yapı mı esere-göre belirleniyor? Bunlar 
oldukça ortada şeyler. 

Tabii, çağdaş sanat hakkında da uzun 
tartışmalara girmeksizin, ne ölçüde sözünü. tüketip 
tüketmediği tartışılabilir; ama, bana gene öyle 
geliyor ki. buluş. yani içerik ve özden öte 
buluşların, parlak buluşların. zekice buluşların 
önde geldiği bir dünyada yaşıyoruz, ve bunun, 
demin Hans Hollein'ın verdiği etkileyici 
gösterimde çok enteresan örneklerine rastlamak 
mümkündü. Burada dönüp gene bu anlam 
kaymasınla, dildeki kaymalara referans yapmak 
istiyorum; eserlerin, yapıtların altına konan 
plaketlerin, eserin yerini aldığı ve eserin de bir 
plaket boyutunda gösterilmesi zekice bir buluş; 
ama. bunun sanatla uzaktan yakından ilgili 
Olduğu kanaatinde değilim ve içinde de böyle bir 
tehlike barındırıyor. 

Yine, Hans Hollein'ın deyiminden borç alacak 
olursam, diyalektik bir ilişki varsa bu ikisinin. 
mekân ile sergilenen yapıtların birbirlerini de o 
yönde etkilemeleri tehlikesi var. Yani, yine 
Hollein'ın bir başka örneğine dönüp, yangın 
söndürme cihazının hem sanat eseri, hem de obie- 
olarak bulunması gibi durumlar. Bu da bir buluş-a 
dayanan bir şey olarak ele alınabilir. Yani, en 
azından Duchamp'ın yaptıklarından sonra. 
günümüzde bunların fazla bir anlam taşıdığını 
düşünmüyorum. 

Bu anlam kaymalarının kafama getirdiği diğer 
Sorulardan bir tanesi de; gerek çağdaş sanat 
yapıtlarının, gerekse onların sergilendiği 
mekanların düzenleniş mimarisinde fetişist bir 
anlayışa doğru gidiliyor mu acaba? Yani, şunu 
demek istiyorum: Mimari, sanıyorum tanımı gereği 
kalıcı olması gereken bir şey; en azından temel 
kavramlarından bir tanesinin kalıcılık olduğunu 
düşünüyorum mimarinin. Çağdaş sanat gibi. artık 
iyice, hızla akımların değiştiği, yani bütün kavram 
ve akımların büyük bir süratle tartışılıp değiştiği 
bir ortamda, ona uygun olarak yapılacak mimari 
yapıların ne ölçüde kalıcılık taşıdığını da gene 
soru işaretlerinden biri olarak kafamda. 

Helle-in, biraz önce. mesela yapay ışık, doğal ışık 
suruııu epey kavgadan sonra çözüldü dedi. lyi. 
çözüldü de. bu 'çöZ'ülme inşa edilen yapılarda nasıl 
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yansıdı? Yani,. kalınlık o anlamda önem-' taşıyor 
1161166. 

Şöyle de sorulabilirı' Kahn'ın "Doğal ışık alın-ayan. 
mekân. mekan değildir" sözü hala geçerli 1111'? 
Geçerli 1'66, doğal ışık almayan steril mekanlar 
yapıldı'? Değil ise, hala tartışılıyorsa da başka 
sorul-ara yol açabilecek şeyler var. Bir de çok iyi 
korunmuş olan eski yapılardan, bütünüyle eski _ 
mahallelerden oluşan birtakım Venedik, Siena gibi 
yerlerde modern sanat, çağdaş sanat müzeleri ' 
nasıl yapılabilecek? Holleı'n'ın biraz önce Verdiği 
Salzburg örneği çok öğreticiydi benim için; yani 
Salzburg'da illa mağara V6 kayaya mı gömmek 
"lazımdı, yoksa mevcut binalardan bir tanesi 
pekala olamaz mıydı? Bay Ben'e de bir soru 
sormak isterdim. Silo’nun modern bir sanat 
müzesi halinde yıktırılıp inşa edilmesi yerine, Sile. 
“olduğu gibi --çevresiyle bir hayli uyum sağladığı 
da fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla anlaşılan 
bir binanın-— neden “Silo olarak. biraz elden geçirilip 
müzeye dönüştürülmedi? 

RAGIP BULUç 
"Müzeler, san-at eserlerinin sergilendi-ğimekanlar 
nasıl olmalıdır yerine, ne olmalıdır?" konusunu 
irdelemek istiyorum., özellikle iletişim çağına 
girerken. Bir sanat eseri, düşünce düzeyinden çıkıp 
somut hale gelince; hepimizin kaderi, o güçlüler 
güçlüsü zaman, sürecini ba_şlatıyor. Insanlığın - 
ortak ürünü haline geliyor, gelmeyenler ise yok 
olmaya mahküm. Gelenler ve gelme potansiyeli 
olanlar kıymet V6 titizlikle saklanıyor. Geçmişe 
değil, bügüne Ve mutlaka yarınlara insanlığın 
mirası oluyor. 

Türkiye'deki Türkiye' de, “Peru'daki Peru'da, 
Zimbabve'deki Zimbabve'de Veya parası çok 
ülkelere doğru bilinen trafik Ve gene bazı az 
gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bazı 
istisnalar dışında bu trafikten başka bir resmi 
trafik; Mısır Tutankamon, Kanuni Sultan 
Süleyman Sergisi gibi. O gelişmiş ülke insanının 
bilgi V6 görgüsüne sunuluyör, 

Ayrıca, giderek mal varlığı zenginleşen müzeler ya 
ilavelerle büyüyor ya da yeni V6 daha buyuk 
binalara gereksinim duyuyor. Sanat ve kültürle 
profesyonelce ilgilenen kişiler V6 belki de civar 
Şehirlerden veya ülkelerden gelen turistler-dışında, 
o kent. halkının çoksık kullanmadığı “statik 
mekanlar haline dönüşüyor. 

Şimdi, artık ütopyamıza geçebiliriz. .şu klasik. 
elim—leyi unutmadan. "Bir gun rüyasını görürsek 
:gerçekleş.tirübiliz;" Birleşmiş Mill-6116116111116. aodfe 
"yakın ülke, tıpkı Dünya-' Bank-ası gibi.-, IMnb-i, 

International Museums Systems-, IMS; örgütü 
kursa, her ülke. başkentindestandartları belli 
binalara çok korunaklı, uçaklardaki karakutu 
örneği- ulaşım araçları ile paranın, yoğun trafiğin 
idare edildiği geniş araştırma V6 yayın 
olanaklarına sahip bir ana merkezden yönetilen,. 
artık sanatçının elinden çıktığı anda insanlığın 
ortak malı olmuş eserleri, tüm dünya insanla-rının 
ilg-i V6 bilgisine sunabilse, tüm insanlığı birbirine 
dili, dini, rengi ne olursa olsun birleştiren sanatın, 
”amacına. daha uygun düşmez mi'? 

Her ay kapımıza kadar gelen bir sergi 
organizasyonu ile 200 ay, yani yaklaşık 1'1" yıl 
süreyle birbirini tekrarlam ayan dinamık bir sergı 
anlayışı içine süratle girdiğimiz iletişim çağına 
daha çek yakışmaz 1111?- 
1616, o zaman adetin ayırdığı şeyler 66116111161116 
ile birleşmez mi? 

"MEHMET ÖZDOĞAN 

Efendim, bu toplantıda mimar olmayan, _- sanatçı 
olmayan, hatta müzeci olmayan bir arkeolog 
olaraktan ilk gün kendimi konu dışında saydım, 
”hatta arkeolog bile değilim, prehistoryaoıyım. 
Elimden geldiği kadarıyla konuyla ilgili olmaya- 
çalışacağım; fakat, bu nedenle de benim, benden 
müzenin ne olması lazım geldiğini değil yahut öyle 
bir yanıtı değil belki daha çok kendi 
deneyimlerimle bir müzenin ne olmaması lazım; 
geldiğini üzerinde durmaya çalışacağım. 

Sabahki. öndeki konuşmalarda bir müze tasarımı, 
bir müze aydmlatma mimarisi gibi konularda çok 
güzel konuşmalar dinledik. Tek benim aklıma- 
takılan, halen en basit olan soru; yani, bir "Müze.- 
nedir?" yahut "Bir müzeye. niye gidilir?-" 

Ben bir arkeolog olaraktan sanat galerileri 
dışında bir müzeye niye giderim'? lki sebepten 
gidebilirim; ya bildiğim, tadını alabildiğim bir 
kültürü bir sanatı görmek, eski bir şeyi görmek V6 
onun daha fazla örneğini görmek 16111 giderim 
yahut da bir şey öğrenmek' için giderim. Hiç 
bilmediğim bir konuda bilgilenmek, 611 azından 
didaktik olmasa bile, o gördüğümün tadını 
alabilecek kadar bilgiyi edinmek için giderim. 

”Sanıyorum ki, bugünkü konuşmalarda eksik.. kalan 
_bu bilgilendirme, yani .bir müzenin sadece. .bir güzel 
eseri tanıtma yahut onu en güzel ışıkta, 611 iyi 
koruyaraktan, en mim-ari bir dolaşım içinde- 
.göstermenin dışında, bir öğretme. bir anlatma 
yahut da bir konuyu bize aktarma fonksiyonunum 
161611111111 olması sanıyorum ki,. genelde gozden 
kaçırılıyor 
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Bir müzenin güzel ..eserlerini göstermek “yahut da 
sadece güzel olana yönelik olduğunu hiç-- 
sanmıyorum. Çağdaş müze anlayışında, 
sanıyorum ki bir zaman laboratuvarı boyutu da. 
“olması gerekir müzenin. Yani, bugün artık. bir 
müze, ister arkeoloji için olsun, ister g_üzel 
sanatlar için olsun; sadece bize ressamın 
yaptığını, bir eski kültürün bıraktığı bir eseri 
değil; bunu nasıl, niçin ve hatta hangi koşullarda 
yaptığını da bize anlatması gereken, onu bütün 
çevresiyle birlikte biz'e tanıtan bir laboratuvar, bir 
bilgilendirme kaynağı haline gelmesi gerekiyor-. 
Burada, birkaç Önemli nokta var sanıyorum ki 
günümüzün tehlikelerinden .bir tanesi. 

Bunlardan biri, doğrudan doğruya ülkemizdeki 
koşullar; yani. Türkiye'de sanıyorum ıaoım 
üzerinde müze var. Sayısı giderek artıyor ve 
bunların sayısı arttıkça tehlikede büyüyecektir. 
Ülkemizde müze denince, genelde anlaşılan bir eski 
eser hapishanesi ve müzecilerin de bunun 
gardiyanı olmasıdır; yani, gayet özenle korunan, 
başka bir işlevi olmayan şeyler. Ben bir arkeolog 
olaraktan, bir arkeoloji müzesine bile gitmekten 
genellikle çekiniyorum. Çünkü, bildiğim bir şeyi bir 
daha görmek zaten istemiyorum. Bilmediğim 
şeylerde de bana o müze bir şeyler öğretmediği 
gibi, tek söyleyebileceğim şey, "Aman. eski 
adamlar ne kadar güzel şeyler yapmışlar" yahut 
biraz daha iyi bir müzeyse, "Aman, bitirene kadar 
güzel koymuşlar" yahut "Ne güzel üzerine ışık 
vurmuşlar'dan ileriye gidemiyor. Bunun için de. 
sanıyorum ki müze anlayışının da ülkemizde 
değişmesi gerekiyor. 
Ancak, evrensel olan tehlike; günümüzde gayet de 
iyi bir kültür turizmi var. Bütün ülkelerde, özellikle 
gelişen ülkelerde kültürel geziler yahut sergiyle 
kültürün oraya gitmesi var. Fakat bu, gelecek 
kuşaklar için bir kültür yönlendirmesi meydana 
getiriyor. Yani bundan sonra gelen kuşaklar. 
“ancak () müze müdürünün yahut o ülkenin kültür” 
politikasının belirlediği şeylerle kültür algılayan, 
geleceğe sırf onunla bakan ins-anlar haline 
gelecektir. 

Buna ülkemizden bir örnek verecek olara-ak: 
ülkemize gelen bir 'turist sadece Efco-'teki belirli bir 
yönü., bir hamamı yahut bir hamam kültürünü, b_ir 
Yunan hamamını, bir mermer cadde, bir heykeli 
“veya bir Roma hamamını, bir Roma tiyatrosundan 
kendini yönlendirecektir ve kendi algılayabileceği 
diğer boyutlardan tamamen ayrı kalacaktır. Yani. 
öyle bir kuşak“ yetişecektir ki bunun sonucunda, 
sadece. verileni alan yahut turistik gezi programı 
içinde olanı alan ve onun dışında düny-ada olan 
kültürden haberi olmayan bir kuşak. Bu. nasıl 
çözülebilir? Bu gayet. tabii ayrı bir konu. 
Ülkemizde genelde söylenen sözlerden biri, 
bunların hepsi paraya "dara-h şeylerdir; bunu 

yapabilecek ülkem-izin maddî gücü yoktur. 'lu çok 
yaygın olarak kullanılan bir söz-. Buna kesinlikle. 
katılmıyorum. Ülkemizde yapılan müzelere 
harcanan para, ödenekler .ve müteahhitlere giden 
ödenekler, bitmeyen inŞaatlar ve en basit bir müze., 
için bile harcanan para ile çok iyi şeyler 
yapılabilirdi. Fakat, bunun sonucunda da daima 
en kötü, en çirkin yapılar karşımıza çıkıyor. Ve 
ülkemizde maalesef. bir kente gittiğiniz zaman 
gördüğünüz en çirkin bina da genellikle müze 
bin-aşıdır. Tek bir prototip vardır, yahut iiçtip 
müze planı vardır bakanlığın ve bunlar da bütün 
Türkiye'de doğası. kültürü, yerel kültürü ne olursa- 
olsun uygulanan üç ana tip çirkin bina. 

Baktığınız zaman hapishane mi, müze mi belli 
değil. Bir 'Diyarbakır'a gidiyorsunuz, eskiden guzel 
mimarisi olan bir kentti. 0 güzel mimari izlenecek 
yerdi. Gayet katı bir blok bina, yahut bir Urfa gibi 
bir kentin içinde hiç. o kentle-, () bölgeyle ilgisi 
olmayan bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Bir müze 
binasının'herhalde böyle olmaması lazım. Bir 
müze binasında bugün, erozyona uğrayan o bölge 
kültürünü hiç değilse yaşatabilecek yahut ondan 
“esinlenen yahut onunla bir bağlantı kurulabilecek- 
bir yapı haline gelmesi gerekiyor. Ama her şeyden 
önce. önemli olan, insanlar-ın müzeye gireb-ilmesini 
sağlamak için bir anlatıma dağıtması gerekiyor.' 

HALUK PAMİR 

Bu oturum önemli; çünkü. san-atın yaptı-ğı,- 
y-apmakta olduğu ve yapacağı, görsel Sanatlara-' 
yönelik etkinliklerin ürünleri .olan sanat ürünleri, 
bir yerlerde değerlendirilmek. Şu anda 
değerlendiriliyor, çok az değerlendiriliyor. Güncel 
Türk sanat ürünlerinin birçoğu korunamadan, 
aynen mezar taşları gibi dağılıp gidiyor ve 
elimizde çok cılız kolleksiyonlar kalıyor. Bugün 
devletin elinde çok cılız kolleksiyonlar var. Bunun 
güçlenmesi lazım. iki: Türkiye'deki müze anlayışı 
içinde iki yapı türü ”var: Bunlardan bir grubu, eski 
eserler.“ Yani, elimizdeki birtakım güzel eski eserleri 
müzeye çeviriyoruz ve modern sanat müzeleri 
olarak bunları kullanıyoruz ki, bu beni, belki d_e 
bir kısmımızı rahatsız ediyor. Aslında bu yalnız 
Türkiye'de değil, mesela, Paris’teki Modern Sanat 
Müzesinde de o kadar devrimci Gabo'ların, işte 
Picasso'ların falan past-a gibi bir binanın içinde, 
yeni onların devrimciliğine ..oevap veremeyecek bir 
binanın içinde Sergilenmeleri beni rahatsız ediyor. 
Buna- benzer dünyanın başka yerlerinde de aynı 
durumlar söz konusu. 

Ikinci grubu, bizim bu yapılarımız tip yapıl-ar 
üi-a-raîk. çıktı. Yeni, "Eski yapılara karşı nasıl müge 
yapıla-rı olsun'?"- Gavan, bakanlıktan tip yapılar 
ül—ara-k'eg'eldi ve bu tip yapıl-ar hem-_ sehir yapıla-rını. 
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yok ediyor, hem sanal; tartışmalarını. Gelişen 
felan-a_i; tartışmalarının hiçbirini kapsamadığı için“, 
yine içine aldığı sanal; eserlerine tamamen 
yabancı. Yani. herhalde Türkiye'de müze yapıları 
konusunda “sanatın ve bütün ilgililerin büyük bir 
çaba göstermesi gerekiyor. 

“Bununla ilgili diğer karınla-ra değinen bütün değerli. 
konuşmacılara ben kendim Ve .siz-ler adına tekrar 
teşekkür edi-yorum. 
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 üçüncü GÜN, iKİnci oTURUM 

DIŞ MEKAN: KÜLTÜREL ' 
ORTAM OLARAK KENTİN 
SANATSAL VE MİMARİ 
DEĞERİ 

Oturum Başkanı:. Emin Malı-ıı— 
Balcıoğlu 

OTURUM SUNUSU 

EMİN MAHİR BALc-ıoöLU 

Bu sonuncu oturumun konusuyla doğrudan ilgili 
başka bir SANART projesi üzerine ayrıntılı bir giriş 
yapacağım. Bu projenin adı' 'Içeride/Dışarıda" dır. 
Henüz başlamadı. Ankara'nın çeşitli yerlerine 
konulacak bir dizi heykeli kapsamaktadır ve 
genellikle şehirdeki yaşam ile ilgilidir. Projenin 
amacı açık kent mekanlarındaki estetik 
potansiyeli ortaya çıkarmak ve insanların kendi 
şehirlerine estetik katılımı için neden yaratmakta-. 

Modern heykellerin, su _ve ışık ünitelerinin, çevresel 
sanat objelerinin yerleştirilmesi kentsel yaşa-ında 
estetik bir faktör oluşturacaktır. 

Şimdi sayacağım sanatçılar Ankara'ya pmjeier 
için arazi seçmeye ve önerilerini. sunmaya ' 
gelmişlerdir. Finlandiya'dan Olavi Lanu, 
Fransa'dan Bernard Lassus, Türkiye'den Meriç 
Hızal. lsviçre’den Walter Förderer, Almanya'da-n 
”Otto Hai-ek, Kolombiya'dan Nadine Canina-, 
“Italya'dan Arnaldo Pomodoro, Türkiyeden Selim 
Turan ve ünlü Türk ressamı Ömer Uluç. 

Ankara Büyük Şehir Belediyesi Otto Hajek, 
Arnold-o Pomodoro, Selim Turan ve Zühtü 
Müritoğiu'nun gerçekleştirme masraflarını. 
karşılamayı kabul etmiştir. Ne yazık ki Zühtü: 
Müritoğin bey bir ay önce öldü. Henüz diğer 
projeler için finansal destek bulunamamıştır. Yine 
de gerçekleşme 1993 de olacağı için gelecek 
aylarda bu bulunabilir. Umarım hepinizin 
Ankara'ya bir yıl içinde tekrar _.gelme şansı olur ;ve 
bu heykellerden bazılarını kentsel içinde.-içinde'. 
.:görebilirsiniz. 

BİLDİRİLER: 

AYŞE SULAN KoLATAN 
Göçebelik ve Tekbeneilik Arasında:“. Dikey 
Süpermarket, Zorlanmış Sığınak, Katotroplk 
Konut ve Silinip Yokedlleblllr Çatı Katı 
(Dia gösterisi ile beraber sunulmuştur.) 

Yakın geçmişte ortağım Bill McDonald'la birlikte 
yaptıgımız işlerden dördünü sizlere göstermeden 
ö_noegeniş bir eleştirel çerçevenin belli bazı 
noktalarını pekiştireeeğim. Önce bildirimden seçme 
parçalar okuyup, ardından projelere geçeceğim. 

Yüzyıl sonianırken. geri plandaki ulaşım-iletişim 
ikilemi karşısında kentin kültürel üretim bağlamı 
olarak anlamı nedir'? Burada kenti yalnızca bir 
yer, bir fiziksel varlık olarak değil, aynı zamanda 
farklı tipte ağ örgüsü katmanları olarak alıyorum. 
Lefebvre'de olduğu gibi. kentleşme sürecini üreten 
re Yerel ile küreseli, kır ile kenti, merkezle 
çevresinin yeni ve oldukça alışılmadık yollarla 
birbirine bağlayan ağ örgüleri. 

Bu yeni büyüme biçimleri daha öncekiler gibi 
mekan maddesellik, kalıcılık açısından tanımlı 
olmaktan çok; ulaşım ve iletişim teknolojilerinin 
bir işlevi olarak, yani hız. dayanıklılık, hareket.- 
akış vs. açısından tanımlı. Ozaman bu hızlanmış 
ağların işleyişinin kentin fiziksel gerçekliği 
üzerindeki etkileri nelerdir? Birincisi şehrin. iç ve 
dıştaki sınırlarının çözülmesi, ortadan 
kalkmasıdır'. Bu fenomen üç düzeyde ortaya 
çıkmakta: ' 

& kentlerin dış- çeperlerinin yer değiştirmem, bir 
kentin bir diğer kentle birleşmesi rs. .gibi-yüksek 
younluklu kentsel alanların sürekli 
genişlemesiyle, 

' b. hareketliliğin ve geçiciliğin “Virilio'nun 
"alışılmadık bir hareketlilik kent allŞkanlıklarınirl 
sürdürücüsüdür." dediği gözlemi hatırlatan bir 
biçimde geç 20. yüzyıl yaşam biçimlerinde ortaya 
çıkmasıyla, ' 

o. görselliğin artarak yayılması, yeni bağlantıların; 
”sağlanması. Şehrin bu gibi. gerçek Ve görsel 
genişlemeler 've-bağlantılarla büyümesi, Virilio'nnn 
eşik anamorfozlu serileri gibi, yeni bir kentsel 
mekân üretir. Bu koşulların çok yönlü keşiş-meleri” 
re aynı anda üstüste binmeleri bizlere melez 
ögelerle-tanımlanan, değiştirilmiş bir gerçekliği 
sunar. 

Gianni. V'attimo "Modernite-nin Sonui'jnda şöyle 
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der.: "Bugün gördüğümüz ilkelliğin çağdaş 
sapmalarının Çağdaşlık tarafından kirletilmiş 
kalıntılarının, melez izlerin bir toplamt üçüncü 
dünya ülkelerine ve endüstriyel toplumların 
varoşlarını kapsayan bugünün sınırlarıdır." Bu 
koşullar altında "diğerlik" kavramını türden 'çok 
farklılık derecesindearamalıyız-. Melezleşme 
kavramı hangi yollardan mekan üretimini, 
deneyimini ve algısını etkilemektedir? Bu sorunlm 
"peşinden giderek projelere bağlanmak için üç özel. 
alanı ayırmak istiyorum. Ama melezleşmenin' 
etkileri hiçbir biçimde bunlara bağlı değ-il. 

İllki merkezilik-sınırsallık. Eğer Vattimo'nun terimi 
izlersek, her sınırsal kültürün zaten birinci 
'dünyanın özelliklerini içerdiğini ya da bunun tam 
tersmin geçerli olğunu görürüz. Kent. diğer yerlerle 
ilişkili bir merkez olmak durumunda değildir. 
Haritadaki yeri artarak belir-sizleşmektedir. 
Haritadaki hiyerarşi daha çok konumla değil. 
ilişkilerle ilgili, Örneğin Frankfurt Ankara'ya, 
medya bağlantıları, hava yolu bağlantıları gibi 
pekçok değişlik türden ağla bağlı olduğundan. 
Konya'dan daha yakındır. 

İkincisi komşuluk-mahremiyet. Medyanın fiziksel 
dünyanın içine girmesi ile, mahrem olanın 
kamusallaşması ve kamusal alanın 
_mahremleşmesi ortaya çıkmakta. böylece 
geleneksel kamu alanları ve mahrem alanlar 
karşılıklı olarak birbirinin içine sızmaktadır. 
Örneğin, kamusal olan televizyon ve. bilgi-sayar 
ekranından evlere girerken, mahrem olan kamusal 
olanı cep telefonları, dizüstü bilgisayarları yeluyla 
işgal etmektedir. 

Üçüncüsü, gerçeklik-kurgu. Yine Lefebvre. Orteatral 
mekanı. kurgusal ve gerçek ögelerin karşılıklı 
etkileşimleri ile mekanla bakışlar Ve seraplar 
arasındaki etkileşmenin içinde aktörler, seyirciler, 
kişiler. metinler ve yazarın biraraya gelmesi ama- 
hiçbirzaman bütünleşmemesi olarak tanımlar. 
Fakat bu teatral etkileşme yoluyla, izleyiciler 
doğrudan deneyimlenen parter gibi sahne gibi 
gerçek bir mekândan artık ne mizansen ne de 
kamusal mekân olan aynı anda hem kurgusal 
hem de gerçek olan bir üçüncü mekana geçebilirler 
ki, bu da klasik teatral mekandır. Eğer birisi sahne 
Sözcüğünün yerine ekranı koyacak olursa, teatral 
mekânı üzerine bu gözlemin bu Yeni tür mekana 
tuhaf bir benzerlik taşıdığı görülür. Bireysel yorum 
ll-işkilerende doğrudan deneyim, algı ve hatırlama 
arasındaki sınırları yeniden 've yeniden denendiği 
birMEK'âNŞ 

Sanırım Henri” teiebvreîdeıı yaptığım alıntıların 
"Mekan Üretimi" [Tha Production 'ol'-" Spare] 3:11:11 
kitabın-d arı olduğunu söylemeiliydim. 
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'Şimdi projelere- geçmek istiyorum. İki tane inşa 
edilmemiş proje sunacağım. Bir tanesi kuramsal.- 
yani birincisi: New York'tan Smithner ve - . 
Hawkinson,“Frankfurt'tan Andreas Keller Ve bir 
grup “öğrenci ile bir atelye çalışmasının parçası 
olarak yapılan Frankfurt kenti için bir yüksek 
konut önerisi. Fran'ktfurt Mimarlık Müzesi 
tarafından, atelye çalışmasını yapmak ve projeleri 
üretmek için dört gün icin davet edildik. 

Ikinci proje ise Türkiye' nın güney sahılmde bir 
yazlık önerisi Son kı proje New York'ta inşa 
edilecek olan bir daire ve bir çatı katı. 

Bu dıadaki çıkış noktası tipik bir kulenin 
bıleşenlerıne ayrılmasıydı. Bizim eg ılımımızı 
projenin konumunun sosyo— kültürel ozellıklerı 
etkiledi Birincisi bankacılık endüstrisi nedeniyle 
bölgede kalanların % 50'sinden fazlasının 
banliyölerealınması ve bölgedeki geçici nüfusun 
kalıcı nüfusa oranla daha çok olması. lkincisi ise 
Almanya'da yüksek konutta yaşamanın insancıl 
olmadığına yönelik olumsuz bir inancın geçerli 
olması. Birincisi yaşam biçimlerindeki hızlı 
değişmeyi ve demografiyi göz önüne alarak kule 
üzerinde düşeyde uzama ve kısalma arayışlarını 
gündeme. getirirken. ikincisi ise. eve ve aileye 
bağlılıkla ilgili Haim . mahalle. önbahçe, kalıcılık, 
toplumsal ve bireysel özdeşleşme gibi günsel 

'Bizim önerimiz kulenin programla. ilişkili bir 
areation'ı [alanlara bolmejortaya atamaktadır. 
Merkezi çekirdek. kenarlara dağıtılmıştır. 0111111 
yerini ise tabanda park, ve daha sonra düşey kreş,. 
düşey safe, düşey süpermarket. düşey sinema, 
düŞey spor salonu gibi bir diz-i düşey mahalle-- 
programından oluşan kamusal mekanlar almıştır. 

Bu projenin arazisi. Main'deki bu yapay yanınada 
üzerinde ve şehrin kenarında. Burada bir istasyon 
Vdf: 

Bıırade kulenin alanlara ayrılması ö_nerisi ile ilgili 
ilk düşünceleri ya_ da başka bir değişle kulenin 
merkezinin kendi içinde delikli olan bu döşeme 
oluşumlarının yararına kenarlar boyunca 
boş-altılışını görmektesiniz. Bu yapılar yüksek, 
orta- yüksek ve alçak düzeyleri birbirine bağlıyor. 

Düşey mahalleleri ele alan bir başka düşünce ıse 
gökyüzünden maksimum yararı sağlamaktı. 
Merkezi ve çeperi oyarak yapmaya çalıştığımız her 
bir-ime tipik yüksek konutlarda olduğu gibi bir tek 
yönde manzara“ sağlamak yerine olabildiğini-16 Çük 
yönde görüntü sağlamaktı. Bu durumda her bir 
döşemeden en az iki yönde manzara 
alabileceksiniz. Soldaki düşey kam-usal 
mekanlardan birinin çabuk hazırlanmış/bir kesit. 
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modeli. Bu spor salonu. Bu modelde merkezin _ 
boşaltıldığını göremiyorsunuz. En alt düzeyde bir. 
yüzme havuzu ve atlama havuzu var. Bu düşey 
spor salonuna değişik düzeylerden bağlanan 
atlamakulesi. Burada ki düşünce bazı insanların 
değişik düzeylerde koşarlarken diğerlerinin 
rampalardan havuza atlayabiliyor olması. 

Bir düşünce de yine mekânı düşey olarak kurmak. 
BöyleCe mekân bir duvarı boyunca aletlerin 
yerleştirildiği basık bir düşey mekân haline geliyor 
ve insanlar platformların üstünde duvarlara 
tutunarak mekân içinde hareket ediyorlar. 

Bu da kulenin düzenlenişi hakkında aldığımız 
kararlar üzerine basit bir kesit. Burada bir başka 
fikirde birimlerin içerisinde düşey bir genişleme 
büyüme olanağını sağlamaktı ki, bu ayarlanabilir 
raflama sistemine benzer yeniden düzenlenebilir 
hafif bir döşeme sistemi tasarlamamız anlamına 
geliyordu. Bu şekilde insanlar konutlarını çalışma 
veya yaşamsal aktiviteler için diğerleri ile 
biraraya getirebilecekler, genişletebilecekler veya 
daraltabileceklerdi. Kendileri için çok katlı 
mekânlar veya çok katmanlı geliştirme 
seçeneklerine sahip alabileceklerdi. 

Diğer fikir ise ön avluyu gökyüzünde doğal 
olmayan bir bahçe olarak değişik bir şekilde 
yeniden tanımlamaktı; bu şekilde komşuluklar 
arasında tesadüfi karşılaşmaları arttıracak yarı-. 
genel kullanım alanları yaratabilecekti. 
Asansörden indiğinizde kendinizi üst katta bir 
teras bahçede bulacak Ve konutunuza buradan 
inecektiniz. 

Bu Türkiye'nin Güneyinde Marmaris yakınlarında 
tasarlanmış bir proje. Doğanın metâlaştırılmasuıa 
bölgesel kültürlerin basitleşmesine ve tatil . 
mimarlarının verimliliğine, bir başka değişle slab 
otellerin ve tatil köylerinin aralıksız üretimine 
karşı biz arazinin mimari mekânsal teknikler 
doğrultusunda incelenmesini öneriyoruz. Arazide 
nelerin var olduğunu anlamak için peyzaj üzerinde 
oldukça Resin ve metodolojik bir takım _ 
girişimlerde bulunulur. Amaç tcprak, topoğrafya, 
jeoloji, iklim, arkeoloji, bitki örtüsü ve su düzeyi 
gibi araziye özgü girdilerin kendilerine has. 
Özelliklerini saptamak. Proje ölçülen faktörlerin 
kalıcı bir kaydı haline gelmeye başlıyor. Arazideki 
veya araziyle diğer karşılaştırılabilir araziler 
arasındaki farklı büyüklükleri vurgulayarak 
tanımlamak arazi incelemesinin doğasında yatar-. 
Aksine, mimarlık arazi ve arazi incelemesinin 
parametrelerinin özelliklerinden ortaya çıkan ' 
kısıtlama ve olanaklarla tanımlanır. 

Bu yarımada araziye ait değildir, ama arazi 
islanmadaya bakmaktadır; Arazi bu kıyın.-m- bir 

parçasını“ ve diğer kıyının bir parçasını kapsar. Bu 
alçak kumlu bir kumsalken, diğeri oldukça derin 
bir kıyıdır. , 

Arazideki durumlardan bir tanesi arazinin iki 
ufkun tarihsel ilişkisi arasında yakalanmış 
olmasıdır. Bu ufuklardan bir tanesi su düzlemi ve 
gök düzlemi arasında tespit edilmiş olan, diğeri ise 
bu noktada arazinin oldukça dik olmasından 
dolayı geriye kalan su düzlemi ve toprak düzlemi 
arasında kalan ufuktur. Okunuş şekli tamamıyla 
iki boyutludur. Arazideki üç boyutlu elemanlar ise 
sadece gördüğünüz yarımada ve koni şeklinde 
beliren bir tepedir. 

Elemanların detaylarına inmeden bazı düşünceleri 
vurgulamak isterdim, ama buradaki elemanlar bir 
seri kalıcı villa, burada boylu boyunca uzanan 
evler ve çatıları da kullanıma açık iki kısımda-n 
oluşan bir otelden ibarettir. Çatılargenel 
kullanıma açık, kıyıya ve yat limanına uzanan bir 
peyzaja dönüşmektedir. 

Bu otel, iki çizginin üstünde, bir çeşit kontur 
çizgisi gibi düşünüldü. Kaya oluşumundan yatay 
olarak dışa çekildi, böylece hem planda hem de 
cephede tepenin bu noktasına özel kontur 
çizgilerine dikkat çekmekte. Burada, bu rasyonel 
insan yapısını düzlemin dışa çıkilınesi ile konturun 
ana hatlarını açıkça okuyabilirsiniz, aynı şey 
cephede de oluyor. Burada da değişik su düzeyleri 
oluşturan doğal ve yapay havuzları 
görmektesiniz. 

.Ayrıca arazi-ye üç farklı giriş ögesi de var. Biri 
arabayla, burada başlayıp otellerden birinin en üst 
katında bitiyor. Buradaki düşünce arazinin , 
arabayla ya da yayalar tarafından perspektif 
içerisinde deneyimlenmesi, ya da sudan 
yaklaşımda düzlemselliîği nedeniyle arazinin 
tümüyle cephe olarak okunmasıdır. Konik tepe 
üzerinde bir de helikopter platformu var, böylece 
hava-dan yaklaşıldığında araziyi plandan 
okuyabiliyorsunuz. 

Bu iki boyutluluk-üç boyutluluk ayrılığı dü—Şüncesi 
ile bİrŞeyler daha yapmaya çalıştık. 'Sürekli 
hareket içerisinde araziyi deneyimlerken, nesneler 
iki 'boyutludan üç boyutluya ya da tam tersine 
dönüşüyor. Örneğin, helikopter platformu, marina 
yayılımını ve bu spiral yolu, öyle düzenlemeye- 
çalıştık ki, tepe üç boyutlu olarak üatünüze edisin 
ye Duchamp etkisini duyumsayın. 

Blu, inşa edilmiş projelerden biri. Katotropik konut. 
lll; ele alındığında. tipik bir savaş öncesi New York 
üst-'Orta sınıf konutuydu. Manzarası olmaması içe 
dönük bir bakışı gerekli kıldı. Mekân görsel olarak 
düzenlenmiştir.. 
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Proje-“tanıdık bir iç mekan olduğuna inanılan yerin, 
görsel alanın tekilleştirilip. diğer duyulardan 

' ayrılması ile. yeniden yorumlanmasını amaçlıyor. 
Algının çakışması ve ayrılıkların sonuçları, 
umulan beklenen ve bulunan arasında bir 
yabancılaşmaya götürüyor. Biz bu görüntüyü _ 
konutun özelve kamusal alan katmanları 
arasındaki ilişkilerin içinde sıkıca kodlanmış.- 
bulunan, sınıf, yaş, cinsiyet vs.'ye dayalı mekan 
hiyerarşisini sergilemek ve yeniden düzenlemek 
için kullanmaya karar verdik. 

Bu dairenin yeni planı. Eskiden nasıl olduğunu 
kolaylıkla düşleyebılırsıniz. Bu duvarlar bütünüyle. 
kapalıydı. Burada bir dolap boşluğu daha vardı ve 
mutfak yanına bir hizmetçi odasının eklenmiş- 
elduğu, 'L' biçiminde bir mekandı. Ayrıca dairenin 
inanılmaz aksiyel bir yerleşimi var. 

Bu bizim ele aldığımız- iki alanı gösteren 
kavramsal çizimlerden biri. Bunlar giriş holü Ve; 
mütfak hizmetçisinin odasının düzenlemeleri. Giriş 
mekanı., özgün halinde sanat eserlerinin asıldığı. 
bir galeri gibi düşünülmüştü ve ev sahibinin 
statüsü giriş holündeki duvarlarda asılı olanlarla 
sergileniyordu. Planda. da görebileceğiniz gibi 
aksın tam ortasında, çok merkezi bir konumda 
bulunuyor. Yaşam modellerini güçlendirmekte. 
aynı zamanda kamuya net bir eşik sağlamakta. 

“Yapmaya çalıştığımız, bazı sınırların çözülmesi ile 
farklı bir okumanın sağlanmasıydı. Çerçevelere 
.dckunmadık, fakat duvarın bir bölümünü çıkar-tık. 
Ayrıca. bu açıklıkları da yaptık. Böylelikle giriş-: 
mekanını bağımsız bir MEKaN olmaktan çıkarıp 
daha çok dinamik bir mekanlar düzenlemesinin 
parçası durumuna getirmeye çalıştık. 

Bu. son projem. Silinerek yokedilebilir çatı katı. Bu. 
örnekte. mekan uzunlamasına dört ahşap kolonla 
bölünmüş bir depo katı. açık bir çatı katı mekanı. 
Orijinalinde mekan şinıdiki halinin iki katıydı. 
Mekânın bölünmüşlüğünün getirdiği bu. çirkinlik. 
mekanın sınırları ve bu sınırların yumuşatılma 
olasılıkları ile ilgili bir dizi araştırmayı zorunlu 
kıldı. Programsal olarak böyle’ bir çaba bölünmüş 
'özel mekandan açık genel mekan algılamasına 
kayışları ustaca sağlayacaktır. 

.Bu Süreçteki en son adım tüm yeni strüktür'ün. 
'.s_iî.linzebili-yokedilebilir olarak düşünülmesiydi. 
Burada sol tarafın, ayrılmış duy-arın planını 
görmektesiniz. Bu noktada hemen. mek-anın 
bundan önceki durumunu tartışmak isterim. 
Mekan iki katı büyüklüğündeydi ve bu garip. 
ahşap srüktür vardı ve bu duvarda aynı biçimde 
kiriŞler bulunuyordu. .Bizim yaptığımızsa buraya 
ayna. yerleştirerek duvarın önündeki ”durumun“ 
aynanın gerisinde de aynısının oluşturulmasını 

sağlamaktı. 

Bürada inşa edilmiş mekânın şimdi-kı “darılma-. _ 
Ayna aracılığı ile. ikisinin arasındaki ayırım. alçak 
bir bölme duvar gibi görünüyor. Bir de bu dai-reiki. 
tanı ve bir yarım pencereyle bitiyor. Pencerenin 
yarısı duvar kaşısına yansıtılmış, dolayısıyla ay.-na 
yüzeyi tamamlıyor.. 

Bu mekânın kendisi. Bunlar projenin en genel. 
herkese açık unsurları. Bazen tamamen şefini, 
bazen de tamamen yansıtıcı olan bir dizi ”cam 
yüzeyle-r var. Bunlar mekanı ya dah-a genel. ya da 
daha özel kılıyorlar. Bir dizi işlevvar. Bu bir 
yemek odası, öndeki mekân çalışma mek-anı. 
Arkadakiyse. kızların yatak odası. 

Bu dairede ayrıca _yoğun bir sanatsal çalışma- 
sürdürüldü. Her sanatsal çalışma ayrı ayrı ele- 
alındı. Bu cam duvarlar aynı zamanda çiftin 
toplamış olduğu Amerikan Yerlilerine ait 
seramiklerin“sunulması için de tasarlandı. 
Seramikler bazen gölgeleriyle. bazan de asıllarıyla 
tüm gösterinin parçaları halıne gelmekteler. 

Bu, kızlar evde oldukları zaman tamamen opak 
hale gelebilen kızların odasının cam duvarı. Gam. 
duvarın arkasında aliminyum gölgelıkler var ve 
dolayısıyla gölgelikler tamamen kapatılabilir ve; 
mekan tamamen özelleşebilir. Kızlar evde 
olmadığında gölgelikler kalkıyor ve mekanın 
bütünselliğini de. tamamlayarak mekan "her iki 
yönden ışık alabiliyor. 

Bu kolonlala birleşen ana ayırıcı duvarın“ 
düzleştirilmiş kenarı. Bu aynı duvarın öbür tara-ü. 
Bu aliminyum panellerle kapladığımız ebeveyn 
yatak odası duvarı. Uygulanan mimari nam ve 
aliminyum burada ebeVeyn yatak odası vebany-o. 
kompleksini ayıran sürme kapıyı görüyorsunuz. 

Yalnızca civatalı bağlantıları gösteren son dört dia; 
ile çatı katının sılınebilırliği-yckedılebilirliği ifade 
edilmekte. Dolayısıyla, amaç-müşteri taşındığındm 
ki bu Amerika'da oldukça sık olan bir şeydir,." 
kendisiyle beraber dairesini de taşıması mümkün” 
olsun. Tüm yeni strüktür demonte edilebilir, çünkü 
modüler sistemle tasarlanmıştır. Daireyi yeni bir 
modelle-baştan düzenlemekmümkün-.. Hepsi bu. 
kadar.teşekkürler. 

BERARDO DUJOVNE' 

Şehir Estetiği: Patagonya'dan Preieler. 
(Dia gösteriisi ile beraber sunulmustur.) 

Şehır anım-ran Ve tarihin bir ürünüdür.- Bir şehrin 
mim-ari özelliklerinden bahsedebilmek için, ses 



konueu clan şartlar ve onun hakkındakı bılgıler 
araştırılmalıdır. 

Ben Arjantin'den gelmekteyim. Latin Amerika'da 
bulunan bir ülke. "Son 150 yıldır düzenli bir 
fakirleşmenin bulunduğu, diğer ülkelere ve çeşitli 
finansal kuruluşlara olan borçlarıyla bu 
fakirleşmenin daha da vahimleştiği bir ülke. 

Diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi, 
Arjantin'de son birkaç yıldır şehirlere büyük bir 
göç yaşanmakta, ve buda şehirlerde bir takım 
sorunlara yol açmaktadır. Bu bölgede, dünyanın 
en büyük şehirlerinden bazılar-ı bulunmaktadır. 
Mexico ve San Paolo 20 milyon standardını aşmış 
bulunmaktadır. Buenos Aires de 12 milyonluk 
nüfusuyla bu çerçevenin içindedir. 

Işte bu bağlamda, şehirlere ait problemlerimize 
çözüm bulmak için ve tükettiğimiz verimli 
kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak üzere en 
akıllı şekilde düşünmek zorundayız. Politik 
düzenlemelerimizin. şehir hayatının kamu 
alanaları, konut ve altyapı gözönüne alınarak 
düzenlenmesi gerektiği prensibiyle işe başlıyoruz. 

Ülkenin her bölgesindeki şartlar ve bu bölgelerde. 
ortaya konan sorunlar farklıdır. Ülkenin Güney 
kesimi, Patagonya, diğer bölgelerden göçlerin 
olduğu, oldukça az nüfuslu bir bölgedir. Göçmenler 
daha iyi iş imkanları aramaktadır. Bu bölgedeki 
şehirlerin gelişimi çok yakın bir tarihe 
dayanmaktadır ve bu şehirler hızlı bir gelişimin 
içindedir. Iklim soğuk ve rüzgarlar oldukça 
keskindir. Rüzgarlar Andes tarafından eserler ve 
çoğu zaman hızları 100 km/saat'den fazladır. 
Şehirler birbirlerinden uzak konumlanmıştır. Çok 
büyük değillerdir ve yarı çöl bir doğayla 
çevrelenmİŞIerdir. Şehirler 100 metreye 100 
metrelik ızgara bir düzlem üstünde 
yerleştirilmişlerdir. Bu tüm şehirlerimize hakim 
olan bir sistemdir. Yalnızca Patagonya'd'aki 
şehirlerin, ülkenin diğer kesimlerindekine oranla 
birtakım farklılıkları vardır. Varolan iklim 
şartlarına ters düşecek şekilde, şehirler oldukça 
yayılmıştır. Bunlar yeni ve son zamanlarda büyük 
bir hızla gelişmiş şehirlerdir. Ancak gelişimdeki bu 
hızın şehir içinde istenmeyen sonuçlara neden 
oldugu görülmektedir. 

Bu Şehirlerin genelde belirgin bir merkez bölgesi 
yoktur. Sosyal aktiviteler için buluşma” yerleri 
belirsizdir. Merkezi işalanları 
şağlamlaştırılmadıkiarı için daha ağır hızla gelişen 
eski şehire oranla daha az tanımlıdır. ”Bu 
bağlamda, şehir dokusundaki ticaret dağılıma. 
göre güçlerini kaybedebilen ticari merkezlere, 
geniş yollara ve güçlü rüzgarları olan zor bir 
iklime sahip ve merkezleri tanımsız bir takım yeni 

şehiri-erimiz var. 

Kentliler genellikle ülkenin Kuzeyinden gelen 
göçmenlerdir. Dolayısıyla. geçicilik hissiyle _ 
yaşıyor olmamız doğaldır". Bu insanların aklında. 
doğdukları bölgelere geri dönmek var. Bu geçicilik 
hissinin 20. hatta 30 yıl uzadığı ve kendi 
yerleşimlerine karşı bir ilgisizliğe dönüşebildiği 
görülebilir. ' ' 

Çöğunlukla bu insanlar evlerini kendi maddi 
imkanlarıyla sağlarlar. Planlanmış projeleri 
takiben yeni konutların inşaasına izm veren 'resmi 
projeler bulunmaktadır. 

Tüm. bunları gözönünde bulundurarak bu bölge 
için projelerimizi geliştirmiş bulunuyoruz-. 

Öncelikle Trolo şehrinden iki dia göreceğiz. Bu alt 
sosyal gruplar için düşünülmüş ekonomik bir 
sosyal konut projesi. Bu proje 15 yıl önce 
hazırlanmış. ve 10 yıl önce. inşa edilmiş. 

Bu 800 konut, dört bölüme ayrılmıştır ve her 
grupta yaklaşık 800 kişi oturmaktadır.. Hen-grim. 
konut hücrelerini birbirine. bağlayacak bir anlaşan 
sistemine göre düzenlenmiştir. 

Avlular. sosyal buluşmalara hizmet vermektedir. 
Bu alanlar rüzgara kapalı ve güneşe açıktır. Şehri 
çevreleyen doğaya uygun hareket edebilen masif 
bir mimari gerçekleştirdik. Grupların kromatik 
farklılaşması ve dolaşımın yönlendirilmesi. bu 
bütün içindeki farklı sınıflardan gelen sakinlerebir 
kişilik kazandırma ihtiyacına cevap. verecek 
niteliktedir. 

Daha“ önce de belirttiğimiz gibi belirgin ve tanımlı 
bir ticari merkez bulunmamaktadır. Bu sosyal 
konut "kompleksini gerçekleştirmek üzere davet 
aldığımızda, bir ticari yerleşim ve konut bütünlüğü 
üzerinde durmamız gerektiğini düşündük. Ticari 
alan varlığı ile bir buluşma alanı olmalıydı. Üstelik 
bu buluşma alam tüm yıl boyunca fonksiyonunu 
devam ettirebilmeliydi. 

Rüzgardan korunan alana yerleştirilmiş bir kentsel 
eleman, iç mekanda da devam. eden bir dış alan 
iammlamakia V6 bu ala-n. iklimin sert etkileri baş 
gösterdiği sırada. kompleksin ana merkezini 
oluşturmaktadır. 

Iç mekan dış mekan devamlılığını sağlayan bir. 
ticari sistem oluşturmaya gayret ettik. Bu. 
devamlılığın yükü ise, iklimin dönemsel 
değişimlerine oldukça bağlıydı. 

Bu sosyal konutlarda iklim şartlarına karşı 
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olmadığı dürumlarda dahi., daha; iyi _ 
könutlandırmaya cevap verebilen basit bir mimari 
geliştirmeye çalıştık. 

Bu ise ekonomik konutlar için bir proje. Trol—eddai] 
70 km. uzaklıkta olan Puerto Maden şehrinde. 
bulunan 250 lojmanlık bir proje. 

Bu bir bağımsız evler topluluğudur. Diğer projeden 
daha sonra uygulanmıştır. Bu 250 bağımsız evi 
toprakla ilişkide olmak ihtiyacına cevap vermenin 
haricinde, susuzluk ve zor iklim koşulları 
dolayısıyla yeşil alanlara genel bir bakım _ 
uygulama olanağı olmadı-ğı için gerçekleştirdik. 

Konutların yerleşimindeki bağımsızlığa 
bakmaksızın rüzgara engel olacak bir yönde 
yerleştirerek, uygun şehir şartları hazırlamaya ve 
Sosyal aktiviteler için iyi mekânlar sağlayacak 
güçlü bir kent yapısı oluşturmaya çalıştık. 

Bu çıkmaz sokağı, talep edilen konut sayısını 
karşılamak üzere kullandık. Aynı zamanda bu 
çıkmaz sokakda araç. dolaşımı olmadığı için, bunu 
çoçuklar için oyun alanı olarak değerlendirdik 

Bu durumda bir öncekinde olduğu gibi bütünü 
herbiri yaklaşık 80 lojmardan oluşan bölümlere 
ayırdık. Her bölüm, farklı bir renkle tanımlandı. 
Tekevlerin avantajını bahçe ile, iyi bir kentsel 
doku sağlayacak yoğunlukta bir birleştirme 
sistemi ile bütünleştirmeye çalıştık. 
Evlerin ölçeği. çatıların biçimi, buralara gelen ilk 
göçmenler ile ilişklendirilmiştir. Diğer projelerde de 
olduğu gibi sosyal ilişkiler için uygun ortamları 
mimari ile oluşturmaya çalıştık. 

Şimdi de Buenos Aires ile ilgili birkaç söz 
söyleyeceğiz. Latin Amerika şehirlerinin çoğunda 
olduğu gibi bu şehir de sonuç olarak düşük bir 
yaşam standardına'neden clan büyük bir yerleşim 
eksikliğine sahiptir. 

Buenos Aires kentinin varlığı 400 yılı bulur. Asıl 
gelişim aşaması son 100 yıla dayanmaktadır. 
Merkez bölgelerinde gelişim dikey yöndeiken, 
şehrin çevre bölgelerinde doku dağılım gösterir. Bu 
yüzden kenarlarda yarı kentsel, yarı kırsal 
durumlar ortaya çıkar, inşa olan arazilerin arası 
açık ve gerçek anlamda altyapı içermez haldedir. 

Dolayısıyla Buenos Aires'de sağlam ve yoğun bir 
kent dokusu ve" beraberinde fakir bir yapılaşma Ve. 
yetersiz gelişmiş bölgeler bulunmaktadır. 

İlkinde problemleri nüfus yoğunluğu Ve, yapılarını 
eskimesi oluştururken, diğer bölgelerde yapılaşma 
fazla hızlı ve. yasal ol madan gerçekleştirilmiştir. 
Bu alanlarlarda altyapı eksikliği de söz 

konusudur. 

Bidon ville içinde yetersiz konut. gelişiminin çogunu 
görmek mümkündür. Bir kentin anlaşılması ve 
oluştürulmasını içeren projelerde sistemli bir 
biçimde terkedilmiş bu alanları kentsel geliştirme 
ve yenileme politikaları ile düzeltmek, yenilemek 
ve entegre etmeköncelik kazanmaktadır. 

Bu tehlike içindeki alanların.geliştirilmesi ve“ 
nüfusun yaşadığı yerleri terk etmemesi amacıma 
fiziksel çevreleri gözönünealınarak burada- 
yaşayan insanların doğasına ve kültürüne saygı 
gösterilmelidir. 

Bidonvı'lie'in [Gecekondüfnun] oluşturduğu 
probleme verilen cevap,,bizi sadece evleriniçindeki 
yaşam şartlarını iyiye götürmeye değil. onları 
çevreleyen kentsel sistemlere de entegre etmeye. 
yönlendirdi. 

Aklımızda bu düşünce ile, "villa 6' adı verilen bir 
gecekonduyu şehir dokusuna entegre etme 
planımızı hazırlamaya başladık. Bu plan varolan 
dolaşım yönlerini tamamlayarak, Kuzeyi güneye 
bağlayan bir araç ve yaya dolaşım şebekesi 
önermektedir. 

.“Sornuç olarak. her evin giriş-ine kadar sistem 
getirilerek. altyapının her evin eşiğine kadar 
varması sağlanmaktadır. 

Dış kesimlerdeki konutlar sağlamlaşunhp 
iyileçtirilecek, iç kesimdeki durumu daha tehlikede 
olanlar ile sel basma tehlikesi olan alanlarda inşa 
edilmiş clanların ise bu alanlar yeniden 
düzenlendikten sonra yerlerine yenileri yapılacatır. 

Plan üzerinde, döşenmiş yolların yapımını. bu 
yolların ışıklandırılmalırını. su yollarının ve 
olukların yapımını, bir çoçuk yuvasınm inşaasını 
ve boş alanlar üzerinde öncelikle 128 konutun 
uygulamasını içermektedir. Ayrıca, konutların 

. yenilenmelerinin başlatılacağı alanlar ile Ti 28 
konutun inşaasından sonra yokedilecek elan 
alanları da belirleyeceğiz. 

Proje içinde ilerlemek için. konutların yenilenmesi- 
sı-rasında ailelerin yeni konutlara taşınakları 
aşamasında ailelerin yeni konutlara taşınacakları 
aşamalarıda gözetmekteyiz. Aynı zamanda. takrar 
kullanılabilecek olan _bu konutları yardım alan bir 
kendinden-yapım (self—construction) sistemi ile. 
yenilecektir. 

Bu projenin tmamlanması için 4 aşama öngördük. 
Bu projenin amacıı villa G'yı çevresi ile entegre 
ederek ve kentin diğer kesimleri-ndeld-şartlare 
sahip olmaları sağlanarak kenti-n dörtte“ biri haline. 
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getirmektir. 

Şuanda, durum tehlikeliyeken "düzeltilmeye- 
uğraşılmış bir problem alanına ait diaları gördük.: 
Şimdi de önceki endüstrel amaçlar için 
kullanılırken sonradan konut olarak kullanılan 
büyük bir binanın iyileştirmesinive tekrar işlev 
kazandırılmasını göreceğiz. Önemli kent 
alanlarının ve yapıların geliştirilmeleri, 
düzeltilmeleri ve onlara duyulan saygı, belki de 
'*19501erin ve 19601arm mimarlarında görülen 6n- 
belirgin değişikyiklerdir. Tarihsel değerlerin 
dışında, bu binaların korunmalarındaki avantajlar 
binaların kendi içindeki dönüşüm ile ilgilidir. 

Binaların yeniden değerlendirilmesi. günümü-z 
mimarlığının önemli girişimlerindendir'. Varolan bir 
binaya dayalı bir projeyi uygulamak, onunda 
beraber oluşturmak demektir. Bu projeye eklenmiş 
sınırlandırmalar ile oynamak ve projeye yoktan 
başlansaydı varılması mümkün olmayacak 
çözümlere ulaşmak anlamına gelir. 

Varolan mimariye ve uygulanmış yapısalmantığa 
saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Ama aynı 
zamanda uygulamaya el konmasıyla ortaya çıkan 
zenginliklerin de uygulanabileceği bir teına 
sergilenmelidir. 

Eski bir un değirmeni üzerinde çalıştık. Değirmen 
üç bin-adan oluşmuştuzüretimin yapıldığı .bir. bina 
ve iki silo, silindirik stok mekânları. 

Ardiyelerden biri açılmış bir silindir biçimine. 
sahipken, diğeri tamamen farklıdır. Yapı. bütün 
olarak. araziye girmiş olan demiryoluna 
yönelmiştir ve yol ile oluşturduğu açı binayı 
çevresi ile ilginç bir konumda göstermektedir. 
Demiryolu, araziye araç ve yaya geçişini 
sağlamak için muhafaza edilmiştir. 

Değirmen. Bu bina, yan yana iki yapıdan 
oluşmaktaydı. Cephenin klasik ve sert görüntüsü 
gözardı edilirse, iç mekanın metal strüktürü 
üretime ait aktivitelere iyi uyum göstermekteydi. 
Mekânı konuta ait kullanışlara uyarlamak için, 
yapının bir kısmını boşaltarak, kolonlar, köprüler, 
basamaklar ve kirişleri ile özgün yapısını koruyan 
bir avlu yol ile başlatılmıştır. Bu. yol, demiryolu ile 
birlikte ana yolu oluşturmaktaydı. 

Cephe. özgün bitmemiş gibi görüntüsü ile korundu. 
Gepheyi “değiştirmeden çatıyı değiştirdik. 

Burada, geniş avlusunu, eklenen şömine 
merdiveni, farklı olanı saklayan düz-gün sıloları Ve 
üretimin yapıldığı yapıdan bir kesitli sergıleyen 
diaları görmekteyiz 

Silolar. Bu durumda, işlevin dönüşümü oldukça. 
önemli'. Artık silolar buğday değil konutları 
koruyorlar. Üretim yapılan yapıda kabuğun bir 
kısmını boşaltıp, depo yerlerinde iç mekânı 
doldurduk. Bundan sonra en büyük problemlerden 
biri, silindirin yüzey gerginliğini hafifleterek binayı 
ışığa nasıl açacağımız oldu. Her konut, yüksekliği 
4.6 metre olan bir veya. iki silindiri 
kapsamaktadır. Silindirler arasındaki boşluklar,. 
kanalizasyon sisteminin yerleşiminde kullanıldı. 

Pencere ve balkonların diagonal yerleşimi 
silindirin yüzeyinin lehindedir. Slindirlerîn çapları 
5 metre, 7 metre ve 10 metre arasında. 
değişmektedir. 

Yapının üst kısmında oldukça ilginç hacimsel 
' durumlar söz konusudur. Burada bir diğer yenilik 

de, mimarların bir seri boş kutu tasarlamış 
olmalarıdır. Her kutu. kullanıcıların, evlerini 
mimari ile uyumlandırmaları sırasında ortaya 
çıkacak ihtiyaçları doğrultusuda 
atamamlanacaktır 

SÜHA ÖZKAN 

Moda Olan - Kenarda Kalan: Üçüncü 
Dünyadan Mimari Seçenekler 
(Dia gösterisi ile beraber sunulmuştur.) 

Bu sempozyumun organizatörleri. dörtdörtlük 
organizasyonları ve şimdiye kadarki hazırlıkların 
yürütülmesinde gösterdikleri ustalık için mutlaka 
övgüye boğulmuşlardır. Ben de onları kutlamak ve 
hayatımı perişan hale getiren çabalarını (!) takdir 
ettiğimi söylemek istiyorum. 

Sınırsallık hakkında konuşmam istenildiğinde. 
sınırsallığın ne olduğunu bildiğime ve eğitimimizde 
bu konuya değindiğimize inanıyordum. Moda olan 
nedir, kenarda kalan nedir, bu kenarda kalmışlığın 
kimliği nasıldır; hepsiyle ilgili fikirlerimiz vardı. 

Bizim algıladığımız ve pekçok Ankaralı'nın bildiği 
siteler'de, kendimizi eleştirerek "Kebap Mimarlık" . 
dediğimiz mimaride görülen kimlik ilanındaki 
sı-nırsallık konusunda fikirlerimi düzenledim. Bu 
kimlik ilanı olgusu. geçenlerde Orhan Gencebay 
tarafından da açıkça dile getirildi. Bu, "özgür 
istil'"di_: yani özgürlüğün ifadesi. 

Eleştirilecek çok yönleri olan sınırsallığa aslında 
hepimiz biraz alaycı bakıyoruz. Bu konudaki 
fikirlerimi ressam bir arkadaşıma götürdüğümde 
tamamen yanıldığımı; çünkü Amerikan 
anlayışında sınırsallığın çok olumlu olduğunu 
söyledi. Örnek olarak Francis Baoon'un Amerika: 
ölçü-lerindeçok sınıra-al olmas-ını ve geçmişıîıe 
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biçemi oldukça moda olan .ancak günümüzde 
kendini sunma “şekliyle": sınırsal olan David 
Hcokney'i verdi. Aynı konuyu geçenlerde 
romanlarını az çok moda bulduğum bir yazarla 
tartıştığımda, kendisinin sınırsal olduğunu; çünkü 
Üçüncü Dünya Sorunlarına değindiğim ve bu 
sorunları olumlu bir şekilde eleştirdiğim söyledi. 

Bütün bu karmaşık kavram Ve akıl yürütmelerle 
sizin için bir dia gösterisi hazırladım. Perdelerin 
birinde moda olanı. diğerinde bana göre onun 
sınırsalı olan eleştirel görünüşünü izleyeceksiniz. 
Ama bununla yetinmedim vesizler için daha 
değişik, sınırsallıkla ilişkisi küresel ve ekonomik 
boyutlarda daha geniş olan birşey ortaya 
çıkardım... 

Görüşlerine ve düşüncelerine önem verdiğim 
insanlarla yaptığım tartışmalarda farkına Vardım 
ki; örneğin, Picasso. moda olmadan önce. uzun bir 
süre sınırsal kalmıştı. Aynı şey Le Corbusier ve bu 
konudaki en dramatik örneklerden biri olan Mies 
Van de Rohe için de geçerliydi. Mies, Barcelona 
Pavyonunu yaptığında son derece sınıdsalken, 
daha sonra mimarlıktaki en geniş akımlardan 
birini yarattı. Kimlik kavramıyla ilgili çok fazla 
sorunla karşılaşmadım; çünkü kimlik az çok. 
içeriğin çeşitli şekillerde ilan edilmesidir ve 
mimarlıkta bu oldukça basite indirgenmiçtir. 

Bugünün kenarda, geçmişin moda, geleceğin moda 
olacak olanları ancak günümüz için hala sınırsal 
kabul edilenleri aydınlattıklarına ve önemli 
olduklarına inandığım birkaç sınırsal yaklaşımı 
göstermek için moda ve sınırsal kavramları 
arasında gidip geleceğim. Mcdernizmin ne 
olduğuna değinmeyeceğim. Yapmaya çalıştığım 
sizi kışkırtmak ki; bu son oturumda hararetli bir 
tartışmaya girebilelim. Böylece. ben de, hala tam 
olarak kavrayamadığım sinırsallığın ne olduğunu 
öğrenebilirim. 

’1'980'1ardan yakın geçmişe kadar, herhangibir 
Anadolu kenti ya da köyündeki bir eve 
baktığımızda, ev sahipleriyle ilgili herşeyi 
söyleyebilirdik. Kimlikleri, ekonomik durumları,. 
kültürel alt yapıları ve sayılara bağlı pek çok şeyi,; 
yani konut kimliği dediğimiz ve uzun zamandan 
beri unutulmuş clanı bilirdik. Ama. zaman 
değişmiş, içeride olan dışarıya çıkartılmış ve 
kimliği gösteren içerik ortadan kalkmış. Bu 
göstergeler zamanla yozlaşırken ilan ettikleri 
kimlik de yok oldu. 

“Bahsettiğimiz göstergeleri fiziksel olgular olarak 
korumak için bir kampanya başlattık; çünkü 
onlara ilişkin değerlerin hepsini olumlu 
buluyorduk. Bir bakıma, yaptığımız kaplumbağa 
[kabuklarını hatıra olarak saklamaktı; oys-a o 

kabakları yaşatan kaplumbağanın gövdesini. göz 
ardı etmiştik. ipin ucunu kaçırdıkça kendimizi 
korkunç bir büyümenin içinde bulduk, Bu. gelişme- 
değildi. Belirli kimlikleri olan binaların ortaya 
çıkması da değildi; daha çok toplumsal ya da. 
olumlu tarafı bulunmayan bir süreçti. 
Şehirlerimizin böyle bir anlayışla doldurulmasına 
izin Verdik, ve sonuçta, mimarlığı hiçbir yerde 
göremez olduk. Dünyanın en dramatik 
manzaralarını yıktık. kazıdık, şekilsizieştirdik; yea-' 
neler olup bittiğini, daha önce buralarda 
varolanları, onların varoluş sebeplerini 
düşünmedik bile. 

Kısaca, o mimariyle sıkısıkıya bağlı. ortak olarak 
yaşayan organizma artık ortadan kaybolmuşw. 
Evleri kurtarmak için savaşıyorduk, ama onlara 
bağlı ekonomik-kültürel altyapıyı ve hepsinden 
önemlisi, insanları unutmuştuk Bu sahneler yok 
olurken, geçmişe özlem haline gelirken tamamen. 
çaresiz kaldık. 

Derken, yeni gelişme çıkageldi; sınırsaldı. 
Hepimizin kabul edeceği gibi, yerleşimin eylemci 
bölümüydü. Insanlar, "Eğer hükümet, belediyeler.. 
tcplum bize birşey vermiyorsa, gerekeni biz 

' yapacağız" deme haklarını ele almışlardılster' 
Yunanistan'daki gibi “prospibrva”. Güney 
Asya'daki gibi "bastrs", Kuzey Afrika'daki gibi 
"bidonvilles", Güney Amerika'daki gibi "bairrcs" * 
ya da "gecekondu" densin, hepsi aynıydı ve 
sorunları yapabilecekleri tek şekilde çözen sınırsal 
bir gelişim haline gelmişlerdi. Yani bu, eylemci .ve 
sınırsal bir gelişimdi. 

Fakat şimdi görünen, bu gelişimin büyük 
kentlerimizin %60'ını kaplıyor olduğudur. Bunun 
iyi ya da kötü olduğunu tartışmıyorum. Sorun, 
artık bunun hiç de sınırsal olmadığıdır. Moda 
haline geldi. Çok yakın geçmişe kadar bu gelişim 
tek umuttu. Zamanın değiştiği gibi, ekonomik 
koşullar da değişti ve şehirlerimizi fetheden bu 

' sınırsal giriş-imler esas yapım faaliyeti oluverdiler. 

Kenar nerede? Moda nerede? Benim kaybolduğum” 
nokta işte burası. Derleme ve gelişme- 
düşünüldüğünde ancak kendi" gerçekliklerimizle 
ilinti kurmak bir anlam ifade eder. 

Ben gecekonduları, birçok coğrafi sebepten ötürü. 
-— yerleşilemez denilen kocaman arazi parçalarına 
girmiş, ya da takılmış büyük konut strüktürleri 
olarak görüyorum. Insanlar buralara evlerini 
kuruyor. ve kendilerine. mimarların öyle “bir 
çevrede yapmayı hayal bile edemeyecekleri 
”barınaklar sağlıyorlar. 

Kuşkusuz, "geliçmeı" için onları teslim almanın 
getirdiği bir ayrılık söz konusuydu; çunku anlar 



şehirlere ve sundukları olanaklara fazlasıyla 
yakınlardı. Ekonominin merkezi güçleri. onları 
teslim olmak. yeniden inşa etmek v.6 beraber 
varolmak zorıındaydı; çünkü o-insanların birçoğu 
onla-rm eyleriııde. belki de hizmetçileri olarak,. 
“yaşıyordu. 

Bir kahraman vardı. Hassan Fethi. Birçok 
durumda kendisiyle. çelişkiye düşen bir "kahraman- 
mimar". Kahramanlığı, fakirlerin miı'narlığı 
hakkında akıllıca konuşmasındaydı. Fakirlerin 
mimarlığından bahsettiğinde, sözcüğün esas 
anlamını kullanıyordu; kenarda kalmışbir 
toplumda, sınırsal bir nüfus ve onun mimarlıkla-rı. 

Hassan Fethi, firavunlar devrinin mezarlarını. 
oradaki tarihi eserleri yağmalayan. kendileri de bu 
1116661161111 üstünde yaş-ayan mezarkazıcıları için 
“Yeni Gurna" diye bir kasaba inşa etti. Hassan 
Fethi ve hükümet kuvvetleri onları yeniden 
yerleştirmeye çalıştı, .ama sonuç olağanüstü 
kötüydü, kimse. oraya yerleşmedi. Üstelik Yeni 
Gurna Hassan Fathi'nin yarım yüzyıldır sonia-k bir 
değişiklik olmaksızın savunduğu ilkeler 
doğrultusunda gerçekleştirilmişti. ' 

Sonuçta, fikirleri düşünsel alıştırmalar olarak. 
kaldı, ama mimarlığı katılım görmedi. Bu 
deneyimden sonra, değişik bir adım attı. Fakirler 
için mimarlık kitabını yazdı Fakirler' ıçin mimarlık 
konusunda konuştu, ancak eğer zenginlere 
birşeyler inşa ederse daha iyi olabileceğini 
düşündü. En azından fikirlerini ve çalışmalarını- 
deneyebilirdi. Bu iki yeni kasabadan sonra, 
zengin, yüksek sınıf için villalar yapmaya karar 
verdi; çünkümimari dışavurum biçem-inebiraz 
kalıcılık getirirse, insanlar onu izleyecekler diye 
düşünüyordu. 

Bu şekilde hayatında ideolojikolarak bağlı olduğu 
biruçtan, ideolojik olarak değilse de mim-ari * _ 
olarak bağlandı-ğı bir diğerine atladı. Bunu da .bir 
sorun olarak görmedi, çünkü gönlü mimarlıkta-ydi. 
Bu. geniş. ve muhteşem evleri Umman ve Cidde gibi 
yerlerde inşa etti. Kahire’de inşa ettiği 
birşeklarıysa çeşitli biçim türleri, iklimsel konfor, 
bütün geleneksel teknoloji ve 111661111616- ilişkin- 
alıştırmaları içeriyordu. 

Burada ne olduğunu görmek için biraz duralım. 
Hassan Fathi'nin, bu binalar .ve köyleri yaparken 
çok açık bir kalbi, çok açık bir zihni. ve herşeyden 
“önemlisi. açık bir evi vardı. 'Sürekli çay molaları 
verilirdi ve olaylarla ilgili, onun ilgilendiği herkes 
kendisiyle çay içip tartışabilirdi. Yankevi bir 
okuldu ve onun okulu geleneksel teknikleri 
öğretiyordu. Insanlara arazinin üzerinde değil, 
dışında inşa etmelerini söylüyordu Başka 
sozcuklerle orada bulunan herşey mımarlık ve 

mimarlığa 111611111 sonuçlar sağlayabilirdi. 

.111 öğretilerden etkilenen ilk grup, ki çoğunluğu. 
b_atıl-ıydı (iki ingiliz, bir Fransız. bir Iran 
'Pakistanlısı), "Gelişim Atölye-si" diye birşey 
kurdular Uluslararası destek veya fon veya 
kaynak katılımı kulla-,narak Hassan Fethi nin 
îükirlerini kırsal alanlarda uygulamanın 
-_ka_ıı_ıtianabilir bir gelişme sağlayacağını 
düşünüyorlardı. 

Gelişim Atölyesi ilk olarak şu anda görmekte- 
olduğunuz hamam ve diğer kamu hizmetleri gibi, 
çeşitli merkezlerde devreye girdi. Yerel teknolojiyi 
azçok olgunlaştırır), sorunları dışarıdan birşey 
ithal etmeden çözmeye çalıştılar. Çünkü dış-arıdan 
malzeme getirmeye baŞladığınız anda yıkım. 
şekilsizleştirme ve dayanılmaz bir yapı teknoloıısı 
de onlarla birlikte geliyordu 

Bunlar muhteşem mimari başarılar olmamakla 
"birlikte, niyetler olaganustu soylu ve iyiydi. 
İnsanlarla birlikte çalışıp, onlara ellerindeki 
malzemeyi nasıl kullanacaklarını, mimari kaşeli-arı 
olduğu kadar yaşam ve çevre koşullarını da 
mimari olgu ve katkılarla nasıl iyileştir'eeeklerini 
gösteriyorlardı. Peyzaj işine de giriştiler. Bu. 
Afrika'da- fidanlıklar aracılığıyla insanların 
çölleşme Ve aşırı otlatma yüzünden kaybettikleri 
yeşili yeniden onlara kazandırma amaçlı bir _ 
projeydi. Ayrıca. insanların en fazla gereksindikleri 
şeyin eğitim ve bilgiye ulaşım olduğunu 
düşündüklerinden Niierya. Chikal'da bu merkez-i' 
açtılar. 

Insanlara göstermek istedikleri mimarlığın 
dışarıdan birşey ithal etmeden de iyi 
olabıleceğıydı Bir ya da iki malzemeyle, 11611161611 
olarak inşa edil,en hava akımlarına izin veren. 
soğutma eiştemine sahip ve bunlara bağlı yapım 
sistemini bünyesinde barındıran bir mimarlık... 

B11 binalar kullanıyordu. insanlar buraya okuma— 
yazma ve daha sonraları da diğer temel becerılerı 
ogrenmek üzere geliyorlardı. Mimarlık, çeşitli 
olgular barındıracağı umulan bir Zincirleme 
terk-imode değişim unsurlarından biri haline 
gelmişti. Öyle ki, toplum bu mimarlığı gelişim 
süresine mal “edebilecekti. 

Bunlar.. çeşitli kaynakları kııllanan gönüllülerdi. 
Doğanın korunması için oldukça kuvvetli bir 
eğilimleri yardı. Bildiğiniz gibi Afrika’nın alt,-'Sahra 
bölgesi müthiş bir çölleşmenin etkisi altındadır. 
Toprağı tutan bütün bitki örtüsü kaybediliyor. 
erozyon oldu olacak ve ahşap sürekli çeşitli 
amaçlarla kullanılıyor. Eğer-' yapım iş”-lerinde 
ahşaptan tasarruf edebilirlerse, en azından 
insanlara doğanın korunmasına yardımçı bir 
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mimari geliştirmelerlnde yardımcı. olabilirlerdi. 

Nijerya'da bu şekilde "L'architecture sans beis" 
diye bir proje geliştirdiler. Ahşapsız mimarlık. Bu 
proje., esas olarak teknoloiik bir alıştırmaydı ve. 
Hassan Fathi'nin yeniden keşfedilmiş veya 
geliştirilmiş kubbe ve tonoz tekniklerine 
dayanıyordu. Evler, dükkanlar ve atölyeler gibi 
bütün mekanları, yapım aletlerinin dışında 
neredeyse tek bir parça ahşap kullanmadan 
gerçekleştirmişlerdi. Proje özellikle Uluslararası 
Dünya Doğayı Koruma Enstitüsü tarafından 
amaçlanmış ve desteklenmişti. Sonuçta elde edilen 
mekanlar gayet ferah ve basitti. Çoğu durumdada 
oldukça sağlam ve dayanıklı. Diğer insanlar bu 
teknikleri, onlardan daha olgun ifadeler 
geliştirmek için kullandılar. Senegal'de Hassan 
Fathi'nin izinden giden bir Hollandalı'nın, Rals 
Nelder'in yönettiği bir okul var. Nelder, okul binası 
için gerekli olan geniş mekanları ve çeşitli 
yükseklikleri, tek bir malzeme sıkıştırılmıştoprak— 
ile değişik tip ve düzeyde destek sistemleri 
kullanarak elde etmeye çalışmıştı. Buradaki fikir 
yine. eğitimi ana toplumsal değişim unsuru Olarak. 
kullanarak eğitim için gerekli mekanları 
sağlamaktı. 

İklim sert ve kurak olduğu için MEKAN, temelde 
"korunak" demekti. Fazla hava akımı veya 
yağmur suyu sözkonusu değildi. MEKAN, az çok 
güneş ışığının istenmeyen etkilerinden koruyan bir 
sığınaktı. 

Bütün bunlar deneysel projelerdi. Insanların bu 
beceri ve teknikleri devam ettirerek değişim 
elamanları haline getirecekleri ve bu sınırsal 
hareketin moda olacağı inancıyla yapılmışlardı. 

Aramızda bunca sanatçı varken görmenin ilginç 
olacağım düşündüğüm başka bir proje: bas-it bir- 
Nubi tonoz sistemi kullanılarak inşa edilmiş 
“toprak bir bina. Bu bina, daha sonra doğal gaz 
borularıyla döşendi ve bütün bina ateşe verildi. 
Nadir Halili adında deneysel bir mimar binayı 
pişirerek tuğla haline getirmek istiyordu. Amacı 
genelde yapılanın aksine, çok miktarda ateş 
kullan-arak bütün binayı tekbir parça seramik 
haline getirmekti. 

Yapım sırasında bina yanarak seramikten tek 
parça bir yapıya dönüşürken ortay-a oldukça- 
dramatik Sahneler çıkıyordu. Sırlama bile seramik 
nasıl sırlanırsa öyle yapıldı. Bütün bina, aynı 
çömlek gibi pişmiş topraktan yapılmıştı. Binanın 
tek parça olarak davranması. büyük bir sarsıntı 
olmadıkça yıkılmamasını sağlıyor ve bu da 
özellikle deprem bölgeleri için uygun bir seçenek 
oluşturuyordu. “ 

B_ir başka grup ise Lyon bölgesindendi. Craterre. 
denilen bu topluluk. (Toprakla Yapı Araştırma 
Merkezi), Lyon ve Fransa'nın o bölgesinde çok. 
yaygın bir yapı geleneği keşfetti. Hassan Fethi'nin 
Andre Ravero gibi öğrencileriyle de toprakla 
yapım tekniklerini olgunlaştırmak üzere _ 
çalışmalar yaptılar. Topluluk, Gelişim Atölyesi gibi 
özellikle binayla sınırlı değildi; inşa etmek ve " 
topluma örnek oluşturmak istiyorlardı. Bu grubun 
merkezinin bulunduğu Grenoble'de çok güçlü bir 
araştırma birimi de vardı.Şeşitli toprak 
teknikleriyle oldukça bilimsel deneyler yaparak 
değişik yapı tipleri için kullanılabilir yaklaşık 
onsekiz teknik tanımladılar. 

”Bu dia. şimdilerde sorunlu Somali bölgesinde, 
insanlara yeniden basit tonoz ve destek teknikleri 
ile binaları su geçirmez kille kaplamayı öğretmek 
üzere prototip olarak yapılmış bir okula ait. Bu 
grubun da kuvvetli bir araştırma ve basın birimi 
vardı. Tcprağı. önemli bir yapı malzemesi olarak 

- yaygınlaştırmak istiyorlardı. 

Bir başka grup, bu defa 'lsviçre'den. Bu grubun 
Mali, Moritanya. Burkina Fasso, Fildişi Sahili, Çad 
gibi birçok alt-Sahra ülkesinde ofisleri vardı. Bu 
dia, Senegal-Moritanya sınırında, yerlerinden 
olmuş bir nüfusun açlık sorununa uluslararası 
yardım ve destek olmak için yerleştirildiği 
Roso'dan. ADAU (Afrika'da Geleneksel Mimariyi ve 
Şehirciliği Geliştirme Birliği) denilen bu grup, 

- çeşitli toprak tipleri ve pişmiş tuğla 
teknolojileriyle yapılmış, kare biçimli. kubbeli 
sığınak tipini üretti. Çok kısıtlı malzemeyi (% 3—4 
çimento) takviye olarak kullanarak. kulübelerde 
yaşamakta olan insanlara sığınak sağlayacak 
80,0'den fazla ev inşa ettiler. Bu insanların daha 
önce yaşadıkları kulübeler oraya atılmış çeşitli 
ürünlerin kutularından oluşuyordu. 

Böylelikle umutsuzluğun kıyısındaki bir. topluma 
en azından temel sığınak sorunlarını çözecek bir 
teknoloji önerilmişti. Bazıları diğerlerinden daha 
g_elişkindi. Hassan Fathi'nin zenginler için olan 
evleri toplumun biraz daha iyi durumda olan' 
bölümü için yapılmıştı; böylece teknikleri denemek 
ve toprakla yapım metodlarını göstermek için 
daha geniş imkanları olacaktı. 

Bu dia, sıkıştırılmış toprak teknikleriyle yapılmış 
oniki evin oluşturduğu bir topluluğu gösteriyor. 
Aslında alçı gibi diğer teknikleri de. denemek 
iştediler. Alçının yoğrulabilme ve şekil verebilme- 
fözelliği, yüzeylerin işlenmesinde daha çeşitli 
olasılıklar sağlıyordu. Alçının bu özelliğini, kadın' 
nüfusu eğitme merkezinde de bir potansiyel olarak 
kullandılar. 

Dağı-şık ev tipleri geliştirdiler. Alışılmış bir 
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mimariye sahip olan, Moritanya'nın başkenti 
Nıoakschott'ta 400-500 evlik bir yerleşim alanı 
kurdular. Insanlara daha iyi termal özellikleri" ve 
çevresel koşulları olan barınaklar sundular. Bu 
teknolojilerin çeşitli yönlerini gösııermek için. 
onları bazı kamu binalarında kullandılar. Burada, 
bu tekniğin hem tonoz, hem de kubbelerde büyük 
ve küçük mekanlar yaratmak için kullanıldığı bir 
köy kliniği görüyorsunuz. 

'Benim sınırsal diyeceklerimin hepsi bu kadar. 
Sinirsel, ama hayatın en temel gereksinimlerinden 
mahrum kalmış bir nüfusu barındıran, değişmekte 
olan bir,toplumun sorunlarıyla savaşmak gibi iyi 
niyetler ve umutlara sahip projeler. Bu insanlar en. 
ufak imkandan bile yoksunlar ve mimarlar“ onlara 
çevreleriyle daha iyi başa çıkabilmeleri, bir 
geleceğe sahip olabilmeleri için birşeyler 
öğretebilirler. 

Benim sınıfsal bir çaba diye sunduğum, batılıların 
bu toplumlara yeniden tanıŞtırdıkları şey, onların 
geçmişte zaten kendi modaları olarak sahip 
olduklarıdır. Burada Niierya'lı bir mimarın çizimini 
görüyorsunuz. Bu dia ise Nijerya'da aynı mimar- 
tarafından tam planlara göre değil ama çizim 
tahtasındaki fikre göre inşa edilmiş bir camii. O 
yerin cahil bir mimarı gibi hareket ederek, 
kendisine bir sanatçı,. bir yontucu gibi birtakım 
ifade biçimlerini uygulama ve malzemenin şekil“ 
alabilirliğini deneme izni veren mimar-, böyle bir 
bina ”ortaya koyuyor. Bu, alt-Sahra mimarisinde 
hakim olan bir bina yapma şekliydi. 

'Sınırsal diye değindiğimiz insanlar, aslında onlar 
için uygun olmadığını söyleyebileceğimiz metodlar 
ve yapım tekniklerini. geçmiş zamandaki yaygın 
moda— akımlarını, tekrar gündeme getiriyorlar. 
Uygun olmadığını söylediğimiz metodlar. onlar 
için başka yerler ve işlevlerde yararlı olabilir. 

“Sınırsallığın biraz toplumsal bilinçle ne- 
olabileceğini ve nasıl etkiler yapacağını 
anlayabilmem için size anlattığım küçük bir 
hikaye bu... 

HEINRICH KLOT-Z 

Avrupa'daki Yeni .Mima'rl Dumm- 
(Dia gösterisi ile beraber sunulmuşmir.) 

Konuşmama. benden hemen önce konuşan ”Suha- 
Özkan'ın sunuşundan ne kadar etkilendiğimi 
belirterek başlamak istiyorum. Oakan'ın, sınırsalıjn 
“ana fgörüş' olduğunu gerçekten kanıtladığını 
düşünüyorum. 

Şimdi ,ben, yal-nız Avrupa'da değil, “genelde., , 
mimarlığın yeni durumu söz konusu olduğı-ında, 
sınırsal bir söylem olabilecek 'ana görüş'e geri 
dönmek istiyorum. 

Yeni durum, pek çok görünüşle çıkıyor karşımıza. 
Ben bunlardan yalnızca bir tanesini ele alınak 
istiyorum, mimarlığın dilini -bunu tarz olarak da 
adlandırabilirsiniz, ama, ben bu sözcükten 
hoşlanmıyorum. Böylesi bir önermeyi bir tür 
çözümlemeye dönüştürerek geleceği tartışabilmejk 
için. öncelikle, geçmişi hatırlamak zorundayım. 
Bugün gelişen her şeyin, mimarlıkta gözlediğimiz 
her oluşumun, bundan yirmi—otuz yıl önce varolan 
durumla ilgisi var. Sözünü ettiğim. bugün 
neredeyse unutmuş olduğumuz bir durı'ım. Artık 
işlevsellikten söz etmiyoruz. Kendisine karşı 
böylesine güçlü bir tepkinin ortaya çıkmasına 
neden olan o vahşi (brutal) mimarlıktan söz 
etmiyoruz artık. Bu, tüm dünyaya yayılmış, bizim 
kaba (vulgar) işlevselcilik adını verdiğimiz, kökeni 
kuşkusuz modernizmin başlangıcına kadar uzanan 
ve öncülerin (avant-garde) izlencesini bizim artık _ 
katlanamayacağımız derecede basitleştiren bir 
mimarlıktı. Sizlere manzaramızın normalde nasıl 
olduğunu hatırlatmama izin verin: modern _ 
manzara, Stockholm veya Hong Kong 800.000. 
kişilik bir kent ve tüm bu insanlar. 'işlevselci 
mimarlığın yeniden doğuşu' olarak 
adlandırabileceğiniz 'kutu' içinde barındırılıyorlar. 
yani asal bir biçimin içinde. Mimarlıkta biçimi asal 
biçimlere, en sade geometrik biçimlere indirgemek 
modern mimarlığın fikriydi ve büyük estet Le 
Corbusier bile buna katkıda bulundu. Bu fikrin 
’194 5'deki savaştan sonraki sonuçları, 1 9501erde. 
alınmaya başlandı: size hatırlatmaya çalıştığım 
mimari peyzajlar... Kuşkusuz, benim biraz önce 
verdiğim örneklerde bir abartı var; heryer Hong._ 
Kong değil, ama, özde Hong Kong'la aynı. 
Gerçekten de, benzeri manzaralarla heryerde... 
karşılaşmak mümkün, ya da, mümkündü. 

Bu vahşi modernizmin, kaba işlevselciliğin 
beraberinde getirdiği tepki, hayli sorunlu bir 
tepkiydi: "Kentlerimizi, Lübeck gibi eski 
kentlerimizi, kuzey Almanya'daki Ortaçağ 
kentlerini ne yapacağız?". Çünkü, 'avant-garde'. 
herşeyin yeni olması gerektiği ve eski olan 
herşeyin zan altında bulunduğu önermesini 
yapmıştı; eski olan ne varsa-, ilerlemeye hizmet 
etmeyen herşey, zan altındaydı. 'Avant—garde'. 
fikirleriyle eski kenti bölmeye başladı. Sonuç“ ne 
oldu'? Birisi gelip, 16., 17., 18. yüzyıllardan kalma 
konutlardan üç—dört tane almak ve kenti ve kendi 
prestijini yenilemek istediğinde, artık, o eski 
konutların yerine, hertürlü yapıyı yaptırabilirdi. 
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Sözkonusu olabilecek seçeneklerden en ortalama. 
en sık rastlanır “olanı.. tarihsel bir çeyreiçinde inşa 
edilmiş bir 'ku'tu'dur. 'Kutu'nun, tarihsel çevreyi 



yok etme eğilimi vardır. G'ottineen'i hatırlarslım: 
Ortaçağ-'dan kalma ahşap iskelet yapılardan. 
oluşan bir Alman kenti. Burada, “kutu', merkeze 
yerleşmiştir: sağındaki solundaki küçük ahşap. 
konutlar eskimiştir ve modaları geçmiştir. artık 
gözden kaybolmaları gerekmektedir. Modern 
ilerleme fikrine hizmet eden herşey. bir ana fikirdir. 
Varolan tüm diğer yapılı çevreler". o fikre yenik 
düşmek zorundadır. 

Bir karşı atak yapıp, eski kenti bir 'kutular. 
.kenti'ne. tek işlevi kent nüfusunubarındırmak . 
olan tekdüze bir kaptan kenti'ne değiştirmekte 
kullanılan bu genel tarifetepki göstermeye çalışan 
mimarlar olagelmiştir. Tüm meslek _yaşamı 
boyunca hep 'kap ev'ler inşa eden H. Daineman'. 
ani bir dönüş yaparak, kendisini varolan kente 
adapte etmeye çalıştı. Bu. önemli bir sorun,. çünkü.. 
aniden, tarihsel biçimleri öğrenmek zorunda 
kalıyorsunuz. Ya doğru bilgilenip kendi kararınızı 
verecek, ya da varolan çevreye teslım olacaksınız. 
Mimar olarak, ne ölçüde teslim olmak zorunda 

. kalacak.. ne. ölçüde. kendinizi. özgür kılıp, bir- 
yandan da varolan çevreye saygı gÖSterecek-îsiniz, 
işte, asıl sorun bur-ada. 

Modernizmin revizyonundan söz ediyorum, * 
Postmodernizmden. .Gerekçelerden ve 
güdülenımlerden söz ediyorum. Postmodernizm 
neden ortaya çıktı'? Postmodernizm yalnızca bir 
fikir değil, garip bir fikir. Postmodernizmin 
kentlerimizin ve bizim 'tümlenik yapı' (integrated 
building) adını verdiğimiz süreçle ilişki-si var. _ _ 
Tümlenik yapı, yeni mimarlığı tarihsel mimarlığa 
göre ayarlamak anlamına geliyor; yani. tarihsel 
biçimlerin. yeni mimarlık yapan mimarlar . 
tarafından kabul edilmesi gerekiyordu. aniden.. 
yeni ve eski kavramlarımız değişti. Kentlerimiz, 

. kullanılıp atılacak kentler değil. Kentlerimizden, 
bir çift ayakkabıyı kullanıp eskiyinoe attığımız 
gibi, yalnızca eski oldukları için vazgeçemeyiz. 
Kentlerimize saygı göstermek durumundayız, 
çünkü, kent, insani çevredir; içinde yaşadığımız 
insani hücredir. 

Mimarlar -bu sabah konuşan Hans Holleingibi 
mimarlar- bunu çok önce fark ettiler. halâ kaplar 
tasarlamayı sürdüren diğerlerinden çok daha önce, 
Önermeıni yinelemek isterim: Postmodernizm. Yeni 
bir tarz, yeni bir fantezi değildi; varolan tarihsel 
çevreye kendinizi adapte etmekle doğrudan 
ilişkiliydi. Tarihsel biçimler, oradan. mimarlığın 
içine geri döndüler. Bu, nasıl gerçekl-e.şti'?.13ir ' 
sonraki soru, bu. 

Savaş sırasında baştan aşağı harap olan 
Frankfurt kentinin göbeğindeki 12-40? tane ahşap. 
iskelet. yapının, biri dışında. tümü harap olmuştu. 
Pazaryerinin ortasında, bu kanun küçük _bir 

parçasını yeniden inşa etmeye başladık; _ 
kartpostal türü bir anı olarak, daha fazlası değil. 
Eski kenti yeniden inşa etmek, gerçekten de, hiçbir 
zaman amaçlanmamıştı. Yeninin içinde, tüm “0. 
yüksek katlı yapılarla çevrelenmiş bir anı 
yaratmak istedik. Hepsi bundan ibaretti. "Kentin 
içinde yeni bir çekirdek var, karşıt-ilerici olabilecek 
bir tarihselle'ştiren çekirdek". Eğer böyle "ya 
öyledir, ya böyle" usulüyle karar vermeye 
kalkarsanız, asla gerçekten kavrayamazsınız, 
çünkü, bu çekirdeğin çevresinde modern kent var;. 
yüksek yapılar kenti. Bu, öyle bir kent ki, 
merkezdeki yeniden inşaalar ile görecelenmjesi 
mümkün değil. Merkezde yapılan iş, bir kartposııal 
ve biZim kartpOStallara gereksinimimiz var. 
Psikolojik olarak anılara ihtiyacımız var. Yalnızca 
çıplak ve saf 'bugün'ün içinde yaşayamayız. 
Tarihe. de gereksinimimiz var. Insani çevrenin 
karmaşık bir çevre olma-sına gereksinimimiz var.. 
kendi tarihsel geçmişini, bugünü ve. kuşkusuz, 
beklenen bir geleceği içeren bir çevre olmasına. 

Amerika'da insanların tarihsel çevrelerini yeniden 
inşa etme çabalarına örnekler bulmak mümkün. 
aslında, bu örneklerin bir kısmı, bir yönleriyle. 
aslının yerini almış taklitlerden ibaret, birşeyin 
yerine geçen, ancak, gerçekte, kastedilen anlamla 
uzaktan yakından ilişkisi bulunmayan. Taklit bu. 
'kitsch'... Ancak, bize. arzuların nekadar güçlü- 
olduğunu açık bir biçimde gösteren de 'kitseh": 
Arz-alarımız neler? Neyin özlemini çekiyoruz? 
Içinde yaşamak için bir “kutu', bir 'kap' özlemi mi 
çekiyoruz, yoksa, mimarlık öğreten mimarlığına 
kükreyen geyiğinin bile birşeyler söylemesi 
gerekliliği mi söz konusu? Söylemesi gereken şu.. 
"Biz,. gereksinim duyduğumuza yeterince sahip 
o_labilmiş değiliz. Bu nedenle de, gerçek 
arzularımızın yerini alacak şekilde, aslınm yerini 
alacak taklitlerin özlemini duyuyoruz ve 
-;ya_şamakta olduğumuz durumun dönüm noktası. 
da bu.". Bakıyorsunuz. afişte, "Bu. güzel bir ev;", 
yazıyor, "al beni." ve, yazının arkasında çirkin-; bir _ 
Bv.-görüyorsunuz. Işte, arzunun içinde bulunduğu 
durum. 

Tarihs-elleştirmek zorunda değilsiniz. Mimarlığın 
en harikuladesini, inanılmazını, muhteşemini 
’yaratabilirsiniz. Amsterdam'da küçük birbina 
görmüştüm. Son derece taklit olduğu kuşku 
götürmeyen bir binaydı, ancak, bu yapıdaki 
bizlere iletilen arzu işareti şuydu: "Lütfen 
tekdüzelikten uzaklaş-ın! Biraz daha heyecan 

; duymamıza izin verin lütfen!". Modern 
tekdüzeliğin karşıtı, artık'. gereğinden fazla 
heyecan. Dışavurumcu bir heyecanın velvelesi 
içinde kentlerimiz var, ki bu da madalyonun- diğer 
yüzü, başkabir sorun. 

..amarıııaıı mimar neben-. vantuz, ııkrosımodem 
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binasını .1959 yılında yaptı. Binaya, T'Annemin Evi' 
adını verdi-. Annesi için inşa ettiği bu ev; sözünü 
ettiğim arzuların, dileklerin bir kısmını- içerir. Öte 
yandan;-bu ev bir,taklit,'_bir; 'kitsch' de değildir. 
Evin gerçekte nasıl olduğunu gidip. görmek 
gerekir; hiçbir fotoğraf size evin gerçek hissini 
Veremez. Ben, bu yapının, postmodernizmin' gerçek- 
anlamını örneklediğini düşünüyörum. Charles 
Jencks ile yarışmaya kalkmıyorum, ama, 
Postmodernizm, mimarlığı tarihselleştirerek 
tarihselleştiren mimarlık yaratmak demek değildir, 
bu yapay birşeydir; Postmodernizm, bir kurgu 
içeren bir mimarlık yaratmak anlamına gelir; bize, 
yalnızca bir 'kutu' olmaktan daha fazla anlatacak 
şeyi olan. yalnızca bir mimari çatkı olmaktan 
daha fazla içerik, daha fazla anlam iletecek bir 
mimarlık yaratmak. Binalar, bir öykü anlatmak 
zorundadırlar; bizleremimarlığın asgarisinden 
daha fazlasını anlatmak zorundadırlar. 

Binalar, şiir olabilirler ve öyledirler de. Bu sabah 
Hans Hollein'ın bizlere gösterdiği binaların bir 
kısmının şiirsel binalar olduklarına inanıyorum; 
bir önceki sunuşta gördüğümüz binaların bir kısmı 
da bir kurgu, bir öykü,_bir öykü anlatımı _ 
içeriyorlar. Mimari olarak olduklarından “daha 
fazlasını ifade ediyorlar.0nlar, yalnızca mimarlık 
değil. 
Uzarinde konuşabileceğimiz yüzlerce. örnek 
bulunduğu için, Postmodernizm konusunu burada 
bırakıp, 'ikinci modernizm' veya 'yeni modernizm" 
adını verebileceğimiz akımı tartışmaya geçmek 
istiyorum. 

'Günümüz mimarlığının yeni durumu' ifadesi ile- 
anlatmak istediğim şu, biz bugün öyküler anlatan, 
şiirsel, ifadeli, yalnızca mimari anlamdan daha 
fazla anlam ifade eden ve tarihselleştirmeyen. 
üstelik, anlam yaratmak için tarihsel anlamlara 
geri _gitmeye gereksinim duymayan binalar 
yaratıyoruz. Bu binalar, 'özgöndermeli' (self- 
referential) olarak adlandırabileceğimiz bir dil 
konuşuyorlar; binalar, tarihsel örneklere gitmeden, 
bugüne ait özgöndermeli modern bir dil 
kullanılarak“tasarlanıyor. Anlatmaya çalıştığımı 
Örneklemek için, oldukça erken örneklerden biri 
olan, Frank Gehry'nin evini hatırlatmak istiyorum. 
Ben bu evde yaşadım ve evi iyi bilirim ve anlatılan 
öyküyü anladığımı düşünüyorum. Yapının içte bir 
çekirdeği var -F'rank Gehry'nin satın aldığı eski bir- 
konut— ve bu çekirdeğin dışına Gehry yeni bir 
konut eklemiş. Dolayısıyla, bir dış kabuk ve bir iç- 
çekirdek sözkonusu. Dıştaki kabuk, dili ile, eski 
eve hiçbir göndermede bulunmuyor. Farklı, 
gerçekten çok farklı. Yapı da bir bitiştirme 
(juxtaposition), bir tür ikili dil. Mimarlık alanında 
konuşmanın iki farklı yolu arasında bir zıtlık. Yeni 
kısım, eski kısıma öyle bir şekilde göndermede 
buluImyor ki bir sürtünme Yaratılıyor. GSM ile yeni; 
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arasında 'çok-güçlü bir sürtünme... Veiherşey çok 
güçleşiyori _Strüktürçok güç çözülüyor. Hiçbir şey 
kolay gitmiyor. Söz konusu olan yalnızca bir ek 
değil. Bize şimdi sunulmakta olan, gerçek bir 
oyun; eski “evin harikulade yapı malzemeleriyle 
yeni evin, yeni dış kısımın son derece ağır yapı 
malzemeleri arasında bir oyun. Çok basit; daha 
yüksek bir düzeyi ifade etmek isteyecek biçimde 
ifade edilmemiş. Doğaçlama olmak istiyor. 
Olduğundan hafif gözükmek istiyor. NerGGGYSe 
'hiç' olmak istiyor, neredeyse bir kaza olmak. 
Birşeyleri öylece biraraya getirir gibi. Frank Gehry 
bu bina üzerinde çok çalıştı. 
Bu binada, kazaları olma halinde görebilirsiniz. 
Eski ile yeninin birbiri ile nasıl geçinip 
gidemediğim ve, yine de, idare etmek zorunda 
olduğunu. Bu, bir bütünün nasıl yaratıldığı 
üzerine, bir evin bütününün nasıl yaratıldığı . 
üzerine bir öykü. Zor bir bütünün, zor bir birliğin 
yaratıldı-aşının öyküsü bu. Bu yapı, gerçekten 
bakmanız gereken bir yapı. Anlamak biraz 
zamanınızı alıyor. Gördükten sonra hemen 
unutacağınız şekilde değil. Bu yapıyı gerçekten 
anlamanız gerekiyor. Sizi yakalıyor ve siz de zor 
bir bütünün, zor bir birliğin yaratılışı öyküsüne 
karışıyorsunuz. Dağıldı dağılacak gibi; zorlukla 
birarada duruyor. Ana girişin önündeki 
merdivenler son derece dikkatsizce yapılmış, gibi, 
adeta Gehry tarafından çimenlerin üzerine. 
fırlatılıvermiş gibi... Cam bir blok, evin üzerine 
düşmüş ve hemen altında kalan mutfağa çarpmış 
gibi... 

Bir başka örnek de Koolhaas'ın. Hollanda'da 
Arnheim'da yaptığı hapishane binası. YenilemeSİ 
ve canlandırması söz konusu olan eski bir binanın 
bir yanına Koolhaas yeni bir kısım ekledi ve bu 
eklemeyi öyle bir şekilde yaptı ki, mahkumların 
hücreleri, düzenli olmayan, karışık bir ızgara 
oluşturdular. Yaptığı, 'mimarlıkla konuşmaktan 
söz ederken kastettiğimizin çok basit bir simgesi. 
0" hapishane, azıcık da olsa serbestmiş gibi 
görünen hapishanelerden biriydi ve bu, tabii ki, 
son derece çelişik bir durumdu: Siz. mahkum 
alarak, özgür değilsiniz; ama, dışarıdakiler. bir 
hapishanenin nasıl yalnızca bir hapishaneden 
olmaktan başka şeyler de olabileceği konulu o 
öyküyü dinlemek zorundalar. Yapı sayesinde 
hapishane bir sorun haline geliyor ve bizler de; 
içeride olanlarla yüzleşmek zorunda, kalıyoruz. 
Yüzleşiyoruz. 

Postmodern durumu tanımlamıştım; bizlerin de 
Amerikalılar gibi 'yeni modern“ adını verdiğimiz 
ikinci modern durumu da öyle —ki bu kendi içinde 
bir çelişki. Başlangıçta tek bir cümle ile 
tanımladım: yalnızca işlev değil, aynı zamanda da 
kursu. Bir bina yalnızca işleyemez, işlememellîdir; 
aynı zamanda da bir kurgu yaratmalıdır, bize 

.! : : : . . -  ı ı ı—Lu 

ııı 
"

"
'

—
_

"
.

 
. 

“
*

*
*

—
W

.
 . 

ı 
u 

<
ı

1
ı

ı
ı

ı
 

< 
_

|
_

ı
.

_
 

, 
,

.
 ı 

.
v

'
.

ı
"

'
f

'
.

1
"

ş
 

.
.

İ
'

ı
'

 
"

*
 

. 
5

1
8

'
“

 
'

.
.

.
.

 



mimarlığın yararlılık boyutundan daha fazlasini 
anlatmak zorundadır. Postmodern zamanda, her 
türlü göndermeyi. halihazırda varolan her türlü 
dili kullanarak, tüm bunlara bugünkü dilimizde 
Vücut kazandırarak bir dil yaratmaya çalıştık. 
'Şimdi de öyle birdurumdayız ki, bu tür bir 
yardımdan uzak duramıyoruz. Koltuk değneğimizi 
bırakabiliriz. çünkü tarihselleştiren dile artık 
gereksinimimiz yok. Kendi modern dilimizi 
konuşabiliyor ve bir öykü anlatabiliyoruz. 'Ayant- 
garde' dili konuşuyor ve yine de bir kurgu 
yaratmayı başarabiliyoruz. Işte, mimarlığın yeni. . 
durumu bu ve ben bu durumun çok ümit verioi _ 
olduğunu düşünüyorum. Ben, pek çok baş-kası 
gibi... bozguncu değilim. Ben durumun çok ilginç ve 
çok ümit verici olduğunu düşünüyorum. 

AÇIK OTURUM 
Katıl-anlar: _ 
Emin Mahir Balcıoğlu 
Uğur Tanyeli 
Hasan Bülent Kahraman 
La ureano Forero 
Necdet Teymur 
Heinrich Klotz 
Ayşe Sulan Kolatan 
Berardo Dujovne 
Süha Özkan 

EMİN MAHİR BALCIOĞLU 

Bizim tartışmalarımızın ana başlıklarından bir 
kısmının da ortaya çıktı-ğı, son derece ilginç-bir" 
oturum izledik. insanlığa büyük meydan 
okumalarla dolu yeni bir binyılın şafağındayız. 
Kuşkusuz bunların en zorlularından bir tanesi., 
insanoğlunun ikinci asal gereksinimi olan barınma 
ile, daha genelde insan çevresi ile ilgili olan. 
Bizler, şu anda, iki karşıt ucun coğrafi merkezinde., 
çok ayrıcalıklı bir konumdayız sınırsallık ve ’ana _ 
görüş' veya çeper ve merkez.... Bizler. bu akşam 
bu tartışmaya odaklaşmaya çalışmak konusunda 
ayrıcalıklı bir" konumdayız. 
Şimdi, tartışmacıların, bir önceki oturumda 
yapılan sunuşlar üzerindeki görüşlerini almak 
istiyorum. 

LAUREANO FORERO 

Bu oturumun tartışma konusundan hareketle, 
bizim Kolombiya'daki deneyimlerimiz hakkında 
bazı yorumlarla da destekleyerek, hepimizin 
yanıtlaması için bir soru sormak istiyorum. 
Tüm dünya üzerindeki kentlerin çoğu, kimlik 
yoksunluğu-nda, arazi vurgunculuğu yüzünden 
:.bozul'makta. Bizim kentlerimiz sadece 500 yaşın-da 
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ve, İspanyol yönetiminin ardından, yalnızca i80 
yıldır bağımsız yaşam sürüyor. BiZim sanat. ve 
mi'marlığımızın kökleri, daha sonra sömürgeci 
Ispanyol kültürüne dönüşen Ispanyol-öncesi 
kültüre uzanıyor. Bugün ise, yeni bir 
sömürgeleştirmetürünü yaşıyoruz: Amerikan ”türü. 
Insanlarımız, bizim ülkelerimize ait olmak 
istemiyorlar. Bir fıkra var anlatmadan önce, 
herkesten özür dilemek istiyorum, ama, sözünü 
ettiğim bu sosyal durumu en iyi bufıkra 
betimliyor: Bizim yüksek sınıfımız Ingiliz olmak 
ister, orta sınıfımız Amerikalı, alt kesimler ise 
Meksikalı -on1ar zaten Kuzeyli olmak istiyorlar. 
Mimarlık. kimlik yoksunluğuna karşılık vermeye 
başlıyor. Pek tekin olmayan kent yaşamı, kentin 
reddine ve kale gibi kapalı azınlık mahallelerinin 
(ghetto) çoğalmasına dayanan bir kentsel ifadeyi 
gündeme getiriyor. Kentte kara delikler oluşturan 
kentsel adalar ortaya çıkıyor. Kentsel sanatın 
yokluğunu hissediyoruz. kamusal mekanın 
yokluğunu... Kent belleklerini (landmark) yitiriyor, 
anıtlarını, caddelerini... 

Tabii ki sorum şu: Yaklaşmakta olanfelaket 
karsısında izleyici olarak. bu basit tavrımızı 
sürdürecek miyiz? . 

UĞUR TANYELİ 

Ben konuşmaları, doğal olarak sempozyumla ana 
teması bağlamında yorumlamak istiyorum. Bu 
“tema da herkesin bildiği gibi, "kimlik, sı-nırsallık 
ve:-mekân 'dan oluşan üçlü bir tema. 

Bu tema" içinde bakıldığında olaya. 
konuşmacıların farklı mariinallikler 
tanımladıklarını görüyorum. Öylesine. farklı 
marjinallikler tanımladılar ki, doğrusu birbirleriyle 
nasıl bu marjinalliklerin uzlaşacağını ve .ayrıca 
nasıl tartışabileceğimizi de anlamaktan açıkça-sı 
ben büyük ölçüde aciz kalıyorum. 

Sayın Kolatan, dogal olarak mimarlığı ya da 
kendi medyasını tartışan bir mimarlığı bize sundu. 
Yani, onun sunduğu sınırsallık. mimarlığın 
medyasını tartışmaktan kaynaklanan bir 
sınırsallık. Dolayısıyla, mimarlığı adeta metne 
dönüştürdü ki, buna biz büyük ölçüde 
Eisenman'dan ve de bazı postmodernist 
düşünürlerden alışığız. Diğer bir mariinalliği ise-, 
Arjantinli meslektaşımız gündeme getirdi. Onun 
marjinalliği ise çok farklı bir sınırsallık. Adet-a 
marjinalliği coğrafik bir sorun olarak gündeme 
getirdi. Patagonya diye özel, çok özel coğrafi — — 
koşulları olan bir bölge söz konusuydu. Gerçekten 
dünyanın sınırında. yer aldığı için marjinal bir 
anlamda ve de bariyadaları da gündeme getırdıgı 
için toplumsal, sınıfsal bir boyutta bu marjinalliği 



kattı. Bu da farklı bir marjinalliktiyine. 

Sayın Özkan, sanıyorum ki, 'sorunu kimlik-, 
sınırsallık, mekân eksiğini içinde düşünen bir 
çalışma getirdi gündeme. Buna karşılık Klotz'un 
getirdiği Sınırsallık açıklamasını, doğrusu çek çok 
yadırgadığımı söylemek istiyorum. Bize, tarihsel 
çevreye uyum çerçevesinde dönen bir 
Postmodernist, yalın, olabildiğince yalın bir 
açıklama getirdi, adeta bize bir Postmodernizm 
özeti sundu. Oysa ki, buradaki marilnalliğin ve de 
kimliğin ve de mekânın neredeolduğunu ben. 
anlamış değilim açıkçası. Çünkü, 1962 yılındabu 

' konuşma yapılsaydı evet s'ınırsallık üzerineydi; 
ama 1992 yılındaki Postmodernizm bana kurulu 
düzenin tam kendisi gibi geliyor. Dolayısıyla bunu- 
anlayamadığımı belirtmek istiyorum. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 

Iki“ sorun var: Bir tanesi. son oturumda konuşuyor 
olmaktan ötürü, son oturumda yer alan 
konuşmacıların görüşlerinideğerlendirirken bütün 
bir sempoZyumunda Özetini zihnimizin arka 
planında tutmamız. Eğer bu çerçeve içinde soruna 
bakacak olursak, burada yapılan sınırsallık, 
mekân ve kimlik sorunu üzerine kurulu bulunan _ 
analizlerin dünyanın herhangi bir yerinde yapılan 
analizlerden daha farklı olduğunu söylemek 
mümkün değil. Bu benzeşmenin temelinde yatan 
gerçek, sanıyorum demin Uğur Tanyeli'nin de 
konuşurken bir ölçüde değindiği gibi. bugün 
sınırsallık kavramının ya da marjinalliğin de bir 
ölçüde bünyesinde yer aldığı Postmodernizm 
kavramının kurulu düzenin tartıştığı sorunlardan 
birisi olması. ' 

Dolayısıyla, benim için bu sempozyumun biraz 
daha ilginç olan, daha da. ilginç olabilecekken, 
ancak bu ölçülerde kalan yanı, boyutu, bu 
konuşmaları da göz önünde bulundurarak 
değerlendirirsem şudur: Biz, bu toplantıyı 
Ankara'da yapıyor olmakla, bu toplantıyı 
dünyanın herhangi bir başka merkezinde yapıyor 
“olmak arasında ne türden bir farklılığı yaşadık? 
Eğer, burada yer alan konuşmacılar, bu sorunu, 
içinde bulunulan mekânın sorunsallarına 
gönderme yaparak değerlendiriyor olsalardı, belki ' 
konuşmaların boyutları biraz daha farklı 
olabilirdi. Oysa, Türkiye Ankara yahut bu değerli 
konuşmacıların görüşlerini derledikleri ürettikleri 
mekânlardan getirdikleri sorunsallarla birlikte ele 
alındığında konu, daha ziyade kurulu düzenin 
tartıştığı temel problematiklerin mantığı içine. 
sıkışıp kalmış durumdadır. 

Tabii burada, sorunu, ben de böyle bir bağlam 
içinde..-ele almaktan kendimi arındırabilme. 

soyutlayabilme ulanağına sahip değilim. Bende 
buküçük yorumu yaparken. bu küçük- 
değerlendirmeyi yaparken, sınır. mekân, kimlik 
problematiğini içinde yaşadığım koşulların 
belirlediği bir mantıkla ele alıyor ve ' 
döğerlendiriyorum. 

Bu çerçevede bakıldığı zaman, Türkiye gibi bir 
ülkede kimlik sorununun yaşanma biçimi. 
alımlanma biçimi dahi başlı başına bir başka 
problematiğin altını çiziyor. 0 da şudur: Eğer. 
bugün mahalli, yerel bir mimarlık uygulamasını. 
kurulu düzen. yukarıdan aşağıya indirdiği bir 
mantıkla gerçekleştirirse, isterse, bu, acaba sınır 
konusuna, mekân konusuna yeni bir çözüm 
getirecek midir? Çünkü, dünyanın birçok ülkesinde. 
olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyetinde de böyle. bir 
sorun 192011.19301u yıllarda yaşanmıştır. O 
dönemde verilen bir kararla, içinde bulunulan _ 
dönemin de derin etkileyici yapısı, özelliği 
nedeniyle Modernist bir anlayış, Ankara kentinin» 
coğrafyasını, mimarisini oluşturmakta 
kullanılmıştır. 

Şimdi bugün, böyle bir coğrafyanın içine biz Süha 
Özkan' ın tanımını yaparken, Afrika' nın. Orta 
Doğu' nun çeşitli ülkelerinden getirdiği örneklerde 
gördüğümüz gibi. yerel mimarlığın temel 
özelliklerini taşıyan binalar yerleştirirsek, bu . _ 
içinde “bulunduğumuz soruna yönelik bir çözüm 
önerisi olacak mıdır? Sanıyorum, sorunun 
tartışılması gereken, bir ölçüde de üstü örtülü 
biçimde tartışıldığı nokta budur. 
Böyle bir bağlamda, "kitcsh sorunu" elbette 
Türkiye toplumunda biraz daha öne çıkmaktadır. 
Hele Postmodernizmin kimlik sorunuyla birleştiği 
bir dönemde bu boyut daha da önem [ . 
kazanmaktadır. Ikinci turda görüşlerimi biraz 
daha açma olanağı bulacağım. 

HEINRICH KLOTZ 

Bir soru oldukça ilgimi çekti, bu son konuşmacı 
tarafından yöneltilmişti: Postmodernizm, kendi 
kimlik arayışı içerisinde iken ne derece 
tanımlanabilir? 

Bu, postmodernizmin en önemli sorularından 
biridir. Tabii ki, ben yalnız postmodernizmden 
bahsetmedim. Açıklamamda sadece tarihsel bir 
yön vardı. Fakat postmodernizmin esasen kimlik 
yoksunluğu. ve kimliği geri kazanma çabası 
yüzünden icat edildiğinidüşünüyorum. Bu. 
postmodernizmin en büyük güdülerindeu biridir. _ _ 
Bundan dolayı, bunun sınır-sallık olduğunu 
düşünmüyorum. Inamyorum ki. bu, genelolarak 
biz-im kültürümüzün, tüm kültürlerin. hem-8111113831.: 
hem de temel yön veren kültürlerin en büyük , 
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sorusudur. 

NECDET TEYMUR . 

Ben "bağlamcı aydın"ım. Bu. sadece mimarlık ya 
da tasarımda değil, diğer düşünsel etkinliklerde de- 
"bağlama" değer verdiğimi gösteren yeni bir terim. 
Bugün öğleden sonra yapılan dört sunuş üzerine 
yorum yapma görevi, beni onları üç günlük 
tartışmamızın ve bu sempozyumun anahtar- 
temalarının bağlamına oturtmaya itiyor. 

Eğer böyle bir derdim olmasaydı ilk sunuş üzerine 
sorular sorardım. Meziyetleri ne olursa olsun bir 
seylemi grafik ve biçimsel yaratırım üstüne 
çakışnrmak ve bunu, kimlik ve sınırsallık 
bağlamına koymayı irdelerdim. Şehirsel, mimari 
ve konut sorunlarının 'Batı' esinli çözümlerine 
karşı olasılıklar ve seçenekler göstermeyi deneyen 
ikinci ve üçüncü sunuşlar için, "sınırsal"ın Batı, 
Avrupa ve Amerika merkezlerine göre ' 
söylenmemesini öneririm. Dördüncü sunuş, 
görünenle fazla haşır neşir olmanın, mimarları 
insanların hayatlarındaki gerçek tutkulara, gerçek 
kurguya, gerçek anlatılara, ve monoton hayat 
akışlarındaki gerçek sorunlara karşı körleŞtirme 
tehlikesini ifade etti. Özellikle ilk iki günde sözü 
edilen parçalanma, özyıkım, ihmal ve şiddet 
süreçleri öylesine gerçek ki, mimarlığın biçimi 
hakkında, bu geniş anlamda, içerik ve bağlama 
değinmeden konuşamayız. Yine de bu olguların 
değil, sempozyumun üç gün süren _ 
tartışmalarından çıkardığım bir dizi beyanın 
üzerinde duracağım. Bu beyanların bazıları açık, 
bazıları basit, diğerleriyse soyut. Hepsi, ana- 
temayla ilgili olduğunu düşündüğüm teorik 
olgulara dayanıyorlar: 

l- Hayatın, mimarlığın, şehirlerin veya kültürün 
saf bir deneyimi olamaz. Bize herşey verilmiştir ve 
bunlar söylemler, dinler, ideolojiler, diller, fiziksel 
formlar, çizimler... gibi sözlü ya da Sözsüz 
reprezantasyonlar çerçevesinde duyumsamrlar. 

2- Kültürel bir olguyu betimlemek ya da açıklamak 
için kull-anılan terimler genellikle o gerçekliğin bir 
parçasıdır. Modern-Postmodern tartı-Şması da bu 
kuralın dışında değildir. 

.3— Sözcükler ve kavramların neye dair oldukları 
her zaman çağdaş olmayabilir. Yani, onları 
anlatacak sözcükleri olmayan kavramlarımız 
olabilir. Gerçekte onları anlayacak veya anlaşılır 
kılacak kavramları olmayan olgularımız olabilir. 
Ya da kavramsız veya içeriksiz sözcüklerimiz 

4 Son üç günde hakkında konuştuğumuz kültür. 
mimarlık, toplum gibi konular, Şüphesiz ki çok 

karmaşık. çelişki barındıran. beterdien “konulardır. 

5-— 831’ ve basit, ya da kirlenmemişulus, kültür, ırk, 
mimarlık, coğrafya, teori, dil diye birşey yoktur. 
Ilkel kulübeler yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır; 
nasıl hiçbir zaman özgün bir günah olmadıysa... 
6 Dünyanın herhangi bir yerindeki gelmiş geçmiş 
tüm kültürler, inşa edilmiş biçimler, edebiyat, dil 
tcplum ve tüm bireyler, çokkültürlü ve kimliklidir. 

7- Bu çok ilginç düşünsel olgular üzerine 
konuşmamızın bir sebebi de, ırkımızın bazı 
üyelerinin diğerlerini öldürüyor olmasıdır. Bunun 
nedeni, bilgi ve teknolojilerdeki tüm ilerlemeye 
rağmen,. daha önce değindiğim farklılıkları, 
karmaşıklıkları ve karışmamışlığı kendi aramızda 
anlayamamamız ve takdir edemememizdir. Farklı 
olan insanları sevmeme eğilimindeyiz. Hala barış 
içinde yaşamayı öğrenemedik. 

‘8— Tartışmaların en azından ilk iki gününde 
merkezi kavramdan parçalanmışlığa diyelim ki 
732 kez (100 eksik ya da fazla) değinildi. Yine de 
bu karmaşık, heterojen ve değişik olguların ister-' 
geçmişte, ister şimdi; ister şehir ve insanlar, ister 
kültür olsun- hakkında konuşmak için yeterli 
kavramlar olduğunu düşünmüyorum. 
Parçalanmışlık kavramı gerçekten de varolduğuna 
inandığım bir duruma değinebilir, ama onu 
yeterince açıklayabileceğine inanmıyorum. 

9- Aynı söylemsel temelden gelen başka bir _ 
kawamı önermek istiyorum: birbirine geçmişlik. 
Parçalanmışlık, çaprazgeçişlilik, ayrılma, merkez 
ya da çevre sınırsallık kavramlarından daha üst 
düzende bir kavram olan bu kavramı önermeden 
önce çok düşündüm. Bütün işlere, sanat eserlerine 
ve insan yaratışına değinen bir kavram bu. Bütün 
insan yapımı nesneler, diğer yapılanlardan alınmış 
elemanlardan oluşur. Parçaların alınmış 
olabileceği "özgün bir bütün" yoktur. 
Tamamlanmış, mükemmel bir kültür yoktur ve 
hiçbir zaman da alternatif bir çeşitleme 
çıkarabileceğimiz saf bir durum olmamıştır. 

‘10- Sanat, mimarlık, şehir,, kültür,, uygarlık, dil... 
Ara-larındaki sınır sadece yüzeydedir. Hatta 
denebilir ki., aralarında sınır yoktur. Onlardan 
bahsediyoruz çünkü kurumsal ve kültürel 
nedenlerden dolayı böyle sınırlar koymak yararlı’. 
Kültür, aslında her yerdedir; kalın duvarları bile 
delip geçebilir. Aslında "kalın duvarlarin kültürün. 
kendisi olduğunu öne sürebilirim. 

E11- Sanatı ve sanat eserlerini müzelere koymak, 
kültürü müzeleştirmek, şehir meydanlarına ya da. 
görünmez köşelere yerleştirmek, parçalanmış 
ancak cam kutulara konularak parçalanmışlığm 
bir bütün olarak algılanmasını sağlayan bir- 

1- 3 5- 



U
m

"
 

' 
" 

"
"

;
 

' 
"

İ
'

İ
'

İ
'

:
 

' 
*

;
 

' l
"

?
'

-
'

:
ı

î
'

ı
'

f
T

-
İ

î
g

'
ü

f
l

j
ı

'
i

'
î

'
ı

j
ı

j
-

J
 

' 
' 

’ 
' '

ı
n

ı
—

“
:

ı
!

.
:

ı
:

ı
t

-
'

—
:

-
:

»
:

ı
:

v
ı

ı
.

:
ı

ı
ı

:
-

'
.

-
:

ı
.

'
ı

:
ı

'
-

.
'

ı
.

'
-

:
ı

:
-

:
—

:
-

:
-

.
'

-
1

-
:

-
r

-
:

ı
:

ı
:

—
:

-
:

-
1

ı
.

'
 

?
'

[
—

:
-

'
-

I
-

İ
'

İ
"

'
İ

—
'

-
.

'
-

.
"

-
'

 
1i'-.

-'.11
"‘-:-

L_'-
F.'I"

"-'G
 a_i

-' 

kültürün işareti olabilir. 

12— Sanat ya da mimarlık hakkında bir konferans 
veya teoride her zaman sessizlikler, 
ilgilendiklerimizde boşluklar ve yokluklar vardır'-. 
Bunlar kasti ya da önceden karar verilmiş 
olmayabilir. Yine de üzerinde daha çok 
düşünülmesi için birkaçına değineceğim: 

a- Güç, sorgulanmasına izin vermek için fazla 
kuvvetlidir. Bizi yıkabilir; her yerdedir. Biz 
konuşmacılar. güce. sahibiz: oturum başkanı da 
'öyle. Bütün şehir meydanlarındajbütün- 
mekanlarda güç var ve mekan güeün mam-3L 
Nedense bu sen üç günde güç hakkındabu şekilde _ 
hiç konuşmadık. 

b— Dinleyicilerin dikkat ve takdir ettiği birkaç 
değinme dışında dünyadaki şiddet ve yıkım 
hakkında bir sessızlik vardı. Ben yıkım ve şiddetin ' 
parçalanmışlığın en üst noktaları olduklarını ileri 
sürüyorum. Bunlar parçalanmışlığın istenmeyen 
biçimleridir. Geçtiğimiz iki yıl süresince "etnik 
olarak temizlenmiş". bütün halkı "cerrahi 
müdahale" görmüş yerlerde mimarların, 
plancıların, kentsel tasarımcıların rolü tartışılmalı 
Ve değerlendirilmeliydi. Bunu yapmadık. 

e— 'Üçüncü sessizlik biçimi ise mimar 
meslektaşlarımıza karşı fazlasıyla kibar 
Olmamızdı. Onlara faz-la Ciddi. saygılı ve eleştirel 
Olmayan tarzda davranıyoruz. Dün size 
anlattığım, dükkanın tepesine bir işaret koyan 
balıksatıcısının anonim “öyküsünün derinliğini 
düşünün. Bu balık öyküsünü. çok büyük bir 
mimar, sözgelimi Frank Gehry, tarafından 
tasarlanmış bir milyon dolarlık bir balıkla 
karşılaştırın. Bu iki kültürel üründen hangisinin; 
daha çok dikkatimize. alkışlarımıza ve takdiri-mıza- 
değer olduğunu düşünün. 

d— Son Olarak, eğitim hakkındada bir sessizlik 
vardı. Üç,. gündür izlediğimiz altı oturumda ve 
düzinelerce diğer muhteşem konuşmada eğitime 
hiç değinilmedi. Bu. üzücü Ve ilginç bir nokta;. 
SANA-RT '92 organizatörlerinin düşünmeleri 
gereken bir konu. Eğitim yalnızca insanları mimar., 
Sanatçı, antropolog olmaları için eğiten kurumsal 
bir kolaylık değildir. Bence insanların yarattığı en 

_ yüksek etkinlik biçimidir. Akıllı. yaratıcı, Ve 
öğrenmiş olmak için nasıl öğrendiğimizi daha 
yakından incelememiz gerekiyor. 

Bunun ve daha önceki. noktaların Sınırsaldeğil... 
aksıne eü.nüm..üziın' merkezikenularıı almalarından 
"dolayı da özür dilemiyorum. 

ninnnicimımsn sonoma VE YANITLAR 
EMİN MAHİR BALCIGĞLU * 

Biraz önce dinlediğimiz yorumlar-, aslında bu 
oturumun ötesine gitti ve tüm sempozyumun 
eleştirel bir değerlendirmesini oluşturdu ki, bu çok 
yararlı oldu. Bunu oturum bitiminde yapmayı 
umuyoruz. Bu tür eleştirilere devam etmeliyiz kii 
SANART etkinliklerinin geleceği için daha iyi bir 
yol çizilebilsin. 

Heinrich 'Klotz'un sözü geçen konuların bazılar-ına- 
kısa bir. cevap vermek ”İstediğine? inam-yorum. 

HEINRICH KLOTZ 

Neryapmaya çalıştığımızı Sistemleştirmenizden 
çok etkilendim. Bir konuya değinmeme izin verin. 
Gürsel izlenimleri küçümsemek. çok sorunlu ”bir 
teşebbüstürve entelektüellerin arasında birgörsel 
izlenimleri küçümseme eğilimi çok güçlüdür. 
Bildiğiniz gibi monoton bir şehirde yaşamak 
sadece gürsel izlenimleri değil gençlik suçlarını Ve. 
cinayetleri. yani insanların tüm kaderini yaratır. 
Buyüzden lütfen olayların bu yönünü 
küçümsemeyelim. 

EMİN MAHİR“ BALCIOĞLU 

Bay Tanyeli tarafından ortaya konulan ııç 
başlangıç sorumuz vardı, Ayşe Suları Kciatan'a bu _ 
soruları ve dinleyiciler arasından-' gelen soruyu 
eeraplamayı ister mi diye soracağım.. 

AYŞE SULAN KOLATAN 

Belirtmek isterim ki ben kendi mimarimi 
aydınlatıyorum. Kendim için durum bunun tersidir 
dikebilirim. DüŞündüklerimi mimarileştiriycrum. 
çünkü, mimarlık araçlarıyla gerçeği sorgulamakla 
ilgileniyorum. Bunun nedeni benim mesleğimin 
mimarlık olmasıdır, ancak bu. birinin “film 
yapımcısı. yazar veya buna benzer başka bir 
meslekten olması ile çok farklı değildir. 

Diğer konu, eğer dogru anladıysam. sını-reallık ile 
yeterince ilgili olmadığı idi. Bu bana tuhaf geliyor-, 
çünkü önceki konuşmamda, kimsenin sınıra-allık 
konusuyla ayrı bir fenomen olarak ilgilenmesi 
gerektiğini düşünmediğimi belirtmeye çalıştım. 
Başka bir derişle, konuştuğum konu, diğer 
kenuşmacılar parçalanma olarak gönderme _ 
yaptıkları. melezleştirme hakkındaki tüm fikirdi ki;. 
benim görüşüme güre konunun ..özü. budur.. ' 
Sanıyorum benim çalışmalarım bunu bir çok farklı 
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düzeyde.-ele alıyor ya da'en azından ben bununla 
bir çök farklı düzeyde ilgilenmeye çalışıyorum. Her 
durumda bir melezlik söz konusudur. Her durumda 
projenin çok yönlü okumalarını yaratmaya 
çalışıyorum. Aynı zamanda amaçladığımm 
ötesinde 'proielerimin farklı yorumlama ve 
anlaşılma yolları olduğunu düşünüyorum. 

“Şimdiki durumda önemli bulduğum konulardan 
biri, artık gerçek için tek bir çeşit iddia , 
olmadığıdır. bu yüzden tek bir yorum, tekil 
anlamlar ve bu anlamda tekil toplum yoktur. 
Konuşmamın sonunda, alanın algılama, tekrar 
toplama ve bireysel yorumlayıcı karşılaşma 
içindeki anında tecrübe ile anlaşılabilir olduğu. 
'hakkında bir saptamada bulundum. Bu cümle 
benim için çok önemli çünkü sorumluluğu özneye ' 
geri göndermektedir. 

EMİN MAHİR BALCIOĞLU 

Bu oturumda yöneltilen”eleştirilerden, tüm 
sempozyum adına, bir problemimiz olduğunu 
görmekteyiz. Aslında buna problem demektense 
terminoloji sorunu demek daha doğru olur. Değişik 
insanlar aynı terminolojiyi farklı şeyler için 
kullandılar. Bence bu oldukça uyarıcı. Bunu 
parçalanma ya da çoğulculuk olarak nitelemek 
konusunda şüphelerim var. Konuşmacıların bu 
”konuda bana yardım etmelerini umuyorum. 

BERARDO DUJOVNE 

sınırsallık üzerine söylenmiş bir şey- üzerinde 
durmak istiyorum. Uzak olduğu için 
Patagonya'nın-sınırsallığı üzerindekonuŞt-uğum 
söylendi. 

Sınırsallığın, kentsel olanin problemleri üzerine 
dikkat çekmek istemiştim. Sınırsallığın yer aldığı 
Söylemleri izlersek cevapların farklı olduğunu 
görürüz. Patagonya'da nüfus çoğalmasına paralel 
konut sorunu yeni binaların geliştirilmesi yoluyla 
çözülmeliydi. Buenos Aires'de problem farklı bir 
şekilde ortaya çıktı. Orada büyüyen bir nüfus 
yerine sınırsallığın geniş problemleri vardı. 
Sağlıklaştırma ve yeniden canlandırma 
programları düşünülmeliydi. 

Genelde politikacılar konut sorunundan 
bahsederler. Inanıyorum ki, konut sorunundan ' 
”bahsedileceğine kentsel gelişim sorunlarmdan 
bahsetmeliyiz. Kentsel gelişimin bir bölümünü 
konut oluşturabilir, ancak problem daha 
karmaşıktır, geniştir ve tanınan olanaklara 
bağıldır. Problem, alt yapıların ve tesisatların 
öluşlîurulması açısından ele alınmalı ve sadece 
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konut düzeyinde bırakılmamalıdır. Alt yapıların 
inşaası ile birlikte kentin belirli bölümlerinde-çağıl 
kez hayat şartları tamamen değişir. Kimlik ve 
buna duyulan ihtiyacın, yerleşim alanı ve alana 
bağlı olduğu daha önce belirtilmişti. Mimarlık, 
çevrenin sunduğu olanakları bilen nüfusun 
isteklerini karşılayabilmelidir. Oluşturulan umum 
alanlar, kültürle uyum sağlayan formlar ile. yakın 
ilişkide olmalıdır. 

AYŞE SULAN KOLATAN 
Bu Süha Özkan için bir sorudur. Iki çeşit 
sınırs'allıktan konuştuğunuz zaman sanatçı.. 
kolonisini başka bir çeşit sınırSallık olarak ifade. 
ettiniz. Bu bir Nietzche aforizmidir ve "MehPVBrtiğe 
Minderheit und minderwertige Mehrheit" 
şeklindedir. Bunu "Büyük değerlerin azınlığı ve 
küçük değerlerin fazlalığı" şeklinde çevirebiliriz. 
”Bu bence sınırsallık tartışmasının çerçevesine. . 
özellikle bir güç ve yetki sorunu olarak ortaya 
kenduğu için uygun düşmektedir. Bence sanatçı ve 
aydın kültürlerin sınırsallığı diğer tür hak 
yoksunluğu içeren sınırsallıkiardan oldukça 
farklıdır. Her şeyden önce aydınlar ve sanatçı 
grupları insanlık tarihine yığılmış büyük bilgi 
birikimine katkıda bulunma gücüne sahiptirler. 
Bu. bir sorudan çok bu konudaki düşünselerimdi. 
Belki bunun üzerinde konuşa-bilirsiniz. 

SÜHA özıtaııı 

Hindistan’a gidiyordu. Hatırlarsanız beyazlamış 
kot pantalonlarıve sırt çantaları ile Bombay 
sokaklarında yokluklarla yaşamını devam ettiren 
hippiler vardı. Aynı zamanlarda, aynı şehirde 
Hintli elit sınıfı da bulunuyordu. Onların 
Cadillacları, Mereedesleri ve gösterişli kıyafetleri 
vardı. Batı'dan Ingiltere'den. Amerika 'dan gelen 
bu insanları görmek onları sadece hoşnutsuz değil 
rahatsız da etti; çünkü bir mesaj olarak gördüler: 
"Biz sizin gidiyor olduğunuz yerden geliyorüz". 
Bence jolayın sırrı da budur. 

Burada hiçkimse mimarlığın tüm problemleri 
çözeceğini iddia etmiyor. Mimarlık tabii ki birçok 
toplumsal. kültürel, ekonomik. ve politik faktörün- 
ürünüdür. Burada söylenmeye çalışılan' 
mimarlığımızı nasıl. kullandığımızdır. Problemimiz 
budur. Buna hiç gelemedik. Bundan hiç 
konuşmadık ve hiç kimse birinin mimarlığını nasıl 
Ve ne amaçla kullandığını anlatmadı. Hep 
toplumun daha üst hedeflerinden, kültürel 
bozulmadan ve bu tür şeylerden konuştuk. Eğer 
sanatçıysak. mimarsak neden kendimizden 
konuşmuyoruz. Sanatçılardan bazıları oldu-kça 
açık:. aözliiydü. Sanatlarından bahsettiler. ”an-cak 
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biz-mimarlar mesleğimizi ilgilendi-ren konu-larla hiç 
yüzleşmek istemiyoruz. Filozof, doktor,. iktisatçı 
ve politikacı gibi davranıyoruz. 

Hem yan üründür. hem de son üründür. Mimarlık 
aynı zamanda toplum içinde bir hizmettir. Bu. 
asıldır. 

Has-an ”Bülent Kahraman'ın ortaya koyduğu gibi 
bir kimlik problemi ve kimlik ycksunluğu söz 
konusu değildir. Her zaman kimlik dönüşümü 
vardır. Türk, Osmanlı mirasından edindiğimiz bir 
kimlik vardır ve Cumhuriyetle birlikte kimliğimizi 
kaybetmedik. Yeni bir kimlik edindiğimizi 
varsaıdık ve görüyorum ki bu yeni kimlik. 
uyuşmazlıkları karşıladı. Islam dünyasının en laik 
ve açık fikirli düşünürlerinden Arkcun ’un, 
fikirlerini dini çerçevede ortaya koyması Türk 
meslektaşlarımı gücendirdi; çünkü Arkoun dini, 
kültürün önemli bir yönü olarak görüyordu. 

Başka bir deyişle kimliğimizi değiştirdiğimiz 
zaman neyi kaybettiğimiz, onun yerinene 
koyduğumuz önem kazanır. Diğer taraftan kimlik 
hiçbir zaman kaybedilmez, devamlı dönüşüm 
içerisindedir ve her zaman yeni bir kimlik vardır. 
Iyi ya da kötü. var olan birşeyle bağlarımızı 
koparttığımız zaman, bunun farkında olmalıyız. 
Birçok ülkede bunun trajik örneklerini ' 
görmekteyiz. Insanlar tekerleği yeniden icat 
etmeye çalışıyorlar ve bu. öğrenileni unutma 
süreci yüzünden kaynaklanıyor. Önceden var 
olanın ve nasıl Olduğunu bilmenin ortaya 
çıkarılması toplumun her düzeyi için bir görev 
oluyor. Altını çizmek istediğim konu sınırsallığın 
hareket ettirici bir güç olarak kullanılmasıdır. 
Açıkcası .sınırsallık diıe bir kelime de yoktur fakat 
bunu kullandım. 

LAUREANO FORERO 

Latin Amerika ülkelerini ele alırsak—, geleneklere-re 
insanların sanatkar ve zanaatkar olarak 
kapasitelerine dayanan şehirlerimizin kimliklerini 
korumanın tek yolu çevresel koşulculuktur. Bence 
bu kimliğimi-zi korumanın tek yoludur. 

UĞUR TANYELİ 

Beş dakikalık birsüre içinde belki Söyleyecek pek 
fazla şey yok da, ben bilebildiğinı konu üzerinde-; 
konuşmak iştiyorum. 

Sınırsallık konusunun tanımını arar gibi gözüktük 
bençe. .Aslında, bunu neden aradığımızı ..anlamakta. 
zorluk çekiyorum. Çünkü. marii'nalliğin Oldukça 
aşık bir toplumbilimsel tan—ımı var. Herhalde,. 

: : : — ı . " - - -  _ - - . -  

“çevr'ermerkez ilişkileri bağlamında düşünmemiz 
gerekiyor konuyu. Başka marjinallikler aramakta 
niçin bu kadar hevesli olduğumuzu kavramakta 
zorluk çekiyorum. En ilginç yorumlarından bir 
tanesini sanıyorum dün mimarlar için yapılan bir 
"Walk-talk" gezisinde bayan Castoriadis yaptı. 
Ankara'yı gezdikten sonra, bay Raj Rewal'e döndü 
ve şöyle sordu: "Hindistan daha iyi mi direniyor 
Batı etkisine?" dedi ve kendisi bu sorusuna yanıt 
da verdi, "Sanırım, Batı'ya daha iyi direniyor." 
Belki bütün problem gerçekte bu çerçevede 
dönüyordu. En azından mimarlıkta ben böyle- 
algılıyorum mariinalliği. Böylesine bir merkez— 
çevre ilişkileri bağlamında düşünüyorum. 

Böyle. düşününce burada. bayan Castoriadisfin 
gündeme getirdiği () direnme kavramını ben 
özellikle ele almak istemiştim; ama tabii, bu kadar 
kısa bir sürede direnme kavramını ne kadar 
vurgulayabiliriz. Bütün Batılı olmayan dünya için 
bir direnme söyleminin gündeme getirildiğini 
görüyorum. Bu bazı bildirilerle sempozyumda da 
gündeme getirildi, bir direnme söylemi. Batı'ya 
direnme söylemi ve özellikle sanıyorum başat 
bale de getirildi sempozyumun bazı bölümlerinde 
bu söylem; ya da buna bir anlamda bir leitmotiilde 
diyebiliriz. 

ikinci bir leitmotif getirildi gündeme bu 
sempoZyumsırasında: Bu da. 'Sayın Teymurfun 
Sözünü ettiğinden oldukça farklı bir kültürel 
parçalanma _söylemiydi sanıyorum. 

Basit bir anlatımla; Batı kültürü gibi, genel 
monolitik bir kültürün karşısında. sayısız yerel 
kültürden oluşan ya da bunların da korunmasını 
savunan bir tür söylem bu. Ben, bunun adeta kimi 
izlerini gördüğümü düşünüyorum sempozyum 
için-de. Benim önerim: Batılı olmayan kültürler için 
ısrarla geliştirilen bu iki söylemin -biri parçalanma 
söylemi. diğeri de direnme söylemi- bunların 
oldukça titizlikle ele alınması ve de yorumlanması 
gerektiği idi. Benim belki de sadece kendi görmek 
istediklerimi gördüğüm için. gördüğüm buydu. 

' "Bu iki söylem acaba ne kadar geçerli olabilir'?" 
gibi bir soru atmak istiyordum. Yani, Batı'ya 
direnme ve onun zorunlu sonucu belki de kültürel 
parçalanma; dünya ölçeğinde bakıldığında 
kültürel parçalanma söylemleri. Bunların ne kadar 
geçerli olduğunu ve daha da önemlisi ne kadar 
karşı Batılı, anti-Batılı söylemler olduğunu sormak 
istiyorum. Ama. herhalde buna kendi görüş-lerimi 
yanıtlayarak katkıda bulunacak pek vaktim 
olmayacak. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 

Bana ”gelmiş bir soruver. Q soruyu okuyayım. Onu. 
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yanıtla-rken, demin; yarım bıraktığını ”noktalara da 
kısaca değineyim. 

'Sayın Ümit Gültekin'in bir sorusu: Ankara'da yeni 
konser salonu olayının bir bölümü yaşandı. Bu 
olayda orkestra şefi kapalı kapılar ardında Leipzig 
Salonunun aynısını yaptırmaya kalkıştı. Bunun ' 
doğal hakları olduğunu savundu. Mimarlar 
Odasının örnek dayanışmasıyla proje iptal edildi. 
Bu olay, bir Postmodern örneklem midir? Olayın 
özneleri; orkestra şefi. mimar, Mimarlar Odası, 
sın-ırsaliık ve merkez açısından nerelere 
yerleştirilebilirler? 

Tabii bu, bir Postmodern örneklem değildir, 
Postmodern örneklem olmasını gerektiren-, ifade 
eden herhangi bir boyutu da yoktur. Yalnız, eğer 
Postmodernizm sorunsalını yahut sorununu, 
kimlik sorunuyla birlikte düşünürseniz, onun 
içinde bir yerlere bunu yerleştirmek olanağı vardır. 
Çünkü, Türkiye'de yaşandığı. hatta bir ölçüde de 
dünyada yaşandığı boyutlarıyla ele. alınır ve 
değerlendirilirse, modernizmin kaynaklandığı, 
doğduğu Batılı merkezin, ona öykünmeye, onu 
taklit etmeye çalışan toplumlar üzerinde bilinci 
yıkayan, ortadan kaldıran. onu tek örnek olmaya 
sürükleyen bir yanı, bir boyutu olduğu 
söylenebilir. 

Bana kalırsa, bu yaklaşım Postmodern bir 
örneklem değildir. Bu bağlam içinde "ele alırsanız, 
Modernist bir örneklemdir. Belli bir merkezde 
yapılmış olan şeye yönelmek, onu aynen alıp bir 
başka coğrafyada. bir başka kültürel coğrafyada 
yeniden ayağa kaldırmak. yeniden oluşturmak. 
Postmodern mimarlığın, bugün içinde bulunulan 
gün' de gelip day-andığı bir başka sorundan söz 
edilebilir. 

Banagöre o şudur: Eğer, bir toplumdabir kültürel 
coğrafyada neyin olup neyin olmaması gerektiğine 
merkezi yetke, merkezi otorite karar veriyorSa, bu 
merkezi otorite bazen de yerel yönetimler gibi bir 
paravanın arkasına saklanarak, etkinliğini ve 
işlevini sürdürüyorsa, bir kentin bellibir 
bölgesinde, mahallesinde, sokağında herhangibir 
Postmodern denebilecek, Poetmodernizmin 
bağlamı içinde yorumlanabilecek binanın 
yapılmasıyla. bu binaların birkaç adet olma-sıyla, 
dah-a da çoğalmasıyla Postmodern bir döneme 
geçildiğini söylemek imkanı bana göre yoktur. 
Ama, modernizmin bu topluma yahut benzeri 
başka toplumlara girişi böyle olmamıştır. 
Modernizm, () toplumlara belli bir sisteın yaratma 
mantığıyla gelmiştir. Bu, siyasetten, kültürün 
herhangi bir alanına kadar uzanan çok geniş 
yelpazeyi kapsamıştır. Oysa Postmodernizmin, 
bugün mimarlık. yahut edebiyat bağlamında ele 
alındığında böyle bir özelliği olduğunu 

sanmıyorum. Çünkü, Postmodernizmin sanatsal 
üretimde altını çizmeye çalıştığım yönü öz.-neden 
arınınaktır; öznesiz bir yapı. öznesiz bir metin, 
öznesiz bir ses düzeni oluşturmaktır. 

Bu noktada, belki birtek satır da kimlik sorunun-a 
yönelik Olarak söylenebilir. Yine, Sayın Özkan'ın 
değindiği gibi, kimlik sorununun herhangi bir 
döneme özgül olarak, spesifik olarak herhangi bir 
döneme ait olduğunu söyleme olanağımız da yok. 
iüöO'lardaki arayışın altında yatan da gene bir 
kimlik yaratma, bir kimlik oluşturma çaba-sıydı; 
bugün yaş-anan da, benzeri şekilde bir kimlik 
oluşturma arayışıdır. ' 

Üzerinden geçen 30 yılda, hatta yüzyılın başından 
bu yana ele alırsanız, geçen yaklaşık bir yüz yıllık 
sürede modernizmin özgül bireyin bilincini ortadan 
kaldıran yaklaşımının bazen totaliter boyutlara 
yönelmesiyle, bugün kimlik arayışı geçmi-şin 
yeniden canlandırılması şeklinde ortaya çıkıyor.. 

Nitekim. Klotz da demin yaptığı konuşmada, 
Postmodernizmin bir kimlik olduğunu, kimlik 
yitiminin yeniden kazanılması olduğunu söyledi ve 
ayrıca bunu mimarlık boyutunda ele alır 
değerlendirirsek, posta kartlarına ihtiyacımız 
olduğuna değindi. Bu çerçeve, benim için bir 
ölçüde tayin edicidir. Ama. yalnız Postmodernizmi 
tayin edici değildir; aynı zamanda kitsch sorununu 
da bir ölçüde belirleyicidir. Çünkü, modernizmin 
mantığı içinde koruma yoktur, korunmaya yönelik 
herhangi bir yaklaşım yoktur. Nitekim, 
Avangardizm'in, her şeyin yeni olmasını istemem 
de bunun bir başka göstergesiydi. 

Oysa Postmodernizmi, hele eğer kartpostallarla 
. birlikte birleştirirseniz, o. takdirde geçmişe yönelik. 
bir duyumun yaratılabilmesi için, bir algılama 
boyutunun yaratılabilmesi için, ortaya koyulan 
şeyin nerede. gerçeğin; yani. üretilmiş, daha önce 
üretilmiş olan gerçeğin yeniden üretimi olduğunu, 
dolayısıyla da bunun nerede özgül. 
devşirmeoilikten, eklektisisizmden uzak, özgün bir 
boyut olduğunu; nerede taklide dayalı, yapılmış 
bir şeyin taklidine dayalı kitsch olduğunu 
yanıtlamak oldukça güçtür. 

Ben, bu toplantının ana teması olan, kültürel bir 
alan olan kentte sanat ve mimarlık sorununu da“ 
bu bağlam içinde ele almak ve değerlendirmek 
gerektiği kanısındayım. Çünkü, bunu .söylediğimiz 
anda, kenti bir kültürel mekan olarak 
tanımladığımız anda, bana öyle geliyor ki, 
modernizmin mantığın—a da sızılmış. onun 
sınırlarının içine de girilmiş olunmaktadır. Bunun' 
altında da kentin, başka şeylerin yanı sıra.. 
önceden örgütlenmiş bir model içinde, bellibir 

- planlama mantığı; içinde, hatta onu. belirleyecek 
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şekilde bilginin totaliter kullanımı içinde kültür 
üreten bir varlık olduğu düşünülmektedir. Eğer, o 
kültürel üretimin yollarından bir tanesi, bir kentin 
bir köşesine Postmodern duyumlar uyandıracak 
bir binanın yapılması ise, bence burada 
modernizmin mantığınm henüz aşılmamış olması 
söz konusudur. 

NECDET TEYMUR 

Postmodern söylemin, "olan"ı "olması ger.eken_"ie;_ 
"betimleme"yi "açıklama“-yla karıştırdığını öne 
sürmek istiyorum. Buna iki örnek olarak, üç gün 
boyunca tartışılan "parçalanmışlık" ve 
"sınırsallık" kavramları verilebilir. Yapılan teorik 
ve felsefi beyanların bakış açılarından gerçek- 
toplumsal, şehirsel, mimari olsun, gerçeğin zaten 
parçalanmış olduğu görülebilir. Gerçek her 
durumda birçok eklemlenmiş bütünler oluşturan. 
gizil tanımlanabilir elemanlardan oluşur. Onları bu 
kavramlar aracılığıyla, içinde bulundukları durum 
olarak görebileceğimiz gibi, bu' durumu 
dönüştürme imkanı olarak da görebiliriz. 

ikinci olarak sınırsallık; oldukça coğrafi bir 
metafor, aklımıza daire ve merkezi'ni getiren 
coğrafi bir kayram. Bunufelsefe. psikoloji, fikirler, 
kültür gibi diğer alanlara yayarsak, sınırsallığın 
bu durumuna iki doğrudan karşılık önerebiliriz. 
Bunlardan birisi, efendileri tarafından zorlandıkları 
için kölelik rolünü benimseyen kölelerin yapmış 
alduğu gibi, Sınırsallık rolünü benimsemek. 
Sınırsallığa ikinci karşılık ise "efendi" olmaküzere 
merkeze girmeye çalışmak olabilir. Tabii bu 
ikincisinde, başaramamamız ve merkez-in bir 
karikatürü olmamız tehlikesi vardır. 

- Sınırsallığa ya da merkez olmaya alternatifler 
düşlemek, hakiki ve tartışılan duruma özgü 
şartlardan ortaya çıkan alternatifler yaratarak 
mümkün olabilir. Bu şekilde "sınırsal" ya da 
"merkez". "ana. akım“ haline gelebilir. 

BEDRİ BAYK'AM 

Burada sınırsallık hakkında konuşuyoruz. Bu 
könu sınırların yıkılması ile ilgilidir. Bu değişen 
statüko Ve mimarlık ya da sanat kurumları ile 
ilgilidir. Birşeylerin nasıl olması gerektiğini 
gösteren bir yol vardır. Bir de, bu gidişe müdahale 
ederek bunu değiştirme yolu vardır. Söz gelimi. şu 
anda burada kouuşmamam gerekirdi ancak 
konuşüyorum. Bu müdahale ederek alışılmışı 

. değiştirmektir. 

Orne'gin, Ankara 'yı bir kültür merkezi haline 
“Salim-Gill istiyor-uz. Belki bir gün insanlar 

Ankara’ nın gerçekten bir entellektüel mer-kez 
olduğunu düşünecekler. şu anda ise yapılması 
gereken birçok değişiklik var. Bu da dünyaya 
birçok Şekilde müdahale etmektir. Başka bir örnek 
olarak. Batılı olmayan sanatçıların ya da 
“aydınların dünyadaki her hangi bir Batılı gibi 
"Saygı duyulması isteğimizi gösterebiliriz. Bu da 
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uzun bir 'yol katetmek anlamına gelir. 

Söylemeye çalıştığım hep birlikte düşünmemiz 
gereğidir -- SANART’ ın yapıcı eleştirisinin gelecek 
için bir örnek oluşturacağı gibi. Sempozyumun bu 
üç günü boyunca hiç gerçek bir münakaşa olmadı. 
Bu. bence sempozyumun hissettiğim bir eksiğiydi. 
'Burada düşmanlar edinmeliydik. Burada gerçek 
dostlar edinmeliydik. Bazı insanlar birbirleriyle, 
konuşmayı kesmeliydi. Bazı insanlar 
konuşmalarını bitirmeyi reddetmeliydi. 

Türk kişiliği utangaçlıkla ilgilidir. Türk insanı 
tepki vermez. Iki saat önce Benoit Junod bana 
nüfus “sayımı örneğini veriyordu. Türkiye’ de nüfus; 
sayımı yapılacağı zaman, Salı gününden Pazar 
günü sokağa çıkma yasağı olacağı söyleniyor ve ' 
kimse buna tepki göstermiyor. Junod' a göre-.bu 
başka bir ülkede olsa ihtilal çıkabilirdi. 

Türkiye'de biz olaylara müdahale etmiyöruz. 
Hepimiz bunu biliyoruz. Aramızda konuşup 
yakınıyoruz ama müdahale etmiyoruz. Bir çok kişi 
sorularımızı küçük kağıtlara yazmamızın dialog 
kurmamızı önleyeceği konusunda yakındı, ancak 
kimse buna gerçekten tepki göstermedi. Batılı 
olmayan sanatçıların saygı görmesi gerektiğini 
başkent Ankara’ da göstermeli ve işpat etmeliydik. 
Müdahale etmeye ve olayların gerçekleşme yolunu 
değiştirmeye ihtiyacımız var. Sınırsallık ve kimlik 
tartışmasında da utangaç .bir tavırdaydık. 
Dünyada olanları değiştirmeye çalışıyoruz. ancak 
kurum-sal olmaya. meyilliyiz. 

Hiç bir şey içimizde kalmamalı. Kararlı. kesin ve 
açık olmalı; bu kadar kibar olmamalıyız. insanları 
incitmemek için çok çalışıyoruz. Söz gelimi, Bay 
Klotz, misafir olduğu için, Bay Tanyeli tarafından 
yöneltilen. bir soruyu anlamadığını söyleği zaman, 
Soru iyi bir ingilizce. ile çevrilebilir. Bay Klotz , 
soruyu cevaplamak zorunda bırakılabilirdi. Belki o 
zaman Bay Tanyeli ile. Bay Klotz arasında ateşli 
bir tartışma olabilirdi ve biz bunu kaçırdık. 

Heyecanlı olayların olması ve bir şeylerin 
değişebilmesi için müdahale etmemiz gereklidir. 
Müdahale. ederken ..Keinalist_. “taVırda olmamız 
gereklidir. 



DINLEYİGİ 

Bizler sizler kadar şanslı değiliz. Eğer sanatçı 
değilseniz müdahale etmek her zaman kolay değil; 
işmi-zi, arkadaşlarınızı kaybedebilir, düşmanlar 
kazanabilirsiniz. Baskı her zaman orada. 

EMİN MAHİR BALCIOĞLU 

Müdahale etmek istiyorum. Birkaç dakika Öne-e 
Bay Teymur tarafından bana tanınan yetkiyi 
kullanmak istiyorum. 

Söylediklerinizin bir çoğuna ben de; katılıyorum; 
aSlında bu hepimiz için iyi bir ders oldu. Bir 
':Sonraki SANART'ta daha fazla panel zamanı 
ayıracağız. “Agents provocateurs”ü tanıtacağız ve 
gelecek' sempozyum, bu sefer olduğundan daha 
heyecanlı olacak. Bu ilk sempozyumda, o yüzden 
bunun bir tecrübe olduğuna inanıyorum. 
Türkiye'de müdahale etmek konusunda 
Söylediğiniz bir şey dışında sizin düşüncelerinize 

' katılmıyorum. Türkiye’ deki bazı gruplar belirli 
aralıklarla çok iyi şekillerde müdahale ediyorlar. 
Bu, tüm toplum müdahale etmiyor demek değildir. 
Toplumun belirli kesimleri bunu çok iyi 
gerçekleştiriyor. 

Şimdi, maalesef bu oturumu kapatıyorum. Panel 
katılımcılarına teşekkür edi-yap veg-mam 
Lam-(1131111 zamanın kısalığından dolayı Özür 
diliyorum. 

Şimdi, mikrofonu değerli arkadaşımız Benoit 
Junod’ a bu sempozyumu yorumlamak üzere 
veriyorum. Kendisi, SANART’ 1n önümüzdeki 
haftalarda, aylarda ve yıllarda neyönde. 
seyre'deoeğine de ışık tutacak. 

Benoit J unod, aynı zamanda çeşitli kişilere 
teşekkürlerini de. sunacak. lakin tüm 
organizasyonun en önemli kişilerinden birine, 
kendisine teşekkür edemeyecek. Onun bitmeyen 
tahammülüne, enerjisine ve SANART için duyduğu. * 
heyecanına en samimi şükranlarımızı ifade etmek 
istiyorum. Onsuz Ankara fikrini bile 
düşünemiyorum. Ben şimdiden kendisini burada 
bir süre daha misafir edebilmek için Ysriçre ile bir 
takım görüşmelere başladım. 

BENOIT J UNOD 

Buna layık değilim. Herşeyden önce. daha 
gitmedim. Herşeyi birkaç cümlede özetlemek çok 
zor. Üç günlük yoğun faaliyetle-r Vie-daha da: 
fazlası, dışarıda- bekleyen içkiler. Sanıyorum 
onlara ihtiyacımız olanak. 

Buradaki, sempozyuma gelen,_gerçekleşmesini_ 
sağlayan, organizasyonda çalışan, izleyiın olarak 
katılan ve her hangi birşey söylemiş olan herkese: 
teşekkür etmek' istiyorum. Bu bir deneyimdi ve, 
ilkti. Eksikler ve sorunlar oldu. Emin Mahir" in 
söylediği gibi daha hassaslaşabiiiriz. 

Ankara Büyük Şehir Belediyesi’ne, bize bu 
çalışmada çok yardımı dokunan Murat . 
Karayalçın' a, bizi destekleyen, sayısız isteklerimizi 
sabırla karşılayan Kültür Bakanlığı ’na, Dış Işleri 
Bakanlığı’na ve bunun gerçekleşmesini sağlayan 
tüm elçiliklere özellikle teşekkür etmek istiyorum. 
Benim bağlı bulunduğum elçilikten başka çok 
sayıda başka elçilik de' olayla ilgilendi. 

”Bu üç gün içinde neler olduğunun kısa bir 
değerlendirmesini yapmak imkansız. Bence en 
önemli şey bu sempozyumun gerçekleşmiş 
olma-sıdır. Sizi temin edebilirim ki çok sayıda 
insan bunun gerçekleşebileceğine şüphe ile 
bakıyordu. Belki buna kolaj, ilk adım, birçok 
bireysel fikrin ifade edilmesi diyebiliriz. Daha faZla. 
ve etkili diyalog olabileceği konusunda Bedri ile 
aynı fikirdeyim, ama geleçektehataları 

_ düzeltebilmenin yolu onların farkında olmaktır. 

1 4 1  

SANART gerçekleşmekte olan sanat olaylarını 
düzenleyen bir organizasyon. kısa süreli bir dernek 
olarak düşünüldü. Ilk çalışmalara başladığımızda 
birinin gelip bana: “Buna Birinci Ankara Sanat 
Festivali diyelim!" dediğini hatırlıyorum. Buna: 
"Yavaş, yavaş. Hm. Önce bir deneyelim sonra, 
devam edip edemeyeceğimizi ve ne yapacağımızı 
görelim.” diye yanıt verdim. Bence herkes fikri 
hemen benimsedi ve olaygerçekleşti. 

Dün akşam Bakan Çetin ’in konuşmasından, 
Sponsor, aydın ve tüm katılan insanların 
tepkileriııden, hatta kahve aralarında bize yardım 
eden kişilerin: Sempozyum bitiyor ama içimde; 
sonrasında birşeyler olacak gibi bir his Var gibi.” 
yorumlarından çok cesaretlendim. 

Şimdi çok hızlı bir değerlendirme safhasına 
geçeceğiz. Tabii ki, sempozyumun dökümanlarını 
basmaya çalışacağız. Bir kitap hazırlayacağız; 
konuşan tüm insanlara eğer bize şu anda 
veremeyeceklerse yazı ve dökümanlarını bize 
göndermelerini rica etmek durumundayız. Bu 
büyük ihtimalle birkaç ay alacaktır. Fakat. 
bunlardan önceEmin Mahir Balcıoğlu' nun 
değindiği kent projesi gibi projeler olmaktadır. 
Birkaç hafta içinde Ankara için tasarladığı 
meydanın organizasyonuna başlamaküzereO'tto. 
Hayek’i misafir edeceğiz. Başka sanatçılar da 
gelecek ve bu böyle devam edecek. 



Tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum. 'Bu-raya 
uzaklardan gelen yabancı misafirlerimize de 
teşekkür ederim. Tüm Türk misafirlerimize 
teşekkür ederim —- birçoğu uzak olduğunu 
düşündüğüm İstanbul ’dan geldi. Ankara 'da 
”bulunan herkes-e bu olayı gerçekleştirdikleri.için. 
teşekkür ederim. Benim için .bu inanılmaz-bir 
olaydı! Teşekkürler. 
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SEMPOZYUM KATILIMCILARI 
BİYOGRAFİLERİ 
(Biyografiler Alfabetik sıraya göre Yabancı.. ve 
Türk katılımcılar için ayrı ayrı verilmiştir. ) 

YABANCI KATILIMCILAR-: 

BRAHIM BEN ALAOUI 
(Fas, Sergi düzenleyimsi. elestirmen) 

Alaoui, 1978 yılında Ecole Nationale-”Superieure 
des. Metiers d'Arts'dan mezun oldu. Plastik 
sanatlar üzerine yüksek lisans çalışmalarını Paris:. 
VIII Üniversitesi'nde devam etti. 1983 yılında 
Paris Şehri Modern Sanat Müzesi'nde 
arastırmacı olarak görev yaptı. Arap Dünyası 
Enstitüsü Müzesi'nde Çağdaş Sanat Bölümü'nün 
başkanlığına 1984 yılında getirildi, halen bu 
görevi sürdürmektedir. Bunun yanısıra UNESC 
nezdinde danışman olarak görev yapmakta ve; 
birçok uluslararası sergi düzenlemektedir. 
_.Çağdaş Arap Sanatı , Fas 'ta Çağdaş Sanat 
başlıklı kitaplar editörlüğünü yüklendiği 
kitaplardan bazılarıdır. 

MOHAMMED- ARKOUN 
(Cezayir, öğretim üyesi, tarihçi) 

Taourirt-Mimoun"da doğan Arkeon. Oran'dave 
Paris'te eğitim gördü. Paris Sorbonne 
Üniversıtesi'nde doktara çalışmalırmı tamamladı 

. (1969) Halen Sorbonne (Paris III) Üniversitesi' nde 
Islâm Felsefesi Tarih Bölümü başkanıdır. Arkcuıı 
aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi' nde ve 
Berlin UCLA Princeton, Temple üniversiteleri gibi 
dünyaca ünlü eğitim kurumlarında dersler verdi. 
En son kitapları arasında 4.- 10. Yüzyıllar arası 
Arap Hümanizmi (1982). Etik Üzerine Inceleme 
(1989) İslâm ıDıışııııce Üzerine Denemeler (1992) 
Kuran Okuması (1991). 

FLORENT BEK _ 
(Belçika, Arkeolog. eleştirmen. öğretim iiy-eşi) 

Flor-ent Bez. arkeolog olarak Fransa ve Italya'da. 
Roma ve Yunan yerleşimlerinde kazılar 
yönetmiştir. Daha sonra buluntuları inceleme.. 
kataloglama ve envanter çıkarma konularında 
çalıştı. Anvers Sanat Tarihi Enstitüsü'nde Grek 
ve Roma san-atı tarihi. çağdaş sanat. sanat 
felsefesi konular-ında. ders. verdi. Bax, 1968- 
yılından itibaren modern sanat. arkeolojik. 
buluntular sergileri düzenlemeye başladı. vee 

"tarihten bu yana beş-' yüzün üzerinde sergi 
gerçekleştirdi. Anvers Kültür Merkezi'nin 
küratörlüğünü üstlendi. Beıı aynı zamanda 
"Artefactum" dergisinin kurucusu ve 
yöneticisidir. Beıı; International Council ol' 
Museums (ICOM) ve International Assocıaııaıı ef 
Art Critics (AIGA) gibi kuruluşların da 
üyesidir. 

ERIKA BILLETER 
(Isviçre Sanat tarıhçısı eleştirmen müze 
bilimcisi) 

B-illeter. günümüz Isviçre-"sinin en önemli sanat 
tarihçilerindendir. PlastikSanatlar üzerine 
araştırmalar yapmış. sergiler düzenlemiştir. 
Bellerive Müzesi. Zürih Sanat Müzsi. Lausanne 
Kanton-u Güzel Sanatlar Müzesi müdürlüklerinde 
bulunmuştur. Malereı' ııııd Photograüe ı'm dialog) 
L 'A uteportraı't de.l'age de la photograplıie. La 
Femme et le Surrealı'sıııe kitaplarından birkaçıdır. 

ııı-ının serra-- 
(Isviçre. Mimar) 

;Gün.ümüzün önd.e"fgeleıı mimr “ve 
taşarımcılarından biri olan Botta. Öğrenimini - 
Milano ve Venedik'te yaptı. Carlo Scarpa ve Le- 
Gorbıısier'nin öğrencisi oldu. Le-Corbusier've 
Louis Kahn'ın projelerinde çalıştı. 1969'de 
Lugano'ya yerleşerek kendi bürosunu açtı. 
B'otta'nın yapıtları arasında Breganzona Evi 
(1984-88), Ransila ISA. Iş Merkezi (Lugano. 
Gettardo Bankası (Lugano). halen inşa halinde 
e'laıı San Franisco Modern Sanat Müzesi gibi 
binalar bulunmaktadır. 

c-oıınııtıus casmııııııs _ 
(Yunanistan. Felsefeci. sosyal bilimci) 

1922'de doğan Castoriadis. Atina'da hukuk.-. 
'rekon'omi vefelsefe öğrenimi yapmıştır. 15 
yaşında Meta'ııas diktatörlüğü döneminde genç 
koministlere katılır. Alman işgali altında diğer 
”'başka militanlarala, Kominist Partl'inin 
bürokratik ve şoven uygulamalarına muhalif bir 
grup oluşturur. 1945 yılında Fransa'ya gelir. 
Troçkist aktiviteler içinde yeralır. 1949'dan. 
1-9öö'ya kada-r dergiyi yönetir. 1948'den 70'e 
kadar OECD Genel Sekreterliği'ndeekonomist 
olarak çalışır..“i979'da Ecoles des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales'de dersler vermeye başlar. 
Toplumun tarihsel oluşumu üzerine dersler Verir. 
Yapıtları arasında L lıısıı'tııtı'cıı Imaginaı're dela 
Söeıeıîe Les Garrefoıırs dela Labyrııı tlıe 111-111 Le 
Monde Marsala sayılabilir. 

1.. ıı 



anamm ”cannel-m 
(A.B.D.. Sanat eleştirmeni. sanattarılıçısi, 
öğretim üyesi) 

Tyler School (Temple University). Teachers 
College (Columbia University) gibi üniversitelerde 
eğitmini tamamlayan Profesör Churchill resim ve 
eğitim alanlarında uzmanlaşmıştır. Ed.D. 
derecesini 1967 yılında Columbia 
Üniversitesinden almıştır. 1958'den bu yanaNeW' 
York Üniversitesi'nde dersler vermektedir. 1976 
yılından bu yana Sanat ve Sanat Eğitimi Bölüm 
başkanıdır. 1975'den bu yana da aynı 
.üniversite'nin Venedik'teki programlarının 
yöneticiliğini yapmaktadır. Uluslararası 
sempozyumlara katılmış olan Churchill aynı 
zamanda Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği 
üyesidir. 

MAURICIO CRUZ _ 
(Kolombiya, Sanat eleştirmeni) 

1950 yılında Kolombiya'da doğan Cruz, çeşitli 
üniversitelerde Sosyal Bilimler eğitimi gördü.. 
1071 yılından itibaren bağımsız olarak. 
çalışmaya başlayan Cruz bugüne kadar üç kişisel 
sergi açtı ve yirmi beşten fazla karma sergiye 
katıldı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı san-at 
akımlarını inceledi. Avant-garde, yeni, yaratım, 
imge. parodi, pastiche, modernizm kavramları 
üzerine konferanslar verdi. 1990 yılından bu 
yana dersler verdiği Jorge Tadeo Lozano 
Üniversite'sinde (Bogota) bir Görsel Düşünce 
Merkezi kurma çalışmalırı yapmaktadır. 

BERARDO DU‘J‘OVNE 
(Arjantin. Mimar, öğretim üyesi) 

1 9917'de Buenos Aires'te doğan Duiovne. 19.62 
yılında Buenos. Airs Üniversitesi'nden mezun 
oldu. Doktora çalışmaiırını aynı üniversitede 
yapan Dujovne, yine aynı üniversitede Mimarlık 
Ve Şehir Planlama Bölümü'nde öğretim göreiisi 
olarak çalışmakta“. Buenos Aires Belediyesi'nin 
Kamu Hizmetleri ”Bölüm müdürlüğünü yaptı. 

LAUREANO FORERO . 
(Kolombiya. mimar“. öğretim üyesi) 

1935 yılında Medellin, Kolombiya'da doğdu. 
“State University of Columbiya'dan mezun oldu ve 
yükseklisans çalışmasını Milano ve Londra'da 
tamamladı. Çeşitli üniversitelerde ders verirken 
eşzamanlı olarak mimari tasarım alanında 
uzmanlaşmaya başladı. Beşinci» ”Cuito Bienali 
Ödülü’nü, Miami. "Fame Awards" Ödülü'nü. ”Pan 

l 

Amerikan Mimarlar Federasyonu'nun Mimarı 
Tasarı-m dalındaki ödülünü ve Eduardo: Teroja 
Enstitüsünün ödülünü kazandı. 

JORGE GLUSBERG __ 
(Arjantin. Eleştirmen, küratör.) 

Buenos Aires'de doğan Ginsberg mühendislik 
okudu. Jorge Romero Brest'in yanında çalışmaya. 
baŞladı ve 196011 yıllarda Arjantin'in önemli 
sanat dergilerinde yazılar yazmaya başladı. 1968 
yılında Sanat ve Iletişim Merkezi CAYC'i 
oluşturdu. Bu kurum bütün Latin Amerika'da 
avant—garde sanatın gelişmesinde büyük rol 
oynadı. Ginsberg aynı zamanda Uluslararası 
Sanat Eleştirmenleri Birliği'nin Arjantin Bölüm 
Başkanlığı'nı dayürütmektedir. 1978 yılından bu 
yana New York Universitesi Sanat Bölümü'nde. 
dersler vermektedir. Yirmiyi yakın kitabın yazarı 
olan Glusberg'in kitaplarından bazıları şunlardır: 
Latin Amerika Sanatının Retoriğı' (1 97 8), Pop 

_ Art 'dan Yeni Imge 'ye Arjantin Sanatı (1985). 
Arjantin Mimarlığının Kısa Tarihi (1991) 

HANS HOLLEIN 
(Avu'sııurya, mimar, öğretim üyesi) 

1934 yılında Viyana'da doğan Hollein Viyana 
”Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde 
öğrenimini tamamladı. 164 yılından bu yana 
serbest mimar, plancı ve tasarımcı olarak çalışan 
Hcllein çeşitli ülkelerde birçok yapıt 
gerçekleştirdi. 1967-76 yılları arasında 
Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi'nde Öğretim 
üyeliği yapan Holleinbu tarihten sonra Viyana 
Uygulamalı Sanatlar Akademisi'ndeki Tasarım 
Enstitüsü'nün başına geçti. Yale, Washington, 
UCLA, Ohio State gibi üniversitelerde dersler ' 
verdi. Hcllein, çok sayıda mimari eseri için çok 
çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından 
ödüllendirildi. 

TINA KEANE 
» (ingiltere. sanatçı, eleştirmen. 'ıüğr “tim. üye-şi); 

1946 yılında Londra’da doğan Keane, 
günümüzün en önemli video sanatçılarından 
biridir. Yerleştirmeler ve performanslar da 
gerçekleştiren Keane, aynı zamanda Central 
Martins College of Art and Design'da dersler 
vermekte, uluslararası etkinliklere katılmaktadır. 
Son yapıtları arasında, Yüzey Altına Video 
Enstalasyonu (Viyana Metrosu), Neon Video 
Enstalasyonu (Cardiff), Merdiven Video 
Enstalasyonu (.S-an; Paolo) bulunmaktadır. 
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HEINRICH KLOTZ . 
(Almanya, mimar, eleŞtirmen. öğretim üyeSi) 

Klotz 1935 yılında Rhein'de doğmştur. Frankfurt. 
Heidelberg ve Göttingen üniversitelerinde Sanat 
Tarihi, Arkeoloji ve Felsefe eğitimlerini 
tamamladıktan sonra Münih, Floransa ve 
Göttingen'de araştırmalar yönetmiş-tir. A.B.D.'nin 
önde gelen üniversitelerinde konuk olarak’dersler 
vermiş, 1972'den 1989'a kadar Marburg 
Kunstgeschichtliches Institut'da çalışmış, o 
tarihten bu yana da Karlsruhe Üniversitesi'nde. 
çalışmaktadır. Klotz aynı zamanda Architectur 
dergisinin de editörüdür. 

JEAN LAficm _ __ 
(Fransa.. “Sanat Tarihçisi, eleştirmen. öğretim 
üyesi) 

Jean Lancri, plastik sanatlar vesanat bilimi 
öğretimi verdiği Paris I Panthenon Sorbonne 
Universitesi'nde öğretim görevlisidir. Grup 
sergilerine katılmış, kişisel sergiler açmış ve 
düzenlemiş sanat üzerine, çok sayıda kitap 
yayımlamıştır. Birçok uluslararası jüri üyeliği 
yapmış, çok sayıda uluslararasıkonferansa 
katılmış ve Plastik Sanatlar Üzerine Araştırma ve. 
Eğitim Merkezi'nin yöneticiliğini yapmıştır. 
Kitapları arasında Yet K, Essa! surla Painters. au 
Risquae de la Laure, De l'Innomabla, ou 
Comment Donner de la Mesure a I'Ecart, Le Faire 
du Fer, Cercle et Carre, Circulation du Regard- 
dans le Cirque de Seurat, sayılabilir. ' 

MARC LE BOT 
(Fransa, “öğretim üyesi. eleştirmen. şair) 

Marc le Bot, Paris Nanterre Üniversitesi Sanatı 
Tarihi Bölümü'nde çağdaş sanat üzerine eğitimini 
tamamladı. Daha sonra. Paris Panthenon- 
Sorbonne Üniversitesi'nde çalışmalarını tamaladı 
ve Çağdaş Sanat Tarihi Araştırma Merkezi'ni 
kurdu. Ilk eserlerinde avant—garde. 19. yüzyıl 
sonu ve sanayi toplumuna geçiş sorunlarını 
inceledi. Adami. Vladimir Velickovic ve Paul Klee, 
"beden imgesi" v.b. üzerine çalışmalar yayınladı. 
Bunun yanısıra klasik sanat üzerine. Rembrant, 
Michelangelo üzerine de kitaplar hazırladı. Marc" 
Le Bot aynı zam-anda birçok edebiyat ürünü 
vermiş, şiir kitapları yayımlamıştır. 

EDWARD LUCIE-SMITH 
(ingiltere, Sanat Eieştirmeni. şair) 

Oxford—. Nort College'da master derecesini 
tama-layan Smith, serbest reklamcılık ve 

gazetecilik. yaptı. Şiirler-, romanlar, görsel 
sanatlar ve edebiyat eleştirileri yayınladı. 
Eleştirel çalışmaları özellikle Fransız resim tarihi. 
simgeci sanat. süper,realizm, endüstriyel sanat. 
Ingiliz sanatı, fotoğraf, tasarım üzerine 
yoğunlaşmıştır. Smith, düzenli olarak, Times. 
Sunday Times-. Independent, Spectator. New 
Statesman, Evening Standard gibi dergi ve 
gazetelerde yazılar yazmaktadır. 

RENE REBE'I'EZ _ 
(Kolombiya. Yazar. ve Film yönetmeni) 

Rebetez 1933 yılında Kolobiya'da doğdu. Cenevre 
Üniversitesi'nde Ekonomi ve Sosyal Bilimler 
okuduktan sonra Kolombiya'ya geri döndü. 
Vision dergisini yönetti ve haftalık La Calle 
dergisine yazılarıyla katkıda bulundu. 1962 
yılında Meksika'ya yerleşti ve Jorodowski, 
Montezuma gibi sanatçılarla birlikte, film 
yapımında çalıştı, kısa filmler dökümanterler 
üretti. La Nueva Prehistoria, Los Ojos defa 
Clepsı'dra, El Libra de Hoy kitaplarından 
bazılarıdır. 

JANUSZ .SZPROT _- 
(Polonya, MÜZİSYBn. eleştirmen. öğretim fiyesi) 

1946 yılında Varşova'da doğan Szprot, küçük 
yaşlarda müzik eğitmine başladı. Eğitimi klasik 
müziği olduğu kadar caz'ı, teorik konular 
yanında da uygulamayaı kapsadı. Varşova 
Üniversitesi Müzikoloii Bölümü'nü bitirdikten 
sonra caz müzi-ği yapmaya başladı. Kurduğu 
gruplarla (Gold Washboard Hot Jazz Company, 
Sami Swoi, Amalgamat, Blues Duo SZ-ZS) Bunun 
yanısıra Polonya müzik okullarında eğitmen 
olarak çalışmaya başladı. Polonya Caz Birliği'nin 
Caz Eğitim Proğramı Koordinatörlüğünü 've 
Bilkent Universitesi Caz Bölümü Başkanlığını 
yürütmektedir. 

BILLIANA TOMlG-DENEGRI 
“(Yugoslavya, Sanat tarihçisi. küratör. eleŞtirmfejrı) 

1940 yılında doğan Denegri. Yugoslavya'nın 
önde gelen eleştirmen ve sergi 
düzenleyicilerindendir. Sanat tarihi ve felsefe. 
eğitimi görmüş, çeşitli Italyan üniversitelerinde 
çalışmalar yapmıştır. 19701i yıllarda 
Belgrad'daki Öğrenci Kültür Merkezi-Galerisi'ni 
yönetmiş, burada, sinemacılar, sanatçılar. 
müzisyenlerin katılımıyla uluslararası bir merkez 
olmuştur. 199‘] yılında belgrad'da Uluslararası 
Sanat- Merkezi'ni kurmuş, Moment dergismi 
yönetmiş ve birçok video sanatı sergiisi 

ı4e 



düzei'ı'leıüişjtir. 

MARCIA TUCKER __ 
(A.B.D., Sanat eleştirmeni, küratör)? 

Marcia Tucker New York'taki New Museum of 
”Contemporary Art'ın kurucusu ve yöneticisidir. 
geleneksel olanın, ticari olanın reddedildiği bu 
müze geçici sergiler düzenleme özelliğiyle çok 
Önemli bir işlev görmektedir. Postmodern 
tartışmalardan, marjinal tavırlara, sanatın 
sosyal konumunun sorgulandığı bu müze kapıları 
özellikle de genç sanatçılara açık tutmakta, yeni 
yaratıcılık alanlarını desteklemektedir. Tucker'ın 
son çalışmaları arasında Modernizm Sonrası 
Sanat: Tasvirleri Yeniden Düşünmek,. Orada; _ 
Sınırsailık ve Çağdaş Sorunlar, Günümüzde Kadın 
Sanatçı-Regresyon ya da. Devrim yer almaktadır. 

TÜRK KATILIMCILAR: 

RACİ BADEMLİ .. 
(Şehir Plancısı. Öğretim Üyesi) 

Öğrenimini ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 
bitirdikten sonra Massachussetts Institute of 
Technology'de doktora çalışmalırı yaptı. Çeşitli 
kuruluşlarda plancı olarak çalıştı. 1981-82 
yıllarında, MIT'de konuk öğretim üyesi olarak 
çalıştı. Türkiye’de Küçük Üretim. Sanayi'de , 
Küçük Üretim, Yeni bir Kent Planlama Çerçevesi 
Arayışı, Türkiye'de Imar Planlaması, Imar 
Planlamasında Yabancılaşmanın boyutları, 
başlıklı çalışmalarını yayınladı. Raci Bademli 
ODTU Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 
öğretim üyesi olarakçalışken, Ankara Büyüksehir 
Belediyesi Imar Dairesi Başkanlığına getirildi. 
1994 yılında bu görevinden ayrılmıştır. 

EMİN MAHİR BALoıoöLU 
(Mimar) 

Mimarlık öğrenimini Torino Politeknik, Italy-efde, 
yapan Balcıoğlu 1975 yılında ODTU Mimarlık 
Fakültesi'nde asistan olarak göreve ”başladı. 
1983 yılında aynı fakültede "Mimarlık Tarih 
Kuramı" konulu doktora tezini verdi. 1983 
yılından itibaren Ağa Han Vakfı Mimarlık. 
Ödülleri’nde çalışmaya başlamış, daha sonraları 
Ağa Han Kültür Vakfı'nda görev yapmaya 
başlamıştır. Balcıoğlu halen bu görevi 
Sii-rdümıektediıl 

BEDRİ BAYRAM 
(Ressam) 

Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi 
politik öğrenimi gördü. Aynı yıllarda aktörlük 
eğitimi de gören sanatçı, bunun yanı sıra sinema 
ile ilgili çalışmalarda yaptı. Sorbonne'u ' 
bitirdikten sonra California College of Arts and. 
Crafts-'ta sanat eğitmi gördü. 19701i yıllarda, 
avant-garde sonrası yeni arayışların olduğu bir 
dönemde, kavramsal ve minimal sanat . 
akımlarına bir tepki oluşmaya başladığında. 
Yeni—dışavurumculuk denilen akımın ilk . 
örneklerini vermeye başladı. Çok çeşitli dergiler-ide 
sanat akımları üzerine yazılar yazdı, bunları 
Boyanın Beyni (1990) adlı kitabında topladı.. 
Baykam, - ' 

MURAT BELGE 
(Yazar, eleştirmen ve çeyirıııel'i) . 

Istanbul Üniversitesi Ingiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü'nü. bitirdi. 1969 yılında doktorasını 
verdi. 1972'de siyasal eylemleri yüzünden 
tutuklandı. 1974'de görevine geri döndü ve 
“1980'de doçent oldu. 1982 yılında görevinden 
istifa ederek Iletişim Yayınları genel . 
yönetmenliğini üstlendi. 1964 yılından buyana 
çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı, Joyce'dan, 
Faulkner'den çeviriler yaptı. 1970'de, Halkın 
Dostları, 1975'de ise Türk solunda önemli bir yer 
tutan Birikim'in kuruluşunda yer aldı ve 
yöneticiliğini yaptı.. Sırasıyla, Sosyalizm-Türküd- 
Ve Gelecek, Marksist Estetik ve Türkiye 
Dünyanın Neresinde? adlı kitaplanımı 
yayınladı. 

RAGIP BULUŞ 
(Mimar) 

“Öğrenimini ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde - 
tamamladı. Bir süre DPT'de görev yaptı. Daha 
sonra serbest mimar olarak kendi bürosunu 
kurdu.Çalışmalarından bazıları şunlardır. _Islam 
Kültür Merkezi, Kopenhag-, Anadolu Ajansı Genel 
Müdürlük Binası(1992), Atakule. Alışveriş Merkezi ' 
Ankara (1989), 1990 Ulusal Mimarlık Ödülü, Abdi 
Ipekçi Spor Salonu Istanbul (1989), Z'. Tanlı ve E. 
Yener ile birlikte; Expo 70 Dünya Fuarı Türk 
Pavyonu Osaka Japonya (1968). Resam Orhan - 
Peker ile birlikte. 

JALE N. ERZEN . _ 
(Re-sanı, sanat tarihçi si. öğretim üYÜSİ) 

ODTÜ Mimarlık F'akülltesi.öğretiin üyesi... Mımar 
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Sinan Külliye ve Camileri (19.91) ve Sabri Berkel 
(1 988) adlı kitaplarının yanı sıra, Boyut-. Sanat 
Çevresi, Tasarım, Cumhuriyet gibi dergi ve 
gazetelerde çok sayıda yazısı yayımlanmıştır. 'En 
son makaleleri arasında Aesthetics and ' 
Aistlıesı's in Ottoman Art and Architecture-, 
Aesthetics: Counter Nature or Second Nature. 
bulunmaktadır. Çeşitli karma sergilere katılmış;- 
ve birçok kişisel sergi açmıştır. 

TALAT HALMAN 
(Şair. .çeVirmeiı. öğretim üyesi) 

Halen New York Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri 
ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesidir. Master 
tezini Columbia Üniversitesinde siyaset bilimi 
üzrine. yapmış, doktora tezini ise Boğaziçi 
Üniversitesi'nde yapmıştır. Columbia, New York, 
Princeton, Pennsylvania Universitelerinde dersler 
Vermiştir. 1971 yılında ilk T.C. Kültür Bakanı 
olmuştur. New York Times, Amerikan Poetry 
Review, International Herald Tribune gibi gazete 
ve dergilerde yazılar yazmış, şiirler 
yayımlamıştır. Ayrıca, BM Daimi Temsilciler 
Meolisi'nde Türkiye'yi temsil etmektedir. 

BANU HELVACIOĞLU _ 
(Siyaset Bilimci, öğretim üyesi) 

'1989'dan bu yana “Ryenson Polytechnic-al 
Institute'de (Toronto) Siyaset Bilimi öğretim 
üyesi. 1982 yılında ODTÜ Iktisadi ve Idari 
Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında- 
Queen's University'de ATÜT üzerine master tezi. 
yazdı. 1988 yılında yine aynı üniversitede 
:doktoraîtezini hazırladı. Helvacıoğlu'nun 
araştırma yaptığı alanlar şunlardır: Postmoderm' 
“durum, iletişim teknolojilerinin kültüre 
etkileri,sanayileşmiş ülkelerde kapitalist yeniden 
yapılanma ve devlet kuramları, Avrupa ve Kuzey- 
.Amerika'da işçi hareketleri ve 
Neo-konservatizmin karşılaştırmalı analizi. 

özen KABAŞ _ 
(Ressam, öğretim üyesi) 

Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü Başkanı. 
1957'de Robert Kolej' in Makina Mühendisliği 
bölümünü bitirdi. Daha sonra Yale Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Okulu'na girdi. Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'nde dersler- 
verdi. Kabaş' ın ayrıca resim sorunlarını estetik 
akımlarını inceleyen çok sayıda yazısı vardır, 
Halen Mimar Sinan Ünıversıtesı nde resim 
bölümü başkanıdır. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 
(Sanat eleştırmenı yazar) 

1977 yılından bu yana Cönk, Bakış, Özgür Insan 
Gösteri Sanat Olayı Varlık dergilerinde gündelik 
hayat, edebiyt-politika ilişkisi, sanat üzerine» 
yazılar yayınlamış, Dünya, Cumuriyet, Politika 
gazetelerinde, kültür ve politika sorunlarına 
ilişkin yazılar yazmıştır. Mehmet Güleryüz ile 
Kalın dergisini yayımlamıştır. Yazılarını Beyazlar 
Kirli (1989) ve. Bir Sürekli Cehennem (1990) adlı 
kitaplarında toplamıştır Hasan Bülent 
Kahraman 1991 yılından bu yana T. C. Kültür 
Bakanlığında Danışmanlık görevini 
yürütmektedir. 

ÇAĞLAR KEYDER 
(Sosyolog öğretim üyesi) 

State University of“ New York at Binghamton, 
Sosyoloji Bölümü veODTÜ Iktisadi ve Idari 
Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Yüksek 
öğrenimini A.B.D.'de tamamlamıştır. Keyler 
özellikle, toplumların tarihsel süreçler içinde 
oluşturdukları ekonomik, sosyal ve zihni 
yapılanmalr üzerinde çalışmalar yapmış, merkez- 
periferi ilişkileri üzerinde durmuş. bütüncül ve 
toplumsal tarih çalışmalrı gerçekleştirmiştir. 
Çalışmaları, Türkiye 'de Devlet ve SinıHar, 
Economic Growth in Britain and France 1780- 
191411110 paths to the Twentieth Century 
yayımlanmış kitaplarından birkaçıdır. 

AYŞE SULAN KOLATAN 
(Mimar, öğretim üyesi) 

Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim 
üyesi. Öğrenimini Rheinisoh—Westfalische 
Teohnisehe'de yaptıktan sonra Columbia ’ 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek kaana- 
çalışmalarını tamamlamıştır. 1989 yılında- 
Barnard College 'de dersler verdi. 1989—1990 
yılları arasında çeşitli stüdyo çalışmalarımda 
direktörlük yaptı. 1988 yılından bu yana 
Kolatan/Macdonald Studio' yu yönetmektedir 
Ayşe S Kolataın Kentucky, Virginia, Ohio State 
Üniversiteleri gibi kurumlarda seminerler vermiş 
ve konuşmalar yapmıştır. 

DOĞAN KURAN 
(Mimar) 

Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyesi. 1954 yılında Osmanlı Barok 
Mnnarisi Üzerine Bir Deneme adlı doktora tezini 
verdi. Italya'da Rönesans Sanatı üzerine 
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araştırmalar yaptı. Osmanlı Dini Mimarisinde io 
Mekân Teşekkülü, Rönesans 'la Bir Mukayese 
adlı teziyle doçent, Anadolu Türk Mimarlığı 'nın . 
Kaynak Ve Sorunları adlı teziyle profesör oldu. 
:1 973-76 yılları arasında [TÜ Mimarlık Fakültesi 
Dekanlığı yaptı. Michigan, Minnesota ve Kral 
Faysal Üni'versitelerinde dersler verdi“. 

IOANNA KUÇURADI 
(Felsefesi, öğretim üyesi) 

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanı. 
istanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi ve 
burada asistan olarak. çalışmaya başladı. 1965 
yılında doktorasını tamamladı. 1978’de profesör 
oldu. 1980'den bu yana Türkiye Felsefe 
Kurumu'nun başkanıdır. Etik (1988), Çağın 
Olayları Arasında (1981), Sanata Felsefe ili 
Bakmak (1980), Nietzsche ve Insan (1967), gibi 
yapıtları vardır. 

BERAL MADRA. 
(Sanat Trihç'isi, eleştirmen galeri yöneticisi) 

IStanbul'da Galeri BM'yi yönetmekte olan Berel 
Madra'nın çağdaş sanatın kimliği ve Türkiye'de 
çağdaş sanat konalarını inceleyen çok sayıda 
makalesi yayımlanmıştır. Dünyadaki sanat— 
olayları. sergiler, bienaller üzerine de Madra'nın 
Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde 
yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Sergi 
katalog sunuşlarının yanı sıra, Çağdş Sanatın 
Kimliği (i 989) adlı bir kitabı bulunmaktadır. 

1'iMER MADRA 
(Yazar. yayıncı) 

Ömer Madra, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde- 
19801i yıllar-a kadar öğretim üyesi olarak 
çalışmış, bu dönemde insan hakları. uluslararası 
hukuk konularında araştırmalar yapmıştır. Bir 
dönem Uluslararası Af Örgütü' nün çalışmalarını 
yürütmüştür. Istifa ettikten sonra yayıncılık 
yapmaya başlamıştır. Gergedan, Şehir 
dergilerinde yayın yönetmenliği yapmıştır. Çok 
sayıda makale, söyleşi, çeviri yayınlamış olan 
Ömer Madra son olarak Romanın'ılaSana bir Ses 
adlı bir roman yayımlamıştır. 

H. tinan NALBAHTOĞLU 
(Sosyolog-,. Öğretim Uyesi) 

1968 yılında ODTÜ sosyoloji bölümünü bitirdi. 
Daha sonra University College for Urban Studies,- 
UniVersity of London'dayüksek lisa-ns 

çalışmaları yaptı. Sosyal Yapı Değişmesi 
Açısından Türkiye 'de Sanayileşme ve Kentleşme 
Süreçlerine Teorik bir Yaklaşım başlıklı doktora 
tezini Hacettepe Üniversitesi' ne verdi. Hacettepe 
Üniversitesi, Sosyal Çalışma Bölümü' nde 
University of Durham, Scholl of Oriental 
Studios'da ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 
dersler verdi. Halen bu bölümde öğretim üyesidir. 

ILBER ORTAYLI 
('l'arihçi, öğretim üyesı) 

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. 
Osnıanlı lmparatorluğu' nun Alman Nüfusu,. 
Gelenekten Geleceğe Istanbul' dan sayfalar, 
imparatorluğun En Uzun Yüzyılı adlı kitapları 
yerel yönetimler üzerine çok sayıda araştırma ve 
makaleleri vardır. En son makaleleri arasında La 
Vie Ouotidienne des Missions Etrangers a Gala-ta 
(1991), les Jeunes Tums et ! influence Alleıııande 
(1991), Tanzimat Devri Basını Uzerine Notlar 
(1990) bulunmaktadır. 

MEHMET öznoöaıv 
(Arkeolog. öğretim üyesi) 

İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, Sanat 
tarihi ve Arkeoloji bölümü öğretim üyesi. 1963 
yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi. Master 
tezini 1970 yılında 1934 yılına tarihlenen 
Kumtepe çömlek ve küçük buluntularının analizi 
üzerine verdi. Mehmet Özdoğan çeşitli projelerde 
yönetici olarak görev aldı. Bunlardan bazıları, 
Obsidiyen Projesi (1988), Doğu-Trakya Marmara 
Projesi, (1979), Aşağı Fırat Projesi (1977).. 
Mehmet Özdoğan'ın 1977 yılında yayımladığı. 
Aşağı FıratHa vzası 1977 Yüzey Araştırmalar-'ı 
başlıklı kitabı ve çok syıda makalesi 
bulunmaktadır. 

“suna özıııııv 
(Mimar ) 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan 
sonra yüksek lisans çalışmalarını Londra 
Architectural Association'da tamaladı. 1982 
yılında ODTU Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık 
Kuramı ve Eleştirisi başlıklı doktora tezini 
vermiştir. 1979 82 yılları arasında ODTÜ Rektör 
Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Özkan 1982 
yılından 191 yılına kadar Ağa Han Vakfı 
Mimarlık Ödülleri 'nde yöneticilik yapmış ve 1991 
yılından bu yana da Vakfın Genel Sekreterliğini 
“yürütmektedir. 
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HALUK PAMİR- 
(Mimar, öğretim üyesi) . 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden 1988 yılında 
' mezun olan Panıir. aynı bölümde master 
çalışmalarını tamamladı. 1978 yılında doktora 
çalışması için yurtdışına giderek Ingiltere'de 
University of Surrey' de Çevresel Sosyal Bilim 
konusunda doktorasını verdi. Halen ODTU 
Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak 
çalış-maktadır. 

UĞUR TANYELI _ 
(M1111a1', öğretim üyesi) 

' 1977 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık 
Fakültesi'ni bitirdi. 1985 yılında ITÜ Mimarlık 
Fakültesi'nde doktora çalışmalarını tamamladı. ' 
Doktora tez konusu 11. ve 15. Yüzyıllar Arasında 
Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim 
Süreci idi. Tanyeli ayrıca Metin Sözen ile birlikte 
Sanat ve Sanat Tarihi Sözlüğünü hazırlamıştır. 

lLEAN TEKELİ 
(Şehir Plancısı. toplum bilimci; öğretim üyesi) 

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim 
üyesi. Istanbul Teknik Üniversitesi Inşaat 
Fakültesi' ni bitirdi. Yüksek lisans çalışmalarını 
OECD bursuyla MIT ve Pennsylvania 
Üniversitelerinde tamamladı. Ankara ve Izmit 
Belediyelerinde danışmanlık görevlerinde 
bulundu. Tekeli'nin son çalışmaları arasında 
Türkiye'de Serbest Bölgelerin Doğuş ve 
Dönüşümü (1987), Uygulamaya Geçerken 
Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu (1982) varıdır. 
Selim Ilkin'le birlikte hazırladıkları Ege'de Sivil 
Direniş 'ten Kurtuluş Savaşı 'na Geçerken Uşak 
Heyet-i Merkeziyesi ve ibrahim Tahtakılıç başlıklı 
çalışmasıyla 1989 Sedat Simavi Vakfı sosyal 
Bilimler Ödülü'nü almıştır. Tekeli halen Türkiye-' 
Toplumsal Tarih Vakfı Başkanıdır. 

“NECDET TEYMUR“ 
(Mimar. öğretim üyesi) 

1968 yılında ODTÜ MimarlıkFakültesi'ni bitiren 
Teymur aynı bölümde master çalışmalarını 1970 
yıllarında tamamladı. Doktora çalışmalarını 
Liverpool Üniversitesi'nde sürdüren Teymur daha 
sonra Manchester Üniversitem Mimarlık 
Bölümü'nde ders vermeye başladı. Teymur şu 
anda ODTU Mimarlık Fakültesi'nde öğretim 

' üyesidir. 

AYDIN UĞUR 
* (Sosyolog, öğreti-ın üyesi) 

Marmara Üniversitesi. Fransızca Kamu Yönetimi 
Bölümü öğretim üyesi. ODTU Ekonomi Bölümünü 
bitirdikten sonra Paris'te Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales'da doktora 
çalışmaları yaptı. Doktorasını A.Ü. BYYO'nd-a 
Yeni llı'tişim Teknolojilerinin Siyasal Yaşama 
Etkileri konusunda tamamladı. Gergedan, Arges-, 

. Toplum ve Bilim dergilerinde gündelik hayat. 
kültürve zihniyet konularında makaleler 
yaymladı. Tarih ve Toplum dergisi Yayın Kurulu 
üyesi olan Aydın Uğur. Iletişim Araştırmaları 
Derneği'nin de başkan yardımcılığını 
yürütmektedir. 

ATİLLA YÜCEL 
(MIMAR. öğretim üyesi) 

Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyesi . Monograpie de Villes: Istanbul 

“ (1987), Mimarlıkta Biçim ve Mekânın Dilsel 
Yorumu Üzerine (1981) adlı kitaplarının dışında, 
mimarlık tarihi üzerine çok sayıdamakalesi de - 

" bulunmaktadır. en son makaleleri ise şunlardır: 
Postınodernizm, Dünya Mimarlığının En Yaygın 
Alanı (1990). Modern Turkish Architecture içinde 
Pluralism Takes Gomand: Turkish Architectural 
Scene Today (1982) 

AHMET YÜRÜR 
(Müzisyen. öğretim üyesı) 

1941 yılında doğan Yürür müzik eğitimine yedi 
yaşında Istanbul Devlet Konservatuarı Keman 
Bölümü'nde başladı. Çalışmalarını 1961 yılında-. 
Ankara Devlet Konservatuarı'nın Kompozisyon 
Bölümü'nde adnan Saygun'un öğrencisi olarak 
sürdürdü. 1971yılında Istanbul Devlet 
Konservatuarı'nın kuruluşunda yer aldı. 1978 
yılında yurtdışında Etnomüzikoloji ve 
Kompozisyon dallarında yüksek lisans 

' çalışmaları yaptı. 1987' de Hacettepe de, 1991 
yılından bu yana da Mimar Sinan 
Üniversitesi' nde dersler verdi. 1989 yılından beri 
Ankara Belediyesi Uluslararası Yeni Müzik 
Festivali'nin sanat yöneticiliği yap-maktadır. 
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SANART '92 
" Kimlik, Sınırsallık ve 
Mekân " Sempozyumu 
Diğer Etkinlikleri 
“(Eylül / Ekim 1992) 

SANART '92 Dernegi, Sempozyum tartışmalarını 
besleyecek görsel zemini oluşturmak amacıyla., 
Sempozyum'la eşzamanlı olarak, 100'den fazla 

' yabancı, 80'in üzerinde Türk sanatçının 
eserlerinin yer alacağı, geniş bir yelpaze. sunan 
karma “sergiler de düzenlemişnr: 

CoBrA Grubu 
Resim ve Heykel Müzesi, 
2-30 Ekim'92 
Bu sergi, 194011 yılların sonlarında, son derece 
özgün ve bireysel bir görsel dil geliştirmek 
yoluyla rasyonel ve formel ifade süreçlerini 
kırmayı amaçlayan CoBrA grubunda yer alan. 
Appel, Alechinsk), Jorn, Corneille gibi Belçikalı, 
Danimarkalı ve Hollandalı sanatçıların seksene 
yakın eserini Ankara izleyicisine sunulmuştur 
Ostende (Belçika) Müze Müdürü Willy van den 
Bussche tarafından uluslararası müzelerden Ve 
özel koleksiyonlardan toplanarak düzenlenen 
serginin Ankara'ya getirilmesi, Danimarka, 
Belçika ve Hollanda Büyükelçiliklerinin crt-ak 
çabası ile gerçekleşmiştir. Serginin 
küratörlüğünü Ali Artun yapmıştır. 

Çığlıklar ve Fısıltılar 
Zafer Çarşısı, 17 Eylül-14. Ekim'92 
Bu sergi, Bacon. Freud gibi Ingiliz sanatçılarını 
belirleyici etkisi altında gelişerek, günümüzde 
olgunlaşma noktasına gelmekte olan genç kuşak 
Ingiliz ressamların Ingiliz Kültür. Heyeti'nin 
koleksiyonunda bulunan otuzu aşkın eserinden 
oluşmaktadır. 196011 yıllardan bu yana görsel 
sanatlar alanında 'gelenek oluşturucu' bir etkiye 
sahip Ingiltere'den gelen bu sanatçılar grubunun. 
eserlerinde gözlenen modernizmin algılanış 
biçimlerinin, SANART '92'nin düzenleyeceği diğer 
sergileri de tamamlayıcı nitelik taşıyacağı 
düşünülmüştür. Sergi. Ingiliz Kültür Heyeti'nin 
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

Adolf Wölfli " nin Dünyası 
Zafer Çarşısı, 1 7 Eylül-1 4 Ekim' 92 

'Art Brut' akımının en önemli temsilcilerinden bir-Si 
olan Adolf Wölfli'nin. Isvıçre'deki Bern Sanat 
Müzesi. Wölfli Vakfı koleksiyonundan seçilen 
otuz eserinden oluşacak sergi, vakfın başkanı. Dir.. 
Elka. Speerri tarafından derlenmiştir. Wölfli, akıl 
hastanesinde kaldıgı otuzbeş yıl boyunca, 
büyüleyici eserler meydana getirmiş biridir 
Rilke'nin 1922 yılında yazdığı gibi, Wölfli'nin 
eserleri, sanatsal yaratının kökenini daha iyi 
anlamamızı saglar. Sergi Pro Helvetia Vakfı'nın, 
sergi katalogu da Sandoz A.Ş.'nin katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Başka Yerlerden, Başka 
Efsanelerden 
Resim ve Heykel Müzesi, 
6-30 Ekiın' 92 
Bu karma sergi, uluslararası sanat pazarının 
genel çizgisinin dışında kalan ülkelerden otuzu 
aşkın sanatçının, yetmişe yakın eserini 
izleyicilere sunmuş, öZellikle, Buenös Aires 
İletişim ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü, 
Jorge Glusberg tarafından derlenen Latin 
Amerika ülkeleri sanatçıları ile serginin ağırlık 
noktasını oluşturmuştur. Bu sanatçıların pek 
çoğunun eserleri, yerel kültüre ve estetiğe olduğu 
kadar, modernizme ilişkin görüş ve tavırlarını da 
yansıtmaktadır. Fransız sanatçı Philippe 
Favier'nin eserlerinden oluşan bir sergi de 5- 
391092 tarihleri arasında Fransız Kültür 
Merkezi'nde izleyicilere sunulmuştur. 

Toprak ve Lif 
Resim Heykel MüZBSİş 
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6-30 Ekim'92 
Bu sergide Anadolu'da binlerce yıllık bir işleme 
geleneği bulunan çamur, lif ve camın dünyaca 
ünlü Türk ve yabancı oniki sanatçı tarafından 
çağdaş bir sanatsal ifade içinde kullanıldığı“ _ 
yapıtlar yer almıştır. Aynı zamanda 'uygulamalı 
sanatlar', 'güzel sanatlar', 'el sanatları' gibi 
ayrıştırılmış başnkların sorgulanmasını. da 
hedefleyen sergiyi Nuran Terzioğlu düzenlemiştir., 

Techno-Time-Al't 
Alman Kültür Merkezi, 
5-9 Ekim 92 
Bu etkinlik kapsamında, video sanatı ve 
bilgisayar grafigi alanlarında gerçekleştirilen en 
yeni ürünler. yardımcı-bildiriler ve tartışma -- 
otuıumları ile deşteklenerek, izleyicilere 
şunulmuştur. Deniz Derman ve Cemil Türün “ 
tarafından düzenlenen bu etkinlik kapsamında 
onbeş ülkeden gelen eserler “yer almıştır. 
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Aydınlanmış Görüntüler 
TCDD Gar Galerisi, 
23 Eylül-18 Ekim'92 
Oniki yaşında bir kazada kör olduktansenra. 
yavaş pozlu film ve dokunma duyusunu 
kullanarak. duygu yüklü ve yüksek estetik 
değere sahip eserler yaratmayı başaran. halen 
Paris'de yaşama-kta olan “Slovak asıllı Ev.-gen 
Baydar'ın kırk seçme fotoğrafından oluşan bu 
sergi, Paris'deki Fotoiolie Galerisi ile işbirliği 
içinde gerçekleştirilmiştir. 

imgelerin Mimarlığı 
ODTU, 1-15 Ekilll'92 
”Margherita Krisnhanitz'in, 194-5- sonrası 
kuşaktan Avusturyalı mimarların eserlerini lee-nu. 
alan fotoğraflarının yer aldığı bu sergi. 
Avusturya Kültür Ofisi tarafmdan 
desteklenmiştir. 

Galerilerin Seçimi 
Ankara'daki çeşitli sanat galerileri, 
Ekim'92 
Ankara'daki pekçok sanat galerisi, Ekim ayı 
içinde, çağdaş. Türk sanatı açısından önemli 
gördükleri sanatçıların eserlerini sergilemişlerdir. 
Bu sergiler, 'Başka Yerlerden, Başka 
Efsanelerden' sergisi ile birbirlerini tamamlayıcı. 
nitelikte tasarlanmışlardır. 'Galerilerin S'eçimi'nin 
Ve “Kaya Özsezgin'in genç Türk sanatçılarının 
eeerlerinden derleyerek oluşturdugu 'Genç 
Yetenekler grup sergisinin yer aldığı ortak 
katalog, SANART '92 tarafından hazırlanmış ve. 
yayınlanmıştır. Preis. Günsel Rendaye Betül 
YaSar tarafından yürütülmüştür. 

Açık Havada 
Kentte heykel projeleri 
SANART '92 Derneği'nin kuruluş amaçları 
arasındaki öncelikli alanlardan biri. olan kentsel 
mekanların estetik niteliğinin artırılması 
kona-sunda. önemli yabancı ve Türk sanatçılar. 
yerinde inşa edilecek heykeller tasarlamak üzere 
Ankara'ya davet edilmiştir. Bu sanatçılar 
arasında Arnaldo Pomodoro (Italya). Nadin 
Ospina (Kolombiya), Bernard Lassus (Fransa). 
Otto Herbert Haiek (Almanya), Walter Förderer' 
(isvıçre), Selim Turan, Zühtü Müridoglu ve.-ömer 
Uluç. bulunmaktadır. Bu sanatçıların 
geliştirmekte oldukları projelerden Kasım 1992' 
tarihine kadar gerçekleştirilememiş olanlar, 
tasarıların kamuya sunulması amacıyla.. pıreje 
halinde sergilenmiştir. Projenin düzenleyicileri 
Jale Erzen “ve Ahter Bademli Kıral'dır. 

. Ayrıca 
Iki Avusturyalı sanatçı. 5..1(l.92-'de, Türk 
Amerikan Kültür Derneği'nde. 'Görselleştirilmiş- 
Tenlar' adlı, müzik ve renk arasındaki ilişkiyi 
araştıran bir sunuş gerçekleştirmiştir. Belçikalı 

_ eleştirmen Johan Valeke. 6.10.9-2'de, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nde 'Bugünün El Sanatı' 
başlıklı bir ”konferans vermiştir. Amerikalı sanatçı 
Nancy Lunsford'un gölge oyunundan esinlenen 
performansı 10.10.92'de Türk Ingiliz Kültür- 
Derneği'nde gerçekleştirilmiştir. Sanatçı Ender- 
Güzey'in ses-zaman boyutunu ele aldığı "Ateş 
Kuşu" gösterisi 25.9.92'de Tarihi Ankara 
Kalesi'nin burçlarından birinde sunulmuş Ve tum 
”bunları başka 'olu-şum'lar izlemiştir... 
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