
Resim ve heykel alanında olağanüstü 
deneyimiyle Michelangelo; “Resim ne kadar heykele ben-
zerse o kadar iyi, heykel ise ne kadar resme benzerse o kadar 
kötüdür” der. Plastik amacı doğrultusunda sınıflandır-
mayı amaçlamadan sınır belirleyen bu saptama, her 
iki disiplinin de kıstaslarını karşıtlık içinde tanımlar. 

Bir iletişim aracı olarak sanatın tanımı, 
iletişim araçlarının ayrışımıyla yapılmıştır. Bu tanım-
lamaya göre bilim kavramla, sanat ise imgeyle betim-
ler. İmgenin ayrışımıyla (renk, hacim, ses) yapılan en 

yalın sınıflandırma, pür sanatlarda görülür (resim, 
heykel, müzik). Hareket, vücut dili ve edebiyatla karı-
şan karma sanatların morfolojik özbelirginliği panto-
mim ve şiirde yalınlaşır. Görüntü ve ses üzerinden algı 
eşiğine dayandırılan imgenin görsel ortaklığı zihinde 
tamamlanır. Bu durumda imge; görsel sanatlarda doğ-
rudan, müzikte çağrışımlı, kavramda anlaşmalı anla-
mıyla algılanır. Dil üzerinden ayrışmalarına karşın 
ortak özellikleriyle de gruplaşan disiplinlerin amaca 
yönelik tanımı tarihsel bağlamda belirlenir. Sanatın 
tanımına ilişkin analojik yorum ve sınıflandırmalar 
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“…Kapıyı çalan Marcel Duchamp olduğunda her seferinde şaşırırız ama işte içeri girmiştir bile ve çok 
kalmasa da o ilk ziyaretinden sonra ev hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır…” (O’ Doherty, s. 8.)



Antik Yunan’da başlar, Rönesans döneminde geliştiri-
lir ancak modern yorumuna 18.yy’da ulaşmıştır. Kant 
estetiğine göre sanat eseri, kendi amacının dışında 
hiçbir amaca hizmet etmeyen eserdir.

Tarihsel süreç içinde gelişen kültürün, 
değer bütünlüğünü etkileyen gelişmeleri tartışma 
amacıyla yapılan bu sınıflandırma, sanatı araç konu-
munda sınırlamaz. Algı eşiğinde ayrışan iç ve dış 
dünyanın mahiyetini duyularla tasarlayıp duyulara 
sunan sanat, tarihsel bağlam ve özgöndergeliğini oluş-
turan amacı doğrultusunda yaratım süreciyle tanımla-
nır. Hayranlık ve isyan arasında bilinçaltının derinlik-
lerinde gizemini koruyan yaratıcılık, disiplinlerin ken-
dine has ifade araçlarıyla gerçekleşir. Maddeye nüfuz 
eden bu sessiz görünümüyle uygarlık, yıpranmayan 
eserleriyle bütüncül ve güdümsüzdür görünüşte. 
Ancak uyum ve tezatlık içinde uygarlığın geçmişte 
kalan bu görüntüsü, sanıldığı kadar güdümsüz değil-
dir. Emeğin saygınlığıyla sınıflanan meslekler arasın-
da sanatın ayrıcalığı, el ve akıl emeğinin ayrımında 
düğümlenir. Sanatın ideolojik vasfını gizleyen bu 
düğüm çözülünce kaynayan alt yapının soğurma 
görevinde desteklenen sanat Kant’ın tanımından da 
anlaşıldığı gibi estetik alanda sınırlanır. Salt sanatı 
öneren bu tanımlama Hegel’in diyalektik görüşüyle 
tarihsel derinliğinde geliştirilmiştir. Öncelikle Estetik 
kavramını Sanat Felsefesiyle sınırlayan Hegel, ideolo-
jik bağlamda sanatın en yüksek görevini ereksel ama-
cında bulur. Dolayısıyla sanat, nihai amacına yönelik 
tarihsel işlevinde, ideolojiktir. Dini, politik, estetik, 
etik ve hukuki görüşlerin işbirliğiyle gerçekleşen ideo-
loji, değer yargılarının gücüyle kültürel değer bütün-
lüğünü belirleyen en önemli etkendir. Tematik bağ-
lamda bu sınırlar içinde özgürlük, Hegel’e göre, özne-
nin en yüksek kaderidir:

Her şeyden önce, tamamen biçimsel yönünde 
özgürlük, öznenin karşısına çıkan şeyde yabancı 
hiçbir şeyin bulunmamasından ve bu şeyin sınırla-
ma veya bir engel olmamasından ibarettir, bunun 
tersine özne onda kendisini bulur. Bu biçimsel 
özgürlük tanımında bile, her acı, her talihsizlik 
gözden kaybolup gitmiş, özne dünya ile uzlaştırıl-
mış, dünya içerisinde doyurulmuş ve her karşıtlık 
ve her çelişki çözülmüştür. Fakat daha yakından 
bakılırsa, özgürlük içeriği olarak, genelde akılsal 
olana sahiptir; örneğin eylemde ahlaklılık, düşün-
cede hakikat. Fakat özgürlük başlangıçta yalnız 
öznel olduğu ve fiili olarak kazanılmış olmadığı 
için, özne özgür olmayanla, doğanın zorunluluğu 

olarak tamamen nesnel olanla karşılaşır ve burada 
derhal bu karşıtlığın uzlaştırılması baş gösterir (1). 

Ancak özgürlüğün bu tarifinde Hegel, 
zorunlu üretim üzerinde durmaz. Çünkü elit sanatın 
ereksel amacı ihtiyacı aşmakla başlar. Diyalektiği 
tarihsel bağlamda geliştiren Marx, özgür koşullarda 
gerçekleşen bireysel üretimi, sanatsal yaratıcılığa ben-
zetir. Marx’a göre yaratıcılığı engelleyen yabancılaşma, 
toplumsal iş bölümüyle derinleşen üretim ilişkilerinin 
olumsuz bir neticesidir. Emeğin sınıflanmasıyla ayrı-
şan meslekler arasında özgür seçim ve özgünlüğünü 
koruyan sanat; tasarı, deney ve haz bütünlüğünde ürü-
nüyle özdeşleşir. Buna karşın el ve akıl emeğinin 
bölünmesiyle üretim ve tüketim ilişkilerinin çelişkisin-
den doğan yabancılaşma, kutuplaşan bir dünya yara-
tır. 

Yaratıcı Eylem olarak Genişletilmiş Sanat 
Kavramı’yla Beuys’un gündeme getirdiği bu sorun, 
yeni-dadacılık ve anti-sanat eğilimlerine karşı duran 
Disiplinlerarası Sanat tartışmalarında açıklık kazanır. 
Sanatı profesyonellikten çıkarıp yaşam sürecinde ara-
yan Beuys, hazır nesne konusunda Duchmp’tan aldığı 
spesifik stratejilerle Duchmp’ı eleştirdiği gibi Marks’ın 
devrimci görüşlerini de Marx’a karşı kullanır. 

Disiplinlerarası Sanat
Kosuth’a göre “Kendini kavramsal sanatçı 

olarak tanımlayan kişi, dadaizm’den doğan ve 1960’lı yıllar-
da neo-dadaist ve hepining ile birlikte yeni bir atılım yaka-
layan bütün ifade biçimleriyle birlikte, anti- sanatı redde-
der” (2).

“Dada” sözcüğünün ilk kez 1916 Şubat’ında 
Zürih’te kullanılmış olduğuna bakarak, bunun 
kendiliğinden bir içedoğuşun ürünü olduğu sonu-
cu çıkarılmalıdır. Aslında, dadacı devrim, sadece, 
bütün yüzyılların ve bütün ülkelerin batılı yazı-
nında varolan özgürleştirici ve nihilist bir protesto 
duygusunun en katışıksız ve en aşırı formunu 
temsil etmektedir…

Akımın gerçek düşünürü 1916’dan itibaren, bütün 
bir Zürih dönemi boyunca yazılarında, yeni dadacı 
doktrini daha önceki ya da çağdaş, başka avangard 
hareketlerden ayrıştırmaya çalışan Hugo Ball ola-
caktır. Bugün bize temel öğeler olarak görünen 
kimi kavramlar, ilk kez onun güncesinde dile geti-
rilmişlerdir: İlkelcilik anlayışı, yaratıcı kendiliğin-
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denlik, sanattaki tat ve imalatçılık anlayışına 
muhalefet, sanatçının kendisini çevreleyen dünya-
ya duhulü ve özelliklede sanatçının kişisel ve kolek-
tif deneyimi içinde dile atfedilen başat önem…

Dil, toplumsal örgen olarak, yaratıcı süreç herhan-
gi bir sıkıntıya düşmeksizin tahrip edilebilir. Hatta 
görünen odur ki yaratıcı sürecin bundan yalnızca 
kazancı olacaktır. 

1. Dil tek ifade aracı değildir, içimizin en 
derinindeki deneyimleri iletemez.

2. Konuşma örgeninin tahribi kişisel bir 
disiplin haline gelebilir. İlişkiler koptuğunda, 
iletişim kesildiğinde, kendi içine doğru dalış, 
dingin-kopuş, yalnızlık gelişecektir

3. Sözcükleri tükürmek: Toplumun boş, 
aksayan, sıkıcı dili. Kara suratlı alçak gönüllü-
lüğü ya da deliliği oynamak. İçindeki gerginli-
ği korumak. Anlaşılmaz erişilmez bir küreye 
ulaşmak.(3) 

Yabancılaşma, gerilim ve mistisizmi yad-
sıyan bu görüşler savaş psikolojisinin etkisiyle nefret 
kusan bir içtepiye dönüşür. Ekspresyonizmle başlayan 
bu tepkinin sonucunda gerçekliğin irdelenmesinde 
izlenimcilerin bıraktığı renk dünyası dekoratif bulun-
muştur ve I. Dünya Savaşı’nın etkisiyle yükselen bu 
sosyalleşme sürecinde sanat, sezgisel tedirginliğiyle 
politik sorunların nabzını taşır gündeme. Andre 
Breton’a göre:

“ …Kübizm bir resim okulu olmuştu, fütü-
rizm siyasal bir hareket; Dada ise bir anlayış-
tır. Birini öbürünün karşıtı olarak ileri sür-
mek cahilliği ya da kötü niyeti gösterir. Din 
konusunda özgür düşüncenin bir kiliseyle 
hiçbir benzerliği yoktur. Dada da sanat konu-
sundaki özgür düşüncedir…” (4)

Sınırları aşan bu özgürlük tutkusuyla II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra eyleme geçen sanat, plastik 
dilin morfolojisine yönelik yeni bir sorgulamayla gelir 
gündeme. Tarihsel bağlamda demokratikleşme ve öze 
dönüş sürecinde disiplinlerin sınırlarını zorlayan bu 
gelişme izleyiciye yöneliktir. Çünkü sanatın tarihsel 
işlevi izleyicinin katılımıyla tamamlanır. Ancak 
Duchamp’ın adıyla özdeş hale gelen ve sanattaki 
demokratikleşme sürecinin varacağı son ve belki de 
tıkanma noktası olarak görülebilecek hazır-nesne kul-

lanımıyla ilgili olarak karşımızda önemli bir sorun 
bulunmaktadır.

Beuys’a göre, hazır nesne teşhirinde Duc-
hamp, ne politik ne de estetik bir amaç izler ve yaratı-
cılığa ilişkin demokratik göndermeden yoksun bu 
tutumuyla, binlerce kişinin icadını hiçe saymıştır. Bu 
yüzden hazır nesne kavramına özenle karşı çıkan 
Beuys Genişletilmiş Sanat kavramıyla, plastik dilin 
morfolojisine yönelik yaratıcı eylem ve düzenlemele-
riyle, sanatsal ifadeyi kültür öncesi temellerine dayan-
dırır. 
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Ancak primitivist eğilimlerin sezgiselliği-
ne karşın Disiplinlerarası Sanatta, yaratıcı kendiliğin-
denlik gibi kavramlar bile algı psikolojisinin merce-
ğinde incelenir. Bilgi yöntemlerinin doğrultusunda 
başlayan bu yaklaşım, soyut sanatla evrimini tamam-
layan modern dönemde, analitik çözümlemelerle 
çoğalan yapı bozumculuğun aksine yapısal sorunlar-
dan ziyade içerik olarak bağlama odaklanır. Kültürel 
değer bütünlüğünü kökten sarsacak bu gelişmelerde 
içerik olarak bağlam eylemin amacına ilişkin araçlarla 
irdelenir ve eylemden kalan tortu, çöp gibi artıklar 
ideolojik amaçla gelir gündeme. Müzelerin loşluğun-
da folklorik duruma itilen sanatsal mirasa gelince, 
medyanın desteğiyle el değiştirecek sermayeyi bekle-
yen bu yapıtlar, devşirildikçe yeniden sınıflanacaktır.

Bu koşullar altında anti-sanat eyleminde 
Duchamp’ı anlamak mümkündür. Nesil değişmeden 
devir değiştiren bu dönemde radikal görüşleri eşitle-
yen ironi, zamanla sözün çirkinini devrimci sanata 
atfedecektir. Hâlbuki akıp giden bu sürecin içinde 
hiçbir şey tarafsız yorumlanmaz; eğitim açısından 
önem teşkil eden bu sorun bir sağlık sorunudur aslın-
da. Freud’a göre; Sağlıklı insan, sevebilen ve üretebilen 
insandır. Ancak tüketime dayalı bir; Uygarlığın sonu 
nevrozdur. Belli ki bu sonuca göre, doğaya, sanata ve 
dolayısıyla kendine yabancılaşan bilgi toplumunun, 
bilinçaltı sorunları artacaktır. Bu tek yönlü bilgi dona-
nımında çoğunluk, riskli bulduğu spontane girişimler-
den kaçınır ancak hayatın seyrinde bu monotonluğu 
bozan, bir çılgın olacaktır mutlaka. Kuyuya taş atmak 
gibi bir şeydir bu, ne var ki deli meşhur olunca taş 
atanlar çoğalır, dolayısıyla çığırından çıkan her olay 
gibi hazır nesne teşhiri, Duchamp’ı bile şaşırtacaktır. 
Çünkü yaratım sürecini belirleyen ilke ve kıstasları 
formüle dönüştüren bu yaklaşım, amacını aşmıştır. 
Ancak Duchamp’ın ironik tavrını belirleyen isyan, 
dilin ve kültürün ortak paydalarına dayanarak tarihsel 
bağlamda sanata kavramsal veya demokratik bir açı-
lım sağlamaktan uzaktır. Genişletilmiş sanat kavra-
mıyla Beuys’un izlediği bu amaç Antik dönemden beri 
asal sanatlar üzerinden analojik yorum, ilke ve yön-
temlerle tanımlanan disiplinleri yadsımakla başlar. 
Çünkü savaşın buhranında kültür katmanlarını yüze-
ye çıkaran sarsıntı, etkileşim sayesinde yaşayan sana-
tın tarihsel işlevini yeniden hatırlatmıştır. Sanatı mor-
folojik bağlamda sorgulayan Beuys’un bu tartışması, 
izleyiciyi yönlendirme açısından gereklidir. Çünkü 
Duchamp’ın tıkandığı noktada ifade araçlarını birleş-
tirmekle yorumu, anlam üzerinden düşünsel bağlama 

çeken sınırsız bir açılımdır söz olan. Demokratik bir 
eğilim gösteren bu sentezden hareketle her insan bir 
sanatçı, hazır nesne de anonimleşmiş bir icattır. Dolayısıy-
la Beuys, nesneyi dönüştürmekle değil, nesnenin gös-
tergeleriyle kavramsal bir amacı takip etmiştir. Bu 
durumda spesifik stratejiler ve benzer araçların teşhi-
rinde amaç, değer bütünlüğünü sağlayan ilke ve kıs-
taslar açısından önemsizdir ve anlam geçişmesinde 
klasik bir örneğe dönüşen bu vaka, muhtemelen uzun 
süre tartışılacaktır. Çünkü temsilin bu spekülatif yoru-
munda, sanatın hiçbir anlamı kalmaz. 
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