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Önsöz

Türkiye kadın sanatçıların da varlığıyla dikkat çe-
ken bir modern resim geçmişine sahip. Celile Hik-
met, Eren Eyüboğlu, Fahrelnissa Zeid, Mihri Müş-
fik, Aliye Berger, Hale Asaf, Şükriye Dikmen, Leyla 
Gamsız ilk akla gelen değerli ressamlarımızdan...

Çağdaş sanat tarihimize ve son kırk yıla bakınca 
ise Tomur Atagök, Hale Arpacıoğlu, Şükran Moral, 
Arzu Başaran, Kezban Arca gibi isimlerin yine çağ-
daş Türk kadın sanatçılarını taşıdığını görüyoruz.

Onlar arasında yer alan değerli sanatçı Tülin Onat, 
yıllardır kendini sanata ve yaratıcılığa adayarak 
kendisi gibi sanatçı olan kızı Ekin Onat’ı yetiştirmek 
dışında tüm vaktini, emeğini ve varlığını bu hedefe 
yatıran isimlerden biri.

Tülin’in insanın varlığını en sade ve net şekilde 
ruhunun derinliğinden yakalayan soyut kompozis-
yonlarından sonra bize sunduğu bu son seri, sa-
natçının yaşadığımız çağın gerçeklerinden uzak 
olunamadığının kanıtı.

2013 yılında Gezi Parkı’ndan başlayarak dünyaya 
fırtına gibi yayılan Gezi protestoları dönemi, demok-
rasi, özgürlük, laiklik ve çağdaşlık için mücadele 
eden biz sanatçılar, yazarlar, entelektüeller dışında 
geniş bir gençlik ve halk katılımıyla doğa ve temel 
insan haklarını korumak için barışçıl ve zeki bir di-
renişin nasıl örgütleneceğinin en güzel örneği oldu.

Tülin Onat bu yeni serisiyle yalnız cesur ve karar-
lı bir cumhuriyet kadını, özgüveni tam bir Kemalist 
olduğunu kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda 
kendi sanatsal bakış açısını ve stilini yemlemekten 
korkmayan bir tazeliği de koruduğunu gösteriyor.

Piramid Sanat olarak 2014’te Gezi’nin birinci yılın-
da, Denizhan Özer ve benim küratörlüğümde, tüm 
olayın dokümantasyonunu da üstlenen büyük bir 
sergiyi, UPSD ile beraber açmıştık. Şimdi, 2017’de 
de Tülin Onat’ın İstanbul Bienali’yle eşzamanlı açı-
lacak sergisini görme şansını elde eden değerli 
yabancı konuklarımız, Türk çağdaş sanatının yal-
nız güzel, yenilikçi, “satılabilir” işler üretme derdiyle 
kendini sınırlamadan, çağın nabzına ve yaşadığı-
mız klostrofobik, sıkıcı dönemi de irdeleyen yapıtlar 
çıkarabildiğini görecekler. Bu işlevi çekinmeden üst-
lenen fazla sanatçı, galeri ve kurumumuz ne yazık 
ki pek yok. Türk çağdaş sanatının kendini yerli-ya-
bancı alıcılara beğendirmenin ötesinde bu “zor” ko-
nuları hatırlayarak ülkenin demokratik direnç hattını 
özgüvenle taşıması ve yansıtması doğal dilekleri-
mizden biri olmalı...

Teşekkürler Tülin Onat!

İstanbul, 19 Ağustos 2017

CUMHURİYET’İN 
CESUR YÜREKLİ KIZINA...
Bedri Baykam



Tülin Onat’ın atölyesi, 2017
Tülin Onat’s studio, 2017



Foreword

Turkey has a modern painting history that draws 
attention together with the presence of female ar-
tists. Celile Hikmet, Eren Eyüboğlu, Fahrelnissa 
Zeid, Mihri Müşfik, Aliye Berger, Hale Asaf, Şükriye 
Dikmen, Leyla Gamsız are invaluable painters who 
first come to mind...

When looking at our contemporary art scene and 
the past forty years, we see that names such as To-
mur Atagök, Hale Arpacıoğlu, Şükran Moral, Arzu 
Başaran, Kezban Arca are again carrying the mo-
dern Turkish female artist.

Amongst them the valuable artist Tülin Onat, apart 
from having dedicated herself to art and creativity 
and raise her daughter Ekin Onat who also is an 
artist, is a name who has invested all her efforts and 
being into this objective.

After her abstract compositions that captured the 
depth of the human soul in its most austere and 
transparent state, this last series that Tülin presents 
us is proof that the artist cannot be distanced from 
the realities of the age we live in.

The period of Gezi Protests that started in 2013 in 
Gezi Park and spread all over the world like a storm, 
with the participation of not only us artists, writers, in-
tellectuals who fight for democracy, freedom, secu-
larity and modernity but with the wide participation of 
the youth and the people, became the best examp-
le of how a peaceful and clever resistance can be 

organized to protect nature and basic human rights. 

With this new series, Tülin Onat not only proves that 
she is a brave and determined “Cumhuriyet Kadını” 
(Modern Woman of the Republic), a Kemalist with 
full confidence, but also that she preserves a fresh-
ness that is not afraid of baiting her artistic point of 
view and style.

Piramid Sanat and UPSD together held a big exhi-
bition with myself and Denizhan Özer as curators 
in 2014, on the first anniversary of the Gezi Pro-
tests, that took it upon itself to document the whole 
event. Now in 2017, our esteemed foreign guests 
who will have the chance to see Tülin Onat’s exhi-
bition concurrently with the Istanbul Bienal will see 
that Turkish contemporary art is not restricting itself 
with producing only beautiful, innovative, “sellable” 
works but can also produce works that examine the 
current pulse and the claustrophobic, boring period 
we live in. Unfortunately, there are not many artists, 
galleries and institutions that undertake this function 
without hesitation. It must be one of our natural wis-
hes that Turkish contemporary art carries and ref-
lects the democratic resistance line of the country 
with full confidence, by remembering these “diffi-
cult” issues as well, beyond selling art to domestic 
and foreign buyers...

Thank you Tülin Onat!

İstanbul, August 19, 2017 

TO THE BRAVE DAUGHTER 
OF ATATÜRK’S REPUBLİC...
Bedri Baykam



112. Tual üzerine karışık teknik, 150x150 cm, 2017
Mixed media on canvas
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Yeni Bir Oyuncu Geliyor!
Ahşap kasalı oyun makinaları, tüplü ekranlar, 
karanlık, basık, küçücük salonlarda yanıp sönen 
onlarca renkli ışık, her biri farklı bir maceraya 
çağıran yüksek tempolu sentetik melodiler, he-
yecanla, öfkeyle, sevinçle bağıran insanlar, hiç 
bitmeyen bir uğultu; 80’lerin eğlence salonları 
açıldığında kimse bu devasa oyun kutularının bu 
denli başarılı olacağını beklemiyordu.

Bilgisayar teknolojisinin sivilleşmesi ve gelişme-
siyle, oyun çılgınlığı Birleşik Devletler’de ortaya 
çıkmış, kurulan türlü şirketlerin ürettiği kişisel bil-
gisayarlar veya oyun konsolları ile kısa süre için-
de tüm dünyaya yayılmıştı. İnsanlar zamanlarını 
bu makinelere meydan okuyarak onları yenmeye 
harcıyor, oyunların giderek artan zorluk seviye-
leri karşısında yenildikçe daha fazla jeton atıyor-
du. Kimi zaman uzayda, kimi zaman bulunduğu 
şehrin sokaklarında, geçmişte, gelecekte veya 
şimdiki zamanda, yalnızca hayal gücüyle sınırlı 

senaryolarda geçen oyunlar, insanlara yepyeni 
bir deneyim yaşatıyordu. İzbe, havalandırmasız 
salonlar, harcanan para, ekrana aralıksız bak-
maktan sızlayan gözler ve dayanılmaz baş ağrısı 
bile onları bu deneyimden uzaklaştırmaya yet-
miyordu. Oyuncular bu makinaların karşısında 
bir kaşif, futbolcu, araba yarışçısı veya usta bir 
savaş pilotu oluyor, daha doğrusu olduğuna ina-
nıyordu. Video oyunlarının hayatlarımıza girişi, 
keşfedilmek için bekleyen yeni dünyaların kapıla-
rının oyunculara sonuna kadar açılması demekti. 
Oyunlar o dönemlerde günümüzle kıyaslandığın-
da düşük kalitedeki pikselli görsellerine ve 8 bit 
melodilerine rağmen günümüzdeki örnekleri 
kadar popülerdi. Tıpkı suya düşen bir damlanın 
etrafında dalgalar yaratmasına benzer şekilde 
video oyunları da toplumda, yansımaları hala 
devam eden bir etki yarattı. Aslında kiralanan bir 
eğlence hizmeti olan oyunlar, tuhaf şekilde, ba-
rındırdıkları karakteristik özellikler ile günümüz 
toplumlarını anlayabilmek adına simülasyonu 
ve gerçekliği açıklayan eşsiz bir kaynak oluştur-
maktadırlar.

ÖLÜMÜ GÖSTERİP
VEREME RAZI ETMEK
Sinan Eren Erk
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Bu yazı, süreci oyunların ortaya çıkışından çok 
daha öncesinden ele alarak, öncelikle kav-
ramlar üzerinden bir altyapı oluşturmayı ardın-
dan bu yapı üzerine bir çözümleme yapmayı 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, günümüz 
toplumundaki insanın hayatını çevreleyen fak-
törlerin ele alınmasının ardından, onun içinde 
yaşadığı sistemler incelenecek ve çözümleme 
detaylı olarak geliştirilecektir. Yazı okuyucuya 
son olarak, serginin dayanak noktası olan Gezi 
Parkı protestolarını ve ressam Tülin Onat’ın 
süreçteki tanıklığının nasıl sanatsal bir yaratıya 
dönüştüğünü anlatacaktır.

Alt başlıklarla ayrılarak birkaç bölümde topla-
nan bu yazıyı yazarken yukarıda bahsettiğim 
konuları anlatabilmek adına tıpkı bu serginin 
oluşumunda Tülin Onat ile birlikte izlediğimiz 
yöntem gibi, hayatın farklı alanlarından, tarih-
sel düzlemde veya coğrafi konuma bağlı ola-
rak birbirinden bağımsız gibi gözüken şeyleri, 
mantık çerçevesi içinde bir araya getirmeye ve 
bu fikirleri örneklerle desteklemeye çalıştım. 
Fakat anlatımımı bilinçli şekilde alışılmış bir 
yönteme dayandırmaktan, bir sanat disiplini-
ni aynı düzlemdeki diğerleriyle karşılaştırarak 
anlamlandırmaktan, sanatçının yaratımını ara-
cılar ile incelemekten kaçındım. Çağın bunal-
tısının köklerini, tarihin derinliklerinden çekip 
çıkararak, Gezi Parkı protestolarının temelin-
deki toplumsal ve siyasi olguları, kendi pers-
pektifimden, temiz bir zihinle yazıya dökmeye 
çabaladım. Dolayısıyla yalnız ve yalnız Tülin 
Onat’ın tanıklığına dayanan bu görme egzer-
sizine benim katkım ayakta durabileceği bir 
zemin, genel çevresel etmenlerin oluşturduğu 
bir çerçeve eklemek oldu. Bu yüzden okuya-
cağınız sayfalarda resim tarihine dair örnekler 
üzerinden ilerlemedim. Bunun yerine, çıkış 
noktası, oldukça subjektif kişisel bir deneyim, 
önemli toplumsal bir olayın tanıklığı olduğu 
için, sinema ve edebiyat gibi resme komşu di-

siplinler, felsefe, sosyoloji, fenomenoloji gibi, 
sanatsal yaratının köklerini uzattığı bilim dalları 
ile bunların çeşitli kombinasyonları ve yol aç-
tıkları düşünsel hareketlerle, yazının iskeletinin 
etrafındaki kas dokusunu oluşturarak ona dina-
mik bir yapı kazandırmayı amaçladım.

Sorgulayan ve umudunu kaybetmeden gerçe-
ğin peşinde yılmadan koşan herkese...

“Çok fazla polis, çok az adalet”
“Too much police, too little justice”
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[1] Şehirli insan - ekonomi insanı – insan insanın kurdudur (Latince’den çeviri)

[2] Platon (1999), Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (İlk baskı Remzi Kitabevi, 1962), s. 297

Homo Civitatis 
Homo Economicus 
Homo Homini Lupus1

İnsanın doğal gelişimini anlamak için doğayla 
ilişkisini ve onunla mücadelesini incelemek ge-
rekir. Ateşin bulunması ve alet kullanımı önemli 
bir kırılma noktası oluştursa da göçebe top-
lumdan yerleşik yaşama geçme süreci insan-
lık tarihinin toplumsal düzeyde ele alınışının 
başlangıcı sayılabilir. Bu dönüm noktası tarihin 
gidişatını değiştirmekle kalmamış, günümüz-
de varoluşuyla ortaya çıkan etkilerinin hala 
incelendiği bir alanı ortaya çıkartmıştır. Bireyin 
topluma evrilmesini sağlayan bu progresif ve 
düzenli kurallar bütünü devlet kavramını oluş-
turur. Devlet, elbette yerleşik düzende yaşayan 
insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onun 
yaşamını sürdürebilmesine olanak sağlamak 
amacıyla sistematik, yani kendi varlığını sürdü-
rebilecek yeni yollar üretme yetisine sahip ol-
mak zorundadır. Yani devletin meşru olabilme-
si için öncelikle toplumun yaşayış şekli, burada 
hangi kuralların uygulanacağı ve bu devletin 
varlığını nasıl devam ettireceği belirlenmelidir. 
Sağlıklı bir model içinde, iş bölümü sonunda 
kimin ne ile uğraşacağı saptandıktan sonra yö-
neticilerin de yönetilenlerin de bir birlik içinde 
olmaları beklenir.

Mezopotamya’da, Orta Asya’da, Kuzey Afri-
ka’da ve Anadolu’da kurulan devletleri Avrupa 
medeniyetleri izlemiştir. Ancak günümüzün 
devlet anlayışının temeli belki de Antik Yu-
nan’da bulunabilir. Çünkü bilimin ve felsefenin 
önemli öncülerinden birini oluşturan günümüz 
Yunanistan’ı coğrafyası, bu özelliğiyle eleştirel 
aklın, bilimsel yöntemlere dayanan pozitivist ve 
rasyonel düşüncenin kullanılarak, sorgulama-

nın hayatın her alanına uygulandığı bir zemini 
işaret eder. Toplumların yaşayışları ve devlet 
olgusu da sorgulamadan nasibini almıştır. An-
tik çağın devleti tanımlamaya çalışan en önem-
li belgelerinden biri Platon’un -kendi içinde 
on kitaptan oluşan- Devlet kitabıdır. Tarihte 
tıpkı adaletin modern anlamdaki sistematik bir 
bütün olarak incelendiği Roma Hukuku gibi, 
devlet kavramının sorgulandığı en önemli ör-
neklerden birini oluşturan bu kitap, günümüz 
yönetim yapısını anlamak adına da bir dönüm 
noktasını temsil ediyor. İnsanı, içinde yaşadığı 
devletle ve devleti, oluşturduğu şehirli insanla, 
ahlak ve adalet değerleri üzerine çapraz sor-
guya alan Platon, aslında yerleşik yaşamın 
meşru zeminini bulmaya çalışıyordu. Bu şekil-
de bir polis -yani Grekçe’deki anlamıyla şehir 
devleti- içinde yaşayan insanın kimliği ile yöne-
tim erkine sahip olanların arasındaki ilişki belir-
leniyor, günümüz toplumlarındaki şehirli insan 
tanımlanıyordu. Fiziksel evrim zihinsel evrimle 
bütünleniyor, homo sapiens, homo civitatis’e 
dönüşüyordu. Ancak MÖ. 380 civarında yazıl-
dığı düşünülen bu eserde devletin, içindeki hal-
kın ve yönetim şekillerinin tanımları yapılırken, 
sistemlerin nasıl kötüye gidebileceği de sorgu-
lanıyordu.

“Halkın başına geçen adam, çokluğun 
kendine kul köle olduğunu görünce yurt-
taşlarının kanına girmeden edemez. 
Onun gibilerin hoşlandığı lekeleme yolu-
nu tutar, onu bunu suçlandırıp mahkeme-
lere sürükler, vicdanını kirletip, canlarına 
kıyar, ağzını, dilini hısım akrabasının ka-
nıyla boyar; kimini sürer, kimini öldürtür; 
bu arada halka borçların bağışlanacağı, 
toprakların yeniden dağıtılacağı umudunu 
verir. Böyle bir adamın kaderi bellidir ar-
tık. Ya düşmanlarının eliyle ölecek, ya da 
bir zorba kurt olacaktır.” 2
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Platon’un bu öngörüsü ne yazık ki gerçeğe 
dönüştü ve bunun, tarihin diğer dönemlerin-
de farklı toplumlarda örnekleri görüldü. Şehirli 
insanın gelişimi süresince yasalara veya top-
lum düzenine bağlı olarak sorunlar baş gös-
terdi. Böylece ortaya çıkan yeni düzenleme 
gereksinimleri yeni bir çağı getirdi. Platon’un 
sınırlarını çizdiği devlet sistemi, birleşen şehir 
devletlerinin feodal yapıda beyliklere ve kral-
lıklara dönüşmesine zemin hazırlamıştı. An-
cak insan açgözlülüğünün kurbanı oldu. Kendi 
içinde zenginliğin ve gücün bölüşümünü adil 
bir biçimde ayarlamak yerine, öngörüldüğü 
gibi gücü tek bir merkezde toplamaya başladı. 
Aslında devlet mekanizması için bu bir hayatta 
kalma stratejisi olarak ortaya çıktıysa da, kimi 
temel prensiplerin (iyi niyetli yöneticilere sürekli 
ihtiyaç duyulması gibi) suistimale açık olması 
nedeniyle sorunlar çözülemiyordu. Şehir dev-
letlerinden krallıklara ve oradan da imparator-
luklara uzanan süreç, devletlerin askeri tekno-
lojilere ağırlık vererek sınırlarını genişletme ve 
daha da büyük bir güce kavuşma isteği sonu-

cunda koloniler çağının başlamasına neden 
oldu. Burada ise belirleyici faktör ekonomiydi. 
Yani avcılık ve toplayıcılıktan başlayan gelişim 
süreci, göçebe hayatı bitirip yerleşik hayata ge-
çen insanı önce devlet yapılanması ile meşru-
laştırmış, şimdi ise bir sonraki aşamaya sevk 
ediyordu. Doğaya üstün geldiğine inanan insa-
nın yeni hedefi artık ötekinden üstün gelmekti.

Keşifler çağı, dünya üzerinde keşfedilecek yeni 
bir yer kalmayana dek devam etti. Elverişli yeni 
yerlerdeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, 
“öteki”nde olduğunun fark edilmesi kolonicilik 
hareketine yol açtı. Daha önce Galileo’ya, Ma-
gellan’a karşı çıkan Avrupa, şimdi pozitif düşün-
cenin sonucunda geliştirdiği teknolojiyle keşfet-
tiği yeni toplumları, haklının güçlülüğüne değil, 
tam aksine güçlünün haklılığına dayanan bir 
mantıkla ele geçiriyor ve onları üretim-tüketim 
dengesinin sağlandığı bir pazara dahil etmeye 
çalışıyordu. Bu devletler, teknolojiyi de kendi 
meşru zeminlerini kurmak için kullanıyor, ideal 
toplumu değil, ideolojik amaçları gerçekleştir-

Evrim sürecinde vardığımız nokta: Homo homini lupus
The final destination of human evolution: Homo homini lupus



GAME OVER! 11

[3] A. Smith (2011), Ulusların Zenginliği, Palme Yayıncılık s. 30

meye çalışıyordu. Askeri teknolojiler geliştikçe 
kolonici devletlerin işleri kolaylaşıyordu. Yaratı-
lan pazar büyüdükçe üretim de artıyor ve artan 
üretimin karşılanması gerekiyordu. Ancak bu 
her zaman mümkün değildi. Dünya artık eko-
nominin ekseninde dönmeye başlamıştı. Bu da 
şehirli insanın dünyayı artık ekonomiyle algıla-
dığının sembolüydü. Homo civitatis evrilerek 
homo economicus’a dönüşmüştü. 

Bu yeni hakimiyet alanı, ideolojilerin daha ra-
hat yayılmasını sağlamıştı. Sanayi devrimi, bu 
açıdan bakıldığında yalnızca teknolojik bir iler-
leme değil aynı zamanda ideolojik bir gelişme 
ve yayılma olarak algılanmalıdır. 18. yüzyılda 
başlayan Sanayi Devrimi, kolonileşmenin bir-
çok farklı nedenden dolayı terk edilmek zo-
runda kalınması ile oluşmaya başlayan global 
sistemin kurtarıcısı olmuştur. Böylelikle sömür-
geci devletler eskiden din veya sadakat üzeri-
ne kurdukları güç odaklarını bir üst aşamaya 
ulaştırmış ve ulus devletlerin Avrupa’daki zemi-
nine ekonomiyi yerleştirmişlerdir. Bu dönemde 
yazılan en önemli eserlerden bir tanesi, kuşku-
suz ki Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı 
kitabıdır. Çünkü bu yalnızca bir ekonomistin 
hazırladığı güncel bir analiz değil, aynı zaman-
da gittikçe yakınlaşan kapitalizmin manifestosu 
olarak algılanmalıdır. Kitapta ekonominin nasıl 
işleyeceği ve toplumsal çıkarların aslında nasıl 
bireysel çıkarlar gözetilerek sağlanabileceğin-
den söz edilmektedir. Buna göre kişinin kendi 
çıkarları doğrultusunda hareket etmesi toplu-
mun kalkınmasına yol açacaktır. Smith böy-
lelikle üretimin ve tüketimin kendi kendine bir 
dengeye ulaşacağını savunur. Bu sistemin adı 
görünmez eldir.

“Bu nedenle, her birey sermayesi ile ola-
bildiğince yerli endüstriyi desteklediği 
sürece, ürünü en değerli olan endüstriye 
yönelttiği sürece, toplumun da yıllık geliri-

ne olabildiğince çok katkıda bulunur. (…) 
Başka birçok durumda olduğu gibi burada 
da görünmez bir el onu hiç aklından geçir-
mediği bir amaca yönlendirir. Bu toplum 
için o kadar da kötü değildir. Kendi çıka-
rının peşinden koşmakla, genellikle toplu-
mun çıkarına sırf bu amaçla çalıştığından 
çok daha iyi hizmet eder.” 3

Bu teori bir ekonomistin bakış açısıyla kendi 
içinde mantıklı gibi gözükse de, kapitalizmin te-
melindeki bu olumlama aslında Platon’un gücü 
tek elde toplayarak zorbalaşan veya canından 
olan yönetici söylemiyle büyük benzerlikler ta-
şır. Temeline kapitali alan ve daima daha çok 
kazanmaya odaklanan bir sistem mutlaka bir 
gün eskisi kadar karlı olamayacaktır. Çünkü 
ekonominin temelindeki birkaç değişmez ger-
çekten biri de dünya üzerindeki kaynakların 
sınırlı oluşudur. Bu nedenle önce doğaya üs-
tünlük kurmaya, sonrasında ise diğerini haki-
miyet altına almaya çalışan insan, evriminin bir 
sonraki adımını böylece tamamlar. Fakat bu 
ekonomik teorinin bir sistem olarak sürdürüle-
bilmesi de başlı başına bir sorunsal yaratır.

18. yüzyılın sonları ise Sanayi Devrimi’nin ar-
tık iyiden iyiye olgunlaştığı ve aynı zamanda 
rasyonel düşüncenin Avrupa’da ve 1776’daki 
bağımsızlık bildirgesi ile Birleşik Devletler’de 
ağırlığını giderek arttırdığı bir zaman dilimidir. 
Sömürgecilik ve ardından gelen kapitalistleş-
me süreci, yani Sanayi Devrimi sonrasında or-
taya çıkan ekonomik ve kültürel bozulma, do-
ğal olarak bir tepki ortaya çıkaracaktı. Bu tepki 
akılcı düşüncenin yükselmesi ve sonunda öz-
gürlük hareketinin ortaya çıkışıydı. 1789’daki 
Fransız Devrimi bir yanıyla sanayi devriminin 
yan etkilerini ortadan kaldırmaya çalıştı, ancak 
diğer yandan kapitalizmin zaferine zemin ha-
zırladı. Çünkü kitleleri harekete geçiren, akılcı-
lık ile aydınlanmayı kültürün birikimli gelişimine 
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önkoşul sayan, kaynağını aldığı coğrafyadan 
dışa yayılarak toplumlarda benimsenen özgür-
lük hareketi, her ne kadar devrimci ve birey-
den çok toplumcu bir yaklaşıma sahip olsa da, 
Adam Smith’in bahsettiği görünmez el, gizliden 
gizliye yönetim katmanındaki politikalarla et-
kinliğini arttırıyordu. 20. yüzyılın başlarına ge-
lindiğinde teknolojideki gelişmeler ve ekonomik 
pazar arayışları özellikle Avrupa devletlerini gi-
derek daha çok kutuplaştırmış ve insanı tüm 
evrim sürecindeki ilk kareye geri döndürmüş-

tür. Doğaya hakim olduğunu düşünen ve ar-
dından kendi ürettiği sistemlerle birbiri üzerin-
de egemenlik kurmaya çalışan insan, elindeki 
araçlar ve teknoloji ne kadar yüksek olursa ol-
sun doğasındaki bencilliğe karşı gelememiş ve 
gücün peşinden koşarken çıkarı uğruna ötekini 
ezmeyi bir hak olarak görmeye başlamıştır.

Teknik gelişmelerin daha önce hiç olmadığı ka-
dar büyük bir ivme ile hayatımıza her alanda 
dahil olmaya başladığı ve bu nedenle insanlık 

Eugène Delarcoix, Halka Yol Gösteren Özgürlük, Tual Üzerine Yağlı Boya, 260 x 325 cm, 1830
Eugène Delarcoix, Liberty Leading the People, Oil on Canvas, 260 x 325 cm, 1830 
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[4] K. Marx (2003), Kapital, I. Cilt, Eriş Yayınları (İlk baskı Sol Yayınları, 1975), s. 139

tarihinin gördüğü en önemli kırılma noktala-
rından biri olan 20. yüzyıl ile başlayan süreç 
artık insanın değil ideolojilerin ve sistemlerin 
ayakta kalması üzerine yapılanmış ve gerçek 
ile kurmaca arasındaki sınırın giderek daha da 
inceldiği zaman dilimine dönüşmüştür. Yüzyı-
lın ilk yılları insanlığın ekonomi ile ideolojiler 
arasında sıkışarak birbirini yok etmeye daha 
önce hiç olmadığı kadar yaklaştığı bir döneme 
işaret eder. Özellikle Amerika kıtasının keşfin-
den sonra burada kurulan Birleşik Devletler’in 
sürece dahil olmasıyla Avrupa’daki gidişat kök-
ten değişmiştir.  Yeni pazar arayışları, yeni fikir 
arayışları, yeni çıkışlar bulma çabası ne yazık 
ki tarihin en kanlı iki savaşını arka arkaya ge-
tirmiş Birinci Dünya Savaşı’nın ardından kısa 
süre sonra İkinci Dünya Savaşı patlak vermiş-
tir. Tabii burada unutulmaması gereken şey de 
iki dünya savaşı arasında Birleşik Devletler’de 
yaşanan Büyük Buhran’dır. Bir yandan askeri, 
diğer yandan ekonomik gelişmeler ulus devlet 
kavramını ve genel olarak yönetim sistemlerini 
eskisinden daha da büyük bir merceğin altına 
almıştır. Merkantilizmin dönüşümüyle ortaya 
çıkan sömürgeciliğin düşüşe geçmesiyle, 16. 
yüzyılda bir anlamda onu kurtarmak adına 
ortaya çıkan kapitalist ekonomiler 20. yüzyıl-
da meyvelerini artık iyiden iyiye vermektedir. 
Ekonomi insanına evrilen şehirli insan şimdi 
bir kez daha değişime uğramıştır ve bununla 
belki de en ölümcül formuna kavuşmuştur: O 
artık aklını amaçları uğruna kullanabilen ve bu-
lunduğu koşullara, ne olursa olsun hızla uyum 
sağlayan yırtıcı bir hayvandır. Çünkü kullana-
cağı kaynakların sınırlı olduğunu kabullenmek 
zorunda kalmış ve artık kaynak olarak soyut ve 
somut anlamda ötekini kullanmaya başlamış-
tır. Kısacası artık “insan insanın kurdudur” ve 
ekonominin işin içine girmesiyle eskiden belir-
li ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan para 
artık sömürülecek kaynağın ve elde edilmeye 
çalışılan zenginliğin kendisi haline gelmiştir.  

Böylece Platon’un zorba kurdu, Adam Smith’in 
çıkarcı bireyi ile birleşir ve insan güç arayışını 
para üzerinden tatmin etmeye çalışır. Henüz 
20. yüzyıla girilmemişken yazılan Kapital’in 
birinci  cildindeki  paranın sermayeye dönüşü-
mü bölümünde Karl Marx bu değişimden şöyle 
bahseder: 

“Metanın en basit dolaşım biçimi me-
ta-para-meta, metanın paraya dönüşme-
si, ve paranın gerisin geriye meta haline 
gelmesidir; ya da satın almak için satmak-
tır. Ama bu biçimin yanı sıra ondan tama-
men farklı başka bir biçim görüyoruz: Pa-
ra-meta-para, paranın metaya dönüşümü 
ve tekrar para halini alışı; ya da satmak 
için satın almak. Bu ikinci biçimde dolaşı-
mını tamamlayan para, böylece sermaye-
ye dönüşür, sermaye halini alır ve zaten 
aslında sermaye olma özelliğindedir.” 4

Makinelerin kullanımı ile gelişen üretim kapasi-
tesinin ortaya çıkardığı pazar ihtiyacı ve sürekli 
tüketimin sağlanması mecburiyeti, kapitalist 
ekonomilerin temel sorunu oldu. Bunun nasıl 
çözüleceği tartışılırken gelişen iki dünya savaşı 
sonunda eskinin zengin ve güçlü -çoğunlukla 
da sömürgeci- devletleri, hedeflerinin aksine 
yıkımla karşılaştılar. Fakat 2. Dünya Savaşı sı-
rasında ortaya çıkan sistematik dezenformas-
yon kavramı, şehirli insanın burada bahsedilen 
evrimindeki son aşamaya geçilmesinde büyük 
role sahiptir. Dönemin süper gücü olan Nazi 
Almanyası’nın en hastalıklı ancak keskin zeka-
larından birine sahip olan propaganda bakanı 
Joseph Goebbels, bu kavramın önde gelen 
teorisyenlerinden ve uygulayıcılarından biriydi. 
Dezenformasyon toplumlar üzerinde öyle bü-
yük bir etkiye sahipti ki, örneğin Nazi Partisi’ne 
oy verenlerin çok büyük bir bölümü bu bilgi 
saptırma politikaları nedeniyle içlerinde türlü 
işkencelerin yapıldığı ve Yahudi soykırımının 
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[5] J. Goebbels’in Nazi Partisi’nin Berlin Hochschule für Politik’de yaptığı 9 Ocak 1928 tarihli konuşmadan.

temel organlarından olan toplama kampla-
rından ancak savaşın bitiminden sonra ha-
berdar oldular. Bilgiyi saptırmanın ve algının 
istenilen şekilde yönetiminin böylesine bü-
yük bir etkiye sahip olduğu, propagandanın 
entelektüel anlamda doyurucu değil yalnız-
ca popüler olması gerektiğini söyleyen Go-
ebbels’in5 politikaları sonunda kanıtlanmış 
oldu.

Savaş sonrasında Birleşik Devletler başta 
olmak üzere birçok farklı devlet dezenfor-
masyon yöntemlerini incelediler. Bu yön-
temler sadece İkinci Dünya Savaşı’nda 
değil daha sonra  60’larda başlayan ve te-
melde Birleşik Devletler ile Rusya arasında 
gerçekleşen Soğuk Savaş döneminde de 
etkinliğini kanıtlamıştır. Dezenformasyon 
bu şekilde günümüz algı yönetim metodla-
rının önemli bir parçası haline gelmiştir. Do-
layısıyla günümüzde herhangi bir şeyin, bir 
oluşumun veya bir düşüncenin anlaşılması 
bireysel veya toplumsal bir konunun açıklı-
ğa kavuşması için öncelikle insanın göçebe-
likten başlayarak yerleşik topluma entegre 
olduğu ve ardından ekonomik ya da devlet 
örgütlenmesini içeren sistemler içinde ente-
lektüel açıdan geçirdiği evrimsel aşamaların 
göz önünde bulundurulması gerekir.

Bu durum her ne kadar karamsar bir tab-
lo çizse de günümüzün devlet  kavramını 
ve devletin içindeki insanı anlamak adına 
önemli veriler taşımaktadır. Peki bunu de-
ğiştirmenin bir yolu yok mudur? Devletler 
ve ekonomiler bizim yerimize düşünceleri-
mizi belirleyebilirler mi? Çağdaş dünyada 
toplumlar yalnızca ideolojiler ve ekonomi 
tarafından mı idare edilmektedir? Eğer du-
rum böyleyse ideal olan nedir? Bu sorular 
bizi karşıt iki kavramı ütopyayı ve distopyayı 
incelemeye  yönlendirir.
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Propagandanın sakladığı vahşet: Auschwitz Toplama Kampı’ndaki gaz odalarının duvarlarındaki tırnak izleri
Violence hidden by propaganda: The scratch marks on the walls of the gas chambers in Auschwitz Concentration Camp
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[6] Sir T. More (2000), Utopia, Kaynak Yayınları, s. 106

[7] Altın olan, altın kral, altın adam. Sömürgeci İspanya’nın, Kolombiya’daki Muysca kabilesinin mistik şefinin kendini  
 altın tozuyla kaplayarak Guatavita Gölü’ne girmesiyle o gölün etrafında oluşan bir altın imparatorluğun olduğuna  
 dair efsanesi.

[8] Milattan önce 5. yüzyılda Heredot’un yazılarında geçen ve daha sonra 16. yüzyılda Krallık İspanyası tarafından  
 Porto Riko’nun ilk yöneticisi olarak atanan Juan Ponce de León’un peşinden koştuğu ve içene sonsuz gençlik veren 
 bir çeşmeye dair efsane.

Tünelin Sonundaki Işık
ve Işığın Sonundaki Tünel

Nasıl bir yerde yaşamak isteriz? Kimlerin ara-
sında, hangi kanunlar ve kurallar içinde? Aklı-
mızda bir ülke, bir devlet, bir şehir denildiğin-
de ne oluşur? İdeal olan bizce nedir? Elbette 
tek bir kavram bile sadece iki kişinin zihninde 
dahi sayısız cevaba sahip olabilir. Özellikle 
belirtilen kavram kendi içinde birçok değişke-
ne sahipse ortaya çıkan düşünceler bütünün 
çeşitliliğini sonsuz olasılığa yaklaştırır. Kısa-
cası basit bir fikrin oluşmasında bile sonsuza 
yakın olasılıktan bir seçim yapılması gerekir. 
Devlet olgusu veya yaşanılan yer de işte bu 
nedenle kişiden kişiye değişen, oldukça kar-
maşık ve çok sayıda değişkene bağlı bir ta-
nımlama çabasını getirir.

Sir Thomas More, en bilinen kitabı Utopia’yı 
yazdığında, bugün kullandığımız kavramın 
henüz bir karşılığı yoktu. Romanda insan için 
ideal toplum ve devlet düzeni tanımlanıyor, bu 
düzen içinde insanın nerede, nasıl ve hangi 
kısıtlar (veya sınırsızlıklar) içinde yaşayabile-
ceği ve hatta sınıfsız eşit toplum, adil ticaret 
ve bugün konuştuğumuz buna benzer daha 
birçok konu aslında bir anlamda tartışmaya 
açılıyordu. Utopia’lılar üzerinden ideal toplu-
mu sorgularken, günümüzün tartışma konu-
larından “öteki” kavramını da irdeliyor, yaşa-
dığımız ve kabullendiğimiz birçok olgunun, 
bunlardan haberdar olmayan bir başkası için 
ne denli korkunç ya da anlamsız olabileceğini 
retorik bir şekilde okuyucuya sunuyordu. Mo-
re’un henüz aydınlanma çağına girilmemişken 
böyle bir kitabı yayınlaması, elbette aydınlan-
ma devrinin gelişi için önemli dönüm noktala-
rından biriydi.

“Utopia’lılar aklı başında insanların, yıl-
dızlar ve güneş dururken, bir incinin ya da 
bir elmasın cılız pırıltısına düşkünlükleri-
ne şaşarlar. Bir koyunun sırtında taşıdı-
ğı yünün en incesinden yapılmış giysiler 
giyiyor diye bir insanın daha soylu, daha 
değerli olacağını sanması deliliktir onlar 
için. Kendiliğinden hiç de yararlı olmayan 
altına neden bu kadar değer verildiğini, 
insanın dilediği gibi kullandığı bir nesne-
nin nasıl insandan daha üstün sayılabi-
leceğini anlamıyorlardı. Bir de şuna şaşı-
yorlardı: Nasıl oluyor da, bir eşek kadar 
bile kafası işlemeyen vicdansız, ahlaksız, 
budala zenginin biri, sadece birkaç torba 
altını var diye, akıllı dürüst bir sürü insanı 
buyruğu altında köle gibi kullanabiliyordu. 
Talih değişebilirdi ve yasa ince birtakım 
oyunlarla bu adamın elinden altınlarını 
alıp uşaklarının en aşağılığına verebilirdi. 
Demek o zaman bu zengin hiç sıkılmadan 
eski uşağının ve eski parasının hizmetin-
de çalışacaktı. Utopia’lıların hiç anlama-
dıkları ve tiksindikleri bir başka delilik de 
şuydu: İnsanlar, hiç alışverişleri olmayan 
bir zengine, salt zengindir diye bir tanrıy-
mış gibi saygı gösteriyorlardı. Oysa bu 
bencil para babalarının, ne türlü cimri ol-
duklarını ve onların bütün hazinelerinden 
metelik koparamayacaklarını çok iyi bili-
yorlardı.” 6

Sorgulamacı düşüncenin kitlelerce kabulüyle 
çağdaş felsefenin temelleri atılırken “nasıl bir 
yerde yaşamak?” sorusu, özgürlüğün ve insan 
hayatının değerinin aranmasıyla daha da önem 
kazanmıştı. El Dorado, (El Rey Dorado veya El 
Hombre Dorado7) tıpkı Gençlik Çeşmesi8 gibi 
daha çok zenginlik ve gücün peşindeki bir kül-
türün amiral gemisi gibiydi. Oysa More’un Uto-
pia’sı soyut değerlere, emek, eşitlik, adalet, öz-
gürlük gibi kavramlara dayanmaktaydı. Sanayi 
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Devrimi’nin başladığı yıllarda, böyle bir kitabın 
yazılmış olmasının yarattığı kırılma, yer kav-
ramının sorgusunu giderek genişletti. Leibniz, 
din ve etik üzerine yazdığı “Tanrı’nın Yüceliği, 
İnsanın Özgürlüğü ve Kötülüğün Kökeni” adlı 
kitabında, ütopyayı tanrısallık ve raslantısallıkla 
bağdaştırır ve hepimizin -eğer başka evrenler 
ve dünyalar varsa- mümkün olan en iyi dünyada 
yaşadığımızı savunur. Çünkü eğer farklı dünya-
lar varsa bundan haberdar değilizdir, dolayısıyla 
elimizdeki seçenek mecburen tek ve en iyi seçe-
neğimizdir. Ancak bu, bir ütopya düşüncesinden 
çok kaderciliği destekliyor gibidir ve dolayısıyla 

bilimsellikten uzaktır. Bu nedenle Voltaire, 1759 
yılının Ocak ayında yayınlanan romanı Candi-
de’de, o günün dünyasındaki sorunları ve çar-
pıklıkları, büyük bir iyimserlik sorgusu şeklinde 
göz önüne sererek inceler. Bu şekilde Leibniz’in 
savına karşı durur ve romanını akılcılığın, pozi-
tif düşüncenin, gerçekçiliğin eksenindeki dünya 
görüşünü tek çıkış yolu olarak göstererek biti-
rir. Candide ve arkadaşları, iyimserliğin bile çı-
karcılığın hakim olduğu dünya düzeninde nasıl 
kötülüğe yol açabileceğini görürler ve içinde El 
Dorado’ya gidip dönmenin de bulunduğu tüm 
maceralardan sonra İstanbul’a yerleşirler. Kitap 

Utopia’nın haritası ve alfabesi
Map and alphabet of Utopia
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[9]    Kendi toprağımızı işlemeliyiz. (Fransızca’dan çeviri)

[10]   A. Huxley (2002), Cesur Yeni Dünya, İthaki Yayınları, s. 141

Candide’in, yol arkadaşı Pangloss’un İstanbul’a 
yerleşebilmelerini tüm yaşadıklarının olumlu so-
nucu olarak kaderci bir şekilde tanımlama ça-
basına aldırış etmemesi ve gereken şeyin bah-
çelerine bakmak olduğunu söylemesiyle biter. 
Yazarın kitabın sonunda kullandığı “il faut culti-
ver notre terre”9 cümlesi aslında çift anlamlıdır. 
Bir yanda Candide tüm savaşların, sömürgecili-
ğin ve eşitsizliğin toprağı işlemekle mümkün ola-
cağını anlatırken, diğer yanda aklı ve bilgiyi işle-
yerek kültürü oluşturmanın en iyi yaşam alanını 
oluşturacağını söyler. Burada kullanılan cultiver 
fiili toprağı işlemek demektir ancak kelime kökü 
kültür (culture) ile aynıdır.

Voltaire’in Fransız Devrimi’ne zemin hazırla-
yan eserlerinden biri olan Candide aydınlanma 
geleneğinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve 
kahramanın Odisseus’u çağrıştıran macerala-
rı, 20. yüzyıldan itibaren Homeros’un eserinin 
bir tür uyarlaması sayılabilecek Kubrick’in Bar-
ry Lyndon’ı, Coen Kardeşler’in Neredesin Be 
Birader’i, Maddin’in Anahtar Deliği gibi filmlerin 
ve Joyce’un Ulysses’i, Faulkner’ın Döşeğimde 
Ölürken’i, Wallace’ın Büyük Balık’ı, Tolkien’in 
Hobbit’i gibi romanların aralarında bulunduğu 
sayısız esere aracılık etmiş ve ilham vermiştir.

Ancak Aydınlanma Çağı ve modernleşme hare-
keti septik bir yapıya sahipti. Sonunda ütopya, 
kendinin kontrastı olan karanlık bir gerçeklikle, 
distopya ile yüz yüze geldi. Bu kavram, ütopya-
nın saf ve kötülükten arınmış tarafını değiştiriyor, 
bunun yerine çıkarcılığın, sinsiliğin, kontrolün ve 
baskının egemen olduğu ve hepsinin temelini 
topluma homojen şekilde dağılmamış bilgiye 
dayandıran bir dünyayı betimliyordu. Terimin ilk 
kez 1818’de, kökenini Antik Yunancada kötü, 
uğursuz anlamına gelen cacos kelimesinden 
alan cacotopya şeklinde, faydacılık felsefesinin 
temel isimlerinden Jeremy Bentham tarafından 
kullanılmış, sonrasında caco- ön ekiyle aynı 

anlamı taşıyan ve dönemin İngilizcesinde daha 
yaygın olan dys- ile değiştirilmiştir. Distopyada 
esas olan şey bir çıkmaz senaryosunu yaratmak 
değil, sorunların ileri aşamalarını göstererek ola-
sılıkları işaret etmekti. Özellikle 20. yüzyılın ba-
şından itibaren yaşanan büyük çapta savaşlar 
ve ekonomik krizler, distopik edebi eserlerin -he-
nüz radyonun yeterli işlevsellikten yoksun oluşu 
nedeniyle basılı yayınların çok daha etkili olma-
sı gözetilirse- yaygınlaşmasına yol açtı. Bu dö-
nemde Orwell’ın Hayvan Çiftliği ve 1984, Brad-
bury’nin Fahrenheit 451, Rand’in Atlas Silkindi 
kitaplarından çok daha önce 1931’de yayınlanan 
Cesur Yeni Dünya, yazarı Aldous Huxley’in dahi-
ce öngörülerini içeriyordu. Öyle ki, yarattığı dis-
topik evren, endüstri devi Henry Ford’un kutsal-
laştırıldığı ve devletlerin yerini şirketlere bıraktığı 
bir yapıdaydı. İnsanlar doğal yollarla çoğalmıyor, 
laboratuar ortamında “geliştiriliyorlardı”. Hux-
ley, karakterleri içinde bu döngüye karşı duran 
ancak yine de dayanamayarak sonunda intihar 
eden Vahşi karakteri üzerinden geleceği sorgu-
larken, aslında hala ideali arıyordu.

“Aman Fordum,” dedi Helmholtz endişeli bir 
sesle, “sen gerçekten hasta görünüyorsun, 
John!”   
 
Mideni bozan bir şey mi yedin?” dedi Bernard. 
 
Vahşi, başıyla doğruladı. “Uygarlık yedim.”  
 
“Ne?”  
 
“Zehirledi beni uygarlık; kirlendim. Sonra da,” 
diyerek daha alçak bir sesle ekledi, “içimdeki 
kötülüğü yedim.”  
 
“Evet, ama tam olarak ne...? Demek iste- 
diğim, daha biraz önce...”  
 
“Şu anda arınmış durumdayım.” dedi Vahşi.10
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İdealin ne olabileceğine dair fikirler çeşitlendik-
çe ardındaki ortak payda giderek daha da bas-
kın çıkıyor, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam 
isteğinde buluşabiliniyordu. Oysa özgürlüğün 
tanımlanışındaki en önemli noktalardan biri 
olan reddedebilme hakkı ve mevcut çarpıklık-
ların çeşitliliğinden dolayı, distopyaya sınırsıza 
yakın kaynak sağlıyordu. Bu nedenle, Aydın-
lanma Çağı’yla birlikte distopik tasvirler, ütop-
yalardan her zaman fazla olma eğilimindey-
diler. Modernleşme ile değişen ve çeşitlenen 
sanatsal yaratılar, teknolojiden de faydalana-
rak fotoğraf ve film gibi yeni disiplinlerin ortaya 
çıkardığı yeni bir anlatı biçimini doğurmasını 
sağladı.

Anlatının farklılaşması, köklerini teknolojinin 
büyük bir sıçrama yaptığı 20. yüzyılın ilk yılla-
rından alır. Teknolojik ve kültürel gelişim, kü-
resel kutuplaşma, ulus devletlerin yükselişi ile 
tanımlanabilecek bu ilerleme zemini, sanatsal 
anlamda da büyük değişimlere sahne olmuş-
tur. Öte yandan bu alışılmışın dışındaki büyük 
adımın getirdiği büyük tökezleme iki dünya 
savaşı şeklinde kendini göstermiş, sonuçta 
modernleşme hareketi olgunluğa ulaştıktan 
sonra yayılımının ilk dalgasını ancak 50’lerde 
kaydedebilmiştir. Yine de sanatsal anlatı biçim-
leri çok daha öncesinde, çoğunlukla bağımsız 
çabalar ile ilerleyebilmiş, özellikle günümüzün 
temel anlatı araçlarından biri olan hareketli 

George Méliès, Kauçuk Kafalı Adam, 1902
George Méliès, The Man with Rubber Head, 1902
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[11] Sözcüğün İngilizce’deki karşılığı bond kelimesi hem tahvil hem de bağ anlamını taşır. Chaplin filmin ortalarında eşi  
 Liberty’i oynayan Edna Purviance’a bir eşarpla dolanır.

[12] 1 numaralı alıntıyı lütfen bir kez daha okuyun.

[13] H Allan (2008), Cult Films: Taboo and Transgression, University Press of America, s. 10

[14] Dr. Mabuse’nin konuşmasından. F. Lang (1933), Dr. Mabuse’nin Vasiyeti

görsellik (sinema, televizyon, video vb.) propa-
gandaya tümden dahil edilmeden önce küçük 
çaplı bir etkiyi kullanabilmişlerdir. 19. yüzyılın 
ikinci yarısında doğan bir vizyoner olan Ge-
orge Méliès, tiyatro dekorları, kostümler ve 
oyuncular aracılığı ile kendine özgü bir anlatı 
tekniğini kullanmış, 1901’de tüm karakterleri 
kendinin oynadığı Kauçuk Kafalı Adam’dan 
-üç dakika civarındadır- sonraki sene Jules 
Verne’in Aya Seyahat’ini döneme göre özel 
efekt sayılabilecek öğelerle 13 dakikalık bir 
kısa film olarak çekmeyi başarmıştır. Ancak 
bir yanıyla ütopik diyebileceğimiz bu fantastik 
filmin bir kült olarak sinema tarihine geçmesi-
nin temel nedeni Méliès’in dehası dışında bu 
alternatif anlatı biçiminin ne denli etkili oldu-
ğuydu. Bundan 16 yıl sonra, 1918’de Charlie 
Chaplin’in Birleşik Devletler’deki Wilson hü-
kümeti için ekonomik propaganda amacıyla 
yazdığı ve yönettiği Tahvil11 adlı kısa filmin 
sonunda I. Dünya Savaşı’nda yenilen Alman 
Kayzer’inin başına, üzerinde Liberty Bonds / 
Özgürlük Tahvilleri yazan bir tokmakla vura-
rak onu bayıltır. Fakat Tahvil, sinema tarihinin 
en bilinen isimlerinden olan Chaplin’in gölge-
de kalmış eserlerinden biridir. Çünkü henüz 
Büyük Buhran’dan önce çekilmiş bu film ne 
yazık ki anlatının bu yeni alanını politikanın 
hizmetine sunmuş ve bu nedenle özgünlük-
ten uzaklaşmıştır.

Versailles Anlaşması’nın imzalanmasından 
önceki yıl, 1917 Rusya’dakine benzer bir 
devrim yaşayan Almanya, savaşın bitimiyle 
Weimar’da toplanan ulusal komitenin aldığı 
karara göre Weimar Cumhuriyeti’ne dönüş-
müş ve yeniden yapılanma sürecine girmişti. 
1933’te “kurt” lakaplı Hitler’in12 şansölyeliği-
ne kadar süren dönem Alman Dışavurumcu 
akımının etkin olduğu yıllardı. Mimari, dans, 
resim, heykel ve sinema alanlarında eserle-
rin yaratıldığı bu akım, anlatının değişiminde 

önemli bir rol oynadı. Ancak Nazi Partisi’nin 
yükselişiyle önce Bauhaus -sırasıyla Weimar, 
Dessau ve sonunda Berlin’deki 3 şubesi de- 
kapandı, ardından akımın sinemacıları farklı 
yerlere dağıldılar. 1924-29 arası altın çağını 
yaşayan akım, hareketli görseller alanında 
öncü distopik eserlerinden belki de ilki sayı-
labilecek Fritz Lang’in Metropolis’inin ortaya 
çıkmasını sağladı. Cesur Yeni Dünya’nın ya-
yınlanmasından 4 sene önce, 1927’de yapı-
lan film, geleceğin korkunç sanayileşme po-
tansiyelini ve insanın makineleşmesini konu 
ediniyordu. Lang, dönemi için öyle önemliydi 
ki 1933’te Dr. Mabuse’nin Vasiyeti’ni tamam-
ladıktan bir süre sonra Joseph Goebbels 
tarafından çağırılmıştı. Propaganda Bakanı 
Goebbels, Lang’e sinemasından çok etki-
lendiğini söylemiş ve ondan Nazi Partisi için 
propaganda filmleri yapmasını istemişti. Di-
ğer yandan Dr. Mabuse’nin Vasiyeti filmindeki 
bazı sahnelerin halkın üzerinde olumsuz etki 
bırakacağını ve devlet adamlarının saygın-
lığını azaltacağını iddia ederek filmi yasak-
ladıklarını da eklemeyi unutmamıştı. Lang, 
kendi ifadesine göre bu teklifi reddederek 
1934’te görüşmenin olduğu günün akşamın-
da Paris’e kaçmıştı.13

“Suçun nihai amacı, sonsuz bir suç im-
paratorluğu kurmaktır. Tümden güven-
sizliğe ve anarşiye dayalı bir devlet, 
dünyanın yerle bir olmaya mahkum, ku-
surlu idealleri üzerinde yükselir. İnsanlık 
terörün hükmü altına girdiğinde, korku 
ve tiksintiyle deliye döndüğünde ve kaos 
en yüce kanun olduğunda suç impara-
torluğunun vakti gelecektir.” 14

Distopik, karanlık ve boğucu atmosfere sa-
hip bu film türü sonrasında, Hollywood’da 
1940’ların başı ile 50’lerin sonu arasında yük-
selişe geçen ve adını 1946’da Fransız sinema 
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[15] Blade Runner (1982), Brazil (1985), Batman Returns (1992), The Crow (1994), Dark City (1998), I, Robot (2004), 
 Sin City (2005) ve Dark Knight (2008) yönetmenlerin bu tarzdaki filmlerine örnek olarak gösterilebilir.

eleştirmen Nino Frank’tan alan film noir tarzı-
nı ortaya çıkardı. Bu Orson Welles dışındaki 
Billy Wilder, Robert Siodmak, Otto Preminger, 
Fritz Lang gibi önemli isimleri çoğunlukla Cer-
men kökenli olan ve genellikle suç hikayeleri 
üzerinden ilerleyen noir, temelini aldığı dis-
topya kültüründe sonraki yıllarda kimi zaman 
fütürizmi kimi zaman fanteziyi veya alterna-
tif evrenler teorisini cesurca işleyen neo-no-
ir tarzına zemin hazırladı. 70’lerden itibaren 
Ridley Scott, Terry Gilliam, Alex Proyas, Tim 
Burton, Christopher Nolan, Robert Rodriguez 
ve Quentin Tarantino gibi birçok yönetmen 

birçoğu günümüzde kült sayılabilecek, disto-
pik neo-noir tarzında filmler çekmiştir.15 

Dünya genelinde, kitlelere hitap eden anlatı 
biçimleri çeşitlilik kazandıkça sanatta yeni alt 
başlıklar oluşuyor ve sanatın kitleler üzerin-
deki etkisi teknolojinin de yardımıyla giderek 
artıyordu. Eskiden tiyatro, dans, müzik gibi al-
gının yalnızca tanıklığa dayalı olduğu disiplin-
ler artık kayıt altına alınabiliyor ve hatta kimi 
durumlarda izleyicisine/dinleyicisine algısal 
açıdan var olanı her yönüyle daha iyi aktara-
biliyordu.

1982’de çekilen Blade Runner, neo-noir ile siberpunk tarzlarının bir karışımıydı
Filmed in 1982, Blade Runner was a mixture of neo-noir and cyberpunk genres
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Robert Capa, Córdoba Cephesinde Bir Milisin Ölümü, 1936
Robert Capa, Death of a Loyalist Militiaman Córdoba Front, 1936
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[16] Latincede karanlık oda anlamına gelen ve iğne deliğinden giren ışığın görüntüyü karşı duvarda ters şekilde oluştur- 
 duğu sistem. Gözün görüntüyü oluşturan iç kısmı ile benzer bir prensipte çalışan yapı modern fotoğraf makinelerinde 
 de bulunmaktadır.

Algının İkilemi:
Aktarım ve Tanıklık

Fotoğraf makineleri, henüz iğne delikli birer 
camera obscura16 halindeyken bile kendi kül-
türünü büyük bir hızla oluşturmayı başarmış, 
aile fotoğrafları veya savaşa giden askerlerin 
çektirdiği fotoğraflar başta olmak üzere birçok 
alanda yaygınlaşmıştı. Çoğunlukla belgesel 
nitelikteki bu fotoğraflar sivil yaşamdan askeri 
yaşama kısa sürede geçmiş, savaş fotoğrafçı-
lığının örnekleri yüzyılın ortalarında görülmeye 
başlamıştı. Fotoğrafın 19. yüzyılın ilk yarısın-
daki icadından kısa bir süre sonra bunun ha-
reketli görsellere nasıl dönüşebileceği sorusu 
ortaya atılmıştı. Çünkü anı yakalama fikri aslen 
anı aktarma fikrinden gelmekteydi ve bu ne-
denle belirli bir anın aktarımı olasılığı gerçek-
leşmeye başladığı andan itibaren anların akta-
rımına ulaşma eğilimi ortaya çıkmıştı.

Savaş fotoğrafçılığı, o güne değin savaş ala-
nında yaşananları bilen az sayıda insanın 
dışındaki topluluğu yıkımla, ölümle, savaş 
meydanları ve cephelerle tanıştırmış, esasen 
insanın göçebelikten yerleşik yaşama geçer-
ken yitirdiği ölümle burun buruna ve iç içe olma 
durumunu yeniden, ancak bu defa modern 
insanın yaşamına sokuyordu. 1840’larda gö-
rüntünün gümüş nitratla ışığa duyarlı hale ge-
tirilen bakır levhaların, camera obscura içinde 
yaklaşık 20 dakikalık pozlama süresi sonunda, 
cıva buharından geçirilerek görüntünün elde 
edildiği daguerréotype’lar savaş alanlarını za-
vallı şehirlilerin gözleri önüne tüm çıplaklığıyla 
sermeye başlamıştı bile. Benzer bir yüzleşme 
savaş fotoğrafçıları için de geçerliydi. 1936-39 
yılları arasındaki La Guerra’nın ve İkinci Dün-
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[17] R.Capa’nın savaş muhabirliği hakkında yaptığı açıklamadan. Martin W. Bowman (2013), Air War D-Day: Bloody  
 Beaches Vol. 4, Pen and Sword, s. 71

[18] Bkz. 10. alıntı.

[19] Jean-Paul Sartre (1981), Bulantı, Can Yayınları, s. 174

[20] Manhattan Projesi: Nazi Almanyası’nın nükleer silah geliştirmeleri, üretimine karşı Roosevelt döneminde Birleşik  
 Devletler’de başlayan, 1942-1947 yılları arasında yapılan araştırma, üretim, deney ve bu tip silahlar hakkında bilgi  
 toplama süreçlerini kapsayan proje. 50’lerde gerçekleştirilen sonraki projelerde askerler patlama alanlarındaki test- 
 lere dahil edildi.

ya Savaşı’nın da aralarında bulunduğu birçok 
savaşta muhabirlik yapmış, haber fotoğrafçılığı 
alanında dünyanın en prestijli iştiraklerinden 
biri olan Magnum Photos’un kurucu üyelerin-
den olan Robert Capa savaş alanının aktarımı-
nın muhabir üzerindeki travmasını şu şekilde 
anlatır:

“Bir savaş muhabirinin, bir askere göre 
daha fazla içtiğini, daha fazla kadınla bir-
likte olduğunu ve daha çok paraya sahip 
olduğunu söyleyebilirim ama oyunun bu 
aşamasında, durduğu yeri seçme özgür-
lüğü, korkakça davranabilmek ve bu ne-
denle idam edilmiyor olmak onun işken-
cesidir.” 17

Savaş alanında yaşananların belgeler aracılı-
ğıyla aktarımı, anlatı tarihinin önemli travmatik 
anlarından biridir. Daha önceleri tiyatro, ede-
biyat, dans, müzik gibi görsel-işitsel sanatlar-
la veya doğrudan ya da dolaylı olarak tanıklar 
tarafından “yansıtılan” bilgi henüz sesin kay-
dedilmesinden önce görsel olarak aktarılmaya 
başlanmıştı. O güne dek, insan doğasının po-
litik, ideolojik ve ekonomik çıkarlar tarafından 
sömürülmesiyle patlak veren savaşların kanlı 
yüzü ile bu denli direkt aracıların devre dışı kal-
dığı bir yolla karşı karşıya gelmemiş çoğunluk, 
büyük bir toplumsal mide bulantısı yaşamıştır. 
Aslen Huxley’nin John karakteri üzerinden işle-
diği medeniyet duygusunun bir yüzünü de bu 
oluşturmaktadır.18 Bu öylesine bir bulantıdır ki, 
daha sonraları Kierkegaard’ın temellerini attığı 
varoluşçuluk akımının önemli temsilcilerinden 
Sartre’ın yazılarına henüz İkinci Dünya Savaşı 
yaşanmadan önce konu olmuştur.

“Bir yığın tedirgin, kendinden sıkılmış var 
olandan başka bir şey değildik. Burada 
bulunmamız için tek bir neden yoktu, hiç-
birimiz böyle bir neden ileri süremezdi. 

Utanç içinde bulunan ve belirsiz bir tedir-
ginlik duyan her var olan, ötekilerin karşı-
sında kendini fazlalık olarak hissediyordu. 
Fazlalık.” 19

1930’lardan itibaren fotoğraf şehir insanına 
kendi sokaklarındaki suç ve cinayet hikayele-
rini aktarmaya başladı. Bu belki savaş fotoğ-
raflarıyla oluşan travmanın alışma yoluyla tör-
pülenmesi için yapılan bir çalışmaydı. Ancak 
özellikle Büyük Buhran ile sarsılan Birleşik 
Devletler gibi ülkelerde bu tip habercilik gazete 
ve tabloid’ler için bulunmaz bir satış kaynağıy-
dı. Göçmenlerden kurulu bir ülkede merak ve 
paranoya bireylere işlemeye başladığı andan 
itibaren bilgiye ulaşma çabası artıyor ancak 
eleştirel hassasiyet azalıyordu. Suç fotoğraf-
ları yalnızca güvenlik güçlerinin arşivlerinde 
yer almıyor aynı zamanda metropol kültürünü 
geliştiriyordu. Bulantıya ne kadar çok maruz 
kalınırsa o kadar alışılacak mıydı? Büyük şe-
hirler insanı tepkisizleştirmeye uyuşturmaya 
hissizleştirmeye mi başlıyordu? Kendi askerleri 
üzerinde atom bombası deneyleri20 yapabilen 
“fırsatlar ülkesi”, devlet ve toplum arasındaki 
güç dengesini kurmak için halkını elbette bir 
deneme yanılma metodunda kobay olarak kul-
lanabilirdi.

Bu sıralarda Avrupa, savaşların ve ekonomik 
çöküşün getirdiği karmaşa ortamını felsefe ve 
sanatla anlamaya ve çöküşün otopsisini yap-
maya başlamıştı. Deneyimsel süreçleri ve al-
gısallığı tümevarımsal şekilde inceleyen feno-
menoloji, köklerini yüzyılın başından alsa da 
kapsamlı çalışma alanını bunaltıda bulmuş, 
karşıtlıkları benzerliklerle birlikte sorgulamış-
tır. Husserl ile başlayan ve Schütz ile yöntemli 
hale gelmeye başlayan bu düşünsel alan, an-
latıyı incelemek adına önce insanı tanımlamış-
tır. Bu tanım ileride hem varoluşçulara geniş 
bir sorgulama zemini verecek hem de aktarım 
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[21] M. Merleau-Ponty (1945), Phénoménologie de la Perception, Editions Galimard, s. 220-221

[22] Fakat işaretin tasarımı hakkında tartışmalar halen devam etmektedir. Sembolün hristiyanlıkla, okültizmle veya farklı  
 kültür ve inanç gruplarıyla ilgili olduğunu iddia eden teoriler mevcuttur.

ile anlatı süreçlerinin anlaşılmasında büyük rol 
oynayacaktı.

“Bir masaya ‘masa’ demek, öfkeyle ağla-
mak veya aşkla sarılmaktan daha doğal 
ya da daha az alışılagelmiş değildir. His-
ler ve tutkulu davranışlar tıpkı kelimeler 
gibi icat edilmiştir. Baba olmak gibi bede-
nin yapısına işlemiş gözüken şeyler bile 
aslında kurulmuştur. İnsana, üretilmiş 
kültürel veya ruhsal dünyaya dair ‘doğal’ 
sayılabilecek bir alt davranış katmanı 
eklemek imkansızdır. Her şey yapay ve 
her şey doğaldır denilebilir insan için; bu 
haliyle yalnızca biyolojik varlığa borçlu 
olmayan ve aynı zamanda hayvansal ya-
şamın basitliğinden sıyrılabilen, yaşam-
sal davranış formundan bir tür kaçış ve 
insanı tanımlayabilecek ikircikli deha ile 
vazgeçebilen hiçbir kelime veya davranış 
yoktur.” 21

İkinci Dünya Savaşı sonrasında artan savaş 
karşıtı düşünceler ve nükleer silahlara karşı 
Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık’ta toplan-
maya başlayan kitlelerin gücü 60’larda tüm 
dünyayı etkileyen bir gençlik hareketini başlat-
tı. Çiçek çocuklar doğadan, barıştan ve özgür-
lükten başka bir şey istemediklerini söylüyor, 
alkol, uyuşturucu, müzik ve seks ile bohem bir 
yaşam sürüyorlardı. Hippie hareketi tüm aşırı-
lıkları ve karşı duruşlarıyla aslında önce Sana-
yi Devrimi sonrasında yüzleşilen psikolojik ve 
fiziksel şiddet ile uzun süredir sorgulanan varo-
luşsal bulantının sonucuydu. Hızla dünya ge-
neline yayılan hippie hareketi, var olanı dönüş-
türmeyi amaçlayarak, 1958’de İngiliz tasarımcı 
Gerald Holtom tarafından tasarlanan ve nük-
leer silahsızlanma kelimelerinin baş harflerinin 
-çoğunlukla askeri alanda yararlanılan- flama 
işaret dilindeki karşılığını kullanarak hareketin 
arması sayılabilecek bir barış sembolü üretme-

yi başarmıştı.22 Yine benzer bir şekilde Nazi Al-
manyası’nın önemli kültürel parçalarından olan 
Volkswagen firmasının T1 model -çoğunlukla 
Westfalia üretimi mobilyalarla donatılmış- mini-
büsleri ve Türkiye’de kaplumbağa olarak anı-
lan böcekleri de hareketin ilk akla gelen sem-
bollerinden biri haline getirilmişti.

Volkswagen T1 Samba kataloğundan bir sayfa, 1964
A page from the catalog of Volkswagen T1 Samba, 1964
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[23] S. Žižek’in www.inthesetimes.com web sitesindeki, 10.01.2017 tarihli Lessons From the “Airpocalypse” başlıklı  
 yazısından.

Volkswagen Type 1, aslında savaş sırasında 
bilginin hızla taşınabileceği, herkesin kolaylıkla 
edinebileceği ve o dönemin su soğutmalı moto-
ra sahip araçlarının aksine hava soğutma sis-
temi ile soğuk havalarda dahi kullanılabilecek 
şekilde üretilmişti. Tasarımına “Şansölye” Adolf 
Hitler’in Ferdinand Porsche’u 1934’te bizzat 
görevlendirmesiyle başlanan aracın ilk tasa-
rım taslakları bundan iki sene önce “ressam” 
Adolf Hitler tarafından çizilmişti. Aynı dönem-
de “şehir planlamacısı ve mimar” Hitler, Berlin’i 
dünya başkentine dönüştürmek için çalışırken, 
“sanat tarihçisi” Hitler ise masasının başında 
Avrupa’dan toplanarak aryan ırkın beğenisine 
sunulacak sanat eserlerinin bir listesini çıkarı-
yordu.

Hippie kültürü başlangıçta doğal bir özgürlük 
isteme refleksiyle, bir karşı duruş olarak ortaya 
çıkmış olsa da uzun süredir geliştirilmekte olan 
sentetik uyuşturucuların bu kültüre gün geçtik-
çe dahil edilmesi hem uzun zamandır yaşanan 
toplumsal bulantının dönüştüğü patlama son-
rası gelen rehavetten yararlanan güç odakları-
nın çalışma alanı haline gelmiş, hem de uzun 
dönemde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle 
hareket bir süre sonra etkisini yitirmeye başla-
mıştır. Toplu harekete dayalı eylemler zamanla 
bireyselleşmiş ve yoğunlukları azalmıştır. Bu 

haliyle durum Žižek’in yakın zamanda çevreci 
hareketin neden günümüzde çıkışından farklı 
bir yere geldiğini açıklarken verdiği örneğe faz-
lasıyla benzemektedir:

“Egemen ekolojik söylem a priori Doğa 
Ana’ya karşı sanki suçluymuşuz, borç-
luymuşuz gibi durmaksızın bizi bir ekolo-
jik süperego basıncı altında sorguluyor: 
‘Bugün doğaya borcunu ödemek için ne 
yaptın? Tüm gazeteleri doğru geri dönü-
şüm kutusuna attın mı? Peki ya kola şi-
şelerini, bira kutularını? Bisikletle ya da 
toplu taşıma yerine araba mı kullandın? 
Pencereler yerine klimayı mı açtın?’  
 
Bu tip bir bireyselleştirmenin ideolojik 
çıkarları bellidir: Bireysel vicdan hesabı 
yapmaktan, sanayi uygarlığının tümü için 
daha sağduyulu sorular sormayı unu-
turum. Bu suçlama girişimi kolay bir ka-
çamak yol da bulur: Geri dönüşüm yap, 
organik gıdalarla beslen, yeni enerji kay-
nakları kullan vb. Vicdanımız rahat, haya-
tımıza her zamanki gibi devam ederiz.” 23

Aktarım, film sektörünün gelişmesiyle de farklı 
bir hal almıştır. Bunun ilk sonucu tıpkı fotoğraf-
ta olduğu gibi belgeleme isteğinin ortaya çıkar-
dığı belgesel türü oldu. Belgesellerin kültürün 
oluşumuna ve bilginin yayılımına katkısı, dün-
yanın farklı yerlerindeki insanlara belki de hiç 
görmedikleri veya derinlemesine bilmedikleri 
yerler veya şeylerle ilgili eşsiz bilgiler sağlamak 
şeklinde oldu. Bu direkt aktarımı sinema kurgu-
sallaştırdı. Yarı iletkenlerin kullanımı ile ortaya 
çıkan bilgisayar teknolojisi ile elektronik cihaz-
lar hem sinemanın hem de fotoğrafın gelişimini 
değiştirdi. İlkel ve rahatlıkla gerçeklerden ayırt 
edilebilecek kurgu mantığı zamanla değişerek, 
daha önce böylesi bir şeyle karşılaşmamış in-
sanları her adımda etkilemeyi başardı. Bu şe-

Adolf Hitler’in 1932’de çizdiği tasarım taslağı
Adolf Hitler’s 1932 design sketch
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[24] R. Freeman (1990), The Beatles, A Private View, Barnes & Noble, s. 176

[25] E. Durkheim (1984), The Division of Labour in Society, The Macmillan Press,  s. 38-39

kilde, üzerinde özellikle dünya savaşları sırasında 
yoğun bir biçimde deneyler yapılan algı süreçleri, 
insan psikolojisi ve davranış eğilimleri gibi konular, 
var olan teknoloji ile birleştirildiğinde ortaya tasta-
mam bir algı yönetimi çıkıyordu. Örneğin Beatles’ın 
1965 tarihli Help! albümünün kapağında nükleer 
silahsızlanma sembolündeki flama işaret dili kul-
lanılarak grup üyelerinin her biri tarafından bir harf 
üretilmiş gibidir. Oysa albümün fotoğraflarını çeken 
Robert Freeman fikrin ondan çıktığını ancak çekim 
sırasında kolların duruşu iyi durmadığı için doğaç-
lama yaptıklarını belirtmiştir.24 Sonuçta ortaya çıkan 
albüm kapağında aslında NUJV -Birleşik Devletler 
kopyalarında, Paul McCartney’in sol eli plak şirketi 
Capitol Records’ın logosunu işaret edecek şekilde 
ayarlandığı için NVUJ- harflerinden oluşan anlam-
sız kelimeler yer aldı.

Kısacası, yakın tarihin en önemli dönüm noktala-
rından biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi ile 
bilimsel yöntem üzerinden geliştirilen yeni anlatı 
teknikleri, aktarımın gerçekçiliği destekliyor olu-

şundan faydalanarak ekonomik kurda dönüşmüş 
insanı kontrol altına almaya, gerektiği zaman yön-
lendirip gerektiğinde olduğu yerde saydırmaya 
veya odak noktasını saptırmaya uygun bir yapıya 
kavuşmuştu. Gerçekliğin çarpıtılması kimi zaman o 
denli ileri gidebilirdi ki saptırılan bilgi ile gerçeği ara-
sında siyah ile beyaz kadar net bir zıtlık olsa dahi 
fark edilmeyecekti. Göçebelikten yerleşik yaşama 
geçen insanın önce inanç, sonra yönetim ve bilgi 
alanlarında editöryel gücü bir başkasına devretti-
ği anda başlayan süreç modern zamanlarda artık 
iyice olgunlaşmıştı. Yönetim organları tarafından 
planlı şekilde oluşturulan algının yarattığı toplumsal 
bilinç modern zamanlarda, yaratılan yapıların birer 
sisteme dönüşmesinin, devlet olgusunun ve içer-
diği alt yapıların ayakta kalmasının temel dinamiği 
olmuştur.

“Bir toplumun ortalama üyeleri için ortak olan 
inanç ve düşüncelerin toplamı kendi yaşamı 
olan belirgin bir sistem oluşturur. Bu, kolektif 
veya ortak bilinç olarak adlandırılabilir. Kuşku-
suz bu bilincin alt tabakası tek bir organdan 
ibaret değildir. Tanımı gereği, topluma bir 
bütün olarak yayılır, ancak yine de, onu ayırt 
edici bir gerçeklik haline getiren bir karaktere 
sahiptir. Aslında bu, bireylerin kendilerini bul-
dukları tikel koşullardan bağımsızdır. Bireyler 
geçici, ancak bu olgu kalıcıdır.” 25

Sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi alanlarda yapılan 
çalışmalar bir yönüyle ilerlemeyi getirirken diğer 
yandan tıpkı günümüzde birçok kuramın temelinde 
bulunan ve genellikle görelilik teorisi ile atom çekir-
deği üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Albert 
Einstein’ın atom bombasının yapımına yol açması 
gibi negatif sonuçlara da doğurabiliyor. Öte yandan 
tam tersi şekilde, Nazi Almanyası için V2 roketini 
icat eden Polonya asıllı Werhner Von Braun, savaş 
sonrası Birleşik Devletler için çalışmaya başlamış 
ve NASA tarafından geliştirilen 1967-73 yılları ara-
sında kullanılan Saturn V roketini ortaya çıkarmıştır.

Robert Freeman, Help! albüm kapağı,1965 
Robert Freeman, Help! album cover, 1965 
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Görsellikte yaşanan devrim, algısal süreci farklı-
laştırmasının yanı sıra, yeni etki yöntemlerini de 
ortaya çıkardı. Sinemanın gücü gerçekten fazlaydı; 
hem istenen mesajı istendiği gibi iletebiliyor, hem 
bunu aynı kalitede ve her defasında aynı şekilde 
-tıpkı kaydedildiği gibi- yapabiliyor, hem de maga-
zin kültürünü destekleyerek eğlence ve meşguliyet 
yaratarak ideolojik vurguyu, yaratılan toplumsal 
örnek figürler üzerinden güçlendiriyordu. Fakat bu 
fonksiyonlarını ancak insanları -magazin basınının 
sinema salonu dışındaki etkisini saymazsak- si-
nema salonlarına çekebildiği oranda tam olarak 
gerçekleştirebiliyordu. Oysa televizyonun yaygın-
laşması süreci daha önce tahmin dahi edilemeyen 
bir noktaya taşıdı. Bu yeni aygıt, başlarda çok yer 
kaplıyordu, ağırdı ve herkesin sahip olamayacağı 
kadar pahalıydı. Bu sorunların kısa sürede çözül-
mesi ile televizyon evlerin vazgeçilmez bir parçası 
haline geldi. Bu cihaz, sinema perdesi gibi ihtişamlı 
değildi belki ama sinemanın dezavantajlarını orta-
dan kaldırıyor, üstüne üstlük çok önemli avantajlar 
sağlıyordu. Öncelikle sinema gibi uzakta değildi ve 
istendiğinde kolayca açılıp kapanabiliyordu. İlk baş-
larda olmasa da sonraları birçok kanala kavuştu, bu 
da izleyiciye sinemadan fazla seçim şansı tanıyor-
du. Ancak en önemli özelliği direkt bir bilgi kaynağı 
olmasıydı. İstenirse haber bülteni, istenirse maga-
zin veya eğlence programı rahatça izlenebiliyordu. 
Seçim hakkı izleyicide ve yalnız izleyicideydi; daha 
doğrusu öyle gözüküyordu. Üstelik televizyon karşı-
sındaki kişi çoğunlukla yalnız olacağı için toplumun, 
tuhaf, sakıncalı, anlamsız, hatalı, iyi, doğru, güzel 
vb. değer yargılarından uzakta, istediği programı 
istediği şekilde izleyebilecekti.

Kuşkusuz, yapımcılar devlet ve yönetim katmanın-
dakiler bundan haberdardı. Henüz bilgisayarların, 
akıllı telefonların, internetin çağı gelmemişken algı-
yı yöneten en önemli medya unsuru televizyondu. 
Yine de otoritenin tam etkinliğe ulaşabilmesi için bu 
farklı yerlere dağılmış organları bir araya getirip ken-
di Frankenstein canavarını yaratması gerekiyordu.
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Henry Frankenstein: “Aman Tanrım! Şimdi Tanrı gibi hissetmenin ne demek olduğunu biliyorum!” Frankenstein, 1931
Henry Frankenstein: “Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God!” Frankenstein, 1931
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[26] Alice Cooper’ın 1991 tarihli Hey Stoopid albümündeki Feed My Frankenstein şarkısının nakarat bölümü.

[27] J. Cooper ve G. Cooper’ın 2002 yılında “Bilinçaltı motivasyonu: Yeniden değerlendirme” başlığıyla Uygulamalı  
 Sosyal Psikoloji Gazetesi’nde yayımlanan makalerinde, The Simpsons’ın bir bölümünde, üzerinde “susamış” yazan  
 veya bir Coca-Cola kutusunun görüntüsünün olduğu bağımsız kareler fazladan eklendiğini ve bunun izleyicilerin  
 susamış hissetmelerinde etkili olduğunu gözlediklerini belirtmişlerdir. Bu teknik 25. kare tekniği adıyla da anılır.

Frankenstein’ımı Besle
Anlatı ve aktarım farklı şekillerde ortaya çıksa-
lar da topluluklar zamanla bu ikisinin bir araya 
geldiğine ve birbirlerinin içinde eridiklerine şa-
hit oldular. Sözlü olarak başlayan sonrasında 
resimle, yazıyla, müzikle, heykelle ve genel 
anlamda her türlü sanatsal yaratı ile ilerleyen 
süreç 20. yüzyıldan itibaren sadece iletim de-
ğil aynı zamanda bir kontrol aracı olarak da 
yer almaya başladı.

Otorite böylelikle kendi ışıltılı oyun parkını 
kuruyor, birbirinin içinde eritilen, birbirine ek-
lenen anlatı ve aktarım yollarının oluşturduğu 
canavarı meşrulaştırıyordu. Kapitalizm temelli 
algısallığın dönüştüğü hantal ama çok etkili 
yapı, bir ilgi manyağına evriliyor, potansiyel 
müritlerini daima ona tapınmaya zorluyor, ya-
rattığı sistemin içine çekip orada tutmaya ça-
lışıyordu.

Frankenstein’ımı besle  
Libidomla tanış  
O bir psikopat  
Frankenstein’ımı besle   
O sevgiye aç  
Ve şimdi besleme zamanı 26

Ancak sivil teknolojik gelişmeler, insanın alış-
kanlıklarını değiştiriyor ve onu tıpkı bir aşının 
bağışıklık sistemini güçlendirmesi sonunda 
hastalıklara karşı koruduğu gibi daha az etki-
liyor, daha az şaşırtıyordu. Önceleri bilgisayar-
ların yapısını ve sınırlarını test etmeye yarayan 
video oyunları, sonraları bilgisayar kültürünün 
yaygınlaşmasını sağlamak adına -özellikle seri 
üretim ile düşen maliyetler sonunda ucuzlaşan 
fiyatların da büyük etkisi ile- 80’lerin sonu ve 
90’ların başı arasındaki dönemdeki temel satış 
stratejileri arasında yer alıyordu.

Bilgisayarların artışı, dünyayı yepyeni bir tek-
nolojik çağa hazırladı. Artık bankacılıktan, alış-
verişe, muhasebeden, spor bahislerine kadar 
her şey bilgisayarlar aracılığı ile yapılarak hem 
zaman kazanılacak hem de düzgün, hatasız 
işleyen bir sistem yaratılacaktı. Yine de bunun 
tam olarak gerçekleşmesi için 70’lerde aske-
ri bir teknoloji olarak oluşturulan internetin ve 
yeni materyallerin işlenmesiyle üretilen parça-
ların yaygınlaşması gerekiyordu.

Sonuç olarak bilgisayarların ve bilgisayar sis-
temlerinin -akıllı telefonlar henüz yaşamımıza 
girmemişken- herkes tarafından kullanılıyor 
oluşu, etkileşimini ve deneyimin öğrenme sü-
recindeki yerini farklılaştırdı. Böylelikle sıra-
dan bir bilgisayar kullanıcısı belli bir konuda 
kolaylıkla yönlendirilebilecek, istenen bilginin 
istenen şekilde öğretilmesi dahi gerçekleşebi-
lecekti.

Video oyunları sürekli gelişen ve oyuncuyu 
yenmek için yeni zorluk seviyeleri geliştiren 
yapısıyla, ilk dönemlerinde yeni topluluklara 
hitap etmek için, daha fazla insanın kullanımı-
na açılmayı hedefliyordu. O dönem için oyun-
lar gerçekten de sadece oyundular ve eğlence 
amacı taşıyorlardı. Yine de kimi denemeler bu 
tip oyunlar üzerinden tıpkı sinemadaki ekstra 
kare tekniğine27 benzer şekilde yapılmaktaydı.

Oyunlar eğlenceli olmaları ve zihni günlük ha-
yatın gün geçtikçe yorucu hale gelmekte olan 
karmaşasından uzak tutabilmeleri, insanlara bir 
konfor alanı vaad etmeleri nedeniyle çoğunluk-
la gençler arasında yaygınlaştıkça, deneyimle 
öğrenmenin, geleneksel öğrenme yöntemine 
göre daha etkili olmasından dolayı, işlenen ko-
nular oyuncuları daha çok etkisi altına alabili-
yordu. Oyunun sunduğu gerçekliğin bir parçası 
olmaya zaten hazır olarak onu oynamaya baş-
layan insanlar, yaratılan dünyanın içinde onlar 
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[28] Armadillo Airspace adında şirketin de sahibi olan Carmack aynı zamanda uzay mühendisidir. Sanal gerçeklik üze- 
 rine de halen çalışmalarını sürdürmektedir.

[29] Newell, sonrasında bu sektörün önemini kavrayıp Microsoft’tan ayrılmış ve 1996 yılında Valve Software’i kurmuştur.  
 Bu firma kısa sürede dünyanın en önemli oyun firmalarından biri olmayı başarmış ve ardından Steam adındaki  
 çevirimiçi oyun platformunu kurarak bu alandaki en büyük firma haline gelmiştir.

[30] P. Mathonet & T. Meyer (2008), J-Curve Exposure: Managing a Portfolio of Venture Capital and Private Equity  
 Funds, Wiley Finance, s.381

üzerinde, merak ve keşfetme dürtüleriyle daha 
da eşsiz bir deneyimin parçası oluyorlardı. Do-
layısıyla deneyim arttıkça oyunların oyuncular 
üzerindeki nüfuzu da artıyordu. Bu tip bir oyun 
şiddeti ve savaşı destekleyip gençlerin bilin-
çaltına potansiyel olarak bu yönde düşünceleri 
sokabilir veya tam tersine savaş karşıtı fikirle-
ri empoze edebilirdi. Örneğin 1993’te Birleşik 
Devletler’de piyasaya sürülen iki oyun, anlatı 
dili olarak benzer bir platformu kullansa da üs-
luplarında büyük bir kontrasta sahipti.

Bunlardan ilki id Software tarafından üretilen 
ve tasarımını John Romero’nun, programlama-
sını ise John Carmack’in28 üstlendiği, bir kah-
ramanın gözünden oynanan, yakın gelecek-
te Mars’ta geçen bir savaş simülasyonuydu. 
Doom ortaya çıktığı zamanda büyük tepkiye 
yol açmış, gençlerin üzerinde olumsuz etki ya-
pacağı savunulmuştu. Fakat yapım şirketi tüm 
bu suçlamalardan sıyrılmayı başardı. Oyun, 
içerdiği şiddet ve dönemine göre görülmemiş 
şekilde kanlı olmasına rağmen -bunda yapım-
cıların döneminin ötesinde bir reklam strateji-
si kullanmalarının da etkisi büyüktür- yalnızca 
birkaç sene içinde dünyadaki bilgisayarların 
çoğunda yüklü hale gelmişti. Bu sayı, satılan 
Windows 95 kopyalarından bile fazlaydı. Bu 
nedenle Bill Gates oyunun yapımcı şirketi-
ni satın almayı düşünmüş ancak sonrasında 
Microsoft içinde liderliğini Gabe Newell’ın29 
yaptığı bir takım oluşturmuş oyunu Windows 
95’e uyarlamak için işletim sistemine ek bir ya-
zılım yaptırmıştır. Ancak oyunun asıl başarısı 
1997 yılında Marine Doom adı altında özel bir 
sürümünün yapılmasıyla gerçekleşti. Birleşik 
Devletler ordusu için özel olarak geliştirilen bu 
oyun, hiçbir zaman resmi bir simülasyon ola-
rak askeri eğitimin bir parçası olmadıysa da, 
o dönemin deniz piyadeleri komutanı General 
Charles C. Krulak, video oyunlarının askeri 
düşünme ve karar verme egzersizi olarak sa-

yılabilecek kadar etkin bir yol olduğunu savu-
nuyordu.30 Video oyunlarının etkileri, tümden 
bir öğrenmeye veya kavrayışa yol açmasa da 
bu sürece yardımcı olmaları şeklindeydi. 2005 
yılında ise ordudaki atıcılık takımının eğitimi 
için Destineer Studios’a sonraları Close Com-
bat: First to Fight (Yakın Çatışma: İlk Savaşçı) 
adıyla piyasaya sürülecek bir savaş eğitim si-
mülasyonu üretilmiştir.

1993 yılının Aralık ayında piyasaya sürülen 
diğer oyun ise Sensible Software’in Jon Hare 
tarafından tasarlanan ve Jools Janeson tara-
fından programlanan aksiyon tarzındaki Can-
non Fodder’dı. Oyun çağdaşı Doom’a göre çok 

Doom oyun kapak görseli, 1993 
Doom game cover art, 1993
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[31] Cannon Fodder oyunu için bestelenen şarkının sözleri.

[32] Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

[33] Karakterin adı İngilizcedeki government man / devlet yetkilisi tanımından gelmektedir.

farklı bir bakış açısına sahipti. Kutu tasarımın-
da bir kurşun yarasına benzeyen ve ortasında 
gerçekten de bir mermi çekirdeği olan kırmı-
zı gelincik resmedilmişti. Oyuncu tarafından 
yönlendirilen dört askerin düşman üslerine 
girerek özgürlük adına yarattıkları yıkımı konu 
alan Cannon Fodder, içeriğinde birçok savaş 
karşıtı öğeyi barındırıyordu. Örneğin oyun için 
bestelenen reggae tarzındaki şarkının sözle-
ri oldukça ironikti. Sonraları şarkıya tıpkı bir 
Boris Vian’ın Kasaplığın El Kitabı oyunundan 
çıkmış gibi absürd bir de klip çekilmişti.

Savaş hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı  
Savaş hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı  
Kardeşine git  
Tüfeğinle onu vur  
Üniformasının içinde yatarken bırak onu  
Güneşin altında ölmeye  
Savaş hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı 31

Gabe Newell’ın kurduğu Valve Software 1999 
yılında tıpkı Doom gibi, karakterin gözünden 
oynanan bir savaş oyununu piyasaya sürdü. 
Bilim kurgu atmosferine sahip oyun, MIT32 
mezunu bir fizik teorisyeni olan Gordon Fre-
eman’ın New Mexico’daki kurgusal bir araş-
tırma tesisinde, parçası olduğu deneyin kötü-
ye gitmesi sonunda yaşananları anlatıyordu. 
Half-Life çıkışından kısa süre sonra, oynanış 
dinamikleri ve dönemine göre kaliteli grafikle-
riyle oyun dünyasında önemli bir yer edindi. 
Ancak oyunun gerçek başarısı bu tip bir yapı-
nın üzerine yükselttiği hikaye ve bu hikayeyi 
anlatış şekliydi. Ana karakterler tıpkı bir ro-
mandaki gibi detaylı hayat hikayelerine sahipti 
ve oyun ilerledikçe bu karakterler üzerinden 
oyuncu gizli Black Mesa tesisinde yaşanan-
lara tanıklık ediyordu. Böylesi bir deneyim 
zamanının ötesinde bir özellik oluşturarak 
oyunu sıradanlıktan kurtarıyor, onu başlı başı-
na interaktif bir anlatıya dönüştürüyordu. Öte 

yandan senaristler, olay örgüsünü ustaca kur-
gulamışlardı.  Oyunun kahramanı Freeman, 
senaryo boyunca tek kelime etmezken, yan 
karakterlerin yaptıkları belirleyici hale geliyor, 
aslında oyuncuyu aktarılmak istenen anlatıya 
hazırlıyordu. İçlerindeki en önemli yan karak-
ter, lacivert takım elbisesi, beyaz gömleği, 
kırmızı kravatı ve her an elinde tuttuğu evrak 
çantasıyla devlet için çalıştığı her halinden 
belli G-Man’di.33 Bu karakter oyunun sonun-
da oyuncunun karşısına çıkıyor ve ona bazı 
“müşterileri” için çalışmamızı öneriyordu. Tek-
lif kabul edilirse karakterimizin uzay zaman dı-
şında bir yerde, sonraki görevine kadar uyku 
durumunda beklemekte olduğuna dair bir ya-
zıyla oyun sona eriyor, ancak teklif reddedi-
lirse G-Man, Freeman’ı asla kazanamayacağı 
bir savaşın ortasına ışınlıyordu. Kimliği hak-
kında oyun boyunca veya sonrasında yapımcı 
şirket tarafından hiçbir bilginin verilmediği bu 
tuhaf görünüşlü adam, sonraları dikkatli oyun-
cularca aslında hikayenin birçok yerinde kah-
ramanın karşısına çıktığı fark edildi. Freeman, 
Black Mesa’dan, yaşanan kaza sonrasında 
kaçmaya çalışırken G-Man haritanın ilerisin-
de, birileriyle anlaşmalar yapıyor veya uzak-
taki bir evin penceresinde, yoldan geçen bir 
aracın içinde hatta dünya dışı varlıkların baş-
ka boyuttaki gezegenlerinde, fizik kurallarına 
aykırı bir hızla hareket ederek, kahramanı gö-
zetliyordu. Bu şekilde bakıldığında, tüm oyun 
boyunca Freeman’ı izleyen karakterin aslında 
onu başından beri bir şeylere hazırladığı ve 
doğru yerde doğru zamanda ortaya çıkarak 
onu kurguladığı bir senaryonun parçası yap-
tığı ortaya çıkıyordu.

G-Man karakteri, oyunun senaryosunda öyle 
önemli bir yere sahip olmuştu ki, Half-Life’ın 
yarattığı kültürde çözülmeyi bekleyen bir gize-
me dönüşmüş, gerçekte kim olduğu hakkında 
birçok farklı teori ortaya atılmıştı. Bu durum 
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[34] Lütfen bir sonraki bölümdeki 37 numaralı dipnotu okuyunuz. Böylelikle ileriye dönük bir dipnot vererek bu kitap da  
 okuyucunun algı zincirini bozmuş oluyor.

tabi ki büyük oranda, oyunun anlatısının ba-
şarısına ve karakterlerinin en az olay örgüsü 
kadar gerçekçi oluşuyla ilgiliydi. Onun güce 
bağlılığı, sistemi kendi amaçlarına göre de-
ğiştirmesi, çevresindeki insanları ve yaratıla-
rı onlara bunu fark ettirmeden kullanarak, as-
lında temelde yalnızca kendi çıkarına hizmet 
ederek hayatta kalmaya çalışması, ekonomi 
insanının, kurda dönüşürken sahip olmaya 
çalıştığı ideal özelliklerdir. O hem gücün kö-
lesi, hem de kendi sınırları içinde efendisidir. 
Daha doğrusu ellerinin uzanabildiği alanın 
tanrısı olmak adına gizemli müşterilerinin 
buyruğu altına girmeyi kabul etmiştir. Direkt 
olarak hiçbir silaha sahip değildir ancak tüm 
silahlar onun emrine girmiş gibidir. Oyuncu 

bunun bir oyun olduğunun bilinciyle oynama-
ya başlar, ancak G-Man oyuncunun da algı 
menzilinin ötesine geçerek oyun içinde bir 
oyun yaratır. Lacivert takım elbiseli adamın 
Frankenstein canavarı, özgür iradesini yok 
ederek, oyunun başından beri adım adım 
mecburiyete sürükleyerek kendi deneylerinin 
çaresiz kobayı haline getirdiği Freeman’dır.34 

Oyunun sonunda G-Man, karaktere kendi için 
çalışmasını isterken, kontrol yeniden oyun-
cuya geçer. Ancak işte tam da bu anda her 
şeyi kavrayan oyuncu, kendini kandırılmış 
hissetse de hangi seçimi yapacağı aslında 
az çok bellidir. Çünkü oyun son anda yaptığı 
bu hile ile oyuncunun zihnini de allak bullak 
etmiş, önce kendini kahramanla özdeşleştir-

“Uyan ve… küllerin kokusunu içine çek” G-Man, Half-Life 2, 2004
“So wake up and... smell the ashes” G-Man, Half-Life 2, 2004
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[35] G-Man’in 2004’te piyasaya sürülen Half-Life 2 oyununun açılışında yaptığı konuşmadan.

mesine izin vererek -ve hatta buna yönlendi-
rerek- onu tasarladığı algının üçüncü ve en 
derin katmanındaki tuzağa çekmiş, sonra da 
bu empati üzerinden sersemletmiştir. Serinin 
2004’te piyasaya çıkan devam oyunu öyle bir 
çaresizlik atmosferi içinde başlar ki G-Man 
artık kartlarını daha açık oynamaya başla-
mıştır. Ancak başlangıçta yaptığı konuşmada 
kimi yerlerde duraksar. Hala sakladığı bazı 
şeyler, gerçekleştiremediği planlar vardır. 

“Uyanma zamanı Bay Freeman. Uyan-
ma zamanı. İşinin başında uyuyakaldığı-
nı ima etmeye çalışmıyorum. Kimse din-
lenmeyi bu kadar hak edemezdi ve tüm 
çabalar boşa giderdi eğer… Neyse; şim-
dilik sadece yeniden vaktin geldi diyelim. 
 
Yanlış yerde doğru insan dünyalar ka-
dar farklılık yaratabilir. Bu yüzden uyan 
Bay Freeman. Uyan ve… küllerin koku-
sunu içine çek.” 35

21. yüzyılın başlangıcından itibaren oyunla-
rın bir anlatı mecrası olduğu fark edildi ve 
hikaye üzerinden ilerleyen, oyuncuyu yarat-
tığı atmosfer ve gerçeklik ile etkileyen baş-
ka oyunlar ortaya çıkmaya başladı. Kimileri 
öyle ustaca senaryolara sahiplerdi ki genel 
yapısına dokunulmadan filmlere uyarlan-
dı. Fakat sinemanın statik aktarıma dayalı 
ve farklı olasılıkları barındırmayan yapısı, 
oyunların eleştirel karar yöntemi ile ilerle-
yen bir seçimler bütünü şeklindeki iç dina-
miğinin izleyiciye yeteri kadar iletemedi ve 
oyunların film uyarlamaları, daha önce oyu-
nu oynamamış bir kişi üzerinde dahi hiçbir 
zaman aynı derecede etkili olamadı. Yine de 
oyunlar, çağımızın değişen algı yapısını an-
lamak ve gerçeklik olgusunun ne olduğunu 
tanımlayabilmek adına önemli bir kavramın 
sorgulanmasını sağladı: Hipergerçeklik.
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Gezi Parkı protestoları sırasında polisin kullandığı biber gazı Taksim Meydanı’nı bir sis gibi kaplamıştı, 2013
During the Gezi Park protests, tear gas used by the police covered the Taksim Square like a fog, 2013
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[36] Latinceden çevirisi “zarlar atıldı” olan, Julius Caesar’ın Roma yakınlarındaki Rubicon ırmağını geçerken söylediği,  
 ok yaydan çıktı anlamını taşıyan söz. MÖ. 49 yılında Caesar, senatonun isteğine rağmen ordusunu dağıtmamış ve  
 lejyonları ile Roma’ya yürümüştür.

[37] G. Deleuze & F. Guattari (1990), Kapitalizm ve Şizofreni: Bin Yayla, Bağlam Yayınları, s. 25

Alea Iacta Est36

Günümüz dünyası, gerçek ile kurmacanın sı-
nırlarının artık iyice ince bir çizgiyle ayrılmaya 
başladığı bir yer haline geldi. Çağdaş ekonomi 
teorisindeki rasyonel ve tam bilgiye sahip insa-
nın tüm toplumlarda homojen olarak var olduğu/
olacağı ön kabulü ne yazık ki geçerli değil. Bu 
nedenle aralarında birçok farklı nedene dayalı 
olarak (yaş, içinde bulunulan coğrafya, kültürel 
geçmiş, cinsiyet vb.) bilgi düzeylerinde farklılık 
bulunan insanlar, ideolojik sömürüye bu yönle-
rinden dolayı açıklardır; bilgisel üstünlüğü olan, 
eksikliği olanı kolaylıkla kullanabilir. Üstelik eğer 
eksik bilgiye sahip insan tıpkı yıldırımın nasıl ol-
duğundan haberi olmayan bir mağara adamının 
bu olay karşısında ona üstün bir anlam yükle-
mesine benzer şekilde bir boyun eğiş yaşarsa, 
diğerinin üstünlüğünü kabul edebilir ve sömürü-
nün farkına varma şansını da yitirir. Bu tip bir 
sömürünün günümüzde en kolay yapılabileceği 
alan olan medyanın elindeki güç ise, gerçeklik 
algısının kontrolüdür.

Kontrol, bir devlet için büyük bir ikilem yara-
tır. Bu kavram bir yanıyla devletin kendi içinde 
barındırdığı yapının sistematik şekilde işleye-
bilmesini sağlamak amacıyla kullandığı birincil 
araç olarak düşünülebilir. Örneğin ceza siste-
mi, yerleşik toplumlarda önemli bir caydırıcılığa 
neden olarak suçu henüz oluşmadan önlemeyi 
sağlayabilir. Ancak uzun vadede adalet ile des-
teklendiğinde, bu sistem gerekliliğini yitirmeye 
başlayacak, hatta ideal toplum modelinde ta-
mamen ortadan kalkabilecektir.

Öte yandan devlet, kendine karşı olabilecek ya-
pıları da kontrol altına alıp, meşruluğunu koru-
mayı ister. Fakat bu nedenle bir devletin düşün-
ceyi, özgür iradeyi kontrol etmek istemesi, bu 
olgunun bir baskı unsuruna dönüşmesini getirir. 

Oysa muhalefet, beğenmediğini ifade ederek ve 
var olduğuna inandığı sorunlara çözüm önerileri 
getirerek demokratik sistemin kendini sürdüre-
bilmesini sağlayan temel dinamikleri oluşturur.

Demokrasi işleyiş prensibinde iktidarın muhale-
fetiyle birlikte var olabilmesine imkan sağlar. Aksi 
takdirde, bir görüşün egemenliği ortaya çıkacak, 
yönetim organları eleştirellikten uzaklaşacak ve 
sonunda hangi görüşten olduğu önemli olma-
yan bir zorbalık durumu oluşacaktır. Dolayısıyla 
muhalefet, her zaman iktidarı denetleyerek, onu 
uyararak ve gerekirse ona karşı durarak toplum-
sal dengeyi sağlama görevini üstlenmiştir. 20. 
yüzyılın önemli felsefecilerinden Gilles Deleu-
ze ve Felix Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni 
eserinin ikinci bölümü olan Bin Yayla, yerleşik 
yaşama geçen toplumlardaki devlet olgusunu, 
kontrol açısından şu şekilde tanımlar:

“Devlet savaşçıları değil, polisi ve gardi-
yanları kullanır, devletin silahları yoktur, 
o ani büyüsel bir kapmayla hareket eder; 
her çeşit kavgayı önleyerek ‘yakalar’ ve 
‘bağlar’. Yahut devlet bir orduya sahip 
olur ama bu ordu savaşın hukuki bir bü-
tünleşmesini ve askeri bir işlevin örgütlen-
mesini öngörür.” 37

Günümüzde devlet yapılanması, yerleşik ya-
şama geçişin üzerine, ekonomik sistemlerin 
egemenliğini ve sonrasında, farklılaşan algı sü-
reçlerinin toplam üç büyük travmasını yaşamış, 
bugüne kadar oluşturduğu yapıyı çarpık dahi 
olsa kaybetmemek adına çoğunlukla kanlı el-
lerini toplumun boğazına geçirmiştir. Dünya ça-
pında yaratılan bilgi boşluğu, ileri düzeyde yön-
lendirme çabaları ve tektipleştirme ideali, tarihin 
farklı dönemlerinde farklı şekillerde denenmiş, 
devletlerin gün geçtikçe güçten tek başlarına, 
toplumdan sanki bağımsız bir organmışçasına 
yararlanır hale gelmelerine zemin hazırlamış-
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“Benim şatom, benim değirmenim, benim köpeğim, benim arabam, benim çiftçim, benim buğdayım, benim bo-
ğam, benim kadınım, benim bekçim, benim havuzum, benim çimenliğim, kıçıma anlat!” Jean-Maurice Bosc   
“My castle, my windmill, my car, my farmer, my wheat, my bull, my woman, my guard, my pool, my lawn, my 
ass!” Jean-Maurice Bosc



38 OYUN BiTTi!

[38] İkona kırıcılık, Bizans döneminde günlük hayatta ve dini törenlerde kullanılan, ikona adı verilen kutsal tasvirlerin  
 yok edilmesini, böylelikle dinsel görüşün sadeleşerek önemli figürlerin kutsallaştırılmamasını amaçlayan görüştür.  
 Bunu uygulayanlara ikonoklast, karşısında duranlara ise ikonodül veya ikonofil denilmektedir.

[39] J. Baudrillard (1998), Simülakrlar ve Simülasyon, Dokuz Eylül Yayınları, s. 13-14

tır. İkinci Dünya Savaşı zamanında yükselen 
aşırı milliyetçi ve faşist görüşlerin günümüzde 
yeniden yükselişe geçiyor olmasının ardındaki 
temel neden, eksik bilgilenme ve tahrip edilen 
yerel kültürle özetlenebilir. Burada kültürü, alt-
kültürler, tarihsel geçmiş, gelenekler, ahlak an-
layışı, inanışlar, entelektüel ve sanatsal yaratılar 
vb. ile bir bütün olarak düşünmek gerekir.

Öte yandan teknolojik gelişmelerle bilgiye eri-
şimin kolaylaşmasına rağmen, hangi bilginin 
doğru hangisinin ise yanlış olduğuna karar vere-
bilmek için de bu konuda bir bilgi sahibi olmayı 
gerektirir. Bu şekliyle bir sarmaldan söz edile-
bilir çünkü bilgiye ulaşmak için bilgiye ulaşmak 
gerektiği sonucuna ulaşılacaktır. Bu da zaten 
kontrol arzusundaki devletin, günümüzdeki en 
büyük kozudur.

O halde gerçeğe ve bilgiye ulaşmanın bu şekil-
de zorlaştırıldığı bir sistemi ne olarak düşünmek 
gerekir? Bu bir gerçeklik olarak tasarlanmış, 
kendi içinde engeller barındıran ve hitap ettiği 
toplumun yapısına göre belli bir amaç doğrul-
tusunda yaklaşımını ve yöntemini değiştirebilen 
çerçeve, toplumun, dolayısıyla bireyin algısına 
müdahale eder. Başka bir deyişle tıpkı bir video 
oyunu gibi kendi adaptasyon mekanizmasına 
sahip, teknoloji ile insan psikolojisinden yarar-
lanarak sanal bir gerçeklik algısı oluşturan olgu, 
gerçekliğin üzerindeki ikincil ve daha gerçek ol-
duğunu iddia eden yeni bir gerçeklik katmanıdır.

Bu hipergerçeklik, gerçekte tıpkı ikonoklastla-
rın38 ikonaları parçalarken aslında kutsallaştırı-
lan bu tasvirlerin, kutsal olanın ötesine geçtiği 
fikrinden çok, bütün bunların aslında hiçbir şe-
kilde kutsal olmadığını saklamalarına benzer bir 
gizlenme alanı yaratmaktadır. Baudrillard’a göre 
bu hipergerçeklik simülasyon, hipergerçeklik 
alanı simülakr ve bunun işlemesini sağlayan 
aracılar ise simülatörlerdir.

“Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun 
gerçeğin modeller aracılığıyla türetilme-
sine hipergerçek yani simülasyon denil-
mektedir. (...) Bundan böyle sağda solda 
karşılaşacağımız harabe ve yıkıntılar hari-
taya değil gerçeğe, çölde karşımıza çıkan 
kalıntılarsa İmparatorluğa değil bize, çöle 
dönüşmüş bir gerçeğe ait olacaklardır. 
 
Tersine çevirdiğinizde bile artık bu ma-
saldan yararlanabilmek imkansızdır. Olsa 
olsa İmparatorluk alegorisinden yararlana-
bilirsiniz o kadar. Çünkü gerçeklik, simüle 
edilmiş modellerini üst üste bindirmeye ça-
balayan çağdaş simülatörler de benzer bir 
dayatmacı yaklaşım sergilemektedirler.” 39

Ancak bütün kontrol çabalarına, bilgisizleştirme-
ye, farksızlaştırmaya rağmen toplumlar, aydın 
ve eğitimli bir kesimin veya sadece varlığından 
rahatsız olduğu baskıları kabul etmeyerek dire-
nenlerin başlattıkları tepkilere gebedir. Çünkü 
memnuniyetsizlik giderilmediği veya giderilme-
ye çalışılmadığı takdirde bir şekilde karşı çıkışı 
getirecektir.

2013 yılı da Türkiye için böylesi bir karşı çıkı-
şa sahne oldu. Taksim Gezi Parkı’nda yapılmak 
istenen topçu kışlası projesi için ağaçların ke-
silmesi ile çalışmalara başlanacağı haberini 
alan bir grup insan, Mayıs ayının son günlerin-
de parkta bekleyip ağaçların kesilmesine en-
gel olmak istedi. 27 Mayıs akşamı parka gelen 
yaklaşık 50 kişilik grup, beş ağacı sökülmekten 
kurtaramamıştı ancak o gece parkın içinde ça-
dır kurarak sabaha dek nöbet tuttu. Sonrasın-
da grubun çevresi güvenlik güçlerince çevrildi. 
Parkta oturmak dışında bir eylem yapmayan 
göstericiler, kontrol mekanizmasıyla, devlet oto-
ritesiyle karşı karşıya gelmişti. Ertesi gün sakin 
geçti. Parkta toplanan kalabalık güvenlik güçleri 
ablukası altında protestoyu sürdürdüler. Hatta 
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içlerinde, üniformaları, koruyucu giysileri, kal-
kanları, kaskları ve coplarıyla her an harekete 
hazır şekilde bekleyen polislere kitap okuyanlar 
dahi vardı.

İki gün sonunda, 29 Mayıs sabahı eyleme oran-
tısız bir güçle müdahale edildi; çadırlar kaldırıl-
dı. Ardından yıkım çalışmaları yeniden başladı. 
Ne olduysa da işte o andan sonra oldu; protes-
to, sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilere 
ve toplumun farklı kesimlerine kadar geniş bir 
kitlenin dikkatini çekti. Gezi Parkı’nda başlayan 
protesto genel bir memnuniyetsizliğin ifadesi 
haline dönüşmüş, zarlar atılmıştı. Aynı gece, 
park daha fazla protestocuya ev sahipliği yap-
maya başladı. Yıkım işlemi bir kez daha durdu. 
Ancak ertesi gün güvenlik güçleri parka yeniden 
müdahale etti. Bu defaki bir öncekine göre daha 
da sertti. Buna rağmen katılım artmaya devam 

etti. Özellikle gençler protestolara yoğun şekilde 
katılıyorlardı ama parkta toplumun her kesimin-
den ve farklı yaş gruplarından insanlar vardı.

31 Mayıs’ta İstanbul 6. İdare Mahkemesi, yü-
rütmeyi durdurma kararı vererek Taksim Gezi 
Parkı’nın olduğu yere topçu kışlasının inşa-
atını reddetti. Protesto başarılı olmuş, inşaat 
durmuştu. Ancak olaylar bununla sınırlı kalma-
dı. Çünkü mesele artık sadece Gezi Parkı’na 
yapılmak istenen kışla değildi. Mesele, ağacın 
yerine betonu, eğitimin yerine baskıcı kontrolü, 
özgür düşüncenin yerine tektipleşmeyi tercih 
eden çağdışı bir zihniyetle ülkenin yönetildiğine 
olan inanç ve buna karşı verilen tepkinin artık 
bastırılamayacak duruma gelmiş olmasıydı. 
Gezi Parkı’nda yaşananlar iplerin koptuğu andı, 
oradan kaldırılmak istenen ağaçlar ise direnişin 
sembolü haline gelmişti. Çünkü varoluşçuluğun 

Polis biber gazı fişeklerini göstericilerin üzerine direkt olarak ateşliyor, 2013
Police firing rounds of tear gas directly at protesters, 2013
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[40] A.Camus (1997), Sisifos Söyleni, Can Yayınları, s. 22

[41] Emniyet güçleri tarafından kullanılan, adını Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı tanımlamasının baş harflerinden  
 alan, ve üzerinde tazyikli su atan güçlü bir topun bulunduğu, 5 ton ağırlığındaki zırhlı araç.

önemli düşünürlerinden Camus’nün de söyle-
diği gibi derin duygular da büyük yapıtlar gibi 
bilinçli olarak söylediklerinden daha fazla an-
lam taşıyorlardı her zaman.40 Halkın verdiği bu 
önemli mesaj dönemin hükümeti tarafından bir 
hak arayışı değil tam tersine bir tehdit olarak al-
gılanmıştı. Bu nedenle iktidar partisi, başta ana 
muhalefet partisi olmak üzere toplumun yad-
sınamayacak bir kesimini hedefine aldı ve de-
mokratik protesto haklarını kullanan bu insanlar 
vatan hainliği ile suçlandılar, göz altına alındılar, 
sorgulandılar. 

1 Haziran’da protestolar sürdü ve polis göste-
ricileri Beşiktaş’ta TOMA’lar41 ve gaz fişekleri 
ile durdurdu. Sonrasında dönemin ana muha-
lefet partisi genel başkanının talebi ile dönemin 
başbakanının bilgisi dahilinde, güvenlik güçle-
ri geri çekilirken protestocular düzenlenecek 
miting için Taksim Meydanı’na ilerledi. Aynı 
tarihlerde ülkenin birçok şehrinde de protesto 
eylemleri yapıldı. Gezi Parkı’ndaki eylemler bu 
şekilde bir süre daha parkın içinde ve çevre-
sinde devam etti. Parkın yakınındaki ve Taksim 
Meydanı’na çıkan yollara barikatlar kuruldu; 
bu alanın içinde ise herkes elinden geldiğin-
ce dayanışma içindeydi. Müdahalelerde yara-
lananlar, biber gazından etkilenenler için ilaç 
ve ilk yardım ekipmanı, acıkanlar için yiyecek 
temin ediliyordu. Parka gelemediği için evinde 
yaptığı börekleri mahallenin gençleriyle yolla-
yan da vardı, gündüz çalıştığı işten gece çıkıp 
koşa koşa Taksim’e geleni de. Parkın içinde bir 
de kütüphane kurulmuştu. Herkes oraya kitap 
bağışlıyor, isteyen de istediği kitabı alıp oku-
yabiliyordu. Sokaklar renkli grafitiler ve slogan-
larla dolmuştu. Sosyal medyaya çoğu zaman 
getirilen engele rağmen parktaki, sokaklardaki, 
evlerdeki insanlar, cep telefonlarından, bilgi-
sayarlarından ve akıllı cihazlarından bir şekil-
de protestolara yönelik paylaşımlar yapıyor, 
medyanın yapamadığını sivil muhabirlik ile ya-

pıyorlardı. Protestolara evlerinden destek ve-
rerek her akşamüstü evlerinin ışıklarını yakıp 
söndürenler, tencere ve tavalarla ses çıkaran-
lar, arabalarını yolun ortasında durdurup korna 
çalanlar da vardı. Park sadece günler içinde, 
tepelerinden sürekli geçen polis helikopterinin, 
her köşe başında gaz fişekleriyle bekleyen po-
lislerin ve TOMA’ların ablukasına rağmen, farklı 
siyasi veya dini görüşlerden, farklı etnik köken-
lerden, farklı eğitim düzeylerinden, farklı cinsel 
kimliklerden binlerce insanın küçük ütopyası 
olmaya başlamıştı. 80’li yıllarda siyasi olaylar-
da insanlar sokak ortasında birbirlerini vurur-
ken şimdi sağ ve sol görüşlü kesimler bir arada 
slogan atıyorlardı. Kimse cinsel kimliği nede-
niyle dışlanmıyor, etnik kökeni yüzünden ay-
rıştırılmıyordu. Bu ütopyanın anıtı ise 2008’de 
tadilat amacıyla boşaltılan ancak sonrasında 
hiçbir tadilat işlemi yapılmayan Atatürk Kültür 
Merkezi olmuştu. Binanın ön yüzü protestolara 
katılan siyasi grupların, sivil toplum örgütlerinin 
ve taraftar gruplarının pankartlarıyla dolmuştu.

Ancak 15 Haziran akşamı parktaki göstericiler, 
güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle boşaltıl-
dı, çadırlar kaldırıldı, kütüphane dağıtıldı, par-
kın ve meydanın girişi kapatıldı. O gece sayısız 
gaz fişeği ve tonlarca su, protestoculara karşı 
kullanıldı. Güvenlik güçleri Taksim ve çevresi-
ni halktan arındırmış, “güvenlik” altına almıştı. 
Protestolar daha sonraki günlerde şehrin farklı 
yerlerine yayıldı. Sokaklarda protestocular ile 
polis birçok kez karşı karşıya geldi. Tüm bun-
lar olurken, dünya basınının aksine ana akım 
medyada ilk günlerde parkta çadır kuran gru-
bun haberleri dışında çok fazla haber yapılma-
dı. Zaten daha ilk günden itibaren yürütülen algı 
politikası da bu yöndeydi. Önceleri protestolar 
önemsizmiş gibi gösterilmeye çalışıldı ancak 
durumun artık üzeri kapatılamayacak bir hale 
gelmesinden sonra iktidarın tavrı halkın bir bö-
lümünü diğeriyle karşı karşıya getirecek kadar 
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[42] Sir Isaac Newton’ın 5 Temmuz 1687 tarihinde yayımlanan Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri kitabındaki üçün- 
 cü kanun şöyledir: Bir cisme, bir kuvvet etkiyorsa; cisimden kuvvete doğru eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki  
 kuvveti oluşur.

sertleşti. Bu bile aslında başlı başına protes-
toların temelindeki nedenleri haklı çıkarmaya 
yetiyordu. Dolayısıyla Gezi Parkı protestoları 
ülkenin siyasi tarihinde daha önce benzerine 
rastlanmamış bir toplumsal hareket oldu. 

2013 yazı Türkiye siyasi tarihi adına, bu ya-
zının başından beri anlatılanların tamamına, 
değişen insan eğilimlerine, devlet ile kontrol 
olgusunun bağlayıcı yapısına, toplumsal ha-
reketlerin etkinliğine, farklılaştırılan anlatının 
saptırılan bilginin ve simülasyonun nasıl algıyı 
yönlendirmeye çalıştığına şahit oldu. Geride 
gaz fişeklerinin, gazın, TOMA’ların, protesto-
culara uygulanan orantısız şiddetin sonucunda 
yaralanan veya hayatını kaybeden, yaptığı bir 
sosyal medya paylaşımı yüzünden tutuklanan, 

işlerinden olan insanların, eylemlere destek 
verdiği için itibarsızlaştırılmaya çalışılan sanat-
çıların, Hipokrat yeminine bağlı kalarak ihtiyacı 
olana tıbbi müdahale yaptığı için görevlerin-
den uzaklaştırılan doktorların, hatta ana akım 
medyada yer alan camide içki içildi iddialarını 
yalanladığı için sürgüne gönderilen din adam-
larının yaşadıkları, sivil itaatsizlik şeklinde baş-
layan bir eylemin, insanları bunaltan bir siyasi 
gücü nasıl sarstığının tarihi ve toplumun hangi 
koşullar altında bir araya gelebileceğinin kanıt-
ları kaldı. Taksim Gezi Parkı’nda başlayan pro-
testolar ‘68 kuşağının başarısız olmadığının, 
tüm çabalara karşın bir toplumun tamamen 
apolitize edilemeyeceğinin ve Newton’ın üçün-
cü hareket kanununun42 toplumlar üzerinde de 
geçerli olduğunun en somut ifadesiydi.

Polis müdahalesinden günler önce Atatürk Kültür Merkezi bir anıta dönüşmüştü, 2013
Just days before the police intervention, Atatürk Cultural Center was tranformed into a monument, 2013
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Oyunun Sonu
Aktarım süreçleri elbette yönlendirmeye açık 
yapıları ile medyanın güdümü altında, çağımı-
zın en önemli hikaye anlatım mecrasına dönüş-
tü. Oysa sanat, çağlar boyu yüklendiği temsil 
etme işleviyle, içinden çıktığı aydınlığı kitlelere 
yansıttı ve hala yansıtmaya devam ediyor. Belli 
bir ideolojinin pençesi altında ezilmemiş, -ki bu 
çağdaş sanatın en çok eleştirilen yönlerinden 
biridir- kendi içinde eleştirel bakışa sahip bir 
sanat algısıyla yoğrulan sanatçı, doğal olarak 
toplumsal duyarlılığını ifade etmekten geri dur-
mayacaktır. Tülin Onat, bu sergiyi hazırlarken 
işte böyle bir duyarlılığı taşıyordu. 2013’te pro-
testolar sırasında Gezi Parkı’nda yoğun biber 
gazına maruz kalan sanatçı, bu nedenle soluk 
borusunda halen kimi zaman nükseden bir ya-
rayı taşıyor. Bu nedenle protestolar sırasında 
yaralananların ve hayatını kaybedenlerin hika-
yeleri onu daha derinden etkilemiş.

Onat, aslında Gezi Parkı protestolarına dair ça-
lışmayı uzun süredir istiyor ancak uygun zama-
nın gelmesini, zihnen ve bedenen 2013’ün tor-
tularından biraz olsun sıyrılabilmeyi bekliyordu. 
Onunla tanıştığım zamandan beri zaten uzun 
süredir televizyon izlemiyor, haberleri gazete-
lerden değil, takip ettiği internet sayfalarından 
okuyordu. “Televizyonlardaki yarışma program-
larından sıkıldım” diyordu; “bizi sadece oyalı-
yorlar.” Çünkü geri planda bir şeyler olduğunun 
farkındaydı; toplumsal baskı ve bunaltı günden 
güne artıyor ve o bunun dışında bir şeye odak-
lanamıyordu. Eskiden atölyesinde sabahlayıp 
kimi zaman yemek yemeyi dahi unutup en 
sevdiği şeyi yapmaya şevkle devam ederken, 
özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden 
sonra uykusuzluklarının ve yemeyi unutması-
nın kaynağı kalbindeki derin endişeydi. Çıkış 
yolunu yine, hayatındaki her zorluğu yenerken 

yaptığı gibi sanatta, resimde, tuvalde, boyada 
aramaya devam etse de, onu atölyesinde her 
ziyarete gittiğimde, sanki yediği hiçbir şeyden 
tat alamayan biri gibi yüzünün biraz daha asıl-
dığını fark edebiliyordum. Zaten konuşmaları-
mız da artık sanattan çok endişe, çaresizlik ve 
içinde birikmeye devam eden tortu üzerineydi. 
Henüz bu eserler ortaya çıkmamışken bir gün, 
artık yaşadığı şehrin bile hem mimari hem de 
kültürel anlamda tanınmayacak kadar değişti-
ğini söyledi. İçinde biriken tortudan haberdardı 
ancak birçokları gibi kendisi için de önemli bir 
dönüm noktası olan Gezi Parkı protestoların-
dan başlayarak süre gelen bu dönemin, an-
latacakları için doğru zemini hazırlayacağına 
inanıyordu. Heyecanla “bunları içimde tutmam 
mümkün değil; eğer bu resimleri yapmazsam 
ölebilirim” dedi. Bir an için aydınlanan yüzü 
aynı hızda yine karanlığa gömüldü.

Bu sözü aklımın içinde dönüp durdu. Her ne 
kadar onun ne denli duygusal olduğunu bilsem 
de bu onun için bile ağır bir cümleydi. Tülin 
Onat’ın sanatı, ruhsal bir temele dayanır. Her 
tablo, her eser, tuvaldeki her katmanın onun 
yaşamında bir karşılığı vardır. Sıkıntının rengi 
mutluluktan farklı, hüznün rengi umuda uzak, 
bilgeliğin rengi, aydınlığın rengi, havanın, su-
yun, doğanın rengi hep kendi karakterleriyle 
Onat’ın ruhundaki filtreden damlar tuvale. Belki 
çağın gerisinde bir romantiklik olarak düşüne-
bilir bazıları bunu ama sanat, romantizmin ma-
nik uçlarında seyrederken bir yıldız gibi yarat-
tığı hayali gökyüzünden onun resmine düşer. 
Bu yüzden yeni bir esere başladığında veya 
her zaman yanında taşıdığı defterine yazdığı 
bir cümleyi okurken, aslında her şey aklında 
çoktan tamamdır ve o bu heyecanı bir şekilde 
size yansıtır. Oysa bu defa tanıştığımızdan beri 
onu ilk kez bu denli dolmuş ve ağır görüyor-
dum. Ancak bunun iyi bir işaret olduğunun da 
farkındaydım. Çünkü o hayatın hiçbir anında 
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yenilgiyi kabul edecek biri değildi ve mutlaka 
karşılık verecekti; hissediyordum.

Bu yüzden sessizce kendi işlerime odaklan-
mış, onun tıpkı bugüne kadar tüm sanatsal 
yaratılarını ortaya çıkarmadan önce yaptığı 
gibi doğru zamanın gelmesini beklediğinin bi-
lincinde, gündelik yaşamıma devam ettim ve 
bir süre haberleşmedik. Ancak yalnızca birkaç 
gün sonra bir öğle vakti telefon etti ve benimle 
konuşmak istediğini söyledi. Sesi o günkü gibi 
yeniden heyecanlıydı. Kısa süre sonra atölye-
sine gittim. Çoktan çalışmaya başlamıştı bile.

Serinin ilk eserlerini bana gösterdiğinde şaş-
kınlığımı gizleyemedim. Arnavutluk’taki Milli 
Galeri’nin devasa sergi salonunda bile ken-

disine gereken boşluğu zorlukla bulan büyük 
tuvaller gitmiş, yerlerine birkaç küçük tuval gel-
mişti. Şaşkınlığım suratıma yansımış olacak ki 
daha ben bir şey sormadan “İçim daraldıkça 
tuvaller de küçüldü” dedi bana; “Hepimiz gibi 
resimlerim de küçücük bir yere hapsoldular.” 
Öte yandan, bu yeni eserler daha önce yaptık-
larına -figüratif çalıştığı yıllardakine benzeyen 
birkaç parçayı saymazsak- hiç benzemiyordu. 
Bu defa kolajlar yaratmıştı ve bu kolajların ta-
mamı kendi çektiği, her birinin ayrı hikayesi 
olan fotoğraflar üzerinden ortaya çıkmıştı. Son-
ra beklememi söyleyip içeriden elinde bir bez 
bebekle geri geldi. Sergi üzerine çalışırken bir 
gece oturup bu bir yüzü kadın, diğer yüzü er-
kek bez bebeği dikmişti. Ardından bir tuvaldeki 
sarı kıyafetli bir kızı işaret ederek onun da bir 

Tülin Onat’ın atölyesi, 2017
Tülin Onat’s studio, 2017
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oyuncak bebek olduğunu söyledi; bir arkada-
şı Berlin’de bir oyuncakçıda bulmuş onu ve 
satın almış. Bu iki bebeğe bir de kızı Ekin’in 
görüntüsünü ekleyince üç bebek, üç boyutu, 
görüntünün üç farklı uzamını oluşturmuştu. 
Kurmacayı, hipergerçekliği ve gerçekliği bu 
üç imge üzerinden, bir sanatçı, bir kadın ve 
bir anne olarak sorguluyordu. Türkiye’nin ya-
kın tarihindeki önemli olaylara tanıklık etmişti 
ancak bu defaki, Gezi Parkı protestoları di-
ğerlerine benzemiyordu. Diğer dönemlerinde 
hep ışık ve gölge ile oynamış, derinlik ve me-
kan üzerinden illüzyonlar yaratarak tuvalde 
imkansız bir üç boyutlu uzay oluşturmuştu. 
Şimdi ise buna somut bir anlam düzlemi ekli-
yor, fikirlerini, ütopyalarını ve distopyalarını ilk 
kez bu denli kaotik bir berraklıkla anlatmaya 
başlıyordu. Bu durum, bir anlık şaşkınlığım-
dan sıyrıldıktan sonra beni cesaretlendirdi.

Sonraki günler her görüşmemizde eserlerin-
de hayat bulacak tanıklıklarını anlattı bana. 
Gezi sürecinde AKM’nin pankartlarla süslü 
ön yüzünü gördüğünde nasıl heyecanlandığı-
nı ve o anın onda bıraktığı derin izi, gecelerce 
uykusuzluk içinde çoğunlukla sosyal medya 
üzerinden protestoları nasıl takip ettiğini, bo-
ğazındaki yaraya neden olan gazı soluduğun-
da nasıl ölecek gibi olduğunu, içindeki o bü-
yük umudu, demokrasiye ve adalete duyduğu 
o büyük özlemi anlattı. Onat gözlerimin önün-
de, bir süredir içinde yaşadığı topluma bir 
hastalık gibi yapışmış, otoritelerin güdümün-
deki algısal çarpıklığın yarattığı Frankenstein 
canavarına kendi sıkışmışlığının izdüşümle-
rini çıkarıyor, tanıklığının gücü ile saptırılmış 
algısallığa, yaşam hakkının bastırılmışlığına, 
onu uyutmayan ne varsa hepsine birden kafa 
tutuyordu. Tülin Onat’ın Gezi protestoların-
dan beri içinde biriktirdikleri tam da doğru za-
manda ortaya çıkıyordu. Zincir kırılmış, oyun 
bitmişti artık.

İşte bu sergi Tülin Onat’ın tanıklığının birinci 
elden izleyicisiyle buluştuğu ve aynı zamanda 
yakın dönemin en önemli siyasi olaylarından 
birinin, sanatsal duyarlılıkla işlendiği bir kilo-
metre taşıdır. Bu şekilde her eser, kendi için-
de önemli bir anın, sanatçının hafızasındaki 
imgelerle birleşiminden doğan tekil belgeler 
olduğu kadar birbiri ardına eklendiğinde fark-
lı okumalara izin veren ve Gezi Parkı’ndaki 
protestoculara benzer şekilde farklı renkle-
re, farklı figürlere, farklı espaslara sahip bir 
toplumsal hafızanın da parçası haline gelir. 
Sanatçı, kişisel tarihindeki bu önemli yol ay-
rımında yalnızca bireysel değil aynı zamanda 
toplumsal bir nefes alma alanı da yaratır ve 
ardından bu alanın nasıl giderek küçüldüğünü 
ve nefes almanın nasıl giderek daha da zor-
laştığını tuvaller üzerinden izleyicisine sunar. 
Böylece resmin alışılagelmiş algısını kırarak 
izleyicinin kendi kapana kısılmışlığını, çare-
sizliğini ve telaşını ona geri yansıtır. Orada 
sanatı, umudun hala var olduğunu göstermek 
adına Pandora’nın kutusu gibi kullanır. Çünkü 
ölümü gösterip vereme razı eden bir düzenin 
karşısında durmanın en etkili yolu budur.

İstanbul, Ağustos 2017
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A New Player Is Coming!
Wooden boxed game machines, tube screens, 
dark, dozens of colorful lights flashing in in tiny 
lounges, high-tempo synthetic melodies, each 
calling to a different adventure, people shouting 
excitedly, angrily, joyfully, a never-ending buzz; 
when the entertainment arrcades of the 80’s 
opened up, no one expected these huge game 
boxes to be so successful.

With the demilitarization and development of 
computer technology, the gaming frenzy emer-
ged in the United States and soon spread to 
the whole world with various corporations pro-
ducing personal computers or game consoles. 
People spend their time challenging and defea-
ting these machines, throwing in more coins as 
the game revolved over increasing levels of dif-
ficulty. Games that were set sometimes in spa-
ce, sometimes in the streets of their city, in the 
past, in the future, or in the present, with scripts 

limited only by imagination, were giving a who-
le new experience to people. Even the dingy, 
non-ventilated arcades, the money spent, eyes 
stinging from constantly gazing at the screen, 
and the unbearable headaches were not enou-
gh to get them away from this experience. The 
players were becoming, rather they believed 
that they were becoming an explorer, a football 
player, a car racer, or a masterful fighter pilot in 
front of these machines. The entry of video ga-
mes into our lives meant that the doors of new 
worlds waiting to be discovered were opening 
wide to the players. The games of that period 
were despite the compared to today, low-quality 
pixellated visuals and 8 bit melodies, as popular 
then as their current examples are today. Just 
as a drop falling onto water creates waves, vi-
deo games created a refelctions which effects 
are still ongoing in society. In fact, games that 
are a rented entertainment service, strangely, 
with the characteristics they posses, form a 
unique resource for explaining simulation and 
reality in order to understand today’s societies.

SHOWING DEATH TO 
PERSUADE FOR ANGUISH
Sinan Eren Erk
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This article aims to make an analysis on this 
structure after first establishing an infrastructu-
re through concepts by considering the process 
long before the emergence of games. In this 
direction, after considering the factors surroun-
ding the human life in today’s society, the sys-
tems in which it lives will be examined and the 
analysis will be developed in detail. The writer 
will finally explain the Gezi Protests that are the 
base of this exhibition and how the painter Tü-
lin Onat’s testimony to the process transformed 
into an artistic creation.

In order to be able to explain the topics men-
tioned above in writing this article, which is di-
vided into subheadings and collected in seve-
ral sections, I tried to bring together the things 
that seem to be independent from each other 
depending on different areas of life, historical 
plane or geographical position and tried to sup-
port these ideas with examples like the method 
we followed with Tülin Onat in the formation of 
this exhibition. But I consciously refrained from 
basing my narrative on a conventional method, 
comparing an art discipline with others of the 
same level, examining the creation of the ar-
tist by means of mediators. By pulling the roots 
of the period’s depressions from the depths of 
history, I strived to write the social and political 
facts that underlie the Gezi Park Protests, from 
my own perspective, with a clean mind. There-
fore, my contribution to this vision exercise, whi-
ch is solely and solely based on the testimony 
of Tülin Onat, is to add a frame of general en-
vironmental factors to the ground on which my 
contribution can stand. Therefore I did not go 
through the examples of the history of painting 
on the pages you will read. Rather, because 
the starting point is a very subjective personal 
experience, a witnessing of an important social 
phenomenon, with the different combinations of 
sciences that artistic creation reaches its roots 

into such as cinema and literature, the neigh-
bouring disciplines to painting, philosophy, soci-
ology, phenomenology, and with the intellectual 
movements these sparked off, I aimed to create 
a dynamic structure by creating a muscle tissue 
around the skeleton of the text.

To inquisitive minds and everyone who runs 
after the truth fearlessly, without ever losing 
hope...

Protestolar sırasında yapılan bir duvar resmi
A stencil art made during the protests
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[1] Ciziten – economic man – Man is wolf to man (translated from Latin)

Homo Civitatis
Homo Economicus
Homo Homini Lupus1

In order to understand the natural develop-
ment of humans, it is necessary to examine 
their relationship with nature and as well as 
their struggle with nature. Although the dis-
covery of fire and the use of tools constitute 
an important breaking point, the process from 
nomadic being to living in settlements can be 
regarded as the beginning of the social ap-
proach to human history. This turning point 
has not only changed the course of history, 
but it has created an area where the effects 
of existence are still being studied. These 
progressive and regular rules that make the 
individual evolve collectively constitute the 
concept of the state. The state must, of cour-
se, have the capacity to produce systematic, 
ie, new ways of continuing its existence, in 
order to meet the basic needs of the living 
person and to enable him/her to live his/her 
life. In other words, in order for the state to 
be legitimate, it must first be determined how 
the society will live, what rules will be applied 
here and how it will continue its existence. In 
a healthy model, it is expected that once the 
division of labour has determined who is go-
ing to deal with what, the administrators and 
the administered must be in unity.

The states established in Mesopotamia, 
Central Asia, North Africa and Anatolia were 
followed by the European civilizations. Howe-
ver, perhaps the foundation of the present 
state understanding can be found in ancient 
Greece. This is because one of the impor-
tant pioneers of science and philosophy, 

present day Greece’s geography points to a 
background where questioning is applied to 
every area of life, using positivist and rational 
thinking based on critical thinking and scien-
tific methods. The lives of the societies and 
the state phenomenon got their shares of this 
questioning. One of the most important do-
cuments of antiquity trying to define the state 
is, Plato’s book Republic which itself consists 
of ten volumes. This book constitutes one of 
the most important examples of the questi-
on of the state, just as Roman Law that has 
been studied as a systematic whole in the 
modern sense of justice, and this book repre-
sents a turning point in the understanding of 
today’s management structure. Plato, while 
he cross-examined people in within the sta-
te they lived in and the state, with the urban 
people it created, in regards to the values of 
morality and justice, was in fact trying to find 
the legitimate ground for settled life. In this 
way, the relationship between the identity of 
the person living in a polis - the city-state in 
its Greek meaning - and those of the ruling 
people was determined and urban people in 
today’s society were defined. Physical evo-
lution was integrated with mental evolution, 
homo sapiens transformed into homo civita-
tis. However, in this work which is thought to 
have been written around 380 BC, besides 
the write-ups of the definitions of the state, 
people and administration there was also the 
questioning how the systems could go wrong 
.

 “And the protector of the people is like 
him; having a mob entirely at his dispo-
sal, he is not restrained from shedding the 
blood of kinsmen; by the favourite method 
of false accusation he brings them into 
court and murders them, making the life 
of man to disappear, and with unholy ton-
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[2] Plato (1999), Republic, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (First print Remzi Kitabevi, 1962), p. 297

gue and lips tasting the blood of his fellow 
citizen; some he kills and others he banis-
hes, at the same time hinting at the abo-
lition of debts and partition of lands: and 
after this, what will be his destiny? Must 
he not either perish at the hands of his 
enemies, or from being a man become a 
wolf-tyrant?” 2

This anticipation of Plato unfortunately turned 
into reality, and one could spot the same trend 
in different societies during other periods 
of history. During the development of urban 
people, problems began to arise depending 
on the law or the social order. The new regu-
latory requirements that emerged brought a 
new era. The state system of Plato’s bounda-
ries set the stage for the unifying city states to 
turn into feudal structures and kingdoms. But 
humans became the victims of greed. Rather 
than adjust wealth and division of power wit-
hin themselves, as already predicted, began 
to be aggregated in a single center. In fact, 

although this emerged as a survival strategy 
for the state mechanism, the problems could 
not be solved because some basic princip-
les (such as the constant need for well-inten-
tioned managers) were open to abuse. The 
process from the city states to kingdoms and 
then to empires led to the beginning of the 
era of colonies as a result of the state’s em-
phasis on military technology and the desi-
re to broaden its borders and achieve even 
greater power. Here, the decisive factor was 
economy. In other words, the development 
process that started with hunting and gathe-
ring legitimized the human being who left be-
hind the nomadic life and to exceed the state 
structure and now was being referred to the 
next stage. The new goal of mankind who had 
prevailed nature was now to become superior 
to the “other”.

The Age of Discovery continued until no new 
place on the earth was left to be discovered. 
The realization of underground and overland 

Raphael Sanzio, Atina Okulu (detay), fresk, 500 x 770 cm, 1511 (Platon ve öğrencisi Aristoteles)
Raphael Sanzio, School of Athens (detail), fresco, 500 x 770 cm, 1511 (Plato and his diciple Aristotle)



GAME OVER! 49

[3] A. Smith (2011), The Wealth of Nations, Palme Yayıncılık p. 30

wealth in favorable new places, in possesion 
of the “other”, led to the movement of coloni-
alism. Europe which had previously opposed 
Galileo and Magellan, now captured new so-
cieties that it had discovered with technology 
developed as a result of positive thinking with 
a logic based not on the strength of justice 
but on the justification of power and tried to 
include them in a market in which the produc-
tion-consumption balance was supplied. The-
se states were using technology to establish 
their legitimate grounds and trying to achieve 
ideological goals, not the ideal society. As mi-
litary technologies impoved, the work of the 
colonial states became easier. As the created 
market grew, production increased and the 
increased production had to be met. But this 
was not always possible. The world had now 
started to turn around the axis of economy. 
And this was from then on a symbol of ur-
ban people perceiving the world through eco-
nomy. Homo civitatis had evolved into homo 
economicus.

This new area of domination enabled ideo-
logy to spread more easily. The industrial 
revolution, in this aspect, should not only be 
regarded as a technological progress but also 
as an ideological development and expansi-
on. The Industrial Revolution which began in 
the 18th century, became the savior of the 
global system which had begun to emerge 
due to colonization having to be left behind 
for many different reasons. Thus, the coloni-
al states brought the foci of power that they 
had built on religion or loyalty to the upper 
echelon and placed economy on the basis of 
the nation states in Europe. One of the most 
important works written during this period is 
undoubtedly Adam Smith’s book The Wealth 
of Nations. Because it is not only a current 
analysis prepared by an economist, but it 

should also be perceived as the manifesto of 
converging capitalism. It is mentioned in the 
book how the economy will function and how 
social interests can actually be achieved by 
considering individual interests. Accordingly, 
moving in line with one’s own interests will 
lead to the development of the community. 
Smith argues that production and consump-
tion will then reach a balance by itself. The 
name of this system is the invisible hand.

“As every individual, therefore, endea-
vours as much as he can both to employ 
his capital in the support of domestic in-
dustry, and so to direct that industry that 
its produce may be of the greatest pos-
sible value; every individual necessarily 
labours to render the annual revenue of 
the society as great as he can. (…) he is 
in this, as in many other cases, led by an 
invisible hand to promote and end whi-
ch has no part of his intention. Nor is it 
always the worse for the society that it 
was no part of it.by pursuing his own inte-
rest he frequently promotes that of the so-
ciety more effectually than when he really 
intends to promote it.” 3

Though this theory seems logical in itself from 
an economist’s point of view, this affirmation 
on the basis of capitalism shows in fact large 
similarities to Plato’s rhetoric of the ruler col-
lecting all power on himself therefore either 
becoming a tyrant or losing his life. A system 
that takes the capital in its center and always 
focuses on gaining more, will one day not be 
as profitable as it once was. Because one of 
the constants the economy is based on is that 
the resources on earth are limited. For this re-
ason, man who first tried to dominate nature 
and then to take the other under control, thus 
completes the next step of evolution. But the 
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sustainability of this economic theory as a system 
creates a problem in itself.

The end of the 18th century is a period of time when 
the Industrial Revolution thoroughly matured and at 
the same time rational thinking gradually increased 
its weight in Europe and in the United States with 
the Declaration of Independence in 1776. Colonia-
lism and the subsequent capitalization process, the 
economic and cultural deterioration that occurred 
after the Industrial Revolution, would naturally pro-

duce a reaction. This reaction was the rise of rati-
onal thought and eventually the emergence of the 
freedom movement. The French Revolution of 1789 
on the one hand sought to lift the side effects of the 
industrial revolution, but on the other hand it laid the 
groundwork for capitalism’s victory. Because even 
though the movement of freedom that moved the 
masses, the movement that put rationalism and en-
lightenment as a prerequisite to culture’s cumulative 
evolvement, the liberation movement adopted in 
society by spreading outwardly from the geography 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan üretim bandının kullanıldığı Ford otomobil fabrikası, 1930’lar
Ford automobile factory where the assembly line appeared as a result of Industrial Revolution, 1930’s
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[4] K. Marx (2003), Capital, Volume I, Eriş Yayınları (First print Sol Yayınları, 1975), p. 139

where it was sourced, had a revolutionary and soci-
alist rather than individualist approach, the invisible 
hand that Adam Smith refers to secretly was increa-
sing its effectiveness with politics in the ruling layers. 
At the beginning of the 20th century, technological 
developments and search for economic markets 
more and more polarized European states in parti-
cular and brought people back to square one of the 
entire evolutionary process. The person who consi-
dered himself dominant over nature and afterwards 
tried to dominate each other with systems he pro-
duced, could not resist the selfishness in his nature 
and regardless of how high his tools and technology 
were, started to see it a right to crush the other for 
his own profit in his pursuit of power.

The process that started with the 20th century, which 
is one of the most important breaking points of hu-
man history, in which technical developments started 
to take part in every area of our lives with great acce-
leration, is now built on the survival of ideologies and 
systems, not humans and has become time zone 
where the boundaries increasingly thin out. The ear-
ly years of the century mark a turning point in which 
humanity has come closer to annihilating each ot-
her being stuck between economy and ideologies. 
Especially the discovery of the American continent 
and the founding of the United States in the process 
has radically changed the course of Europe. The 
search for new markets, the search for new ideas, 
the effort to find new venues unfortunately brought 
two of the bloodiest wars in history back to back; the 
Second World War broke out shortly after the First 
World War. Of course, The Great Depression period 
in the United States between the two World Wars 
should not be forgotten here. Military and economic 
developments brought the concept of nation-state 
and the management systems in general under the 
scope to an even greater extent than in the past. 
With colonialism that emerged after mercantilism’s 
transformation in decline, the capitalist economies, 
in a sense emerging to save it in the 16th century, 

are now in full bloom in the 20th century. The urban 
person evolving into the economic person is now 
once again transformed and perhaps in its most let-
hal form: he is now a predatory animal that can use 
its mind for its purposes and can adapt quickly to 
circumstances, whatever they are. Because he had 
to admit that the resources available were limited, 
and he now began to use the other as a source in its 
abstract and concrete meanings. In short, now “man 
is wolf to man” and since the economy is involved, 
the money used to meet certain needs has now be-
come the resource to be exploited and the wealth 
to be obtained.  Thus Plato’s tyrant wolf unites with 
Adam Smith’s selfish individual and tries to satisfy 
man’s search for power through money. Karl Marx 
in the First Volume of Capital, written a while before 
the 20th Century, mentions this change in the part 
The Transformation of Money to Capital as:

“The simplest form of the circulation of com-
modities is C-M-C, the transformation of com-
modities into money, and the change of the 
money back again into commodities; or selling 
in order to buy. But alongside of this form we 
find another specifically different form: M-C-M, 
the transformation of money into commodities, 
and the change of commodities back again 
into money; or buying in order to sell. Money 
that circulates in the latter manner is thereby 
transformed into, becomes capital, and is alre-
ady potentially capital” 4

The fundamental problem of capitalist economies 
was the necessity of providing market demand 
and continuous consumption, which emerged by 
the use of machines and the production capacity. 
At the end of two World Wars that emerged while 
it was being discussed how to solve this, the rich 
and powerful - often colonial - states of the past 
were confronted with destruction, contrary to their 
goals. But the concept of systematic disinformati-
on that emerged during World War II has a major 
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[5] From J. Goebbels’s Nazi Party speach on 9 January 1928 in the Berlin Hochschule für Politik.

role in moving the urban man to the last stage of his 
evolution mentioned here. Joseph Goebbels, the 
propaganda minister who had one of the most di-
seased but sharpest intellects of Nazi Germany, the 
superpower of the period, was one of the leading 
theorists and practitioners of this concept. The disin-
formation had such a great influence on the socie-
ties that for example a great majority of the voters of 
the Nazi Party found out about the main body of the 
Jewish Holocaust, the concentration camps, only 
after the end of the war. The policies of Goebbels5, 
who was emphasizing the great influence of the di-
version of information and perception being mana-
ged at will and who believed that propaganda didn’t 
need to be too intellectual but just popular were pro-
ven right at the end.

After the war especially in the United States, many 
different state disinformation methods were exa-
mined. These methods proved to be effective not 
only in the Second World War but also in the Cold 
War era, which began in the 60s and was basically 
between the United States and Russia. In this way 
disinformation has become an important part of to-
day’s perception management methods. It is there-
fore necessary to take into account the evolutionary 
stages of the intellectual process in which systems, 
including economic or state organization, are first in-
tegrated into society beginning from the nomadism 
of man, to understand something, a formation or a 
thought, for an individual or a social matter to come 
to light.

Although this situation draws a pessimistic picture, it 
carries important data in order to understand today’s 
state concept and the person within in the state. So 
is there no way to change this? Can States and eco-
nomies determine our thoughts in our place? Are 
societies dominated by ideologies and economics 
in the contemporary world? If so, what is the ideal? 
These questions lead us to examine the opposite 
concepts of utopia and distopia.
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Propagandanın ardındaki hastalıklı beyin Joseph Goebbels, Berlin Lustgarden’da konuşma yapıyor, 1938 (Fotoğraf: Hugo Jaeger)
The sick mind behind propaganda, Joseph Goebbels delivering a speech in Lustgarden Berlin, 1938 (Photo: Hugo Jaeger)
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[6] Sir T. More (2000), Utopia, Kaynak Yayınları, p. 106

The Light at the End of the 
Tunnel and the Tunnel at 
the End of the Light

What kind of place do we want to live in? Amongst 
whom, within what laws and regulations? What 
comprises in our minds when we say a country, a 
state, a city? What is the ideal according to us? Of 
course, even a single concept can have countless 
inclinations even in the minds of only two people. 
Especially when the stated concept has many va-
riables in itself, the thoughts that come up bring 
the diversity of the whole to infinite probability. In 
short, even in the formation of a simple idea, it is 
necessary to make a choice from close to an infini-
te amount of possibilities. For this reason, the sta-
te phenomenon or the place lived in brings about 
a very complex and variable-dependent identifica-
tion effort that varies from person to person.

When Sir Thomas More wrote Utopia, his most 
well-known book, the concept that we use today 
was not yet available. In the novel, the ideal so-
ciety and state order for people is defined, in whi-
ch order, where, how and under which constraints 
(or limitations) people can live in, and even many 
other issues like classless equal society, fair trade 
and what we dicuss today were in a sense be-
ing opened up to debate. While questioning the 
ideal society through the Utopians, it also exami-
ned the concept of “the other” which is the point 
of current discussions and presented rhetorically 
how many things we experience and accept can 
be terrible or meaningless for someone else who 
is not aware of these things. More’s publishing of 
such a book, while the Age of Enlightenment was 
not yet entered into was of course one of the im-
portant milestones for the coming of the Age of 
Enlightenment.

“The Utopians wonder how any man 
should be so much taken with the gla-
ring doubtful lustre of a jewel or a sto-
ne, that can look up to a star or to the 
sun himself; or how any should value 
himself because his cloth is made of a 
finer thread; for, how fine soever that 
thread may be, it was once no better 
than the fleece of a sheep, and that 
sheep, was a sheep still, for all its we-
aring it. They wonder much to hear 
that gold, which in itself is so useless 
a thing, should be everywhere so much 
esteemed that even man, for whom it 
was made, and by whom it has its va-
lue, should yet be thought of less value 
than this metal; that a man of lead, who 
has no more sense than a log of wood, 
and is as bad as he is foolish, should 
have many wise and good men to ser-
ve him, only because he has a great 
heap of that metal; and that if it should 
happen that by some accident or trick 
of law (which, sometimes produces as 
great changes as chance itself) all this 
wealth should pass from the master to 
the meanest varlet of his whole family, 
he himself would very soon become 
one of his servants, as if he were a 
thing that belonged to his wealth, and 
so were bound to follow its fortune! But 
they much more admire and detest the 
folly of those who, when they see a rich 
man, though they neither owe him an-
ything, nor are in any sort dependent 
on his bounty, yet, merely because he 
is rich, give him little less than divine 
honours, even though they know him to 
be so covetous and base-minded that, 
notwithstanding all his wealth, he will 
not part with one farthing of it to them 
as long as he lives!” 6



GAME OVER! 55

[7] That which is of gold, the Golden King, the Golden Man. A myth by the colonial Spain, that a Golden Empire is for- 
 med around the lake through the mystical chief of the Colombian Muysca tribe covering himself in gold dust and  
 entering the Guatavita Lake.

[8] Legend of a Fountain of Eternal Youth that granted eternal youth to whomever drank of its water, mentioned in the  
 writings of Herodotus in the 5th century B.C. and that Juan Ponce de León, who was appointed by the Kingdom of  
 Spain in the 16th century as the first administrator of Puerto Rico, pursued.

With the acceptance of inquisitive thoughts by 
the masses laid the grounds of contemporary 
philosophy, the question “in what place to live?” 
became more important with the search for the 
value of freedom and human life. El Dorado, (El 
Rey Dorado or El Hombre Dorado7) just as the 
Fountain of Youth8 , was more like a  flagship of a 
culture in pursuit of wealth and power. Yet More’s 
Utopia was based on abstract values such as la-
bor, equality, justice, and freedom. In the first ye-
ars of the Industrial Revolution, the breakthrough 
created by the writing of such a book gradually 
expanded the question of the concept of place. 
Leibniz relates the utopia to divinity and rationa-

lity in his book “Theodicy: Essays on the Good-
ness of God, the Freedom of Man & the Origin of 
Evil” written on religion and ethics, and asserts 
that we all live - if there are other universes and 
worlds - in the best possible world. Because if 
there are different worlds, we are not aware of it, 
therefore the option in our possession is neces-
sarily the only and the best option. This, however, 
seems to support fatalism rather than a utopian 
thought and is therefore far from scientific. For 
this reason, Voltaire examines the problems and 
distortions of the world in that time in the novel 
Candide, published in January 1759, as a qu-
estion of great optimism. In this way he stands 

El Dorado efsanesinde adı geçen Guatavita Gölü, Kolombiya
Lake Guatavita from the legendary city El Dorado, Colombia
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[9]    We must cultivate our own soil (translated from French)

against Leibniz’s argument and ends his novel by 
showing rationality, positive thought, and world-
view around the axis of realism as the only way 
out. Candide and his friends see how even opti-
mism can lead to evil in the world order that is do-
minated by sordidness and settle in Istanbul after 
all the adventures that include a return trip to El 
Dorado. The book ends with Candide telling his 
companion Pangloss to ignore his efforts to defi-
ne their settling down in Istanbul in a fatalistic way 
as the positive result of all they experienced and 
them tending their gardens is all that is needed. 
The author’s sentence he uses at the end of the 
book “il faut cultiver notre terre”9, actually carries 
a double meaning. On one hand, Candide tells 

us that all wars, colonialism and inequality may 
be prevented are by cultivating the land, while on 
the other hand he tells us that the best living spa-
ce will be created by cultivating intelligence and 
knowledge. The verb cultiver used here refers to 
dealing with actual land, but the word is derived 
from the same root as the word the culture.

As one of Voltaire’s works that prepared the 
ground for the French Revolution, Candide 
emerged as a product of the tradition of illumi-
nation, and the adventures of the hero evocative 
of Odysseus, mediated and inspired numerous 
films such as Kubrick’s Barry Lyndon, which can 
be considered the 20th century adaptation of 

Michael Radford’un yönettiği George Orwell’ın 1984’ü, 1984
George Orwell’s 1984 directed by Michael Radford, 1984
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Homeros’ work, Coen Brothers’ O Brother 
Where Art Thou and Maddin’s Keyhole and novels 
such as Joyce’s Ulysses, Faulkner’s As I Lay Dying, 
Wallace’s Big Fish, Tolkien’s The Hobbit.

However, the Age of Enlightenment and the moder-
nization movement had a septic structure. Eventu-
ally utopia came face to face with a dark reality that 
was its own contrast, dystopia. This concept chan-
ged the pure and evil-free side of the utopia, inste-
ad describing a world based on wisdom distributed 
nonhomogenously with sordidness, insidiousness, 
control and oppression being dominant. The term 
was first used in 1818 by Jeremy Bentham, one 
of the main names of utilitarian philosophy, in the 
form of cacotopya, taking its root from the Ancient 
Greek cacos meaning bad, ominous and later was 
replaced with the prefix dys- that carried the same 
meaning as cacos- but was used more widely in 
that period’s English. Dystopia’s essential was not 
to create a dead-end scenario but to point out the 
possibilities by showing the advanced stages of 
the problems. The widespread wars and economic 
crises, especially since the beginning of the 20th 
century, led to widespread dissemination of dysto-
pic literary works, especially when printed publica-
tions were considered to be more effective due to 
the lack of adequate functionality of the radio. In this 
period, long before Orwell’s Animal Farm and 1984, 
Bradbury’s Fahrenheit 451 and Rand’s Atlas Shru-
gged, Aldous Huxley’s Brave New World, published 
in 1931 included its author’s brilliant foresights. So 
much so that the dystopic universe he created was 
a structure in which the industrial giant Henry Ford 
was sanctified and states left their places to com-
panies. People were not reproducing naturally, but 
were being “cultivated” in a laboratory environment. 
Huxley, while questioning the future through the Sa-
vage character who even though standing against 
this cycle amongst all characters, still succumbs and 
commits suicide in the end, was still looking for the 
ideal.

“I say,” Helmholtz exclaimed solicitously, “you 
do look ill, John!”  
 
“Did you eat something that didn’t 
agree with you?” asked Bernard.  
 
The Savage nodded. “I ate civilization.”  
 
“What?”  
 
“It poisoned me; I was defiled. And then,” 
he added, in a lower tone, “I ate my own 
wickedness.”  
 
“Yes, but what exactly? … I mean, just now 
you were …”  
 
“Now I am purified,” said the Savage.10 

As ideas about what the ideal could be diversified 
the common denominator behind it became inc-
reasingly dominant and it became possible to find 
common ground on equality, freedom and a desire 
for living humanly. Yet, because of the right to refuse, 
which is one of the most important points in the defi-
nition of freedom and the diversity of the existing cor-
ruptions, it provided unlimited resources for distopia. 
For this reason, along with the Age of Enlightment, 
dystopic depictions always tended to be higher than 
utopias. Artistic creations changing and diversifying 
with modernization benefited from technology and 
led to the emergence of a new narrative form of new 
disciplines such as photography and film.

The differentiation of the narrative takes its roots 
from the early years of the 20th century, when tech-
nology made a huge leap. This progressive ground 
that can be defined as technological and cultural 
development, global polarization, the rise of nati-
on states also became a scene of great changes 
in the artistic sense. On the other hand, the great 
struggle of this extraordinary stride has manifes-
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ted itself in the form of two World Wars and after 
the modernization movement reached its maturity, 
it could only record its first wave of spreading in 
the 50’s. Nevertheless, forms of artistic narratives 
were able to advance with independent efforts, 
especially moving visuality (cinema, television, vi-
deo, etc.), one of the basic narrative instruments 
of our day and use a minor effect before they were 
totally incorporated into propaganda. George Mé-
liès, a visionary born in the second half of the 
19th century, used his unique narrative technique 
through theater decorations, costumes and pla-
yers, and the year after in 1901 being succesfull 
in filming The Man with the Rubber Head in which 

he played all the characters himself - it is about 
three minutes long - he succeeded in filming Jules 
Verne’s A Trip to the Moon as a 13 minute short 
film with items that can be counted as special ef-
fects. However the main reason this fictional film 
that we can on one hand call utopic, entering ci-
nema history as a cult film is, apart from Méliès’ 
brilliance, is how effective this alternative narrati-
ve form is. Sixteen years later, in the end of short 
movie named The Bond, written and directed by 
Charlie Chaplin for the economic propaganda of 
Wilson government in the United States in 1918, 
the German Kaiser who was defeated in the First 
World War is hit on the head with a mallet named 
Liberty Bonds and faints. But The Bond is one of 
cinema’s most well-known name Chaplin’s work 
that stayed in the shadows. Because this movie, 
which was shot before the Great Depression, un-
fortunately presented this new field of narration to 
the service of politics and for this reason it derailed 
from originality.

In the year before the signing of the Treaty of 
Versailles, Germany experienced a revolution si-
milar to that of Russia in 1917 and according to 
the decision of the national committee gathered 
in Weimar at the end of the War, transformed into 
the Republic of Weimar and entered the process 
of restructuring. It was a period until the chan-
Cellorhood of Hitler in 1933, nicknamed “Wolf” 11, 
when the German expressionist movement was 
active. This movement, which created works in 
architecture, dance, painting, sculpture and ci-
nema, played an important role in the transfor-
mation of narrative. However, with the rise of the 
Nazi Party, the Bauhaus School -closed down first 
Weimar, Dessau and finally Berlin-, and then the 
cinematographers of the movement scattered to 
different places. The golden age of 1924-29 led 
to the emergence of Fritz Lang’s Metropolis, per-
haps one of the leading dystopian works in the 
field of moving visuals. The film, made in 1927, 

F. Lang’in 1927’de çektiği distopik başyapıt Metropolis 
F. Lang’s 1927 dystopic masterpiece Metropolis 
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[12] 11 H Allan (2008), Cult Films: Taboo and Transgression, University Press of America, p. 10

[13] 12 From Dr. Mabuse’s monologue. F. Lang (1933), The Testament of Dr. Mabuse

[14] Blade Runner (1982), Brazil (1985), Batman Returns (1992), The Crow (1994), Dark City (1998), I, Robot (2004),  
 Sin City (2005) and The Dark Knight (2008) can be shown as examples of these director’s in the genre.

4 years before Brave New World was published, 
was about the horrible industrialization potential 
of the future and the mechanization of mankind. 
Lang was so important to his era that in 1933, after 
completing The Testament of Dr. Mabuse, he was 
summoned by Joseph Goebbels. Propaganda Mi-
nister Goebbels told Lang that he was very influen-
ced by his cinema and asked him to make propa-
ganda films for the Nazi Party. On the other hand, 
He did not forget to add that some of the scenes in 
The Testament of Dr. Mabuse movie would have a 
negative impact on the public, and that they would 
ban the film, claiming it would reduce the dignity of 
statesmen. Lang, according to his own testimony 
refused this offer and fled to Paris after the mee-
ting on the same evening of 1934.12

“The ultimate purpose of crime is to es-
tablish the endless empire of crime. A 
state of complete insecurity and anar-
chy, founded upon the tainted ideals of 
a world doomed to annihilation. When 
humanity, subjugated by the terror of 
crime, has been driven insane by fear 
and horror, and when chaos has beco-
me supreme law, then the time will have 
come for the empire of crime.” 13

After the apparition of the authentic genre 
with a dystopic, dark and stifling atmosphe-
re, between the early 1940’s and late 50’s 
the film noir, taking its name in 1946 from the 
French cinema critic Nino Frank, emerged 
in Hollywood. Aside of Orson Welles, noir 
generally moved forward with important na-
mes of mainly Germanic origin such as Bil-
ly Wilder, Robert Siodmak, Otto Preminger 
and Fritz Lang, on crime stories based on a 
distopian culture, in later years bravely used 
occasional futurism and sometimes fantasy 
or alternative universes theory and prepa-
red a base for the neo-noir genre. From the 
70’s onwards, many directors such as Ridley 
Scott, Terry Gilliam, Alex Proyas, Tim Bur-
ton, Christopher Nolan, Robert Rodriguez 
and Quentin Tarantino have filmed dystopian 
neo-noir films that can be considered cult to-
day.14 

Throughout the world, as the narrative forms 
that appeal to the masses become more di-
versified, new sub-titles form in art and the 
influence of art on masses is increasing with 
the help of technology. In the past, discipli-
nes such as theater, dance, music, etc., whi-
ch were only based on testimony, could now 
be recorded and in some cases could relay 
the perceptive to the viewer/listener even 
better all around.

George Méliès, Aya Seyahat, 1902
George Méliès, A Trip to the Moon, 1902
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Robert Capa, Normandiya Çıkarması: Kıyıdaki Asker, 6 Haziran 1944
Robert Capa, D-Day: Soldier in the Surf, June 6, 1944
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[15] Meaning dark room in Latin and a system where the light reflected through a pinhole on the opposite wall creates  
 the image in reverse. This structure that works on a principle similar to the interior of the eye that forms the image  
 is also found in modern photographic machines.

The Dilemma of Perception: 
Transmissing and Witnessing
Even when the cameras were still pinhole ca-
mera obscuras15, they were able to create their 
own culture rapidly and became widespread 
notably through family photographs and pho-
tographs of the soldiers going to war. These 
mostly documentary photographs were befo-
re long passed on from civil life to military life 
and examples of war photography began to 
be seen in the middle of the century. Shortly 
after the invention of photography in the first 
half of the 19th century, the question of how it 
could be transformed into moving images was 
raised. Because the idea of capturing the mo-
ment came from the idea of transmissing the 
moment, and for this reason the tendency to 
reach of a transmission of moments from the 
moment when the possibility of transferring a 
certain moment began to occur.

War photography introduced community to 
destruction, death, battlefields and trenches 
up until that day were only known to a small 
number of people who knew what happened 
on a battlefield, while fundamentally losing the 
being up close and personal with death whi-
le evolving from being nomads to settled life, 
but this time it was embedding it into the life 
of modern man. The daguerreotypes of the 
1840’s, where copper plates made of silver 
nitrate were made susceptible to light and the 
image was captured through mercury vapor at 
the end of a 20-minute of exposure time in the 
camera obscura, started to unroll the battlefield 
with all its nakedness in front of the eyes of 
the unfortunate citizens. A similar confrontation 
took place for the war photographers. Robert 
Capa, who is a founding member of one of the 
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[16] 15 From R.Capa’s statement on war correspondance. Martin W. Bowman (2013), Air War D-Day: Bloody Beaches  
 Vol. 4, Pen and Sword, p. 71

[17] Please read again footnote no.10

[18] Jean-Paul Sartre (1981), Nausea, Can Yayınları, p. 174

world’s most prestigious subsidiaries, Magnum 
Photos and who has been a correspondent in 
many wars, amongst them La Guerra between 
1936-39 and the Second World War, described 
the trauma of the conveyance of a battlefield 
on a correspondent as follows:

“I would say that the war correspondent 
gets more drinks, more girls, better pay, 
and greater freedom than the soldier, but 
at this stage of the game, having the free-
dom to choose his spot and being allowed 
to be a coward and not be executed for it 
is his torture.” 16

The narration of what was happening on batt-
lefields through documents is one of the impor-
tant traumatic moments of history of narration. 
Prior to this, audio-visual arts such as theater, 
literature, dance, music or directly or indirectly 
“reflected” information by witnesses, began to 
be transmitted visually before sound was re-
corded  for the first time. Until then, the majo-
rity who never had directly, without mediators, 
been face to face with the bloody face of wars 
that erupted, experienced a great social nau-
sea. This is one part of the sense of civilization 
that Huxley originally worked through the cha-
racter of John.17 It is such a nausea that one of 
the most important representatives of the exis-
tentialism of which Kierkegaard lay the founda-
tions, Sartre made it his topic even before the 
Second World War happened.

“We were no more than a heap of anxi-
ous, self-depressed existing beings. The-
re was no one reason for us to be here, 
none of us would have been able to of-
fer such a reason. Everyone who was in 
shame and every existential who had an 
uncertain anxiety felt himself in excess in 
the face of others. Excess.” 18

From the 1930s, photography began to con-
vey the crime and murder stories of its own 
streets to the city dweller. This was perhaps 
a work done to get rid of the traumas for-
med by war photos through familiarization. 
However, in countries such as the United 
States, particularly shook by the Great 
Depression, this type of reporting was an 
invaluable source of sales for newspapers 
and tabloids. In a country founded by im-
migrants, the moment that curiosity and pa-
ranoia began to work on individuals, the ef-
forts to attain information increased but the 
critical sensitivity diminished. Crime pho-
tographs were not only located in the archi-
ves of security forces, but at the same time 

Weegee adıyla tanınan Arthur Fellig’in, Manhattan 
Hell’s Kitchen’da fotoğrafladığı bir suç mahalli, 1940’lar
A crime scene phototgraphed by Arthur Fellig a.k.a. 
Weegee in Hell’s Kichen Manhattan, 1940’s
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[19] The Manhattan Project: Nazi Germany’s nuclear weapons development project, which began in the United States  
 during the Roosevelt period against production, involved research, production, experimentation and information  
 gathering on such weapons between 1942 and 1947. During 50’s in subsequent atomic projects explosion experi- 
 ments have been conducted on soldiers.

[20] 18 M. Merleau-Ponty (1945), Phénoménologie de la Perception, Editions Galimard, p. 220-221

they developed metropolitan culture. Were 
people to get used to nausea the more they 
were exposed to it? Did the big cities start 
to push people to unresponsiveness, stu-
pefication, numbness? The “country of op-
portunity” that could carry out atomic bomb 
experiments on its own soldiers could19, of 
course, use its people as a guinea pig in a 
trial and error method to establish a balan-
ce of power between the state and society.

In those days, Europe began to make sen-
se of the chaos brought about by wars and 
economic collapse with philosophy and art 

and started to perform the autopsy of the 
collapse. Fenomenology, which examines 
experiential processes and perceptions in 
an inductive way, even though it found its 
roots in the beginning of the century it also 
found its comprehensive field of study in 
anxiety and interrogated the antagonisms 
together with similarities. This intellectual 
field, which started with Husserl and beca-
me methodical with Schütz, firstly defined 
man in order to examine the narrative. This 
definition would in the future provide a wide 
range of interrogation space for existentia-
lists as well as play a major role in unders-
tanding transmitting and narrative proces-
ses.

“It is no more natural, and no less con-
ventional, to shout in anger or to kiss 
in love than to call a table ‘a table’. 
Feelings and passional conduct are 
invented like words. Even those whi-
ch, like paternity, seem to be part and 
parcel of the human make-up are in 
reality institutions. It is impossible to 
superimpose on man a lower layer of 
behaviour which one chooses to call 
‘natural’, followed by a manufactured 
cultural or spiritual world. Everything 
is both manufactured and natural in 
man, as it were, in the sense that the-
re is not a word, not a form of beha-
viour which does not owe something 
to purely biological being—and which 
at the same time does not elude the 
simplicity of animal life, and cause for-
ms of vital behaviour to deviate from 
their pre-ordained direction, through a 
sort of leakage and through a genius 
for ambiguity which might serve to de-
fine man.” 20

CBS haber kameramanı ve askerler atom bombası 
deneyini izliyorlar, 22 Nisan 1952
CBS newsreel cameraman and troops watching the ato-
mic bomb test explosion on April 22, 1952
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In the aftermath of the Second World War, 
increasing anti-war sentiment and the 
masses that started gathering in the Uni-
ted States and the United Kingdom aga-
inst nuclear weapons started a youth mo-
vement that influenced the world in the 
60’s. Flower child said they did not want 
anything else but nature, peace and fre-
edom, they lived a bohemian life with al-
cohol, drugs, music and sex. The Hippie 
movement, with all its extremisms and 

counterpoints, actually was a result of 
the psychological and physical violence 
faced after the Industrial Revolution, and 
the long-questioned existential nausea. 
Rapidly spreading around the globe, the 
Hippie movement in an attempt to trans-
form the existantant, managed to produ-
ce a symbol of peace, designed by British 
designer Gerald Holtom in 1958, using 
the semaphore language -mostly used in 
military field- translation of the initials of 
nuclear disarmament initials that could be 
deemed to be an arma of the movement. 
Similarly, the T1 model of Volkswagen -mi-
nivans mostly decorated with Westfalia 
furnishings- beetles, also known as turtles 
in Turkey, one of the most important cul-
tural parts of Nazi Germany, had become 
one of the first symbols to come to mind in 
correlation with the movement.

Volkswagen Type 1 was originally produ-
ced, so that the information could be car-
ried quickly during battle, was easily ac-
cessible to everyone, and could be used 
even in cold weather due to its air cooling 
system, unlike other cars of the period 
with water-cooled motors. The first design 
drafts of the vehicle started with “Chan-
cellor” Adolf Hitler personally appointing 
Ferdinand Porsche in 1934, were drawn 
by Adolf Hitler “the painter” two years ago. 
While at the same time, the “city planner 
and architect” Hitler was working on trans-
formation of Berlin into a world capital, the 
“art historian” Hitler was at his desk ma-
king a list of works of art to be gathered 
from Europe and presented to the Aryan 
race.

Although Hippie culture initially emerged 
as a natural defensive reflex, emerging as 

1969’daki Woodstock festivali hippie kültürünün sim-
gelerinden biri oldu
1969’s Woodstock festival became one of the symbols 
of hippie culture
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[21] 19 S. Žižek’s article with subject Lessons From the “Airpocalypse” on the website www.inthesetimes.com

a counter-stance, the long-lasting inclu-
sion of synthetic drugs that had been in 
diffusion for a long time into this culture, 
both became a working field of power foci 
after the bursting of the long-lived soci-
al nausea turned to lethargy, and due to 
emerging long-term health problems the 
movement began to lose its effect after a 
while. Actions based on collective action 
gradually became individualized and their 
intensity decreased. In this case, the situ-
ation is more than similar to the example 
given by Žižek in explaining why the envi-
ronmentalist movement recently came to 
a different place in the present day than 
when it started:

“Does the predominant ecological 
discourse not address us as a priori 
guilty, indebted to mother nature, un-
der the constant pressure of the eco-
logical superego-agency which add-
resses us in our individualty: ‘What 
did you do today to repay your debt 
to nature? Did you put all newspapers 
into a proper recycle bin? And all the 
bottles of beer or cans of Coke? Did 
you use your car where you could 
have used a bike or some means of 
public transport? Did you use air con-
ditioning instead of just opening wide 
the windows?’ The ideological sta-
kes of such individualization are ea-
sily discernible: I get lost in my own 
self-examination instead of raising 
much more pertinent global questions 
about our entire industrial civilization. 
Plus one should note how this culpa-
bilitization is immediately supplemen-
ted by an easy way out: recycle, buy 
organic food, use renewable energy, 
etc., and you no longer have to feel 

guilty, you can enjoy your life as usu-
al.” 21

The transmission has also become diffe-
rent with the development of the film in-
dustry. The first end result, just as was 
with the photograph, was the documentary 
genre that emerged from the request for 
documentation. The contribution of docu-
mentaries to the formation of cultures and 
the spread of knowledge have been in the 
form of providing unique information about 
places or things that people in different 
corners of the world had never seen or 
profoundly known. This direct transmissi-
on was fictionalized by cinema. With the 
use of semiconductors, computer techno-
logy and electronic devices changed the 
development of both cinema and photog-
raphy. The logic of fiction, which can be 

Nükleer silahsızlanma hareketinin bayrak işaret dilin-
deki N ve D harflerinden oluşan sembolü
N and D letters in semaphore composing the nuclear 
disarmement movement symbol 
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[22] 20 R. Freeman (1990), The Beatles, A Private View, Barnes & Noble, p. 176

distinguished from the facts in a primitive 
and comfortable way, changed over time 
succeeding in influencing at every step the 
people who had never encountered such 
a thing. In this way, when subjects such 
as perception processes, human psycho-
logy and behavioral tendencies, which 
were experimented on extensively during 
the World Wars, were combined with exis-
ting technology, a perception manipulation 
emerged. For example, The Beatles 1965 
Help! album’s cover is as if each one of 
the band members produced letter, using 
the sempaphore language in the nuclear 
disarmament symbol. However, Robert 
Freeman, who took the photographs for 

this album, stated that the idea had come 
from him, but they later improvised beca-
use the positioning of the arms were not 
good during the shooting.22 The resulting 
album cover actually contained NUJV-in 
the copies of the United States, Paul Mc-
Cartney’s left-hand was set to point to the 
logo of the record label Capitol Records 
and as a result NVUJ- nonsensical words 
consistent of these letters were placed.

In short, with one of the most important 
turning points of recent history, World War 
II’s end new narrative techniques develo-
ped through scientific methods, taking ad-
vantage of realism backing the transfer to 
control people who transformed into eco-
nomic wolves, and put into an appropriate 
structure to manipulate, bring to a headlo-
ck or divert the focal point when needed. 
Distortion of reality sometimes could go so 
far that even if the distorted information 
and its true fact had a clear contrast as 
clear as black and white it would go unno-
ticed. The process that started at the mo-
ment when man who progressed from no-
madic life to settled life delegated editorial 
power on first faith, then management and 
information now in modern times matured. 
Management of social consciousness in 
modern times caused by the perception 
created in a planned manner by the ma-
nagement authorities, the tranformation of 
created structures into systems have been 
the main dynamic of the state phenome-
non’s and the infrastructures it comprises 
survival.

“The totality of beliefs and sentiments 
common to average members of a 
society forms a determinate system 
with a life of its own. It can be termed 

NASA’nın Satürn V tipi roketi
NASA’s Saturn V type rocket 



GAME OVER! 67

the collective or common conscious-
ness. Undoubtedly the substratum of 
this consciousness does not consist 
of a single organ. By definition it is 
diffused over society as a whole, but 
nonetheless possesses specific cha-
racteristics that make it a distinctive 
reality. In fact, it is independent of 
the particular conditions in which in-
dividuals find themselves. Individuals 
pass on, but it abides.” 23

While studies in sociology, psychology and 
philosophy have brought progress in one 
direction, they can also have negative con-
sequences, such as Albert Einstein, who 
is nowadays at the basis of many theories 
and known for his research on atomic nuc-
lei and usually with the theory of relativity 
who opened the road for the construction of 
the atomic bomb. On the other hand exact-
ly to the contrary, Polish descended Werh-
ner Von Braun, who invented the V2 rocket 
for Nazi Germany, started working for the 
United States after the war and conceived 
the Saturn V rocket that was developed by 
NASA and used between 1967-73.

The visual revolution, in addition to the 
differentiation of the perceptual process, 
also revealed new methods of influence. 
The power of the cinema was great; it 
could both convey the desired message as 
requested, and it was able to do it at the 
same quality and every time in the same 
way - as recorded - and strengthened the 
ideological emphasis by creating enterta-
inment and occupation, supporting the en-
tertainment culture, over the created pub-
lic figures. But these functions could only 
be carried out - not taking into account 
the tabloid press had outside of the movie 

theaters - in the ratio the movie theaters 
were able to pull people into the theaters. 
However, the widespread use of televi-
sion brought the process to a point that 
was unimaginable. In the beginning, this 
new device was taking up a lot of space, 
it was heavy and it was so expensive that 
not everyone could afford it. With these 
problems resolved the television became 
an indispensable part of houses in a very 
short time. This device maybe was not as 
glamorous as a movie screen, but it remo-
ved the disadvantages of the cinema and 
provided advantages. First of all it was not 
as far away as a movie theater and could 
easily be turned on and off when wanted. 
Even though not at first, there were many 
channels which gave the audience more 
choice than movie theaters. But the most 
important feature was that it was a dire-
ct source of information. If desired, news 
or entertainment programs could be easily 
watched. The right to choose was in with 
the audience and only the audience; or so 
it seemed. Moreover, because the person 
who was in front of the television would 
mostly be alone, so could watch the prog-
ram he wanted as he wanted the strange, 
objectionable, meaningless, faulty, good, 
right, beautiful etc., away from common 
values.

Certainly the producers, the state and the 
managment level were aware of this. Be-
fore computers, smartphones, and the in-
ternet, the most important media element 
that managed perception was the televisi-
on. Nevertheless, in order for the authority 
to reach full efficiency, it was necessary to 
bring together the organs scattered around 
in different places and create its own Fran-
kenstein monster.

[23] E. Durkheim (1984), The Division of Labour in Society, The Macmillan Press,  p. 38-39
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[24] 22 Chorus of Alice Cooper’s  Feed My Frankenstein song from the 1991 Hey Stoopid album.

[25] In J. Cooper and G. Cooper’s 2002 issue of “The Subconscious Motivation: Reconsideration,” article published in  
 Applied Social Psychology Newspaper, in an episode of The Simpsons, frames that spelled the word “thirsty” or with  
 a can of Coca-Cola were added in excess and that they were observing that this was effective in making the viewers  
 feel thirsty. This technique is also known as the 25th frame technique.

Feed My Frankenstein
Although the narration and transmission ap-
peared in different forms, the communities 
eventually witnessed that these two came 
together and melted in each other. The pro-
cess that started off orally and progressed 
with painting, writing, music, sculpture and 
generally all kinds of artistic creation, as off 
the 20th century started to take place not 
only as a means of transmission but also a 
means of control.

Authority thus established its own sparkling 
playground, legitimizing the monster created 
by the intertwined narration and transmission 
paths that were dissolved in each other. The 
cumbersome but very influential structure of 
capitalism-based perceptionism turned into a 
drama queen, forced its potential disciples to 
always worship it, trying to draw and keep 
them into the system it created.

Feed my Frankenstein  
Meet my libido  
He’s a psycho  
Feed my Frankenstein  
Hungry for love  
And it’s feeding time 24

However, civil technological developments 
changed human habits, and just as vacci-
nes strengthen the immune system against 
illnesses and thus protects it, they became 
less effective, less surprising. At first video 
games served the purpose of testing the 
structure and boundaries of computers later 
on were among the main sales strategies to 
ensure the spreading of the computer culture 
- especially with the major effect of cheaper 
prices due to decreasing cost through serial 

production - in the period between the late 
‘80s and early ‘ 90s.

The increase in computers prepared the wor-
ld for a whole new technological age. Now 
everything from banking to shopping, from 
accounting, to sports betting would be done 
through computers and a time-saving, smo-
oth and error free system would be created. 
Nevertheless, in order for this to be fully rea-
lized it was necessary to spread the internet, 
which was created as a military technology in 
the 70s, and the parts produced by proces-
sing new materials.

As a result, computers and computer sys-
tems - before smart phones are introduced 
into our lives - being used by everyone diffe-
rentiated the interaction and the place of ex-
perience in the learning process. Thus, even 
an ordinary computer user could be instru-
cted in a certain way and even by teaching 
desired information in the desired way could 
be achieved.

Video games were aimed at reaching up for 
more people, to appeal to new communities 
in early days, with constantly evolving and 
developing new levels of difficulty to defeat 
the player. In those times the games were 
really just games and for fun. Still, some of 
the experiments were done on these types of 
games just like the extra frame technique25 
in cinema.

Because the games were fun and kept the 
player’s mind away from the increasingly 
tiring complexity of daily life, because they 
promised a comfort zone to people they be-
came more common amongst younger pe-
ople and because experiential learning was 
more effective than the traditional learning 
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[26] Carmack who also owns a company named Armadillo Airspace is at the same time a Space Engineer. He continues  
 his work on artifical reality.

[27] Newell later realized the importance of this industry, left Microsoft and established Valve Software in 1996. This  
 company soon became one of the world’s most important game companies and then became the biggest company  
 in this area by establishing the online game platform Steam.

method, the subject matters could take hold 
of the players more effectively. People who 
were already willing to be a part of the rea-
lity that the game offered started to play and 
were becoming part of an even more unique 
experience in the artificial world with their 
urge of curiosity and exploration. Thus, as 
the experience increased, so did the influ-
ence of the games on the players. Such a 
game could support violence and war and 
potentially put young people’s subconscious 
minds in this direction or, on the contrary, 
impose anti-war ideas. For example, two ga-
mes that were launched in the United States 
in 1993 had a great contrast to their style, 

even though they used a similar platform as 
narrative language.

The first of these was a battle simulation 
that was produced by id Software that has 
a plot based on near future on Mars, desig-
ned by John Romero and programmed by 
John Carmack26. When Doom emerged, it 
led to great reaction and it was argued that 
it would have a negative effect on young pe-
ople. But the software company succeeded 
in getting away from all these charges. The 
game, despite the violence it contained and 
the execessive bloodshed never seen befo-
re - this was also influenced by the produ-
cers’ use of an advertising strategy beyond 
its time - became uploaded on a majority of 
the computers around the world in only a 
few years. This number was even more than 
the sold copies of Windows 95. For this re-
ason, Bill Gates had thought of buying the 
game’s production company, but later built 
an additional department within the Micro-
soft to adapt the game to Windows 95 under 
the leadership of Gabe Newell27. However, 
the real success of the game came in 1997 
with a special version named Marine Doom. 
This game, specially developed for the Uni-
ted States Army, was never part of military 
training as a formal simulation but Marine 
Commander of the time, General Charles C. 
Krulak argued that video games were an ef-
fective way to be considered a military thin-
king and decision-making exercise. Even 
though the effects of video games did not 
lead to a complete learning or comprehensi-
on, they were helping this process. In 2005, 
a battle training simulation was produced by 
Destineer Studios for the training of the mi-
litary team of shooters, later on to be laun-
ched into the market under the name Close 
Combat: First to Fight.

Yakın Çatışma: İlk Savaşçı, 2005
Close Combat: First to Fight, 2005
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[28] Lyrics composed for the game Cannon Fodder.

[29] Massachusetts Institute of Technology

[30] The character’s name derives from the definition of government man.

The other game that was released to the 
market in December of 1993 was Cannon 
Fodder designed by Jon Hare and prog-
rammed by Jools Janeson of Sensible 
Software. The game had a very different point 
of view compared to its contemporary, Doom. 
The box depicted a red poppy that resembled 
a bullet wound and actually had a bullet core 
in the middle. The subject of Cannon Fodder 
was the destruction created by player-dri-
ven soldiers entering the enemy base in the 
name of freedom, contained many anti-war 
elements. For example, the lyrics of the reg-
gae-style song composed for the game were 
quite ironic. Later on the song had an absurd 
video clip, just as if it had come out of Boris 
Vian’s Squaring for All.

War! Never been so much fun!  
War! Never been so much fun!  
Go to your brother  
Kill him with your gun  
Leave him dying in his uniform  
Dying in the sun   
War! Never been so much fun! 28

Gabe Newell’s Valve Software launched in 
1999 a first person shooter game played, just 
like Doom, through the character’s eyes. The 
game with a science-fiction atmosphere told 
the story of what happened to Gordon Fre-
eman, a physics theorist graduate of MIT29 , 
after the research he was part of in a fictio-
nal research facility in New Mexico went bad. 
Shortly after the Half-Life launch, the gamep-
lay dynamics and the high quality graphics 
for its period, gained important ground in the 
game world. But the real success of the game 
was the story and the way its been told this 
story on such a structure. The main characters 
had detailed life stories similar to a novel and 
as the game progressed, the players witnes-

sed through these characters what went on in 
the secret Black Mesa facility. Such an expe-
rience created a trait beyond its time, libera-
ting the game from the ordinary and turning it 
into an interactive narrative by itself. On the 
other hand, the screenwriters had masterfully 
arranged the event pattern. While the hero of 
the game, Freeman, did not say a single word 
throughout the script, the side characters 
became the determinants of what they were 
doing and in fact the player was being pre-
pared for the narrative to be conveyed. The 
most important side character amongst them 
was G-Man30, with his blue suit, white shirt, 
red tie and a briefcase he held in his hand 
who obviously was working for the state. At 
the end of the game, this character confron-
ted the player and offered to work for some of 
his “customers”. If the proposal was accepted, 
the game ended with a letter stating that our 
character was waiting outside the space time 
for the next task; but if the offer was rejected, 
G-Man teleported Freeman into the middle of 
a war that he would never win. This bizarre-lo-
oking man, about whose identity the software 
company never gave any information during 
or after the game, was later found by players 
to actually confront the hero in many instan-
ces in the story. While Freeman was attemp-
ting to escape from Black Mesa after the ac-
cident, G-Man was negotiating with people a 
little beyond the map or in a house window, 
on a road passing by in a vehicle, even on 
planets of other dimensions of extraterrestri-
al life, moving at a speed against the laws of 
physic and watching the hero. When looked 
at it from this point of view, it turned out that 
the character following Freeman throughout 
the whole game actually had prepared him for 
something from the start and by appearing at 
the right place at the right time, made him part 
of a script that he had fictionalized.
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[31] Please read footnote no. 34. Thus, by giving a footnote to the future, this book is also distorting the chain of percep- 
 tion of the reader.

The G-Man character had come to have such 
an important role in the script of the game that 
he turned into a secret waiting to be unraveled 
in the culture created by Half-Life, and many 
different theories had been suggested about 
who he really was. This, of course was largely 
due to the success of the game’s narrative and 
the fact that the characters were as realistic as 
the story arc. His devotion to power, his chan-
ging the system for his own purposes, his using 
the people and creatures around him without 
their knowledge, basically him trying to survive 
by only serving his own interests are the ideal 
characteristics that the economic man tries to 
possess as he transforms into a wolf. He is both 
a slave to power and its master within his own 
borders. More precisely, he accepted to enter 
the command of his mysterious customers in 
order to be the god of the area of his reach. He 

does not have any weapons directly, but it is as 
if all the weapons entered his service. The pla-
yer starts to play with the awareness that this is 
a game, but the G-Man goes beyond the per-
ception range of the player and creates a game 
in the game. The Frankenstein monster of the 
man in the navy blue suit is Freeman, whom he 
has turned into the desperate guinea pig of his 
own experiments by dragging him step by step 
into obligation from the beginning of the game, 
destroying his free will.31 At the end of the game 
when G-Man asks the character to work for 
him, control passes to the player again. But at 
this exact point as the player grasps everything, 
even though he feels deceived it is more or less 
certain which choice he will make. Because of 
this trick that the game has made at the end 
of the game the player’s mind is irritated, first 
letting him - even directing him to - identify him-

Distopik Half-Life evreninin işgalcileri, Combine askerleri, Half-Life 2 (2004)
Invaders of the distopic Half-Life universe, Combine soldiers, Half-Life 2 (2004)
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[32] From G-Man’s opening speach in Half-Life 2 that was launched in 2004.

self with the hero and drawing it to the third and 
deepest layer of his designed trap, then stun-
ning him through this empathy. The sequel to 
the game in 2004 starts in such a desperate 
atmosphere that G-Man is now playing his car-
ds more openly. However, in some places of his 
opening speach, he hesitates. There are still 
things he hides, plans he hasn’t realized yet.

“Rise and shine, Mister Freeman. Rise 
and... shine. Not that I... wish to imp-
ly you have been sleeping on the job. 
No one is more deserving of a rest, 
and all the effort in the world would 
have gone to waste until... well, let’s 
just say your hour has... come again.  
 
The right man in the wrong place can 
make all the difference in the world. So, 
wake up, Mister Freeman. Wake up and... 
smell the ashes...” 32

As off the beginning of the 21st century, it was 
realized that games were a medium for story-
telling and other games which moved through 
the story, influenced the the player through at-
mosphere and reality that was created, started 
emerging. Some of them were so skillfully sc-
ripted that they were adapted to movies without 
touching the general structure. However, the 
structure of the cinema based on static narra-
tion and not possessing different possibilities 
could not convey the inner dynamism of a prog-
ressive electoral whole as the criterial decision 
method of the games and the adaptations of 
the films of the games could never be effective 
at the same level even on a person who had 
never played before. Nevertheless, the games 
have enabled us to question the important con-
cept of understanding the changing perception 
structure of our time and defining what reality 
is: hyperreality.
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Protestolarda birçok genç polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetti, 2013
During the protests, lots of young people lost their lives as a consequence of police violence, 2013
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[33] Translated from Latin meaning “The die is cast”, it was uttered by Julius Caesar as he crossed the Rubicon river  
 near Roma, meaning events are passed the point of no return. In the year 49 B.C. Caesar, defied the senate and  
 walked on Rome with his legions.

[34] G. Deleuze & F. Guattari (1990), Capitalism and Schizophrenia: A Thousand Plateaus, Bağlam Yayınları, p. 25

Alea Iacta Est33

Today’s world has become a place where the 
boundaries of reality and fiction are now be-
ginning to separate with a fine line. Unfortu-
nately, contemporary economics theory that 
the person with rational and complete know-
ledge will exist in all homogeneous societies 
is not valid. For this reason, people who dif-
fer in their level of knowledge based on many 
different reasons (age, geography, cultural 
background, gender, etc.) are open targets 
to ideological exploitation for these reasons; 
the one with the informational superiority can 
easily exploit the one who has a lack of infor-
mation. Moreover, if a person with insufficient 
knowledge suffers a similar complience as 
that of a caveman who does not know how 
lightning forms and assigns a superior mea-
ning to it, he can accept the superiority of the 
other and lose the chance of becoming aware 
of the exploitation. The power of the media, 
which is the easiest area of this kind of exp-
loitation today, is the control of the perception 
of reality.

Control creates a great dilemma for the state. 
This concept can be thought of as the primary 
means by which the state can function in a 
systematic manner. The criminal system for 
example could in established communities 
provide for crime to be prevented before it oc-
curres as a significant reason for deterrence. 
However, when it is supported by justice in 
the long run, this system will begin to lose its 
necessity or even completely disappear in the 
ideal society model.

On the other hand, the state also wants to 
protect its legitimacy by taking control of thin-
gs that might be against it. But the desire of 

thought control and free will for this reason 
makes it a repressive element. Whereas the 
opposition creates the basic dynamics that 
enable the democratic system to sustain itself 
by expressing dissatisfaction and bringing 
forward solutions to the problems it believes 
to exist.

Democracy in its principle of function, allows 
the government to coexist only with its oppo-
sition. Otherwise, the rule of a supreme opi-
nion will emerge, the governing power will 
move away from criticality and eventually the-
re will be a state of tyranny unimportant of 
which view it is. The opposition has therefore 
always undertaken the task of ensuring so-
cial balance by supervising, warning and, if 
necessary, standing against the government. 
Two of the most important philosophers of the 
20th century, Gilles Deleuze and Felix Guat-
tari, in the second episode of Capitalism and 
Schizophrenia, A thousand Plateaus, define 
the phenomenon of the state in established 
communities in terms of control in the fol-
lowing way:

“Either it uses police officers and jailers 
in place of warriors, has no arms and no 
need of them, operates by immediate, 
magical capture, “seizes” and “binds,” 
preventing all combat or, the State acqu-
ires an army, but in a way that presup-
poses a juridical integration of war and 
the organization of a military function.” 34

Nowadays, state structuring has experienced 
three major traumas of the process of diffe-
rentiating perceptions during and after the 
sovereignty of the economic systems and the 
aftermath of the transition to settled life, and 
has often wrapped its bloody hands on the th-
roat of the society in order to retain the struc-
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ture it built however crooked. The information 
gap created around the world, the efforts to 
steer it at an advanced level, and the ideal of 
uniformity have been tried in different forms in 
different periods of history, and have laid the 
groundwork for the states to be able to utilize 
power by themselves independently from the 
society. The main reason why the extreme 
nationalist and fascist views rising during the 
Second World War are rebounding nowadays 
can be summarized by the lack of informa-
tion and the destroyed local culture. Here, 
culture should be considered as a whole with 

subcultures, historical past, traditions, ethics, 
beliefs, intellectual and artistic creations, etc.

On the other hand, despite the technological 
progress that facilitate access to information, 
it is necessary to have a knowledge in this 
regard in order to be able to decide which in-
formation is correct and which is wrong. This 
can be referred to as a spiral because in or-
der to acheve knowledge, knowledge needs 
to be achieved. Afterall, this is the state that 
desires control, that is the greatest leverage 
in our day.

Özetle kapitalizm: çalış, satın al, tüket, öl   
Capitalism in a nutshell: work, buy, consume, die
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[35] J. Baudrillard (1998), Simulacra and Simulation, Dokuz Eylül Yayınları, s. 13-14

In that case, what should this system in whi-
ch it is difficult to achieve truth and knowledge, 
considered as? This frame which is designed 
as a reality, which harbours obstacles in itself 
and is able to change its approach and method 
for a certain purpose according to the structure 
of the society, intervenes in the perception of 
the society, and therefore of the individual. In 
other words, this phenomenon, just like a vi-
deo game, with its own adaptation mechanism, 
utilizing technology and human psychology to 
create a virtual sense of reality, is a new secon-
dary and claiming to be more realistic form on 
existing reality.

This hyperreality creates a hideout area similar 
to what the iconoclasts actually do when they 
crush icons into pieces, rather than the idea 
that these images which are actually sancti-
fied, go beyond the sacred, and hide that they 
are not in fact in any way sacred. According to 
Baudrillard, this hyperreality simulation is the 
simulacrum of the hyperreality domain, and the 
mediators that manipulate it are the simulators.

“It is the generation by models of a real 
without origin or reality: a hyperreal. (...) It 
is the real, and not the map, whose vesti-
ges subsist here and there, in the deserts 
which are no longer those of the Empire, 
but our own. The desert of the real itself. 
 
In fact, even inverted, the fable is useless. 
Perhaps only the allegory of the Empire 
remains. For it is with the same Imperi-
alism that present-day simulators try to 
make the real, all the real, coincide with 
their simulation models.” 35

However, despite the efforts to control, to keep 
ignorant, keep indifferent societies ripe to reac-
tions started by intellectuals and educated pe-

ople, or those who resist by not acknowledging 
the pressures that disturb by only being pre-
sent. Because if dissatisfaction is not remedied 
or if not tried to be remedied, it will somehow 
lead to opposition.

The year 2013 was the scene of such a pro-
test for Turkey. A group of people who heard 
that work on the Cannoneer Barracks Project, 
that was willed to be built in Taksim Gezi Park, 
wanted to wait in the park in the last days of 
May and prevent the cutting of trees. On the 
evening of May 27, the group of about 50 pe-
ople who came to the park could not prevent 
the uprooting of five trees but that night they 
stood guard by pitching tents in the park. Later 
the group was surrounded by security forces. 
The demonstrators, who did not take any ac-
tion except to sit in the park, were confronted 
with a control mechanism, with state authority. 
The next day passed quietly. The crowd that 
gathered in the park continued their protest un-
der the blockade of crowded security forces. 
There were even those who read books to the 
policemen in their uniforms, protective gear, 
shields, helmets and canes who stood ready to 
move at a moment’s notice.

At the end of two days, on the morning of May 
29, the protest was interfered with disproporti-
onate force; the tents were removed. Then the 
demolition work resumed. That is the moment 
when everything started, the protest received 
attention from a wide range of maasses, from 
NGOs to political parties and different sections 
of the society. The protest, which started in 
Gezi Park, turned into an expression of general 
dissatisfaction, the dice were cast. The same 
night, the park began to host more protestors. 
Demolition stopped once more. But the next 
day security forces intervened in the park once 
more. This one was even more violent than the 
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[36] A.Camus (1997) The Myth of Sisyphus, Can Yayınları, p. 22

one before. Nonetheless, participation conti-
nued to increase. Particularly young people 
participated intensively in the protest, but there 
were people from all walks of life and different 
age groups in the park.

On May 31, the Istanbul 6th Administrative 
Court adopted a stay of execution and refu-
sed the construction of the Topçu Barracks in 
Taksim Gezi Park. The protest was success-
ful, construction had stopped. However, the 
protests were not limited to this. Because the 
issue was no longer the barracks to be built 
in Gezi Park. It was the belief that the country 
was governed by an outdated mindset that pre-
ferred concrete over wood, repressive control 
over education, uniformity over free thinking 

and the reaction against it had come to a state 
where it could no longer be suppressed. The 
events in Gezi Park were the moment the cha-
ins broke loose and the trees that wanted to 
be removed from there had become the sym-
bol of resistance. Because as Camus, one of 
the most important figures of existentialism, 
had stated, deep emotions as big works were 
always more meaningful than they were cons-
ciously conveying.36 This important message of 
the people was perceived by the government 
as a threat rather than a quest for a right. For 
this reason, the ruling party targeted an unde-
niable segment of the society, mainly the main 
opposition party, and these people who were 
using their democratic protest rights were ac-
cused of treason, detained, and questioned.

Protestocular biber gazına karşı önlemlerini gaz maskeleri ve baretlerle aldılar, 2013
Protesters secured themselves with gas masks and hard hats against tear gas, 2013
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[37] A 5 ton-weight armored vehicle used by the security forces, named after the initials of the Vehicle For Intervening  
 In Societal Events, and with a strong ball on top throwing pressurized water.

On the 1st day of June, the protests conti-
nued and police stopped demonstrators in 
Besiktas with TOMA’s37 using water cannons 
and tear gas. Later, with the main opposi-
tion party leader’s request and within the 
knowledge of the prime minister at the time 
the security forces were withdrawn and the 
protestors proceeded to Taksim Square for 
the rally to be held. At the same time pro-
tests were held in many cities of the country. 
The demonstrations in Gezi Park continued 
for a while in and around the park. Barri-
cades were built near the park and on the 
roads to Taksim Square; in this area thou-
gh everyone was in solidarity as much as 
possible. Medication and first-aid equipment 
were provided for victims of the interven-
tion, those affected by tear gas, and food 
for the hungry. There were those who sent 

pies with the youngsters of the neighborho-
od they baked at home because they could 
not come to the park themselves and also 
those who after working office hours rushed 
to Taksim at night. There was also a library 
in the park. Everyone donated books and 
anyone could take and read any book they 
wanted. The streets filled with colorful graf-
fiti and slogans. Despite the bans most of-
ten brought to social media, people in the 
park, on the streets, in the houses, on mo-
bile phones, computers and smart devices 
somehow published protest-oriented shares 
and performed through civilian correspon-
dence what the media couldn’t. There were 
also those supported the protests by turning 
their lights on and off in their homes every 
evening, making noise with pots and pans, 
stopping their cars in the middle of the road 

Carlos Latuff, Demokrasi, 2013
Carlos Latuff, Democracy, 2013
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[38] In Sir Isaac Newton’s book Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philo- 
 sophy) published in July 5, 1687 the Third Law of Motion is as follows: When one body exerts a force on a second  
 body, the second body simultaneously exerts a force equal in magnitude and opposite in direction on the first body.

and tooting their horns. The park had be-
gun to become in just a few days a small 
utopia of thousands of people from different 
political or religious views, different ethnic 
backgrounds, different educational levels, 
different sexual identities, and that despite 
the police helicopters constantly passing 
overhead, police officers with tear gas wai-
ting around every corner and TOMA blocka-
des. In the 80s, when people were shooting 
each other in the middle of a street in poli-
tical events, right and left-wing groups were 
now shouting slogans together. No one was 
excluded because of their sexual identity, or 
their ethnicity. The supreme monument of 
this utopia was the Atatürk Cultural Center 
which had been evacuated in 2008 for re-
novation purposes but later nothing was re-
novated. The front of the building was filled 
with the banners of political groups, NGO’s 
and football supporter groups participating 
in the protest.

However, in the evening of June 15, the de-
monstrators in the park were evacuated by 
the violent intervention of the security for-
ces, the tents were removed, the library was 
demolished, the park and the square were 
closed. That night, countless tear gas canis-
ters and tons of water were used against the 
protesters. The security forces had cleansed 
Taksim and its surroundings from the people 
and put it under “security”. In the following 
days the protests spread to different parts 
of the city. On the streets, protesters and 
police came face to face many times. While 
all this was happening, there was not much 
news except the news of the group that set 
up tents in the park in the first days in the 
mainstream media unlike the world press. 
Already, the perception policy that was car-
ried out from the first day was also in this 

direction. Initially the protests were tried to 
be shown as insignificant but after the situ-
ation became impossible to be covered up, 
the attitude of the government became tou-
gh enough to confront one part of the people 
with the other. This was in fact sufficient to 
justify the reasons underlying the protests. 
Therefore, the Gezi Park Protests became 
a social movement of a likeness never seen 
before in political history of the country.

The summer of 2013 in the name of Tur-
key’s political history, beared witness to all 
that has been described since the beginning 
of this article; how changing human tenden-
cies, the binding structure of the state and 
the control phenomenon, the effectiveness 
of social movements, the differentiated nar-
rative deflecting information and simulation 
try to direct perception. All that remained 
was the evidence of gas canisters, tear gas, 
TOMA’s, injured or dead people as a result of 
the disproportianate violence adopted aga-
inst the protesters, arrests over social media 
shares, people losing their jobs, artist trying 
to be disreputated, doctors who adhered to 
their Hippocratic oaths and intervened to the 
needy being removed from office, even what 
clergymen experienced facing exile beca-
use they denied allegations of the mainst-
ream media that protestors had consumed 
alcohol in a mosque, the history of how a 
protest that started out in the form of civil 
disobedience, shook a political power that 
suffocated people and under what circums-
tances a society can come together. The 
protests that started in Taksim Gezi Park 
were the most tangible evidence that the the 
generation of ‘68 did not fail, that against all 
efforts a society cannot be completely apo-
litizied and that Newton’s Third Law of Moti-
on38 also applied on communities.
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Öykü Eras’ın objektifinden Tülin Onat’ın tanıklığına Sinan Eren Erk’in tanıklığı, 2017
Sinan Eren Erk’s witnessing to Tülin Onat’s witnessing through the lens of Öykü Eras, 2017
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The End of the Game
Transmission processes, of course, turned into 
the most important storytelling channel of our 
day under the guidance of the media through 
structures open to inducement. Whereas art, 
with the function of representing it took on for 
ages, has reflected the enlightenment it has 
emerged from and is still continuing to refle-
ct. The artist, not smashed under the claw of a 
certain ideology - which is one of the most cri-
ticized aspects of contemporary art - kneaded 
with an art perception that has a critical view 
in itself, naturally will not stop from expressing 
his/her social sensitivity. Tülin Onat had exactly 
such a sensitivity when preparing this exhibiti-
on. The artist who was exposed to intense tear 
gas during the Gezi Park protests in 2013, still 
has a recurrent wound in her trachea. For this 
reason, the stories of those who were injured 
and lost their lives during the protests affected 
her more deeply.

Onat actually wanted to work on the Gezi Park 
protests for a long time, but she was waiting 
for the right time to come and to get rid of the 
mental and physical residues of 2013. Since I 
met her, she has not been watching television 
for a long time and read the news not from the 
newspapers, but from the internet pages she 
followed. “I got tired of the competition prog-
rams on the TVs,” she said. “They just keep us 
busy and disoriented.” Because she was awa-
re that there was something in the background; 
social oppression and anxiety grew day by day 
and she could not focus on anything other than 
that. While once she enthusiastically kept on 
doing what she loved most, staying up all ni-
ght in her studio even forgetting to eat from 
time to time, the source of her insomnia and 
forgetting to eat was her deep concern in the 

heart, especially after the 15th of July coup 
attempt. Although she continued to search for 
the exit in art, painting, canvas, and painting, 
as she did winning over each obstacle in her 
life, everytime I went to visit her in her studio, 
I could realize that the smile was getting more 
and more wiped off her face like someone who 
could not get a taste from anything they ate. 
Our converstations were anyways not about 
art but more about worry, desparation and the 
sediment that kept on accumulating in her. One 
day, even before she created these peices, she 
said that even the city she lived in had changed 
so much both architecturally and culturally that 
it became unrecognizable. She was aware of 
the sediments accumulating in her but belie-
ved that this period beginning from the Gezi 
Park Protest, an important milestone for her as 
well as many others, would prepare the correct 
ground for what she was going to tell. Excitedly 
she said “I can not keep these things in me; if I 
do not paint these paintings, I could die. “ Her 
face that lit up was buried back in the dark at 
the same instance.

This sentence of hers went around in my mind. 
Even though I knew what an emotional person 
she was, it was a heavy sentence even for her. 
Tülin Onat’s art is based on a spiritual basis. 
Every painting, every piece, every layer on the 
canvas has a counterpart in her life. The color 
of distress is different from happiness, the color 
of the color of sadness is far from hope, the 
color of wisdom, the color of enlightenment, 
the air, the water, nature always drip through 
Onat’s soul’s filter with their own characters 
onto the canvas. Some might think of it as a 
romance behind times but art, having created 
an imaginary sky while cruising at romantici-
sim’s manic edges will fall into her painting like 
a star. Therefore whenever she starts a new 
piece or reads a sentence she wrote off the no-
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tebook she always carries with her, everything 
is actually already complete and she somehow 
reflects this excitement onto you. But for the 
first time since we met, I have been seeing her 
so full and heavy. But I was also aware that this 
was a good sign. Because she was not the kind 
of person to accept a defeat at any moment in 
life and she absolutely would respond; I could 
feel it.

So I was quietly focused on my own work, con-
csious of her waiting for the right time to reveal 
her artistic creations as she always did, I con-
tinued my daily life and we did not communi-
cate for a while. But only a few days later she 
phoned around lunchtime and said she wanted 
to talk to me. Her voice was excited again, like 

that day. Soon I went to her studio. She already 
had started to work.

I could not hide my astonishment when she 
showed me the first pieces of the series. The lar-
ge canvases that had barely found their neces-
sary spaces even in the massive exhibition hall 
of the National Gallery in Albania were gone, a 
few small canvases had replaced them. My as-
tonishment must have reflected on my face for 
before I could ask nything she said to me “As I 
stifled, the canvases stifled,”; “Like all of us, my 
paintings are trapped in tiny spaces with suffo-
cation.”. On the other hand, these new pieces 
- not taking into account counting a few pieces 
that look like her figurative output years - did not 
at all look like her previous works. This time she 

Tülin Onat ve Bedri Baykam, Onat’ın atölyesinde, 2017
Tülin Onat and Bedri Baykam in Onat’s studio, 2017
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created collages and all of these collages came 
out of photographs she had taken herself, each 
of which was a separate story in its own. Then 
she told me to wait and came back with a rag 
doll in her hand. While working on the exhibition, 
one night she had sewn this doll that had a fe-
male face on one side and a male on the other. 
Then she pointed to a girl in a yellow dress on 
a canvas and said she also was a doll; a friend 
of hers had found it in a toyshop in Berlin and 
bought it. When she had added the photograph 
of her daughter Ekin to these two dolls the three 
dolls had created three sizes, three different ex-
tensions of the view. She was questioning the 
fictional, the hyperreality and the reality through 
these three images as an artist, a woman and 
a mother. She had witnessed important events 
in Turkey’s recent history, but this time around, 
the Gezi Park protests were like none other. In 
other periods she had created illusions through 
depth and space, always played with light and 
shadow, creating an impossible three-dimensi-
onal space on the canvas. Now she added a 
concrete plane of meaning to it, and for the first 
time, was beginning to describe her ideas, uto-
pias and dystopias with such a chaotic lucidity. 
This situation, after I pulled away from my mo-
mentary astonishment, encouraged me.

At each of our meetings on the next days she 
told me about the testimonies that would come 
to life in her works. How she became excited 
when she saw the front facade of the Atatürk 
Cultural Center decorated with banners during 
the Gezi process and how that moment beca-
me deeply engraved in her, how she followed 
the protests night after night on social media 
lacking sleep, how she felt like dying when she 
inhaled the gas that caused the wound in her 
throat, the great hope in her, that big yearning 
she felt for democracy and justice. Onat, in front 
of my eyes was taking out her entrapped pro-

jections from Frankenstein’s monster that was 
created by the askew perception under the gu-
idance of the authorities, which stuck like a si-
ckening illness to the society she was living in, 
she was challenging everything, the perception 
distorted with her testimony’s power, the supp-
ression of the right to live. Everything that Tülin 
Onat had been accumulating inside of her sin-
ce the Gezi protests were emerging at exactly 
the right time. The chain had been broken, the 
game was now over.

This exhibition is a milestone in which Tülin 
Onat’s testimony meets with its audience dire-
ctly and at the same time one of the most impor-
tant political events of the recent period is pro-
cessed with artistic sensitivity. In this way each 
piece, as much as they are within themselves 
singular documents of an important moment 
born from their combination with the images of 
the artist’s memory, becomes a part of a social 
memory with different colors, different figures 
and different spaces similar to the protesters 
in Gezi Park, allowing a different reading when 
supervened back to back. The artist creates not 
only an individual but also a societal breathing 
space at the distinction of this important path 
of her personal history and then presents the 
audience through the canvas how this area gra-
dually wanes and how it becomes increasingly 
difficult to breathe. Thus, the image breaks the 
usual perception and reflects the viewer’s being 
caught in a trap, helplessness and rush back 
to the viewer. The artist uses art there like a 
Pandora’s box to show that there is still hope. 
Because this is the most effective way to take 
a stand against an order that shows death to 
persuade for anguish.

İstanbul, August 2017
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105. Tual üzerine kolaj, 40x40 cm, 2017
Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 40x40 cm, 2017
Collage on canvas
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38. Tual üzerine kolaj, 30x30 cm, 2017
Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 30x30 cm, 2017
Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 40x40 cm, 2017

Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 30x30 cm, 2017
Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 40x40 cm, 2017
Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 24x12 cm, 2017
Collage on canvas
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33.Tual üzerine kolaj, 40x40 cm, 2017
Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 30x30 cm, 2017
Collage on canvas
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65. Tual üzerine kolaj, 30x30 cm, 2017
Collage on canvas
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Tual üzerine kolaj, 24x12 cm, 2017
Collage on canvas

Sağ sayfa Right page:
5. Tual üzerine akrilik, 120x90 cm, 2017
Acrylic on canvas

2013
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110. Tual üzerine akrilik, 80x80 cm, 2017
Acrylic on canvas

Sağ sayfa Right page:
2. Tual üzerine akrilik, 120x90 cm, 2017
Acrylic on canvas
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3. Tual üzerine akrilik, 120x90 cm, 2017
Acrylic on canvas
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4. Tual üzerine akrilik, 120x90 cm, 2017
Acrylic on canvas
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1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka-
demisi Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. 
1973’de Avusturya Hükûmet Bursuyla Salzburg Yaz 
Akademisi’ne gitti. 1987’de Hasan Yelmen’le birlikte 
kurdukları Derimod Kültür Merkezi’nde Türkiye için 
çok önemli birçok serginin tasarımını üstlendi. Kitap 
ve kataloglar hazırladı, retrospektif sergiler düzen-
ledi. 1983 yılında öğretim görevlisi olduğu Marmara 
Üniversitesi’nden “Sanatta Yeterlik” aldı. 1990’da 
doçent, 2000’de profesör oldu. Sanatçı, yurt içinde 
ve yurt dışında 200’ün üzerinde karma sergiye ve 
birçok uluslararası fuara katıldı. Türkiye Cumhuriyeti 
kuruluşunun 85. ve 90. yıllarında “Cumhuriyet Sergi-
leri”nde eserleri yer aldı. Eserleri özel koleksiyonlar-
da ve müzelerde yer alma tadır. İstanbul’da yaşamı-
na devem eden sanatçı, atölyesinde çalışmalarına 
devam etmektedir.

Kişisel Sergileri
1980 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1981 Resim ve Heykel Müzesi, İzmir
1981 Turkuvaz Sanat Galerisi, Ankara
1981 100. Yıl Sanat Galerisi, Tekirdağ
1983 Galeri Baraz, İstanbul
1983 Caddebostan Güzel Sanatlar Galerisi, 
 İstanbul
1984 Kibele Sanat Galerisi, Ankara
1984 Atatürk Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, 
 İstanbul
1984 Sabancı Holding Kültür Sitesi, Adana
1985 Akbank Sanat Galerisi, Bursa
1985 Akbank Sanat Galerisi, Eskişehir
1987 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1991 Mine Sanat Galerisi, İstanbul
1992 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi,  
 İstanbul
1993 Kemal Satır Sanat Galerisi, Adana
1993 Galeri Zon, Ankara
1993 Galeri B, İstanbul
1995 Kunst Raum, Berlin
1996 Derimod Kültür Merkezi, İstanbul
1997 Emlak Sanat Galerisi, Ankara
1999 Antikaos, Pi Artworks, İstanbul
2001 Plastik Rüzgâr Gülü, İş Bankası, İstanbul
2002 Adak Ağacı, Pi Artworks, İstanbul
2007 Sınırsız I, Aldimo Sanat Galerisi, Bodrum

2007 Sınırsız II, Aldimo Sanat Galerisi, İzmir
2007 Adak Ağacı III, The Marmara Pera 
 Gallery Art and Life, İstanbul
2008 Art Arda, Mine Sanat Galerisi, İstanbul
2009 Döngü, Contemporary ‘09, 
 Gallery Art and Life, İstanbul
2011 Tırtılın Sonu, Kare Sanat Galerisi, İstanbul
2012 Hayal-Et, Astoria, İstanbul
2013 Parçalı Bulutlu, Merhart Galeri, İstanbul
2013 Unutmamak, BKM, İstanbul
2014 Renklerin Cumhuriyeti, 
 ART Şişli Kültür Merkezi, İstanbul
2015 Döngüsel Zaman, İdil Galeri, İstanbul
2016 Döngü, Arnavutluk Milli Sanat Galerisi
2017 OYUN BİTTİ! Bir Gezi Tanıklığı, 
 Piramid Sanat, İstanbul

Yurt Dışında Katıldığı Sergiler
1973 Sommer Academi Sergisi, Salzburg
1985 Contemporary Turkish Painting, Barcelona
1990 Marmara Üniversitesi Grup Sergisi, 
 Viyana, Linz
1991 Marmara Üniversitesi Grup Sergisi, 
 Viyana, Salzburg
2011 Turkish Artist in Azerbaycan, Bakü
2012 Turkish Art, Miami Fuarı, Miami
2012 Treffen, Berlin
2013 Baur au Lac, Zürih
2013 Özgür ve 90, Cumhuriyet Sergisi, Berlin
2014 Heidelberger Forum für Kunst, Heidelberger
2014 Kunst Raum, Berlin

Ödüller
1977 II. DYO Sergisi Onur Belgesi
1988 Devlet Resim Heykel Sergisi
1988 Mimar Sinan 400. Anma Yılı Sergisi
1988 Uluslararası Bandırma 
 Kültür ve Turizm Festivali
1989 Güzel İstanbul Sanat Festivali
1989 Günümüz Sanatçıları, İstanbul
* Sanatçı bu tarihten sonra hiçbir ödüllü sergiye 
katılmadı.

TÜLİN ONAT
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The artist graduated from Advanced Painting De-
partment of İstanbul State Academy of Fine Arts in 
1971. She was granted Austrian Government Scho-
larship and attended to Salzburg Summer Academy 
in 1973. In 1987 she designed highly important ex-
hibitions for Turkish Republic, in Derimod Cultural 
Center which she co-founded with Hasan Yelmen. 
There, she prepared books and catalogues in her 
exhibition designs for the first time. She also orga-
nised retrospective exhibitions. Onat was granted 
‘Proficiency in Art’ from Marmara University in 1983. 
In 1990, she became an associate professor, in 
2000 she became a professor. Onat attended over 
200 mixed and group exhibitions. and many inter-
national art fairs in and out of Turkey. Tülin Onat’s 
works took part in the “Republican Exhibitions” at 
the 85th and 90th anniversary of the foundation of the 
Republic of Turkey. Her paintings take part in private 
collections and museums. Onat continues her works 
in her studio and still lives in İstanbul. 

Solo Exhibitions
1980 State Gallery of Fine Arts, Istanbul
1981 Museum of Painting and Sculpture, Izmir
1981 Turkuvaz Art Gallery, Ankara
1981 100. Yıl Art Gallery, Tekirdag
1983 Gallery Baraz, Istanbul
1983 Caddebostan Gallery of Fine Arts, Istanbul
1984 Kibele Art Gallery, Ankara
1984 Art Gallery of Atatürk Faculty of Education,  
 Istanbul
1984 Sabancı Holding Culture Site, Adana
1985 Akbank Art Gallery, Bursa
1985 Akbank Art Gallery, Eskişehir
1987 State Gallery of Fine Arts, Istanbul
1991 Mine Art Gallery, Istanbul
1992 Kazım Taşkent Art Gallery, Istanbul
1993 Kemal Satır Art Gallery, Adana
1993 Gallery Zon, Ankara
1993 Gallery B, Istanbul
1995 Kunst Raum, Berlin
1996 Derimod Art Center, Istanbul
1997 Emlak Art Gallery, Ankara
1999 Antichaos , Pi Artworks, Istanbul
2001 Plastic Compass Rose , 
 İş Bankası Gallery, Istanbul
2002 Wish Tree , Pi Artworks, Istanbul
2007 Boundless I, Aldimo Art Gallery, Bodrum

2007 Boundless II, Aldimo Art Gallery, Bodrum
2007 Wish Tree III, The Marmara 
 Art and Life Gallery, Istanbul
2008 One After Another, Mine Art Gallery, Istanbul
2009 The Loop, Contemporary ‘09, 
 Gallery Art and Life
2011 End of the Caterpillar, Kare Art Gallery, Istanbul
2012 Hayal-et, Astoria, Istanbul
2013 Party Clouded, Merhart Gallery, Istanbul
2013 Retention, BKM Gallery, Istanbul
2014 Republic of Colors, 
 ART Şişli Culture Center, Istanbul
2015 Cyclical Time, İdil Gallery, Istanbul
2016 Loop, National Art Gallery of Albania
2017 GAME OVER! Witnessing Gezi, 
 Piramid Sanat, İstanbul

International Group Exhibitions
1973 Summer Academy Exhibition, Salzburg
1985 Contemporary Turkish Painting, Barcelona
1990 Marmara University Group Exhibiton, Vienna, 
Linz
1991 Marmara University Group Exhibiton, Vienna, 
Salzburg
2011 Turkish Artist in Azerbaijan, Baku
2012 Turkish Art, Miami Fair, Miami
2012 Treffen, Berlin
2013 Baur au Lac, Zürih
2013 Free and 90, Republic Exhibition, Berlin
2014 Heidelberger Forum für Kunst, Heidelberger
2014 Kunst Raum, Berlin

Awards
1977 II. DYO Exhibition, Honour Certificate
1988 Exhibition of State Painting and Sculpture
1988 Exhibition of the 400th Anniversary of Mimar 
Sinan
1988 Bandırma International Culture and Tourism 
Festival
1989 Beauty of Istanbul Art Activities
1989 Artists of Today
*From 1989 on, she did not participate in any prize 
exhibitions



PİRAMİD

Yaşamın içinden geçerken, ilk çocukluk yıllarımızdan itibaren her biri-
miz kendi ilgi alanlarımızı, kimliğimizi geliştiririz. Kimimiz New York gök-
delenleri veya Mevlana’dan, kimimiz varoluşçuluk veya Mısır piramit-
lerinden, kimimiz Yunan felsefesi ve sanatından, kimimiz kimya ve fizik 
kurallarının kendi alanımıza olan izdüşümlerinden, kimimiz Zen felsefesi  
veya Budizm’den, kimimiz postmo-dernizmden etkilenebiliriz. Her sanatçı da 
bu sonsuz derya içinden kendi tuğlalarını seçerek yaratım ve yaşam piramidi-
ni oluşturur. “Piramid”i bu harf seçimiyle yazmamızın nedeni, fonetik olarak, 
her dile uyan halini yansıtmasındandır. Bu ‘piramid’, bugün her türlü iletişim 
ve ulaşım aracıyla küçülen dünyamızın çok renkli ve çok kültürlü yüzünün, 
her bireyde özgün ve tekil bir kimlikle buluşması demektir. Her insanın içinde, 
özgürce oluşturulmuş bir piramid olmalıdır.

Piramid evrensel, geçmişe saygılı, geleceğe güvenen düşünce laboratuarının 
insanlıkla buluşma noktasıdır. Batı’ya da Doğu’ya da, Kuzey’e de Güney’e de 
eşit mesafede ve hiç kimseye karşı korku veya kompleks duymayan özgün bir 
üretim, sunum ve paylaşım alanıdır.

Piramid’de yaşamı coşku, kararlılık ve güleryüzle karşılarız.



PİRAMİD SANAT

Piramid Sanat, 2006 yılında Bedri Baykam tarafından kurulmuş olan, ba-
ğımsız bir sanat merkezidir. Aynı yıl Uluslararası Plastik Sanatlar Derne-
ği’nin Başkanı da olan Bedri Baykam, bu göreve halen devam etmektedir.

Piramid Sanat’ın giriş katında genç ve çağdaş sanatçıların sergilendiği  
‘Extra Place’ isimli galeri ve Coffee shop/book store bulunmaktadır.  
1. katında ise her sene 7 civarında büyük serginin düzenlendiği ana galeri 
yer almaktadır. Halka açık olan bu iki bölümün haricinde diğer 2 kat Bay-
kam’ın kullanımındadır. 2. kat eserlerinin sergilendiği showcase ve rande-
vu üzerine misafirleriyle görüştüğü yer, üst katı ise sanatçının atölyesidir. 

Sergilenen arasında uluslararası kariyerlere sahip sanatçılar olduğu gibi 
aynı zamanda yeni mezunlar ve hatta ender de olsa yıldızı parlayan lise 
öğrencileri de yer almaktadır. Piramid Sanat sadece tual resmi değil, bu-
nun yanı sıra video, enstalasyon, heykel de sergileyen disiplinler arası, 
multi-medya sergiler açan bir sanat merkezidir. Çok çeşitli konuları ele 
alan Piramid’in açtığı sergilerde politika, erotizm ve tarihsel izler taşıyan 
işler görebilirsiniz. Piramid, ”Bir Rüzgarın Arkeolojik Kazısı: 68 Kuşağı’nın 
40. Yılı”, “Türk Çağdaş Sanatı’nın Devrim Yılları:80’ler”, “Dünyayı Değiş-
tiren 8 Saniye: John F. Kenney Suikasti”, “İçim Parçalanıyor” (Ergenekon 
hakkında) ve “Sıkıyorsa Gel!” (Gezi’nin birinci yılı hakkında) gibi birçok 
önemli sergi gerçekleştirdi.

Bu tür –politika, cinsellik içeren ve devlet baskısından bağımsız yol alan- 
sergiler asla holding veya banka galerileri tarafından düzenlenemez.

Bunların haricinde Piramid Sanat, politik olmayan, keyifli olduğu kadar 
düşündürücü  multi-medya işleri de sergilemekte ve böylece yeni algılama 
sistemlerini ve görme biçimlerini ifade etmektedir.

Başka bir deyişle Piramid, üç ayrı galerisinde özel koleksiyonerlerle ile-
tişimde olarak ‘şatış’ sergilerinin yanı sıra her hangi bir satış beklentisi 
olmayan büyük prodüksiyonlu müze sergileri ve umut vadeden genç sa-
natçıların sergilerine de yer vermektedir. Piramid için öncelikli hedef satış 
değil, güçlü sergiler düzenlemektir.  

Piramid Sanat’ta senelik programlar daha esnek bırakılır. Bu tutum, özel-
likle 2-3 senelik program doluluklarıyla övünmeyi adet haline getirmiş, bi-
lindik müze veya galerilerden çok farklıdır. Piramid yeni teklifler, olanaklar, 
sanatçılar, küratorler ve ziyaretçilere her zaman bir şans tanır.

Ayrıca Piramid Sanat’ta 120 kadar misafir ağırlanabilen, politik, sanat-
sal ve tarihsel paneller de düzenlenmektedir. Bu buluşmalar Türkiye’nin 
önemli sanatçıları, eleştirmenleri, gazetecileri ve profesörlerin katılımıyla 
gerçekleşmektedir.

Piramid, yeni yılın veya yazın gelişinin sanat çevresiyle birlikte kutlandığı 
bir buluşma noktası; coffee shop ve giriş katı her an yaşayan ve kahvenin, 
çayın, kitapların ve Wİ-Fİ’ın birleştiği bir mekandır.



PİRAMİD

While passing through life, starting from our early childhood years, each and 
every one of us enhances our own fields of interest and identities.

Some of us might be inspired by the skyscrapers in NY, or Mawlana, some 
by Greek philosophy or art, some by projections of the rules of chemistry 
and physics into our own areas, some by Zen Buddhism and some by post-
modernism. And every artist picking his/her own bricks out of this endless 
ocean builds his/her creative life pyramid.

The reason why we spelled “Piramid” in this letter sequence is that it reflects 
the way that fits all languages phonetically. This Piramid refers to the fact that 
the multi-colored and multi-cultural side of our world, which has become 
smaller today through the tools of communication and transportation, meets 
every human being in an original and singular character.

Inside every human, there must be a pyramid that has been built freely. 
Piramid is a meeting point of a laboratory of thoughts as well as active ideas 
that are universal, respectful to the past and also very confident towards the 
future of humanity.

Placing itself at a same distance to the West and to the East and to the North 
and to the South, while havi0ng no fear or complex against nobody or no 
“institutional passport”, it is an original and authentic production, presentation 
and sharing arena for art and socio-political discussions.

At Piramid, we greet life with enthusiasm, dedication and smiling faces…



PİRAMİD SANAT

Piramid Sanat is an independent art 
center founded in 2006 by Bedri Baykam 
who is also the President of Turkish Artist 
Association (UPSD) since the same year. 

Piramid Sanat is a six storey complex 
that also comprises the “Extra Place” gallery which holds works by various contemporary 
Turkish artists and a coffee-shop / bookstore at the ground floor. At the first floor, Piramid has 
a large exhibition space that hosts 7 different art shows in a year. Except these two locations 
open to the public, 2 floors are reserved to Baykam’s works. The second floor is a showcase 
(by appointment only) and the third one is Baykam’s studio.

The artists can vary from established major artists working internationally, to graduate students 
or even sparkling young stars in high school! Piramid Sanat shows multi-disciplinary and multi-
media art; it does not stand distant from canvas painting but it also shows videos, installations, 
sculptures or objects. The art is versatile and the content of the exhibitions can be political, 
erotic or purely art historical/conceptual; Actually Piramid Sanat has been preparing very 
important shows like “The Generation of 1968, 40th Year”, “The revolutionary Years of Turkish 
Contemporary Art: The 80s”, “Internal Bleeding” (about the Ergenekon court case), “Come if 
you dare!” (a group show about the first anniversary of Gezi Protests).

Those types of shows could have never been done in the galleries, which are held by big 
corporations, or banking companies since those spaces remain very distant from politics or 
sexuality and want to stay away from government pressure.

On the other hand, Piramid Sanat also shows purely non-political artistic exhibitions, which 
emphasize on bold daring humoristic, fresh multi-media works to express new ways of thinking 
or seeing.

İn other words, the three gallery spaces of Piramid Sanat, hold commercial “sellable “ shows 
with artworks intended for serious art collectors as well as shows by young promising artists 
or not-for-sale works from curated art shows of exhibitions starting with the sixties. Selling is 
not a determining factor or priority for Piramid Sanat, showing strong or art, is.

Piramid Sanat also likes to have a very flexible program. It stays totally away from the attitude 
often seen in museums or galleries that likes to emphasize “we are booked for 2-3 years”. 
Piramid likes to stay open for fresh proposals, opportunities and new artists, curators or 
visitors. 

Also several panel discussions on political, artistic or historical subjects are held in Piramid, 
with an attendance that can vary between 40-120 persons. Those are around very important 
subjects with the participation of Turkey’s most important artists, critics, journalists and 
professors.

Piramid is a meeting point for artists who celebrate together New Year or summer. The coffee 
shop at the entrance is an active and live place to get together, with all kinds of coffees, books, 
gift-shop and Wi-Fi.
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