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“Es gibt viele Augen. Auch Sphinx hat Augen:
und folglich gibt es viele `Wahrheiten',
und folglich gibt es keine `Wahrheit'”.
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F. Nietzsche
Der Wille zur Macht (1883-1888)

Girifl
Freud insan bilincini buzda¤› benzetmesi
ile aç›klar; buzda¤›n›n herkesçe görünen
k›sm› insanlar›n d›fl dünya ile kurduklar›
iliflkilerdeki bilinçli olduklar› varsay›lan kiflilikleri ve buna ba¤l› olarak yap›p ettikleridir. Ancak benli¤in 3 temel bilefleni kabul
edilen idin tümü, üst benin büyükçe bir
k›sm› ve egonun bir k›sm› bilinçalt›nda kal›r. fiöyle der Freud;
“Bilinçd›fl› daha büyük evren olup daha küçük olan bilinçlilik evrenini kapsar… Bilinçd›fl›, as›l ruhsal gerçekliktir; en derin do¤as› bak›m›ndan bizim için d›fl dünyan›n gerçekli¤i kadar bilinmezdir ve de bilincin verileri taraf›ndan, d›fl dünyan›n, duyu organlar›m›z›n iletiflimiyle temsil edildi¤i kadar eksik olarak temsil edilir” (Freud, 1900,
s.325–26).

‹flte bu bilimsel çal›flmalar 20.yüzy›l›n bafl›nda tüm felsefe ve sanat dünyas›n› temelinden sarsacak ve etkilerini çok boyutlu
olarak gösterecek bir kuram›n ilk habercileriydi. Ortaça¤dan Rönesans’a oradan da
Ayd›nlanma Ça¤› boyunca git gide dünyevileflen düflünce ve sanat, dünyevileflti¤i
ölçüde yetkinlefliyor, fakat git gide, bir insan merkezli ve tek perspektifli bak›fl›n dar
s›n›rlar›nda kal›yordu. Modern birey merkezinde oldu¤unu düflündü¤ü bu dünyan›n
kontrolünü kendi ellerinde tuttu¤una fazlaca inand›¤› bir evrede, Freud’un bilinçd›fl›
kuram› rüyalar›n dilinin bilinç-üstünden
çok daha fazla söyleyecek sözü oldu¤unu
söylüyor ve bu da, kontrolünü elinde tutmaktan çok uzak oldu¤umuz benliklerimizin oldu¤u anlam›na geliyordu. Kendi döneminde epey sars›c› olan bu görüflleri
uzun süre zorlu bir savunma yapmak zorunda b›rakt› Freud’u.

“Bilinçd›fl› olan zihinsel bir fleyin varl›¤›n›
varsayma ve bu varsay›m› bilimsel çal›flma amaçlar› için kullanma hakk›m›z pek
çok çevrede tart›fl›lmaktad›r. Buna, bilinçd›fl› varsay›m›m›z›n gerekli ve ussal oldu¤u ve onun varl›¤›n›n say›s›z kan›t›na sahip oldu¤umuz yan›t›n› verebiliriz” (Freud,
1915, s.163).
‹flte bu yeni verilerin sanata olan en aç›k
etkisi ise Gerçeküstücülük ak›m› ile yine
20.yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ortaya ç›kmaya
bafllad›. Bu ak›m ussal olan› ve ussal kabul edileni aflmaya çal›flarak, neredeyse
befl yüz y›ll›k bu ak›lc› tahakkümü k›rmaya çabalad›. Bu çabay› sanat›n edebi ve
görsel dili ile gerçeklefltirmeyi amaçlayan
Gerçeküstücüler, avangart bir grup ve
inisiyatif olarak sanat ve yerleflik kültür
üzerinde önemli izler ve de¤erli eserler
b›rakm›fllard›r.

Ak›l?
Duyulara dayanan bilginin, do¤as› gere¤i
güvenilir olmad›¤›, bilgiden ziyade yanl›fla
kaynakl›k etti¤i, bu dünyan›n bilgisine ancak akl›m›z› kullanarak ulaflt›¤›m›z inanc›na
dayanan, ak›lc›l›k olarak bilinen felsefe okulu, temellerini Platon ve Parmenides’ten almaktad›r ve Bat› felsefesinin kal›c› geleneklerinden birini oluflturmufltur. Yunan ve Roma uygarl›klar›ndaki dünyevi bir sanatsal
ifade ile kendini gösteren ak›lc›l›¤a karfl›n,
hem Yunan öncesi uygarl›klarda hem de
Yunanl›lar›n ça¤dafl› di¤er co¤rafyalar›nda
tanr› inanc›n› gerçeküstü ö¤eler ile birleflen
bir ifade biçimi kendini göstermekteydi.
Ak›lc›l›k, Rönesans ile yeniden dünyevileflen sanat›n ve geliflen bilimsel bulgular›n
felsefeye etkileri ile kendini göstermifl, 17.
18. yüzy›llarda en görkemli dönemine ulaflm›flt›r. Ak›lc› felsefenin en önemli temsilcisi
Descartes olmufltur.
Gittikçe daha da dünyevileflen felsefe ile
Descartes’ten sonraki büyük filozoflardan
çok az›, O’nun Tanr›’n›n varl›¤›n›n flüphe
götürmezli¤iyle ilgili görüflünü paylaflm›fllard›r. Descartes’in, bilimsel buluflun mant›¤›n›n, ifle flüphe götürmez olgulardan
bafllamam›z›, sonra bu olgulardan tümdengelimsel ak›l yürütmeyle zincirleme
olarak mant›ksal sonuçlar ç›kartmam›z› gerektirdi¤ine duydu¤u inanç, Bat› biliminin
temeli haline geldi. Descartes, insanlar›, bu
yöntemin, dünya hakk›nda güvenilir bilgiler
verebilecek matemati¤e dayal› bir bilimi
mümkün k›ld›¤›na ve dünyay› mutlak kesinlikle anlaman›n tek yolu oldu¤unu savunmufltur.
Ona göre, do¤ruluk duyusal alg›larda de¤il, us kavramlar›nda, do¤ufltan kavramlarda (ideae innatae) verilmifltir. Bu gibi kavramlar matemati¤in kavramlar› ile töz, nedensellik gibi düflünce kavramlar›d›r. Bunlar do¤ufltand›rlar, baflka deyiflle usa dayan›rlar, do¤ruluklar› duyusal alg›da de¤il,
düflüncede temellendirilmektedir. Çünkü,
"aç›k ve seçik olarak kavranan her fley
do¤rudur”. (Decartes, 1997: 13)

fiekil 3, 4. Gerçeküstücüler
‹nsan›n indirgenemez niteli¤inin, ak›l sahibi bir varl›k olmas›nda yatt›¤› yolunda
Descartes’›n vard›¤› sonuç, onu flu dünya görüflünü gelifltirmeye yöneltti: ‹nsan,
iki farkl› tözden, yani ak›ldan ve maddeden oluflur. Descartes insanlar›, kendileri d›fl›nda var olan, gözlemledikleri maddi nesnelerden oluflan, bir dünyay› deneyimleyen özneler olarak gördü. Do¤an›n böyle – ak›l ve madde, özne ve nesne, gözleyen ve gözlemlenen olarak – iki
tür varl›¤a ayr›lmas›, bat›l› insan›n dün-

yaya bak›fl tarz›n›n yap›sal bir parças›
haline geldi.
Bu Kartezyen bak›fla ilk büyük sorgulama
Nietszche taraf›ndan getirilmiflidir. Nietszche, Platon’dan o güne kadar kök
salm›fl bu metafizi¤i sorguluyor, çok
perspektifli bir bak›fl› öneriyordu. Bu vurgu 20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›na Derrida ile
tafl›nm›flt›r. Fakat burada flunu aç›kl›kla
belirtmek gerekir ki, ak›lc›l›¤a olan bu
elefltiri ak›l-d›fl›l›¤a kap›lar açmaktan ziyade, akl›n yerleflik kal›plar›n› yap›-söküme u¤ratarak yeni bilinçlilik durumlar›n›
üretmeyi hedeflemektedir. fiöyle söylemektedir Derrida (1996):
“Usun tarihinin nas›l olageldi¤i, us-ilkelerinin nereden geldi¤i, klasik ve modern
usçulu¤un de¤iflik biçimlerinin ne flekillerde ortaya ç›kt›¤› gibi sorularla u¤rafl›yor olmak, zorunlu olarak usd›fl› bir konum alm›fl olmay› gerektirmez. Aksine usilkelerinin kayna¤› üzerine, temeldeki
önerme üzerine bir soru sorulmas›yla ancak us-ilkelerinin otoritesinin boyunduru¤undan kurtulunabilir. Gerçekten de bunun için us-ilkeleri taraf›ndan tan›mlanan
bir meflruiyet alan›n›n d›fl›na ç›kmak gere¤i vard›r. Nitekim bu d›fl›na-ç›kma (Heraustreten) us-ilkelerine tezat oluflturmaz,
tersine usun sorgulanmas› olas›l›¤›n› gündeme getirir.”
Derrida’n›n da ortaya koydu¤undan anlafl›laca¤› gibi modern ak›l belki de geri dönülmez olarak insan›n kaderi haline gelmifltir ve bundan ötesi ak›l-d›fl›l›¤a olan
her aray›fl, son kertede ak›lc› bir motivasyonun bir parças› olarak kendi kendini yeniden üretecektir. Bu aç›dan Gerçeküstücülerin sanatsal üretkenli¤inin fakat nihai
anlamdaki (kaç›n›lmaz) baflar›s›zl›klar›n›n
alt›nda yatan nedenleri anlamak daha kolay olacakt›r. Hasan Bülent Kahraman’›n
(2005: 140) da vurgulad›¤› gibi:
“Bir yandan modernizm öznenin ak›lla bütünleflmesi olarak do¤arken, bir yandan da
öznenin ak›la karfl› kendisine özgül bir konum edinme çabas›d›r.”

fiekil 8. Le Violon d'Ingres, Man Ray, 1924

Gerçeküstücü Serüven
Gerçeküstücülük, Dada diye adland›r›lan
ve ilk avangart sanat hareketlerinden bir
tanesi olarak kabul edilen grubun içinden
ç›km›flt›r. Hatta belki de Duchamp’›n ilk
haz›r yap›t› olan ‘Bisiklet Tekerle¤i’ ilk gerçeküstücü nesne olarak kabul edilebilir.
Fakat Dada’n›n sanat› hiçleyici tutumunun
çok ötesinde Gerçeküstücüler sanatsal
ifadenin olumland›¤› çok daha coflkulu bir
süreç oldu.
“Dadac› kaosun pefli s›ra do¤an Gerçeküstücülük, sahiden bir devrimdi: modernizmin ›srarla sanat›n d›fl›na atmaya çal›flt›¤› figür, nesne, öykü, düfl, ahlak, cinsellik ve
daha ne varsa hepsini tekrar içeri alan ve
saf-soyut-nesnesiz sanat idealini yerle bir
eden bir devrim”. (Y›lmaz, 2006: 153)
Dada2 savafl›n karamsarl›¤›n›n tinini tafl›d›¤› ölçüde Gerçeküstücülük iki büyük savafl
aras› Avrupa’n›n beklide son kez dünyan›n
en yüksek kültür lokomotifi olabildi¤i dönemin öncü hareketi niteli¤indedir. Gerçeküstücülerin içinden do¤du¤u Dadac›l›k ile
en temel yak›nl›¤› ise burjuva karfl›t› politik
görüflleridir. Esasen Gerçeküstücüler
Marx’›n “Dünyay› de¤ifltirin” slogan›n› Rimbaud’un “Hayat› de¤ifltirin” slogan› ile birlefltirmifllerdir. Bu aç›dan modern düflünceyi belki de en çok etkilemifl Freud, Marx
ve Nietzshe’in düflünceleri ile düflsel zenginlikleri ile Rimbaud, Lautreamont ve Jacques Vache gibi flairlerin dizeleri sanatsal
yarat›c›l›¤›n yeni kanallar›n› açmak için yol
gösterici olmufltur. Gerçeküstücülük ismini
Applliniaire’nin bir fliirinden al›nt›d›r3 ve hareketin öncüsü ve manifestolar›n›n yazar›
Andre Breton’un De Chirico’nun resimleriyle tan›flmas› sürecin bafllamas›nda etkili
olmufltur. De Chirico’nun resmi, uzun za-

fiekil 10, 11, 12. Gerçeküstücü Yay›nlar
mand›r unutulmufl bir ruhu bar›nd›rmaktad›r.
“Chirico, 1910 ve 1911 y›llar›nda Nietzsche’yi yo¤un bir flekilde incelemesi sonucunda her fleye egemen olan gizem dolu,
karanl›k duygular›, ortamlar› betimlemeye
yöneldi. Hem tablolar›nda verdi¤i “hüzün”, “gizem”, “düfl” ya da derin düflünce
gibi adlar, hem de sürekli kulland›¤› formlar sanki birbirlerinin yerini tutabilecek niteliktedir, çünkü hiçbiri gerçek bir duruma
gönderme yapmaz; sadece ressam›n hayali bir dünya yaratarak izleyicisini kendi
kendisiyle yüzlefltirdi¤i bir tiyatronun aksesuarlar› ifllevini görürler.” (KlingsöhrLeroy, 2006: 32)
Giorgio de Chirico’nun resmi en çok 1909
– 1919 aras›ndaki "fizikötesi dönem" eserleriyle ve bu eserlerde yaratt›¤› duygu atmosferiyle etkileyici olmufltur. Bu çal›flmalar kendinden sonra gelen en önemli Gerçeküstücü ressamlar› derinden etkilemifltir. Bu ressamlar aras›nda Rene Magritte,
Yves Tanguy ve Salvodor Dali vard›r. Breton’un “Gerçekli¤e bile bile s›rt›n› dönme
ilkesi” ilk defa De Chirico’nun resimleriyle
görsel ifadesini bulmufltur. Kendisinin de
ortaya koydu¤u gibi:
“Bir sanat yap›t›n›n gerçekten ölümsüz olmas› için tam anlam›yla insan›n s›n›rlar› d›fl›na ç›kmas› gerekir: sa¤duyu ve mant›¤a
burada yer yoktur. Böylece düfle ve çocu¤un düflünce biçimine yaklaflacakt›r.” (De
Chirico’dan aktaran Waldberg, 2007: 334)
Bu etkilerle Breton’un yazd›¤› Gerçeküstücü Manifesto, insan isteminin her türlü
k›s›tlay›c› olgulardan ba¤›ms›z olarak kendini aç›¤a vurabilece¤i yeni bir “fiiir Ça¤›”n›n bafllang›c›n› anlat›yordu. Freud’un
etkisi belirgin bir biçimde manifestoda gö-

ze çarpmaktayd›. Düfllere gösterilen ilgi,
düfl yoluyla imgeleme, düflüncenin doygunlu¤una ve mutlak hakikate eriflilebilece¤ine dair inanç, metinde yer al›yordu.
Gerçeküstücülük, mutlak ak›lc›l›¤a karfl›,
geleneksel ve biçimsel inanç ve de¤erleri
düflünceden silip at›yor, düflünsel dünyan›n en önemli parçalar› olarak tan›mlad›¤›
yeni bulufllar› benimsiyordu: bunlar imgelem ve düfl’tü.
“... Gerçeküstücülük, sözle, yaz›yla ya da
baflka biçimde, düflüncenin gerçek iflleyiflini ortaya koymak için kullan›lan saf ruhsal otomatizm. Akl›n hiçbir denetlemesi,
hiçbir ahlaksal ve estetik kayg› olmadan
düflüncenin kendini ortaya koymas›.”
(Breton, 1924)
Bilinçalt›, Gerçeküstücüler için, gerçe¤in
Freud’a kadar bilinmeyen belirleyicisiydi.
Gerçeküstücüler sadece imgelem gücüyle
gerçeküstücü gerçekli¤e ulafl›labilece¤ini
savunuyorlard›. Gerçeküstücü gerçeklik,
çeliflkilerin, karfl›tl›klar›n, paradokslar›n
afl›ld›¤› mutlak bir özgürlük duygusu ile düflünülmesi gereken bir gerçeklikti. Andre
Breton, Gerçeküstücülü¤ün ‹kinci Manifestosu’nda,“gerçeküstücü gerçeklik” olarak belirtti¤i o yeri “yaflam›n ve ölümün,
gerçek olan ile düflsel olan›n, geçmiflin ve
gelece¤in, anlat›labilenin ve anlat›lamayan›n, yücenin ve yüce olmayan›n art›k karfl›tl›klar diye alg›lanmad›¤›” (Breton, 1929) bir
nokta olarak tan›mlamaktad›r. Artun Avc›’n›n (2004) de¤ifliyle amaçlar› “bugüne
kadar birbirine düflman gibi görünen iki
alan› uzlaflt›rmakt›: bilinç ve bilinçd›fl›n›.”
‹flte tam da bu noktada Freud’un “Biz çocuklu¤umuzun çocuklar›y›z” sözü geliyor
ak›llara. Gerçeküstücüler bilinçd›fl›n›n ifade
alanlar›na çocukluk ve ak›l hastal›klar›n›

yücelterek varmay› denemifllerdir. Kuspit’in (2006: 116) de belirtti¤i gibi “Bilinçd›fl›n›n dinamikleri daima bilincin dinamiklerinden daha üstün olmufltur”. Ona göre
Avc›’n›n da ortaya koydu¤unu belirtti¤imiz
uzlaflt›r›c› tavr›n vard›¤› nokta “estetik bir
flaheserdir, çünkü içerikle biçim rüyalarda
birbirinden ayr›lamazd›.” Bu, Kuspit’e göre
(2006: 128) modern sanatç›ya tam olarak
uyan bir tutumdur:
“Modern sanatç›, aç›kça görüldü¤ü gibi,
kendini ak›l hastas› ve çocu¤un eflsiz toplumsal ve duygusal konumuyla ve onlar›n
varl›klar›n› sürdürmelerini sa¤layan dürtüsel
sanatla özdefllefltirmektedir.”
Kuspit’in modern olarak de¤erlendirdi¤i ve
kendinden sonra gelecek post-modern sanata göre üstün bir konuma yerlefltirdi¤i
Gerçeküstücüler, Hasan Bülent Kahraman’a göre (2005: 140) ak›l hastalar›n›n
izinde esasen tam da bu modern karfl›t› bir
duruflun peflindedirler. Ona göre Gerçeküstücülerce “akl›n egemenli¤ine sürüklenen öznenin nesneleflmesiyle sonuçlanan
modernist bilincin karfl›s›na tek seçenek
olarak ak›ld›fl› ç›kar›l›r”. Bu iki yorum aral›¤›nda ortaya ç›kan karfl›tl›k, yani modern
gelene¤in içinde kalan bir modern-d›fl›l›k
Gerçeküstücülerin tam olarak kaçamad›klar› Decartes’çi “dualite”nin yeniden karfl›fiekil 13. “Object”, Meret Oppenheim, 1936

m›za ç›kmas› de¤il midir? Bu son kertede
baflar›s›zl›¤a ulaflm›fl bir giriflime iflaret
ederken, Hasan Bülent Kahraman’›n konuya olan vurgusu aç›klay›c›d›r:
“Gerçeküstücülükten sonra modernizmin
anlam›, ak›lc›laflt›r›c› eylemin sanat yap›t›na dönük tan›mlar›yla iç içe geçmifltir. Sanat yap›t› ak›lc› olan›n yans›t›lmas› m›d›r,
yoksa ak›ld›fl› olan›n temellendirilmesi midir sorusu bir süre sonra, modernizmin
modernizasyona do¤ru kaymas›na yol açm›flt›r. Modernizasyon ise monistik tahakküm ve Foucault’un deyimiyle ‘disiplin’
kavram›ndan ba¤›ms›z düflünülemez”
(Kahraman, 2005: 142).
Bu noktada Gerçeküstücülerin politik durufllar›n›n ikilemi de benzer bir sorunlu
duruflu tarif eder. Sovyetler Birli¤i’nin yeni kuruldu¤u ve Stalin’in iktidara ilk ad›mlar›n› att›¤› bir dönemde, aç›k bir sosyalist vurgu ile ortaya ç›kan grup, özgürlük
aray›fllar›n› siyasallaflt›rmaktan hiç çekinmemifllerdir. “Gerçeküstücüler, ‘maddi
devrim’ ile ‘tinsel devrim’i birlefltirmek isteyen aktörler olarak sahneye ç›km›fllard›. Bu anlamda hareket, 19. yüzy›l Romantiklerinden beri toplumu de¤ifltirmek
için bir politik aksiyona kalk›flan ilk
önemli sanatç› grubunu oluflturuyordu”(Avc›, 2004). 1930’da ‘Le Surréalisme
au Service de la Révolution Surréaliste’
dergisini basan Gerçeküstücüler, bir süre
sonra Avrupa’daki örgütlü sol hareketleri
ile ve kendi içlerinde önemli kopufllar yaflayacaklard›r. Bu Marx’›n ve Rimbaud’un
bir araya getirildi¤i iyimserlik dolu hareketi sol hareketlerin modernizasyona kayan kaç›n›lmaz yap›lar›yla çeliflkili bir duruflu tarif etmektedir. Bu aç›dan 1936’da
'Moskova davalar› hakk›ndaki gerçek'
bafll›kl› bildiri, Gerçeküstücüler ile Stalinizmin kopuflunun alt›n› çizmifltir. Daha
sonra Meksika’da Troçki’yi görmeye giden Breton, Gerçeküstücülü¤ün devrimcili¤inin kaderini Troçki’nin devrimcili¤inin sonu ile simgesel benzerli¤ini göstermektedir sanki.

Sonuç
Bütün imkâns›zl›¤›na ra¤men Gerçeküstücülük, modern sanat›n ve hatta total anlamda modernizm düflüncesinin büyük bir
k›r›lmaya do¤ru gitti¤i bir evrede belki de
son gerçek devrimci hareket olma özelli¤i
tafl›m›flt›r. Bu da kendisine karfl› olan her
fleyi kendi parças› haline getiren bu sistemin karfl›s›na “gerçeklik” yan›lsamas›n› bilinçd›fl›nda arand›¤› bir yöntemle ortaya

konulmufltur. Gerçeküstücülü¤ün bu aç›dan kulland›klar› yöntemler; rüyalar, ak›l
hastal›klar›, çocukluk an›lar›, dil ile oyunlar
vs. ak›lc› metafizi¤in dar s›n›rlar›n›n fazlaca
ihlal edebilmifl fakat son tahlilde kendini bu
s›n›rlar›n d›fl›na tafl›d›¤› ölçüde nihai anlamda gücünü yitirmifltir. Bu ola¤anüstü
yarat›c›, flafl›rt›c›, kimi zaman zekice kotar›lm›fl ifllerden oluflan sanat ak›m›, gruba
dâhil olma – birey olma, gerçekçi politika –
düflsel ütopya, ak›lc›l›k – ak›l d›fl›l›k ikilemleri/ikilileri ile özünde modernist, sözünde
modern karfl›t› durufluyla özgün bir estetik
dil ile bizleri büyülemifltir.
Dipnot
1- “Çok çeflitli göz vard›r, Sfenks'in de gözleri vard›r: öyleyse çok çeflitli `Do¤ruluk' vard›r
ve öyleyse `Do¤ruluk' yoktur.” F. Nietzsche –
Güç ‹stenci.
2- 1916'da Tristan Tzara ve Richard Hulsenbeck'in yay›mlad›klar› bildiriye bafllam›fl ve
yedi y›l sürmüfl olan, dil ve estetik kurallar›n›,
bunlar›n denetlemesini, mant›k dizgesini tan›mam›fl ve sözcük anlamlar›na de¤er vermemifl bir ak›md›r. Mant›ks›zl›k ve varolan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dada'n›n ana
karakteridir.
3- Erik Satie’nin ‘Parade’ yap›t›n›n gösterisi
için yaz›lan bir makalede ilk kez Apollinaire
taraf›ndan ‘sur-réalisme’ sözcü¤ü kullan›l›r.
Apollinaire’in ‘Mamelles de Tiresias’ çal›flmas›,
‘sürrealist bir drama’ alt bafll›¤› ile gösterilir.
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