
at› düflünce hareketleri ve sanat
ak›mlar› birbirlerini izleyen ve etkile-
yen bir dizi sal›n›m ile ortaya ç›kmak-

tad›r. Bu yönden de¤iflen toplumsal süreçler
ve zaman›n tinine göre bu ak›mlardan kimile-
ri ön plana ç›km›fl, etkinliklerini artt›rm›fl ve
toplumsal gündeme etkide bulunmufl-
lar/maktad›rlar. 1960’lardan sonra ça¤dafl
sanatlarda ortaya ç›kan büyük bir k›r›lma, sa-
nat›n özü itibar›yla temelden iki ayr› kulvarda
ilerleyen ifade alanlar› üretmifltir. Bunlardan
bir k›sm› o güne kadar gelen estetik gelene-
¤i tamamen reddederek düflünceyi biçemin

önüne geçirmifl ve sanatsal üretimi kat› bir
rasyonalizmin ile eflitlemifllerdir. Bu süreci ilk
bafllatan ise Duchamp olmufltur.

Duchamp
Marcel Ducamp yaratt›¤› ilk haz›r nesneler
ile Bat› sanat›n›n yüzy›llar içinde ulaflt›¤› es-
tetik yetkinli¤i ve bu estetik yetkinli¤i yara-
tan Deha’n›n anlam›n› sorguluyor, salt dü-
flüncenin ba¤lam›nda anlam kazanan yeni
bir sanat dilinin temellerini at›yordu. R›fat
fiahiner’in (2008: 35) belirtti¤i gibi;
“Marcel Duchamp, endüstriyel bir nesne olan,

içinde mekanik bir form bulunan günlük kulla-

n›m nesnelerinden Pissoir’i 1917’de ilk kez

sergiledi¤inde skandal yaratm›flt›. Duchamp

bunu yaparken ortaya sanatsal bir de¤er at-

mak istememiflti. Belki herkesi sanatç› k›lmak

istemiflti ama esas amaçlad›¤› ‘sanat’ deni-

len, adeta dini bir de¤er kazanm›fl olan bir fle-

yin kutsall›¤›n› y›kmak olmufltur. Mademki en-

düstri, karfl›s›na ‘mimesis’i ondan daha iyi uy-

gulayan bir güç ve teknik olarak ç›km›flt›, o

zaman o güne kadar tanr›sal bir görüntüyü

bize en inand›r›c› flekilde aktard›¤› için ‘dahi’

olarak görülen sanatç› art›k yoktu.” 

“Sanat, deyim yerindeyse, ak›l yoluyla do¤rusu görülebilen do¤al bir yaland›r.” 

Marcel Duchamp 

“Sanat bir fleyin içinde varolan ak›ld›fl›l›¤› ak›lc›laflt›rmaz, ama tüm kaç›n›lmazl›¤› ile varolmas›na izin verir. 

Sanat sosyal bilimlerin ve spekülatif felsefenin de¤il, haf›zan›n bir biçimi yada dal›d›r.”

Donald Kuspit

Marcel Duchamp, “Çeflme”, 1917. Marcel Duchamp, 1917. Marcel Duchamp, “Bicycle Wheel”, 1913.
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Duchamp bu s›rada dâhice bir esinle, ça¤-
dafl sanatta çok önemli bir yeri olan haz›r
nesneleri buldu. Böylece 1913'te gerçek-
lefltirdi¤i "Bisiklet Tekerle¤i" (modeli, Mo-
dern Sanat Müzesi, New York) s›radan bir
bisiklet tekerle¤inden baflka bir fley de¤ildi.
1914'teki "Eczane" adl› yap›t›n› da bir k›fl
manzaras› bask›s›na ilaç fliflelerini an›msa-
tan iki figür ekleyerek oluflturmufltu. Haz›r
nesnelerin, sanat yap›tlar›na verilen afl›r›
önemi alaya almaktan daha öteye bir anlam
içerdi¤inin ve olumlu de¤erler tafl›d›¤›n›n
anlafl›labilmesi için neredeyse 40 y›l geç-
mesi gerekti. Haz›r nesnelerin ortaya ç›k›-
fl›yla birlikte ça¤dafl sanat, yarat› ve elefltiri-
nin bir bireflimine dönüfltü.
Duchamp haz›r nesnelerden en ünlüsü
olan New York'ta, 1917'de Mott Works fir-
mas›n›n yapt›¤› bir porselen idrar kab›n›
'R. Mutt' imzas›yla bir sergiye gönderdi. Bu
sergi herkese aç›k olmakla birlikte, düzen-
leme kurulu bu parçay› sergilemeyi göze
alamad›; bu haz›r-yap›t nesne sergi yerinde
korundu¤u halde, halka gösterilmedi. Bu
parçan›n varl›¤›n›, Duchamp'›n arkadafl› fo-
to¤rafç› ve galeri sahibi Alfred Stieglitz'in
çekmifl oldu¤u bir foto¤raftan biliyoruz. Bu
nesneye verilen yeni addan (Çeflme) ve ko-
numundan, bu parçan›n amac›n›n de¤iflti-
rilmifl oldu¤unu anl›yoruz. Duchamp'n›n
amaçlad›¤› daha önemli bir de¤ifliklik sa-
natç›/sanat-nesnesi/halk iliflkileriydi. Sa-
natç›, d›fl ya da içgüdüsüne dayanarak bel-
li bir nesneyi ele al›p ona herhangi bir an-
lam verecek yarat›c›l›¤› ve ustal›¤› kullana-
ca¤› yerde, sadece bir nesne seçiyordu.
Hem de Duchamp'›n vurgulad›¤› gibi rast-
gele bir biçimde seçiyordu bu nesneyi. Bu
nesne yeni ve benzeri olmayan bir eflya
olaca¤› yerde, s›radan ve seri yap›m sonu-
cu bir ürün oluyordu. Böyle bir nesnenin
tek yenili¤i, sanatç›n›n ona sa¤lad›¤› yeni
konum ve bu de¤iflmenin getirdi¤i anlam
de¤iflikli¤iydi (sanatç›n›n imzas› ya da her-
hangi bir ekleme de buna bir katk›da bulu-
nabilirdi; örne¤in, f›rçayla ressamca yaz›l-
m›fl 'R. Mutt' imzas› bu s›radan so¤uk par-
çaya belli bir özellik kazand›rm›flt›). Sanat
seyircisi, böylece sanattan beklemeye hak-
k› oldu¤unu sand›¤› bir doyumdan yoksun
kalm›fl oluyor, her zaman oldu¤u gibi, bir
sanat yap›t›n› benimsemek ya da reddet-
mek rolü yerine sergilenen yap›t›n sanat
olup olmad›¤›n› kendine sormak zorunda
b›rak›l›yordu. Sanatç›n›n bu durumda katk›-
s› —buna katk› denilebilirse— en az düze-
ye indirgeniyor, sanat seyircisi de her türlü
kültür de¤erlerinin yok olmas› sorunuyla
karfl› karfl›ya kal›yordu. Duchamp, sanata
karfl› kulland›¤› bu düflünsel bask›y› daha
da ileri boyutlara götürecektir.

Bu düflünsel bask› Bat› sanat›n›n esteti¤i-
ni temellendirdi¤i kabul edilen burjuvazi-
nin güdümündeki toplumsal ba¤lam›na da
bir karfl› ç›k›fl niteli¤indeydi. Ayn› dönem-
d e 1. Dünya Savafl›n›n y›k›c› etkileri di¤er
pek çok avangardist hareketin do¤mas›n›
sa¤layacak, Dadaistler gibi nihilist ak›mlar
Duchamp’›n söylem alan›yla paralel bir du-
rufl sergileyeceklerdir. Bu tam anlam›yla
rasyonel bir sanatsal dile iflaret etmektedir. 
Bu; esteti¤in hiçlendi¤i ve düflünsel söyle-
miyle varl›¤›n› üreten sanat hareketleri
Heidegger’in felsefi miras›na da gönderme-
de bulunuyordu. Heidegger'in sanata bak›-
fl›, sanat› mutlak tin'in kendini d›fl nesneler-
de ortaya koymas› diye tan›mlayan Hegel'
in görüflünü ça¤r›flt›rmakta1, hatta ça¤r›fl-
t›rmaktan öte benzerli¤i de dikkati çekmek-
tedir. Heidegger sanat üzerine Bat›n›n sahip
oldu¤u en kavray›fll› ve ayr›nt›l› düflünen fi-
lozofu olarak nitelendirdi¤i Hegel’in flu gö-
rüfllerine kat›ld›¤›n› belirtir: 

"Bizim için sanat, art›k, onda hakikatin var-

l›k kazand›¤› en yüksek tarz olarak geçerli

de¤ildir… Belki sanat›n hep daha yüksele-

ce¤i ve kendini yetkinlefltirece¤i ümit edile-

bilir, ama onun biçimini tinin en yüksek ge-

reksinimi olmaktan ç›km›flt›r. Tüm bu iliflki-

lerinde sanat, en yüksek belirlenimi yönün-

den bizim için geçmiflte bir fleydir ve öyle,

k a l › r ” (1971: 79–80).

Bu yönden Heidegger’in dünyay› görme-
miz ile sanat yap›t› aras›nda kurdu¤u öz-
nellik iliflkisi görüntü ve kavram› birbirin-

den ay›r›rken, düflünceyi biçemin önüne
yerlefltirmektedir. Varl›k görüntülerin öte-
sindedir ve ancak zihinde biçimlenen dü-

flünce ile kavranabilir. Bu yaklafl›m bir ta-
r a f t a n Decartes’çi “cogito”ya gönderme ya-
parken kat› bir rasyonalizmi bu sanat kana-

l›n›n temeli olarak kurmaktad›r.

Kavramsal Sanat
‹flte Kavramsal Sanat hareketi tamda
Duchamp’›n yaratt›¤› bu kanal› en uç nokta-
s›na kadar tafl›yarak saf bir minimalizme
do¤ru yelken açm›fl, postmodern dönemin
güncel sanat ak›mlar›n›n tamam› üzerinde
aç›k etkisi olmufltur. Kavramsal sanat›n en
önemli örnekleri 60’lar da ortaya ç›km›fl ol-
makla birlikte bu yolu Duchamp sonras›n-
da geniflletmifl ilk sanatç›lar Yves Klein ve
Arman’d›r. 1958’de Paris’te Nouveau
Réaliste sanatç›s› Yves Klein, Le Vide (Bofl-
luk) bafll›¤›yla bofl bir galeri mekân› sergile-
di: onu iki y›l sonra, ayn› galeriyi çöple dol-
duran Le Plein (Dolu) adl› çal›flmas›yla yine
sanatç› Arman cevaplad›. Bu sanatç›lar›n
50’lerde yapt›klar› çal›flmalar aç›kça kav-
ramsal sanat niteli¤i tafl›yordu. Fakat ‹lk
olarak 1960'lar›n bafl›nda Henry Flynt tara-
f›ndan bir Fluxus yay›n›nda kavram sanat›
olarak an›lm›flt›r. Kavram sanat›, Joseph
Kosuth ve Art&Language grubu taraf›ndan
daha sonra farkl› anlamlarda kullan›lm›flt›r.
Bunun 1967 y›l›nda “Paragraphs on
Conteptual Art” ve 1969’da “Sentences on
Conteptual Art” adl› yaz›lar› yay›mlayan Sol
LeWitt, “Düflünceler sanat yap›tlar› olabilir,
bunlar birbirlerine eklenir ve somutlafl›rlar,
maddeye dönüflürler ancak tüm düflüncele-
rin maddeye dönüflme zorunlulu¤u yoktur”
diyerek bu konudaki görüflünü aç›klam›flt›r.
1970'lerden itibaren ise “Kavramsal Sanat”
kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. fiöyle der LeWitt
(2001: 173)
“U¤raflmakta oldu¤um sanat türüne kav-

ramsal demeyi uygun buluyorum. Kavram-

sal sanatta, düflünce ya da kavram iflin en
önemli k›sm›d›r. Bir sanatç›n›n, sanat›n

kavramsal biçimini kullanmas› demek, bü-

tün plan ve kararlar›n daha ilk bafltan yap›l-
mas› ve uygulaman›n ise sadece bir ayr›nt›

olmas› demektir.”

Sol LeWitt, “Franklin Furnare for drafter of wall drawing 811”, 1996.

Efe kavramsal sanat  8/20/09  3:08 PM  Page 2



Kavramsal Sanat, sanat yap›t›nda malze-

me ya da biçimsel özelliklerle de¤il, yap›-

t›n aktard›¤› anlam ve kavramla iliflkilidir.

Kavramsal Sanat yap›t›, gündelik yaflam-

dan al›nm›fl haz›r-nesne, foto¤raf, harita,

flema ve yaz›l› belge gibi çok çeflitli biçim-

lerde olabilir. Kavramsal sanatç›lar›n bafl-

l›ca kayna¤›, sanat yap›t›n›n “eflsizli¤ini”

ortadan kald›ran haz›r-nesneler, var olan

durumu farkl› bir ba¤lama tafl›yarak sor-

gulatan müdahaleler, bir durumu, eylemi,

kavram› gösteren yaz›l› ya da görsel bel-

geler ya da dilbilimsel çözümlemelerdir.

Yap›tlar›yla kavramlar ve analizler öneren

bu sanatç›lar, seyirciyi bunlar› anlamaya,

çözmeye, kendi düflüncesiyle tamamla-

maya ça¤›r›rlar. Nesnenin estetik de¤eri-

ni yads›yarak sanat›n bafll›ca ilkelerinden

birinin tan›m›n› zedeleyen böylesi bir tav-

r›n flafl›rt›c› oldu¤u aç›kt›r. fiöyle söyler

Kosuth (2001: 190):

“Kuflkusuz, estetik yarg›lar bir nesnenin ifl-

levine ya da ‘var olma nedeni’ne her za-

man yabanc›d›r. Elbette ki, o nesnenin

‘var olma nedeni’ kesinlikle estetik de¤il-

dir. Tamamen saf estetik bir nesne, deko-

ratif bir nesnedir; çünkü dekorasyonun bi-

rinci görevi, ‘benzemek, süslemek ve da-

ha çekici yapmak için bir fley eklemektir ve

bunun tat almayla çok yak›ndan ilgisi var-

d›r. K›saca, bu da bizi dosdo¤ru ‘Biçimci

Sanat’a ve ‘Biçimci Elefltiri’ye götürür.”

Kavramsal ifl, bir program önerir, ama se-

yirci sanatsal bir çaban›n izlerinin sezile-

ce¤i bitmifl bir yap›t görmeye al›fl›kt›r.

Kavramsal sanat akla seslenir, hâlbuki se-

yircinin bekledi¤i duygusal bir kat›l›md›r.

Sanat yap›t› maddi bir varl›k olarak art›k

ortada yoktur, kavramsal sanatç› için ge-

leneksel sanat yap›t› yaln›zca üzerinde dü-

flünceyi tafl›yan, bir ara dura¤› betimler.

Oysa kavramsal anlay›flta, kavram, biçim

üzerinde öncelik hakk›na sahiptir. Bu tu-

tum en aç›k biçimiyle Hanover’de bir bü-

ro açarak kendisine iletilecek düflünce-

si olanlar› randevu ile kabul eden Timm

Ulrich taraf›ndan ortaya konmufltur.

Bunlar ve benzeri sanatsal olaylar 1969

y›l›nda Kavramsal Sanat’›n bir patlama

yaparak ortaya ç›kmas›nda etkili olmufl-

tur. Amerikal› genç bir sanat taciri olan

Seth Siegelaub, Robert Barry, Douglas

Huebler, Lawrence Weiner, Joseph

Kosuth gibi sanatç›larla sergiler dü-

zenler. Siegelaub, 1969 y›l› Ocak ay›n-

da bu amaçla New York, Mc Lendon

Building’de bir yer kiralar ancak burada

yapt›¤› sergide sanatç›lar›n yap›tlar› yer

almamakta yaln›zca bunlara ait katalog-

lar bulunmaktad›r. “Sanat” olgusunu

yaln›zca sanat yap›t›yla s›n›rlamayan,

onu genifl bir kavram olarak ele alan

sanatç›lar›n büyük bölümü Amerikal›-

d›r. Ancak hareketin giderek yayg›nlafl-

mas› kavramsal sanata uluslararas› bir

nitelik kazand›rm›flt›r. Avrupa’da Becher,

Darboyen, B.M.P.T. Grubu (Buren, Mos-

set, Parmentier, Toroni), ‹ngiltere’de ise

Art and Language kavramsal sanat›n

uluslararas› bir düzeye ç›kmas›na katk›-

da bulunmufllard›r.

K›sa sürede yayg›nlaflan bu e¤ilim, kav-

ram›n içeri¤ine ba¤l› olarak çok çeflitli

örnekler vermifltir. Ak›m›n kuramsal e¤i-

lim gösteren ve di¤erlerinden ayr›lan

bafll›ca grubu ‹ngiltere ve New York’ta

etkin olan “Art+Language” ( S a-

nat+Dil)dir. 1966’dan beri J. Kosuth

A.B.D.’de, Atkinson, Baldwin, Bainbridge

ve Hurrell ‹ngiltere’de efl anlaml› ve pa-

ralellik gösteren çal›flmalar gerçeklefltir-

mifllerdir. 1965’te Kosuth “Üç Tabure”

adl› yap›t›n› sergilemifltir. Bu yap›tta

gerçek bir tabure, taburenin foto¤raf› ve

tabure sözcü¤ünün sözlükten al›nm›fl

tan›m› bulunmaktad›r. Joseph Kosuth;

Marcel Duchamp, Ad Reinhardt, Jasper

Johns, Frank Stella, Donald Judd’dan

kendine kadar uzanan bir çizgide, evri-

mini belirleyen bütün iliflkileri aç›kça

gösterir. Sanat alan›n› dil aç›s›ndan

araflt›rd›ktan sonra Kosuth bugün ken-

disinin “antropolojik” diye adland›rd›¤›

bir sanata yönelmifltir. Burada nesne

linguistik tan›mlaman›n yerini al›r ve d›fl

dünya ile özel olarak önerilmifl kavram-

lar›n yapamayaca¤› kadar çok say›da

ve do¤rudan iliflki kurar. Kosuth’un tü-

müyle kuramsal ve köktenci tutumu

“Art-Language” grubunun görüflüyle

uyum içindedir. 

“Sanat›n do¤as›, ancak sanat›n do¤as›na

dair yeni öneriler getirilerek sorgulanabi-

lir. Ve bunu yapmak isteyen sanatç›, gele-

neksel sanattan kalan dil miras›n› art›k dü-

flünmemelidir. Çünkü o yöntem, sanatsal

önermelerin tasarlanabilece¤i sanki yegâ-

ne yolmufl gibi, bir varsay›m üzerine kuru-

ludur. Fakat sanat›n hammaddesi, kuflku-

suz tamamen yeni önermeler ‘yaratmayla’

i l i n t i l i d i r . ” (Kosuth, 2001: 196)

Fikirler; say›larla, foto¤raflarla vurgulana-

bilece¤i gibi, kelimelerle ya da sanatç›n›n

seçece¤i herhangi bir yolla da ifade edi-

lebilir, form önemsizdir. Her kavramsal

sanat, izleyicinin ilgisini çekmeyebilir.

Kavramsal sanat; sadece fikir iyi oldu¤u

Sol LeWitt, American, 1974. Sol, LeWitt, “Spolotch #3”, 2000.
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zaman iyidir. Sanatç›n›n sundu¤u kavra-

m›n izleyici taraf›ndan anlafl›l›p anlafl›lma-

mas› önemli de¤ildir. Zaten izleyicinin ifli

alg›layabilmesi için bir yol bulmak, sanat-

ç›n›n elinde ve kontrolünde de¤ildir.

Farkl› insanlar, ayn› fleyi farkl› bir yoldan

anlayacaklard›r. Sanatsal deneyim iki

yönlüdür. Bunlar; sanatç›n›n yarat›c› sü-

reci ve izleyicinin alg›lamas›d›r. Sanatsal

yarat›c›l›k yetene¤i ya da alg›lamadaki

sezgi gücü Tanr› vergisi de¤il büyük ölçü-

de e¤itimle ilgilidir. Lynton’un (2008) be-

lirtti¤i gibi:

“En etkili Kavramsal Sanat eserleri, her

gün rastlanan fleylerle onlara en uygun ge-

len düflünceleri bir araya getirerek, —t›pk›

üç boyutlu bir resmi oluflturan iki slayd›

üst üste getirerek flafl›rt›c› bir perspektif

elde etmemiz gibi—, gerçe¤in derinli¤ini

görmemizi sa¤larlar. E¤er bir de Kavram-

sal Sanat eseri yaratabilece¤imizi hisset-

meye bafllam›flsak, gündelik s›radan haya-

t›n tan›d›k görünümü alt›ndaki zengin an-

lamlar›n varl›¤›na gözümüzü açm›fl›z de-

mektir. (O zaman bu hayat›n o kadar da

gündelik, s›radan, al›fl›lm›fl olup olmad›¤›-

n›; yaratt›¤› görüntünün bu denli tan›d›k,

bildik olup olmad›¤›n› kendimize sormaya

b a fl l a r › z .) Sanata, o rahat›na al›flt›¤›m›z

tepkileri göstermemizi engelleyen Kav-

ramsal Sanat, ona (sanata) yaklafl›m›m›z

da sanat› aflan fleyler üzerinde de yeniden

düflünmemizi ister. Böylece al›fl›lm›fl ka-

l›plar› y›kar, kendine özgü sorgulama biçi-

minde biz de onunla iflbirli¤i yapm›fl olu-

ruz. Öne sürdü¤ü fikri benimseyebiliriz;

ama onu biçimlendiremeyiz, satamay›z,

yeniden üretemeyiz veya onu bir kâ¤›t tu-

taca¤› gibi kullanamay›z.”

Velhas›l
Kavramsal sanat rasyonalizmin sanatta

geldi¤i en üst aflama oldu¤unu söyle-

mek yanl›fl olmayacakt›r. Ak›la biçilen

paye, sanatsal nesnenin biçimsel de¤e-

rini en aza indirgemekte ve sanat› sa-

dece zihinsel bir etkinlik olarak ortaya

koymaktad›r. Bu yaklafl›m biçimi baflta

da belirtildi¤i gibi Hegelci anlamda sa-

nat›n ölümü anlam›na m› gelmektedir?

Bu soru, sanat üzerine son on y›llard›r

devam eden en önemli tart›flmalardan

bir tanesi niteli¤indedir ve cevab›n›n

günümüzde etkinli¤ini koruyan kavra-

ma dayal› sanat üretimin ileride yafla-

yaca¤› bir krizden sonra muhasebesi

yap›larak verilebilece¤ini düflünmek

yanl›fl olmayacakt›r. Yine Hegelci an-

lamda zaman›n tinine uygun olarak var-

l›k bulan bu salt düflünceye dayal› yeni

sanat anlay›fllar›, tarihin ileri evrelerin-

de insano¤lunun dünyay› ve kendisini

kavray›fl biçimiyle yarg›lanacak ve ona

göre de¤erlendirilecektir. 

Dipnot:

1- Hegel; sanat nesnelerinin Kant’›n ileri sürdü-

¤ü gibi çok do¤al olduklar› için de¤il, çok do-

¤al fleyler olarak yap›ld›klar› için hoflumuza git-

ti¤ini söylerken, estetik alanda as›l önemli ola-

n›n sanat yap›t›ndan çok, sanatsal etkinlik ol-

du¤unu belirtmektedir. Hegel’e göre sanat ya-

p›t›, varoluflu ideallefltirerek onun hakikatini

aç›¤a vurmaktad›r.

2- Descartes düflünen özneyi, gerçe¤in her

türlü keflif girifliminin aç›klanmas›n›n zorunlu

hareket noktas› yaparak, ça¤dafl idealizmi kur-

du¤u ak›m. Descartes sonras› tüm filozoflar,

felsefenin temeline cogito'nun de¤iflik formla-

r›n› koyarak, felsefe yapmaya bafllad›lar. Bun-

lar Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Berkeley,

Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Dilthey ve

Husserl'dir. Heidegger'e göre, bu gelene¤i ilk

defa cesurca tart›flan ve reddeden son Bat›

metafizikçisi Nietzsche'dir. Cogito'nun temele

al›nmas› ve bunun bilgi kuramsal bir ontoloji ile

aç›klanma çabas› ayn› zamanda bilimleri de ön

plana ç›kartt›. Çünkü cogito'da hiç sars›lma-

dan ve aç›k olarak var olan kesinlik, bilimlere

matematik ö¤elerin kesinli¤i olarak yans›d›.

Matemati¤in do¤rulu¤u, kesinli¤i, de¤iflmezli¤i

ve evrenselli¤i kendini bilimlerin yasalar›ndaki

matematik ifadelerde buldu. Kartezyen gele-

nekle bafllayan cogito merkezli felsefe ve bilim

anlay›fllar› 17. yüzy›ldan 20. yüzy›l›n bafllar›na

kadar devam etti.
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