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Gösteri, felsefeyi gerçeklefltirmez,
gerçekli¤i felsefelefltirir.
Spekülatif evrende de¤erini yitirmifl olan fley,
herkesin somut yaflam›d›r.
Guy Debord
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reud (2004) flöyle der: “‹nsan›n ruhsal yaflam›ndan anlayan herkes, insan için daha önce yaflanm›fl bir hazdan vazgeçmekten daha zor bir fley olmad›¤›n› bilir. Do¤rusunu söylemek gerekirse, karfl›l›¤›nda bir fley almadan hiçbir fleyden vazgeçmeyiz” Bu
ba¤lamda Freud günümüz toplumlar›n›n içinde bulunduklar› iktidar alan›n nas›l usluca dahil olduklar›n› ve
nas›l bu derece isteklice sistemin sürdürülmesine kat›ld›klar›n› aç›klamak konusunda çok aç›klay›c› olabilecek bir kavram gelifltirmifltir: Benlik ideali.(1) Böylece
insan evlad› kayna¤›n› libidonun cinsellik kaynakl› hayat enerjisinden alan bir arzu ile varolur. Lacan’a göre
bu arzu kiflinin asla nesnesine ulaflamayaca¤› bir aral›¤a sahiptir.(2) Doyurulmas› imkans›z bu arzu, kiflinin
benlik idealini gerçeklefltirme yönündeki sonsuz yarat›c›/y›k›c› çabalar›na sebep olur.
Tesadüf olmasa gerek, Marx da kapitalist toplumun görülmesi zor toplumsal ba¤›nt›lar›n› iffla ederken psikanalitik bir terimi kullan›r: Meta fetiflizmi.(3) Marx’a göre “fleylerin, quâ metalar›n varl›¤›, ve bunlara meta
damgas›n› vuran emek ürünleri aras›ndaki de¤er iliflkisi ile bunlar›n fiziksel özellikleri ve bu özelliklerden do¤an maddi iliflkiler aras›nda mutlak olarak ba¤ yoktur.
Burada, insanlar aras›ndaki belirli toplumsal iliflki, onlar›n gözünde, fleyler aras›nda düflsel bir iliflki biçimine
bürünür.” Böylece bu düflsel iliflki benlik ile ideali aras›ndaki mesafeyi kapatmak ad›na son derece kullan›fll›
bir araca dönüflmektedir. Asla kapanamayacak olan
bu mesafenin tatmin edilemez do¤as› kapitalist sistem
taraf›ndan durmadan k›flk›rt›l›rken, günümüz tüketim
toplumlar›n›n yüzeysel haz nesneleri ile sisteme dahil
edilmesi kolaylaflm›flt›r. Liberal mutluluk ideolojisine de
uygun, ürüne yap›flan bu fetiflist nitelik ile insanlar, bir
yan›lsama ortam›nda yaflamakta, kendilerine ve kendi
gerçekliklerine yabanc›laflmaktad›rlar.
Günümüz tüketim toplumlar›nda metan›n bu de¤iflim
de¤erini tümüyle hakim k›lan fetifl özellikleri yeni iletiflim teknolojileri, reklam endüstrilerinin yükselifli vs.
araçlar ile tümüyle kapsay›c› bir hal alarak günlük hayat›n tamam›n› ele geçirecek düzeylere ulaflm›flt›r. Sistemin denetleyici mekanizmas› bir taraftan görsellik
üzerinden toplumun büyük kesimini gösterinin (4) egemenli¤ine dahil ederken, di¤er taraftan bu mekanizman›n hakim s›n›flar›n iktidar alanlar›n›n yaratt›¤› dönüflüm fizik-mekana da yans›maktad›r.
Bu anlamda günümüz toplumlar›n›n denetimi aç›s›ndan
metan›n ve kültürün simgesel özellikleri iki ayr› flekilde

ifllev kazan›r. Birincisi bu simgesel dil sistemin hakim
s›n›f›n›n hegemonya (5) arac› olarak kurulurken, di¤er
taraftan yine bu dil ötekilik atfedilmifl güçsüz s›n›flar›
d›fllama ve uzaklaflt›rma arac›na çevrilebilir. Bu, günümüz siteminin baflta belirtilen bilinçalt› göndermelerini
sa¤layan kapsay›c› araçlar taraf›ndan iflletilmektedir.
Bu iletiflim kodlar› üzerinden içsellefltirilen veya içsellefltirilemeyen iflaretler farkl› kesimlere farkl› etkilerde
bulunulabilir.
Parçal› kent – Mimari ve sanat›n yeniden ele al›n›fl›
Mimarl›k ve sanat kamusal özellikleri ile yukar›da anlat›lan tüketim toplumlar›n›n denetleyici mekanizmalar›
için tafl›d›klar› güçlü simgesel dilleri aç›s›ndan ele geçirilmesi gereken araçlar olarak ele al›nm›fllard›r ve Zeytino¤lu’na (2003) göre modern mimarinin silmeye çal›flt›¤› bu dil, postmodern mimari ile yeniden güçlenmifltir. Bu ba¤lamda kamusal sanat ve kent mimarisi modernizm içinde sürekli geliflmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen disiplin mekanizmalar› taraf›ndan kullan›lmaktayken, günümüzde göstergelerin daha derin bilinçalt›
göndermelerini cephelerinde veya sanatsal anlat›mlar›na konu etmektedirler.
Fizik-mekanlardaki mikro ölçekteki bu ifade, makro düzeyde de kendini ortaya koyar. Bu aç›dan kentleflme
politikalar› üzerindeki biçimlendirme fleklinde de aç›kça görülebilecek de¤iflimler meydana gelmektedir. Modernizmin bütüncül flehir planlamas› anlay›fl›n›n yerini
daha küçük ölçekli kentsel tasar›m süreçleri almaktad›r.
Harvey’e göre (2003) “günümüzün temas› ‘kolaj kent’tir.” Bu yaklafl›m kentlerin farkl› alanlar›n›n sosyal mekan organizasyonu aç›s›ndan da parçalanarak, hakim
s›n›flar› merkezde (veya izole, nitelikli alanlarda), güçsüz s›n›flar› ise çevre alanlara iterek ayr›flt›rma politikas›n›n bir uzant›s›d›r. Bu ba¤lamda merkezi alanlar farkl› kentsel dönüflüm süreçleri ile temiz ve steril hale getirilirken, mekansal düzen küresel ekonominin kentlerden
beklentilerini karfl›layacak flekilde oluflturulmaktad›r. Bu
anlam› ile kentin belli alanlar› özellikle büyük metropollerde küresel sermayenin ihtiyaç duydu¤u ofis ve iflyeri
ihtiyac›n› karfl›layacak yüksek katl› yap›lar için ayr›l›rken, nitelikli merkezi alanlar› turistik ve tüketim ifllevlerini artacak flekilde yeniden üretilmektedir. Kentsel doku
git gide teatral bir nitelik kazan›rken, mimarinin göstergeleri de bir yandan bu söyleme uygun hale gelir. Bu
söylem yüzeysel göndermeleri ile s›n›fsal ayr›m› aç›¤a
ç›kartacak bir vurgu ile oluflur.

Piyasa taraf›ndan yönlendirilen mimarinin bu dili kazanmas›n›n önü k›smen aç›kken, sanat ele geçirilmesi
daha zor bir aland›r. Bu noktada sanat›n yüksek kültüre ba¤l› söylemi sistem taraf›ndan daha farkl› bir yönde araçsallaflt›r›larak, yine e¤itim altyap›s›ndan yoksun, yüksek kültür ile iliflki kurmakta zorlanan kesimleri
d›fllama ifllevi kazanabilmektedir. Kentin parçal› bir
sosyal ve fiziksel mekana dönüflümünde, merkezi alanlardaki kamusal sanat uygulamalar› ve etkinlikleri ayr›flt›r›c› nesneler haline gelir.

olarak alg›lamas› da ayn› türden bir iliflkidir. (‹çgörü Psikoterapi Merkezi, 2005)
Para kazanmak (ya da paraya ald›rmamak), görkemli bir eve
sahip olmak (yada bohem bir hayat› sürdürmek), hofl ya da
özgün bir biçimde giyinmek, güzel çocuklara sahip olmak, bir
dinin kurallar›na göre yaflamak, kendini içkiye vermek, bir
ideolojiye ba¤lanmak, sevmek ve sevilmek, zekice bir kitap
yazmak, bir sanat yap›t› yaratmak, vb., tüm bunlar›n ben ile
ideali aras›ndaki mesafeyi azaltmay› amaçlayan çeflitli giriflimler olduklar› do¤ruysa da, insan›n, bizzat bu doyum aray›fl›n›n ötesinde, daha derin, daha mutlak, daha sürekli bir

Modern mimari yukar›da Zeytino¤lu’nun (2003) ifade
etti¤i biçimde bu tip göstergeleri kullanmak konusunda
ço¤u zaman çekingen davranm›fl ve soyut, yal›n bir dil
ile ifllevsel yönünü öne ç›kartm›flt›r. Bu anlamda mimari dokunun yeniden üretiminde modern mimarinin nitelikli/niteliksiz örnekleri sorgusuz sualsiz y›k›lma tehdidi alt›na girer yada cephelerine ve iç mekanlar›na
postmodern dönemin simgesel dili uygulanmaktad›r.
Bu dilin niteli¤i ise bir yandan yukar›da belirtilen evrensel düzeydeki tüketim toplumlar›na ait sorunsallar›
tafl›rken di¤er taraftan da, yerelde muhafazakar, yar›
lümpen burjuva s›n›f›n›n temsilcisi niteli¤indeki sa¤ iktidarlar›n kültürel/siyasi etkilerine maruz kalmaktad›r.
Bu yönüyle AKM’nin y›k›larak yeniden yap›lmas› projesi/e¤ilimi bir taraftan kendini çevrenin temsilcisi sayan bir siyasi iktidar›n merkezi iktidar alanlar›n›n simgesel kültür yap›lar›na müdahalesini, bu d›fllay›c› iktidar söyleminin k›r›lmas› olarak alg›lamak yan›lt›c›d›r.
Bundan ziyade, bu dönüflüm evrensel tüketim ideolojisine yaslanan yüzeysel göstergelerin merkeze tafl›nmas›ndan ibarettir. Sürecin sonuçlar› her yönüyle yabanc›laflt›r›c› niteliktedir.

fley taraf›ndan yönlendirildi¤i de daha az do¤ru de¤ildir; söz
konusu olan, kaybolmufl mükemmelli¤e yeniden kavuflmak
için duydu¤u temel arzuya verece¤i de¤iflik içerikleri, çeflitli
ve anl›k görünümleri aflan bir fleydir. Bu giriflimler, ölümden
baflka hiçbir yere ç›kmayan bir yolun üzerindeki bir konaklama noktalar›ndan ibarettirler, ama insan› yaflamaya sevk
eder. (J. Chasseguet-Smirgel, 2004)
2) Lacan’a göre kiflinin henüz dile geçmeden; toplumsall›k,
din, kad›n, erkek kavramlar›n›n dünyas›na girmeden önce,
anneyle birlikte oldu¤u bütünlük halinin bitimiyle kaybetti¤in
fleydir. ‘Objet petit a’ dilde henüz olmad›¤›n zaman sahip
oldu¤un bir fleydir. Daha sonra, onu kaybedip dilin/temsilin dünyas›na geçti¤in vakit onu sonsuza kadar kaybedersin
ve tüm hayat›n onun yerine büyük a'lar koymakla geçer.
Hiçbiri onun yerini tutmaz. Sonsuza kadar ertelenmifl bir
fleydir ‘objet petit a’. ‹flte bu yüzden hep arzulanand›r, hep
bofllu¤u doldurulmaya çal›fl›l›p hep baflar›s›zl›¤a u¤ratand›r. ‹mkans›zd›r.
3) Meta fetiflizmi, Marxisist teorinin en özgün kavramlaflt›rmalar›ndan birisidir. Bu kavram Kapital'de aç›k bir flekilde
kullan›l›r ve belirgin olarak tan›mlan›r. "Metalar›n fetiflizmi ve

Dipnotlar:

Bunun S›rr›" bafll›kl› bölümde, hem metan›n fetiflist karekteri-

1) Benlik ideali ya da ben ideali, bir zamanlar küçük çocu¤un

nin do¤as›, hem de bunun neden aç›kca görünür olmad›¤›

narsisizminin, ideallefltirdi¤i bir benliktir. Anne karn›nda ve

anlat›t›l›r. Bu bölüm, Kaptal'in içinde çok uzun olmayan ama

do¤um sonras› o cennetvari evrede bebek kendisini ideal nes-

çarp›c› ve etkileyici olan bir bölüm olarak yer al›r. "‹lk bak›fl-

ne olarak görür. ‹deal olan kendisidir. Bir ötekinin varl›¤›n›,

ta bir meta", der Marks bu bölümün bafl›nda, "çok önemsiz

kendi çaresizli¤ini ve güçsüzlü¤ünü henüz idrak edemeyen

ve kolayca anlafl›l›r bir fley gibi gelir. Oysa metan›n tahlili, as-

bebek bir sonraki aflamada bu ideal olma durumunu ebe-

l›nda onun metafizik incelikler ve teolojik süslerle dolu pek ga-

veynlerinin, ya da kendi gelifliminde önemli rol sahiplenen ki-

rip bir fley oldu¤unu göstermifltir". Devam›nda konu, metan›n

flilere yans›t›r. Tabii bu yans›tma bebe¤in bu ilk narsisik deni-

niteli¤indeki kullan›m de¤eri ve de¤iflim de¤eri fleklinde orta-

len evreden kopmas›ndan, yani kendi çaresizli¤ini, yeterince

ya konulan ayr›m temelinde irdelenir ve aç›klan›r. Çünkü ürü-

geliflmemiflli¤ini farketmesinin akabinde oluflur. Onunla ilgile-

nün kullan›m de¤eri aç›s›ndan bir sorun yoktur, sorun fetisifl-

nen ona bakan kifliler en iyi, en uygun, en güzel en ak›ll› ki-

tik nitelik de¤iflim de¤eriyle birlikte belirmektedir.

fliler olur, yani hep "en" olurlar.

Bu kavram›n Marxist teori icinde de özgül bir yeri vard›r. Bir

Burada alt›n›n çizilmesi gereken iki önemli nokta var. Birinci-

çok farkl› Marxizm anlay›fl› Meta fetiflizminden farkl› de¤er-

si bu ideal nesne ile kurulan iliflki bir özdeflleflme de¤il ideali-

lendirmeler ortaya koyar. Meta fetiflizmi, en genel anlamda,

zasyondur ki bu afl›k olan kiflide barizdir. Afl›k kifli sevgi nes-

kapitalist pazar sistemi içinde, toplumsal iliflkilerin maddi ya-

nesinin özelliklerini abart›r, hayal ile gerçekli¤i birbirine ka-

p›sal ögelerini gösterir. Belli bir flekilde ekonomik, sosyal ve

r›flt›r›r. Hipnoz alt›ndaki kifli de hipnotizörün komutlar›n› har-

düflünsel/kültürel içerimleri olan bir kavramd›r bu. Öyleki,

fiyen yerine getirerek mutlak bir itaati gerçeklefltirir t›pk› sev-

metalar›n fetisiflt nitelikleri sonucunda, insanlar bir yan›lsama

gilinin isteklerinin bir komut fleklinde alg›lanmas› gibi. Tabii t › p-

ortam›nda yaflamakta, kendilerine ve kendi gerçekliklerine

k› çocu¤un ebeveyninin isteklerini kay›ts›z flarts›z bir komut

yabanc›laflmaktad›rlar.

4) Guy Debord gösteriyi, "metan›n toplumsal yaflam› tümüyle
iflgal etmeyi baflard›¤› an" olarak tan›mlar. Birbirine rakip iki
tip gösteriden bahseder: yo¤unlaflm›fl (liberal demokrasilerde) ve yayg›n gösteri (totatiler yönetimlerde). Yo¤unlaflm›fl
gösteri toplumun ufak bir bölümünü, yayg›n gösteri ise büyük
bir bölümünü etkisine al›r. 1988'de yazd›¤› gösteri toplumu
üstüne yorumlar adl› makalesinde üçüncü bir gösterinin do¤du¤unu söyler; bu bütünleflmifl gösteridir. Bütünleflmifl gösteri
daha yo¤unlaflm›fl ve daha yayg›nlaflm›fl gösteridir. Art›k ortada bir lider ya da ideoloji yoktur (çünkü buna ihtiyaç yoktur). Bütünleflmifl gösteri bütün toplumu etkisi alt›na al›r. Debord bu görüfllerini aforizmalar toplam› biçiminde ele ald›¤›
orjinali "Societe de Spectacle" olan “Gösteri Toplumu” isimli
eserinde ortaya koymaktad›r.
5) Antonio Gramsci, “Hapishane Defterleri” adl› kitab›nda
‘hegemonya’ kavram›n›n aç›l›mlar›n› gösterir. Bir anlamda buradaki hegomonya kavram›n›n, iktidar ve tahakküm iliflkilerinin kendini nas›l yeniden ürettigini aç›klamaya yönelik oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu nedenle, hem Gramsci'i hem de onun
hegemonya kavram›, siyasal ve kuramsal alanda 20.yüzy›l
boyunca üzerinde en çok tart›fl›lan ve de¤erlendirilen konular
oldu¤unu bilinmektedir.
Hegemonya, bir grubun baflka gruplar üzerinde bask›n olma
durumunu ifade etmektedir ve buna göre bu durumu elde etmek için yürütülen savafl›ma "hegemonik mücadele" denilir.
Hegemonya do¤rudan ve aç›k zor ya da güç kullan›m› ile elde edilen ve sürdürülen iktidar de¤il, as›l olarak zor kullanmaks›z›n elde edilebilen tahakküm edebilme konumudur. Ege-

men grup (ya da s›n›f), öteki gruplar›n r›zas›yla elde eder bu
iktidar›. Burada kilit kavram "r›za"d›r ve Gramsci'nin önemle
üzerinde durdu¤u nokta bu r›zan›n nas›l yeniden ve yeniden
üretilebildi¤idir.
Gramsci, r›zan›n sözkonusu olmas›n› bir tak›m araçlarla aç›klamaya gider ve bu araçlar› "hegomonik ayg›tlar" olarak adland›r›r. E¤itim, aile, din, kültür pratikleri vs. bu ayg›tlar›n unsurlar›d›r. Bu ayg›tlar sayesindedir ki, egemen güçler kendi
ideolojilerini genel geçer bir kabul edilifl haline getirirler. Belli
bir zamanda belirli bir ideoloji egemen olarak genel geçer ve
do¤al bir söylem haline gelir. Bu söylem egemenli¤iyle elde
edilen güç ya da iktidar konumu hegemonya'd›r.
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