
Volume: 5, Issue: 10, June-July / 2020
Cilt: 5, Sayı: 10, Haziran-Temmuz / 2020

Bir Yalan Olarak Sanat: Gerçeklik, Hakikat ve Yalan 37

BİR YALAN OLARAK SANAT: GERÇEKLİK, HAKİKAT VE YALAN*

 Deniz C. KOŞAR**

Mehmet YILMAZ***

Özet

Günümüz sosyo-kültürel ve sosyo-politik ortamını tanımlayan ve üzerinde tartışmalar süren hakikat-
sonrası problematiği düşünüldüğünde hakikatin neliği ve özellikle gerçeklik bağlamında yanılsama 
ve imge dünyasının temel taşıyıcısı olan sanat alanının hakikat ile ilişkisi önemli bir noktada yer 
almaktadır. Birçok felsefeci ve düşünür daha çok felsefe alanının içinde yer alan hakikat kavramı 
ile sanat arasındaki ilişkiyi tartışmıştır ancak hakikatin belirsiz ve tartışmalı doğası bu tartışmaları 
da belirsizliğe sürüklemektedir. Diğer taraftan günümüz özgürlük söyleminin merkez edinildiği 
neoliberal kapitalist dünya kendisine ve kurumsallaşma ile paradoksal bir ilişki içerisinde olan sanatı 
postmodern bir söylemle iç-etmektedir. Kurumsallığa yapılan eleştiri sanatın muğlak ilişki alanını 
belirginleştirmiş, sanatı nesne merkezli görüşün dışına taşıyarak kavramsal sanat gibi daha fikirsel 
çekirdeğini ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan günümüz düşünsel yapısına uygun şekilde gelişen 
sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik uygulamalar ve onların kolay ulaşımı var olan 
gerçekliğimizi tanımlamamız konusunda imge ve algı dünyamızı da değiştirmektedir. Buradaki 
yapısal değişiklik hem olumlu hem de olumsuz sayılabilecek bir açıda yer almaktadır ve gerçeklik 
ile ilişkimiz kurmaca ve yalan ile karmaşıklaşmakta neyin gerçek neyin olmadığı konusunda bizleri 
belirsiz bir konuma sürüklemektedir. Temel nokta şüphesiz hakikat ile ilişkimizde yer almaktadır; 
yani hakikate ulaşıp ulaşamamak asıl mesele haline gelmektedir. Çünkü, Foucaultcu bakışla, bir bilgi 
bizim gerçekliğimizi biçimlendirirken aynı zamanda hakikatimizi de oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 
bilgi üretiminin ve teknolojilerinin sahibi hakikatimizin de sahibi ve kontrol edeni haline gelmektedir. 
Bir bilgi biçimi olarak sanatsal bilgi burada oldukça kritik bir yerde yer alır. Bu metinde, tüm bu 
bağlamlarda yer alacak şekilde, felsefi olduğu kadar sanatın içerisinden de bir bakışla gerçeklik 
hakikat ilişkisi irdelenmekte, konuyla ilgili temel görüşlere yer verilerek bir hakikat tartışması 
yürütülmektedir. 
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ART AS A LIE: REALITY, TRUTH AND LIE

Abstract

Considering the post-truth problematic that defines today’s socio-cultural and socio-political 
environment and discussions on it, the relations between the field of art, which is the concept of truth 
and especially the relations between the field of art, which is the main carrier of illusion and image 
world in the context of reality and truth, is at an important point. Many philosophers and thinkers 
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have mostly discussed the relations between the concept of truth and art, which lies within the 
field of philosophy, but the uncertain and controversial nature of truth also drives these debates into 
ambiguity. On the other hand, the neoliberal capitalist world, in which today’s discourse of freedom 
is centralized, appropriates the art that has a paradoxical relation with institutionalization and the 
neoliberal capitalist world by a postmodern discourse. The criticism of institutionalization has 
clarified the ambiguous relationship field of art, which has brought the art out of the object-centered 
view, revealing its more intellectual core, like conceptual art. On the other hand, technological 
applications such as virtual reality, augmented reality that develops by today’s intellectual structure, 
and their easy access changes our image and perception world in terms of defining our existing 
reality. The structural change here takes place at an angle that can be considered both positive and 
negative, and our relations with reality is complicated by fiction and lies, leading us to an uncertain 
position about what is real and what is not. The basic point here is undoubtedly in our relations with 
truth; that is, whether or not to reach the truth becomes the main issue. Because, with a Foucaultian 
perspective, while knowledge shapes our reality, it also constitutes our truth. In this context, the 
owner of information production and technologies becomes the owner and the controller of our truth. 
Artistic knowledge as a form of information is located in a very critical place here. In this text, the 
reality-truth relations are examined from a point of view not only in philosophy but also in art, and a 
truth debate is carried out by including basic views on the subject.

Keywords: Art, Reality, Truth, Lie, Fiction

Giriş

Sanat, hakiki olma yalanından kurtarılmış sihirdir.	

Theodor W. Adorno

Sanat, geçmişte yanılsama yaratmak için yapılırdı; şimdiyse tümüyle yanılsamalardan oluşmaktadır.

Brian O’Doherty

Yaşamı, sanatın yalanlarından arındırmayı istemek faydasızdır.

Georges Bataille

Sanat, hakikatten daha değerlidir.

Friedrich Nietzsche

Eğer yeterince büyük bir yalan uydurur ve sürekli tekrarlarsan, sonunda insanlar buna inanacaktır. 

Joseph Goebbels	(Nazi	Halkı	Aydınlatma	ve	Propaganda	Bakanı)

Sanat hakikat1* alanına ait bir şey değildir. Hakikati, en azından anlamamız için bize dayatılan 
hakikati, fark etmemizi sağlayan bir yalandır sanat.

Pablo Picasso

 

1	 Buradaki	 hakikat	 sözcüğü	 İngilizce	 truth	 sözcüğünün	 karşılığı	 olarak	 kullanılmıştır.	 Alıntılanan	 metinde	 çevirmen	 doğruluk	
kavramını	tercih	etmiştir	(bkz.	Yılmaz,	2009,	s.39).	Ancak,	doğruluk	kavramının	zıt	anlamlısı	yanlışlık,	terslik	gibi	Türkçe’nin	dil	
yapısı	içerisinde	kalan	çağrışımları	olacağı	için	hakikat	ve	yalan	ikiliğine	denk	düşmesi	bağlamında	ve	doğruluk	kavramı,	doğru-
yanlış	gibi	bir	mantık	yargısına	karşılık	iyi-kötü	gibi	bir	ahlak	kavramını	çağrıştırdığı	için	daha	nesnel	kalabilmesi	adına	hakikat	
kavramı	tercih	edilmiştir.		
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Picasso’nun sanat ve yalan arasındaki ilişkiye dair sözü sanatın hakikat ve gerçeklik ile olan ilişkisinin 
özeti niteliğindedir. Peki sanat hakikatin bir taşıyıcısı mıdır? Bu soru sanatın varlığı ve neliği için 
önemli bir sorudur. Çünkü, hakikat ile ilişkisi olmaksızın sanat bir eğlence ve zevk etkinliği, sanat 
yapıtı da sıradan bir şey ve bir fetiş nesnesi konumuna sürüklenecektir. Bu noktada sanat gücünü 
yitirecek, hayatı anlamlandırma, düşünme, duygulanım etkinliği olarak vasfını kaybedecektir. Yani, 
içi boşaltılmış, sadece ruhunu değil bedenin iç organlarını kaybetmiş kuru bir deriye dönüşecektir. 

Sanat bir yapım olarak yapımın sonucu olmayan şeyi gösterebilir. Bir Rorschach testi gibidir, 
gösterilen şeyin arkasında görünenin izleyicideki etkisi ve bu etkinin farklılığıyla kendisini açığa 
çıkarır. Sanatın yapımın sonucu olmayanı göstermesi ampirik gözlemleme aracılığıyla incelemeye, 
eleştirilere karşı bağışık değildir. Yani somut veriler ya da gerçeklik verisi üzerinden sanatın hakikatini 
açımlamaya çalışmak karanlık odadan ışığa çıkartılan fotoğraf filmi gibi görünmez olmasına neden 
olacaktır. 

Sanat, hakikatin doğrudan sunumu değildir, hakikatin doğrudan kendisi de değildir; bir kurmacadır, 
düzenlemedir. Hakikate dair doğrudan amacı da yoktur; hakikat ile olan ilişkisi istemsizdir, 
kendiliğindendir. Hakikat problemini her yapıt üzerinde tartışmak yersiz görünebilir, ancak bu 
yersizlikte bile hakikat kendisini belli eder. Buradaki belli etme ya da istemsizlik sanatın kendiliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu sanatın Kant’ın amaçsız	amaçlılık adını verdiği şeyden mürekkeptir. Nesne 
burada ne yararlılığı çerçevesinde ne hizmet ettiği herhangi bir amaca göre ne de içsel amaçlılığı 
açısından tasarlanmıştır; bütün ilgi bağlamlarının dışında, salt biçimsel amaçlılığı çerçevesinde 
kendi özgür varoluşu içerisinde tasarımlanmıştır ve bu bağlamda değerlendirilir (Altuğ, 2007, s.109). 
Amaçsız amaçlılık bağlamında, en bilinçsiz ya da hakikat istemi içinde olmayan üretim bile insanın 
doğasını ele verir. Örneğin, soyut dışavurumcu bir resim ilk bakıldığında verili gerçekliğe ait olmayan 
bir karmaşa gibi görünüyor olsa bile oradaki boyanın bir araya gelişi ya da sanatçının üretim isteği 
sanatın varlığı ya da ihtiyacına dair en yalın hakikati sunar bize. Böylece mağara resmine kadar 
gidilecek bir yol karşılar bizi. 

Hakikat ile bağlantımızdaki kesinti diğer bir deyişle hayatta mutlak olanın gizi sanatın varlığını 
gerekli kılar. Ancak bu, sanatın hakikatin doğrudan sunucusu olduğu anlamına gelmez, yani, her 
türlü bilgiye ya da tecrübeye ulaşabilir olmak sanata yer ve gerek bırakmaz. Hoimar Von Ditfurth bu 
gerçeklik ve hakikat belirsizliğindeki sanatın konumuna dair şu düşünceyi belirtmektedir:

Gerçekliğimiz	 hakikaten	 nesnel/objektif	 bir	 gerçeklik	 olsaydı,	 kendi	 içinde	
tamamlanmış,	 kapalı,	 fenomenden	 öze	 her	 şeyiyle	 kendini	 kavratan	 bir	 gerçeklik	
ile	 karşı	 karşıya	 bulunsaydık,	 sanatların	 ama	 en	 başta	 görsel,	 gösterici,	 temsili	
güzel	sanatların	ve	de	şiirin	yeri	olur	muydu	bu	dünyada?	Dünyamızın	gerçekliğini	
her	 adımda	 yeniden	 yorumlamak,	 onu	 kavramlaştırmak	 olanağı,	 daha	 doğrusu	
zorunluluğu	dayatmasa,	insan	etkinlikleri	içinde	en	insani	olan	sanatın	işlevi	kalır	
mıydı?	Gerçekliğin	hiçbir	zaman	nihai	anlamda	kavranamayan,	ele	avuca	sığmayan	
dönüşümlerin	ve	gelişmelerin	ürünü	içeriğini	açığa	çıkartma	derdimiz	bulunmasaydı,	
şiire,	 resme	 ne	 gerek	 vardı?	 Hakikaten	 “objektif”	 var	 olan	 bir	 dünyada,	 sanata	
at	 oynatma	 alanı	 kalmazdı	 muhakkak.	 Kendi	 ruhsal	 konumumuzdan,	 var	 oluş	
tarzımızdan,	 duygularımızdan,	 itkilerimizden	 ve	 de	 bu	 anlamda	 bilince	 mal	 ediş	
tarzımızdan	tamamen	bağımsız,	mutlak	bir	dış	gerçekliğin	varlığı,	sanatı	tamamen	
dışlamaz	mıydı?	(Ditfurth,	1995,	s.212)	
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Sanat, dünyayla, yaşamla, olan büyük boşluğun doldurulması ve onunla ilişki kurma çabasıdır; insanın 
içine fırlatıldığı dünyada varlığını tanımlama, anlamlandırma sürecini oluşturmaya çalışmasıdır. 
Gördüğümüz herhangi bir şey ya da dokunduğumuz şeylerle bile aramızda doldurulması imkânsız bir 
boşluk bulunur. Bu boşluğun ulaştığı son nokta hakikatin kendisidir ve sanat bu hakikate ulaşmanın 
nafile çabasıdır, çünkü hakikate ulaşma sezgisel ve belirsiz bir çaba olarak var olur. Sanat hem bu 
boşluğu doldurma hem de boşluğun sonundaki hakikate ulaşma konusunda bir araç konumundadır.

Martin Heidegger, sessizliğin sohbetin var olma yollarından biri olduğunu, bu şekilde, kişinin bir 
şey hakkında diğerlerine belirli bir anlatım yolu bulduğunu ve dilin sessizlikten kaynaklandığını 
belirtmektedir (Inwood, 2012, s.290). Yani, dilin sesleri (sounds) ikincildirler; onlar dünya ve onun 
içindeki var olanlar hakkındaki temel bir görüşün ardından gelmektedirler. Heidegger’e göre dil ilkel 
konuşmacıların anlamlı hırıltılarından değil, tanrılarla sessizce sohbet eden yalnız, kararlı şairden 
ortaya çıkmıştır (2012, s.290). Heidegger’in sessizliği dilin argümanı olarak görmesi, varlığın 
kesintiye uğramasıyla varlığın bilgisinin ortaya çıkışı olarak tanımlanabilir. Yani varlığın ortadan 
kaldırılması varlığın farkına varılmasını sağlamaktadır. Sanatın gerçeklik ile kurduğu ilişki de bu 
düzlemdedir. Yani gerçekliğe bir tür ara veriştir. 

Sanat kendine ait bir gerçeklik sunar ve bu gerçekliği sunarak gerçekliğimizle çelişen bir çatışma 
yaratır; bu durum mevcut özerk olmayan dünyanın mevcut olmayan özerk dünyayla çatışmasıdır. Bu 
bağlamda, sanat gerçekliğe açılmış bir yarık, boşluk, bir durdurma hali, bir tür aralık, ara veriştir. 
Sanatın gerçekliğiyle var olan gerçeklik askıya alınır ve bir pencere açılır; açılan pencere hakikatin 
penceresidir. Ancak, hakikat tam da bu noktada herkes için varolmaz (her zaman olduğu gibi). Çünkü 
hakikat izleyicinin yorumuyla bağlantılıdır, bu bağlamda, hakikatler devrededir. Sanatın gerçekliği 
askıya alma hali salt sanat yapıtı başlığı altında toplanılabilecek bir şey değildir, herhangi bir olay 
ya da nesnedeki sanatsallığı fark ettiğimizde duraksadığımız gibi o anda saklı olandır bu. Geleneksel 
anlamda sanatsallığın farkına varma durumunu estetik	 deneyim olarak tanımlamak ve açıklamak 
mümkünse de tersinir bir açıdan ele alındığında, bir sergi mekânında herhangi bir nesnenin yerde 
durduğunu (bu sergi mekânında kalp krizi geçiren bir izleyici de olabilir) fark eden izleyicinin 
onu sanat yapıtı zannettiği andaki gerçekliğin kesintisini estetik deneyimle açıklamak mümkün 
görünmemektedir.2 İronik olan, buradaki kesintinin sanat yapıtının gerçekliği durdurduğu andaki 
kadar gerçek olmasıdır. 

 
Görsel 1: San Francisco Sanat Müzesi’ndeki sanat yapıtı sanılan gözlük ve izleyici kesitleri, 2016

2	 Bu	 noktada	 sahte	 sanat	 yapıtlarının	 izleyiciyi	 hatta	 uzmanları	 aldatan	 yapısı	 konuyu	 dağıtmaması	 açısından	 ele	 alınmamıştır	
ancak	yine	de	anımsamak	yerinde	olacaktır.	Örneğin,	20	Kasım	2013	tarihinde	İstanbul’da	açılan	ve	sahte	oldukları	sonradan	fark	
edilen	Joan	Miro	sergisi	bu	bağlamda	tartışmalıdır.
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Ampirik düzeyde, sanat, bize toplumsal gerçekliğimiz ile sanatın kendi gerçeğinin belirgin bir 
çatışmasını gösterir. Toplumsal gerçeklik özgür değildir; yasa ve yönetmeliklerle tüketilir, sosyal 
tanıma ve sosyal olarak kabul edilmiş davranışlarla meşguldür. Sanat, diğer taraftan -en azından 
görünürde- özgürdür; sınırları ve kuralları yoktur. Bu karşılaştırma gereği, sanat yoluyla gerçekliğimizi 
geriye yansıtabiliriz ve bu da gerçeği mevcut gerçeklikte görmemize izin verir.

Metafizik düzeyde sanat, bize genellikle görmediğimiz şeyleri sunar. Ampirik dünyadan özerkliği 
ile sanat, başka yollardan var olamayacak bir dünyayı açığa çıkarma ayrıcalığına sahiptir. Böylece, 
içeriği biçimiyle bize kendi gerçeğini sunmaktadır.

Yapıtın gerçeklik ile ilişkisine dair, Michel Foucault, edebi olan ile olmayan arasındaki çizgiyi 
çekerken herhangi normal bir sözcüğün boş bir sayfaya yazıldıktan sonra sıradan bir sözcük olma 
halinden sıyrıldığını belirtir; edebiyata karşılık gelen bir şeye işaret ederek her sözcüğün bir işaret 
lambası gibi hareket etmeye başladığını ifade eder. Bir yapıttaki dil gündelik olarak söylenen bir 
şeye benzemez, gerçek dile ait hiçbir şey yoktur. Bu noktada çelişkili görüneni vurgulayarak bazı 
yapıtların gerçek diyaloglardan alıntı yapılarak oluşturulduğunu belirtir ancak o yapıtın gerçek ile 
ilişkisini kendini var olan gerçekliğin doğrudan yerine koyabilecek edime sahip olmadığını vurgular. 
Bu durumu şu sözlerle açıklar: 

Ama	bu	şekilde	alıntılanmış	ve	edebi	esere	dahil	edilmiş	bir	gerçek	dil	var	olsa	bile,	
kübist	bir	tabloya	yapıştırılmış	bir	kâğıt	parçasından	öte	bir	anlam	taşımaz.	Kübist	
bir	 tabloya	yapıştırılmış	kâğıt	 ‘gerçek’	olsun	diye	değildir	orada,	aksine	 tablonun	
mekânında	bir	bakıma	delik	açmak	için	oradadır.	Aynı	şekilde	gerçek	dil	de	edebi	
esere	 dahil	 edildiğinde	 dilin	 mekânında	 delik	 açmak	 için,	 ona	 doğal	 olarak	 ait	
olamayacak,	adeta	yamuk	bir	boyut	vermek	 için	yerleştirilmiştir	oraya.	 (Foucault,	
2013,	s.67)	

Foucault, edebiyatın ne olduğu sorulduğunda tek bir yanıt verilebileceğini belirtir ve “edebiyatın 
varlığı yoktur; sadece bir simulakrum vardır, edebiyatın bütün varlığı olan bir simulakrum” demektedir 
(Foucault, 2013, s.71). Yani, bir yapıtın aynadaki görüntü gibi gerçekmiş hissi uyandırdığını, 
görebildiğimiz ama dokunamadığımız mekân gibi gücül bir mekânı olduğunu ve yapıta asıl hacmini 
kazandıranın bu simulakrum olduğunu belirtmektedir (2013, s.73). Ancak sanat yapıtı gerçekliği 
kopyalamaz; kopyalıyor gibi görünse de kopyalamaz, en yakın benzerlik ilişkisinde bile anlam 
farklılığıyla ayrılır. Yani gerçeklik parçalarından faydalanır, sanat için gerçekliğin nüveleri araçsaldır. 
Bu bağlamda sanat için gerçeklik saf bir simulakrum yaratma aracı değildir ve saf anlamda gerçekliğe 
alternatif kopya bir gerçeklik sunmaz.

Bir yapım olarak sanat yapaydır ve bu yapaylık onun en büyük kozu, özelliğidir. Sanat sözcüğünün 
etimolojisinde yer alan Arapça “sana” kökünden gelen “yapmak”, “üretmek” anlamının yanında 

“sunu” ile aynı kökte yer alması ve “bir işi vücuda getirmek” ve “bir maddeye zihinde tasarlanan 
şekil ve sureti vermek” anlamlarında yapay olanı da vurgulaması bu bağlamda anlamlıdır ve 
dilimizdeki yapay anlamındaki “suni” sözcüğü de aynı kökten gelmektedir  (diğer taraftan sanat 
kavramının İngilizce’de ki karşılığı art sözcüğünün kökünü oluşturduğu artificial ve yine sanat 
kavramının Almanca’da ki karşılığı olan kunst sözcüğünün kökünü oluşturduğu kunstlich sözcükleri 
de dilimizdeki gibi yapay anlamında yer almaktadır). Sanatın etimolojik anlamını oluşturan yapaylık 
sanatın neliği anlamında oldukça önemli bir noktada olsa da kendini bütünüyle yapaylık olarak var 
etmez. Sanat bir yeniden yaratma, oluşturmadır; bir bozma, parçalama ve yeniden bir araya getirme, 
gerçeği sunileştirme, yapaylaştırmadır. Ortaya çıkarılan şey yapay	gerçekliği	 var	olan	gerçekliğe 
tercih etmedir.
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Crispin Sartwell, gerçekliği şok kavramıyla ele alır ve “şok olduğunda, diyelim, bir bowling topunu 
ayağına düşürdüğünde, bowling topunun ya da ayağının gerçek olup olmadığına inanmak sana kalmış 
bir şey değildir. Şok deneyiminde, karşısında bütünüyle savunmasız olduğumuz dünya gerçekliğine 
çağırılırız” diyerek gerçekliği kuranın şok deneyimi olduğunu belirtir (Sartwell, 1999, s.15). Yani, 
gerçeklik, şok ile kişinin kendisi ve dünya hakkındaki kuşkularını yok ederek kendisini belli 
etmektedir. Sartwell, gerçeklik ile kurduğu bu bağlamda, insanların şeyleri imgeye indirgemesinin 
nedenini sorar ve net bir yanıt verir: İmgeler güvenlidir (1999, s.17-19). Bu görüşünü “imgeler 
dünyasında, dehşet verici suçlar işleyebilir hem de masum kalınabilir, uçurumdan aşağı atlayıp dibe 
vurmadan gerçeğe dönülebileceğini örnekleyerek imge ile gerçek dünya arasındaki gerilime işaret 
eder ve dünyayı ne kadar imge olarak görme ihtiyacı duyuyorsam, o kadar dünya tarafından tehdit 
edildiğimi hissediyor, bütün tehlikeleri o kadar tahammül edilmez buluyorum demektir” sözleriyle 
açıklamaktadır (1999, s.19). 

Jean-Paul Sartre, imgeye dair masasının üzerindeki kâğıdı örnek gösterir. Kafasını masadaki kâğıttan 
başka bir yöne çevirdiğinde kâğıdı görmediğini belirtir ve kâğıt artık orada değildir. İmha olmadığını 
bildiği halde yine de eylemsizliğinin imha olmaktan koruduğunu, kendisi için olmaya son verdiğini 
belirtir. Ancak yine de kâğıt kendisi için görmediği halde kâğıt biçimi, rengi ve konumuyla yine 
belirmekte, az önce gördüğü kâğıt olduğunu bilmektedir. Peki bu beliren aynı kâğıt mıdır? Hem 

“evet” hem de “hayır”. Aynı niteliklere sahip aynı kağıttır, ancak kâğıda tekrar bakış yöneltildiğinde 
görülen kâğıt ile bakılmayan kâğıt öz bakımından aynı olmalarına karşılık var olma bakımından 
farklıdırlar. “Çalışma masamda bulunan yaprak, aynı yaprak kuşkusuz, ama başka biçimde var 
oluyor. Görmüyorum onu, kendiliğindenliğime bir sınır olarak zorla	 kabul	 ettirmiyor	 kendini; 
kendinde var olan eylemsiz bir veri de değil. Tek kelimeyle, fiilen var olmuyor, imge olarak var 
oluyor” (Sartre, 2017, s.6). Böylece Sartre, imge olarak var olma ile şey olarak var olma arasındaki 
farkı ortaya koyarken aynı zamanda gerçeklik ile imgenin ilişkisini de ayırmaktadır. İmge eylemsizlik 
içindedir, sadece bilinç açısından var olmaktan çıkmıştır, bilinçte değil kendinde var olmakta, ortaya 
çıkmakta ve yok olmaktadır; algılanmaya son vererek var olmaya son vermez, bilinç dışında bir şey 
varoluşunu sürdürmektedir (2017, s.7-8). Sartre, imgelerin şey oluşuna dair onları daha az şey olarak 
tanımlamakta ve katıksız ve a	priori kuramın imgeyi bir şey kıldığını ancak iç sezginin imgenin 
şey olmadığını öğrettiğini belirtmektedir. Yani birisinin imgelerini gördüğünü ya da duyduğunu 
söylemesinin hata olduğunu belirtmekte ve kişinin kendi imgelerini görmesinin, kendi imgelerini 
birer şey olarak algılamasının bunları nesnelerden ayırt edemeyeceğini, bu belirtenin bu ayırdı 
anlamayacağını söylemektedir. Çünkü iki varoluş düzleminde tek bir yaprak kâğıt oluşturmak yerine, 
aynı düzlemde var olan tıpatıp aynı iki yaprak oluşturmaktadır (2017, s.8). Bu bağlamda, Sartwell’in 
görüşüyle birlikte, sanatın insanı içine çeken yapısının en temel nedeni imgelerin şey düzleminde 
yer almayan ancak işaret eden güvenli dünyasından kaynaklanmaktadır. Böylece imgelerin güvenli 
dünyası nesnelerin dünyasını/gerçeği işaret eden hakikat göstergelerine dönüşmektedir.

Sanatın gerçeklik ve hakikat ilişkisi paradoksaldır ve sanat, hakikati gösterebilmek, söyleyebilmek 
için yalan söylemek zorundadır. Yalan sanat için araçtır, çünkü gerçekliğin sıkıcılığını kırması 
gerekmektedir ve bunu başarabileceği yegâne güç yalanın bizatihi kendisidir; izleyiciyi sarıp 
sarmalamanın yoludur. Sanatın gerçekliğinin bu kuşatıcı gücü, imgelerle oluşturduğu bir kanal, belli 
bir frekans üzerinden izleyici ile iletişim kurmasını sağlar böylece gerçeğin yalan yoluyla askıya 
alınması sağlanır. Buradaki yalan ahlaki bir problem alanında yer almaz, sanatının doğasına içkindir. 
Sanatın yalanına karşılık hakiki olanı çıkarma eylemi izleyiciye düşer, verilen bir yapbozun ya da 
bilmecenin parçalarının bir araya getirilip anlamlı bir parça oluşturulması gibidir süreç. Diğer türlü 
sanat yapıtı eksik kalacaktır. Doğruyu söyleyen ya da hakikati açıkça gösteren her şey hayatın doğal 



Volume: 5, Issue: 10, June-July / 2020
Cilt: 5, Sayı: 10, Haziran-Temmuz / 2020

Bir Yalan Olarak Sanat: Gerçeklik, Hakikat ve Yalan 43

parçası olarak hareket eder ve gerçekliğin gerçek parçasıdır yani yoktur. Her şey sanat olduğunda 
sanatın ortada olamayacağı gibi her şeyin hakiki olduğu yerde de hakikat yok olur böylece gösterilecek 
bir şey kalmaz. Bu bağlamda sanat imgelerin egemenliğidir. 

Böylece sanat başlı başına bir gerçeklik ve hakikat problemi halini alır. Gerçekliğin içerisinde kendine 
ait bir gerçeklik oluşturur ve oluşturduğu bu gerçeklik içerisinde at koşturur. Bu iç-gerçekliğin 
kodlarında bilinen anlamda gerçeklik parçaları olduğu gibi olabildiğince kopuk bir gerçeklik de 
barınabilir. Aslında, bu gerçeklik sanatçının kendi yalanından başka bir şey değildir ve buradaki 
yalan -başka bir şekilde tekrarlamak gerekirse- patolojik değildir.

Sanatın yalan ile ilişkisi özünün bir parçasıdır. Sanatçı, yapıt, izleyici arasındaki mübadele sürecinin 
eylemi ancak ona katılanların ona özgü mantığın farkında olmamaları koşuluyla mümkün olan bir 
gerçeklik türüdür; yani, varlıksal tutarlılığı, katılımcılarının belli bir bilgisizliğini gerektiren bir 
gerçeklik türüdür. Eğer bu gerçeklik içerisinde yalanın farkındalığıyla yaklaşır ve bu bilgiyle hareket 
edersek, sanatın bu gerçekliği kendi kendini dağıtacaktır. Bu Aristoteles’in tiyatro için belirttiği 
şüphenin gönüllü olarak ertelenmesidir.

Platon, tam da bu nedenle, yani sanatın yalandan ayrılamazlığı nedeniyle devletinde sanata yer 
vermek istemez ve sanata tarihteki bilinen ilk sansürü uygular. Platon’a göre öncelikle sanat mimesis 
(temsil)’tir. Sanatçıların şeyleri yansıtmak üzere, bütünüyle pasif bir biçimde duyusal dünyaya ayna 
tuttuğunu anlatmak ister. Bu düşüncesinin temelinde felsefesini inşa ettiği İdealar Kuramı vardır. 
Bu kuram, mağara alegorisinde şeyler ve onların gölgeleri olarak somutladığı gerçek nesnelerin 
bulunduğu ve akılla ulaşılabilen idealar dünyası ile duyularımızla algıladığımız nesnelerden yani 
ideaların kopyalarından ibaret olan yaşadığımız dünya ve onu algılayışımız üzerine kurulmuştur. 
Platon’a göre sanatçılar zaten –temsil ve taklit bağlamında- kopyalardan oluşmuş bir dünyada ancak 
kopyaların kopyasını yapabilirler. Sanatsal yaratı bilinçli, bilinerek yapılan bir şey olmadığı için 
değersizdir. Bu nedenle sanatın insanları hakikate götürmek yerine, gerçeklikten uzaklaştırdığını 
belirtmiştir. Platon, sanat üzerine düşüncelerini idealar kuramına dayalı olarak Devlet diyaloglarında 

“sedir” örneğinde anlatmaya çalışır. Sedirin üç oluş hali vardır, birincisi asıl sedirdir ve tanrının 
yapımıdır yani önceldir, ideanın kendisidir; ikinci sedir ideaya göre dülgerin ürettiği; üçüncü ise 
ressamın üretilen sedirin görüntüsü üzerinden ürettiği temsil sedirdir (Platon, 2015, s. 335-339). 
Böylelikle sanatçının mimesis bağlamında görülenler alanında yer alan nesneleri taklit ettiğini ve 
yalan ürettiğini, üstelik bu taklidin birinci değil de ikinci dereceden bir taklit olduğunu belirtmiş ve 
içeriği bakımından insanlar üzerinde etkisi olduğunu vurgulamıştır. 

Platon, sanata, insanları asıl gerçekliği teşkil eden idealardan uzaklaştırdığı ve sanatçının yetkiyle 
konuşacağı hiçbir konu olmaması yönünden bilgi; yapıtlarda gençlere fena örnek olacak parçalar 
olması, tragedyalarda ve destanlarda kötü kişileri taklit ederek temsil ederek fena etkiler bırakacak 
olması ve edebiyatın dizginlememiz gereken duygusal yanımızı coşturacak olması yönünden de 
ahlak olmak üzere iki yönden itiraz eder  (Moran, 2014, s.27). 

Diğer taraftan, Platon’un iki noktada çelişkisi bulunmaktadır: birincisi diyaloglarında Sokrates’i 
kendi yerine konuşturarak bir tür mimesis yaparak kendi eleştirdiği temsil problemini çıkmaza sokar. 
İkincisi ise Şölen diyaloğunda “bütün yaratıcı şairler ve sanatlarına yenilik getiren işçiler, ruhu 
bereketli insanlardır” diyerek Devlet diyaloğunda gözden çıkarttığı sanatı yüceltir (akt. Yıldırım, 
2014, s.47). Ayrıca Collingwood da Devlet’in 392-398a-595a-607a’sını referans göstererek Platon’un 
yüksek ve yapıcı sanata hiçbir zaman karşı çıkmadığını ileri sürer ve bu konuda, The	Principles	of	
Art, kitabının Art	and	Representation kısmını ayrıntılı bir şekilde Platon’u savunmaya ayırır (Ülger, 
2017). 
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Aristoteles, Platon’un aksine sanata sahip çıkar. Sanatın etkisinin, gücünün farkındadır ve Platon 
gibi olumsuz bir yöne doğru değil, izleyicide bir boşalma, kötü duygulardan arınma anlamında yani 
katharsis bağlamında ele alarak olumlu yöne doğru eğer. Aristoteles de sanatın temsil olduğunu 
belirtir ancak bu temsil anlayışı Platon’da olduğu gibi olumsuz bir özellik olarak anlam bulmaz. 
Oscar Wilde, Aristoteles’in düşüncelerini temel alarak “sanatın bize verdiği keder hem arındırır bizi 
hem yeniler. Ancak ve ancak sanat aracılığıyla kendi mükemmelliğimizi gerçekleştirebiliriz; gerçek 
varoluşun sefil, alçaltıcı tehditlerinden sadece sanat aracılığıyla koruyabiliriz kendimizi” demektedir 
(Wilde, 2012, s.92). Buradaki katharsis düşüncesi sanatın günümüzde de sürdürdüğü garip eylemlilik 
halidir. Sanat içeriği veya işin sunduğu imgeyle değil salt kendi varlığı ve ilişkisiyle bile bu arınma 
halini sunar, hissettirir. Bir sergide ya da konserde dünyanın sıradan varlıkları değil bu düzlemden 
vahşilikten, sıradanlıktan kopmuş varlıklar olarak bulunmamıza işaret eder.

Aristoteles’in şiir ile tarih arasındaki farka dair “(…) ozanın işi gerçekten olmuş şeyleri değil 
olabilecek şeyleri, olabilirlik ya da zorunluluk gereği meydana gelebilecek şeyleri söylemektir. 
Tarihçi ile ozan arasındaki fark, birinin dizelerle, ötekinin düzyazıyla yazması değildir (Heredot’un 
yapıtını dizelere dökebilirsiniz; dizeli ya da dizesiz yine tarih olarak kalacaktır); aralarındaki fark, 
birinin gerçekten olmuş, ötekininse olabilecek olan şeyleri anlatmasıdır. Bu yüzden şiir, felsefeye 
tarihten daha yakındır ve daha değerlidir (….)” (Aristoteles, 2013, s.37) sözleriyle sanatın görünenin 
ardındakine dair taşıyıcılığı ya da olabilirlik olarak ele aldığı sanatın zihinsel tarafına dikkat çekerek 
felsefeye yakın görmesi bugün bile güncelliğini koruyan bir tartışma alanıdır.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, düşüncede zaten açık olan bir şeyi söylemeyi amaç edinen bir 
sanat yapıtının ilgiye değmeyeceğini belirtir. Tanımlama yetersizliği ve düşünsel belirsizlik sanatın 
özündedir, çünkü sanat, kavramsal tanımlamanın içselliğinden çok dışsal bir yapıtta cisimleşen bir 
bilinç tarzıdır. Kavramsal olarak açık olduğumuz yerde, yapıt gereksizdir (akt. Altuğ, 2012, s.50).

Gerçek ve/ya hakikat için yalan söylemek, sanatın bu tutumu varlığın ve hayatın karmaşıklığının 
yansımasından başka bir şey değildir. Sanatın amacı, bizleri gerçeğin kendisiyle yüz yüze getirmek 
için pratik olarak faydalı sembolleri, uzlaşımsal ve toplamsal olarak kabul edilen genellikleri ve 
nihayetinde gerçeği bizden gizleyen her şeyi saf dışı bırakmaktır. Sanattaki realizm ve idealizm 
tartışması bu konudaki bir yanlış anlamadan doğmuştur. Sanat, gerçeğin daha doğrudan bir biçimde 
görülmesinden başka bir şey değildir (Farago, 2011, s.28-29).

Friedrich Nietzsche için durum farklıdır; yalana, yanılsamaya ihtiyaç duyarız ancak bu yalan 
hakikatten uzaklaşmanın, onunla yüzleşmenin zorluğunun hafifletilmesinin aracıdır. Nietzsche’ye 
göre “insanlar yanılsama ve rüya görülerine fena halde batmış durumdadırlar, gözleri şeylerin sadece 
yüzeyine bakar ve ‘biçimler’ görür; duyumları onları hiçbir yerde hakikate götürmez, yalnızca 
uyarımlar almakla ve şeylerle adeta elim sende oynamakla yetinmektedirler” (Megill, 1998, s.90-
91). Sanatın en büyük özelliği var olan bu yanılsama içerisinde açıktan açığa çıkan bir yanılsama 
alanı olması ve bu haliyle de mantık ve diyalektiğin farkında olmadıkları yanılsamalarının tam 
karşı kutbunda yer almasıdır. Bu bağlamda Nietzsche için sanat hakikatten daha yüksek bir değer, 
başka bir deyişle en yüksek değer olarak kabul edilmektedir (Nietzsche, 2002, s.420). Nietzsche, 
hakikatin gerçeklikten ziyade insanın estetik kavrayışı hakkında bir şeyler söylediğini belirtir ve 
hakikati “(…) eğretilemelerden, düz değişmecelerden, insanbiçimciliklerden oluşan seyyar bir 
ordudur: Kısacası şiir ve belagat yoluyla yoğunlaştırılmış, aktarılmış, süslenmiş olan ve uzunca 
bir süre kullanıldıktan sonra herkese fazlasıyla sabit, kural koyucu ve bağlayıcı gelmeye başlayan 
insan ilişkilerinin toplamıdır; hakikatler yanılsama oldukları unutulmuş olan yanılsamalardır; aşınıp 
duyumsal güçlerini yitirmiş olan metaforlardır; üzerlerindeki resimler silinmiş olan artık para olarak 
değil sadece metal olarak bir işe yarayan paralardır” diyerek tanımlamaktadır (Megill, 1998, s.93).
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Diğer taraftan sanat, Nietzsche için tüm değerlerin değersizleştiği çağda yaslanılacak tek değerdir. 
Sanat, güç isteminin kendisini dayandırdığı temelde isteme için olanaklar yaratır. Sanat ona göre 
bütün istemelerin özüdür. Dünya böylece kendi kendini doğuran bir sanat yapıtına dönüşür (Nietzsche, 
2002, s.390). Nietzsche metafiziği, dini, ahlakı ve bilimi hepsini yalnızca sanat isteminin, yalan 
söyleme, “hakikat”ten kaçma, “hakikat”i olumsuzlama isteminin ürünü olarak tanımlar. Böylece 
yalan ile sanatsallık arasında bir bağ kurarak gerçekliği yalanlar yoluyla ihlal edilmesini sağlayan 
bir yetenek olarak gösterir. “İnsanın kendisinin de her şey bir yana gerçekliğin, hakikatin, doğanın 
bir parçasıyken aynı zamanda bir yalan söyleme dehası olmaması mümkün mü!” diyerek yalana 
farklı bir kapı aralamaktadır (Megill, 1998, s.104). Her ne kadar Nietzsche hakikatin	olumsuzlanması 
olarak yalanı ve sanatı görse ve yüceltse de Gilles Deleuze, Nietzsche’ye göre sanatçının hakikati 
arayan biri olduğunu hatta sanatçının -tıpkı duyuların da yalan söyleyememesi gibi- her şeyden önce 

“gerçek hakikat”in, yalan söylemeyen hakikatin peşindeki tek kişi olduğunu ve son kertede “gerçek” 
filozofun da sanatçı haline gelmek zorunda kaldığını belirtir (Ferry, 2012, s.27-28). Nietzsche’nin, 
ironik bir şekilde, felsefi metinlerinde şiirsel bir dil kullanması da bunu destekler niteliktedir. 

Görsel 2: Ron Mueck, İsimsiz	(Büyük	Adam), 2000

Yalan, sanatta gerçeklik bağlamında başka bir paradoks daha yaratır: gerçekliği daha fazla temsil 
etmesi mi ya da temsilin daha soyut bağlamlara kaydığı durumlar mı yalan ile olan bağını azaltır? 
Çünkü görünürde her iki durum için de aynı şey geçerli gibidir. Gerçekliği daha fazla içeren 
yapıtlar alımlanması daha kolay olan gibi görünür, biçimsel olarak var olan verileri açıktır ancak 
gerçeğin yerini almaya çalışmasıyla yalan bağlamında bir çelişki, kısırdöngü yaratır. Soyut olan 
bir yapıt ise var olan gerçeklikten referansının azlığı nedeniyle sorgulanması daha zayıf olandır ve 
görünende yalana daha yakın olandır. Görüleceği üzere sanatın temsil olarak gerçeklikten verilerini 
alıp almaması konunun hafiflemesi anlamına gelmemektedir ve bu sorgulama Giritli paradoksu 
gibi içinden çıkılmaz bir duruma sürüklenmektedir. Sanat yalandan arındırılamaz, en gerçekçi 
hatta hipergerçekçi heykel ya da resim bile yalanın kendisidir. Sanatın yalandan arındırılmış hali 
salt hayattır. Çünkü sanat, yalandan arındırıldığı an doğrudan sunulan bir olay haline gelir ve suni 
yapısını kaybeder böylece ismini veren tanımdan bile sıyrılmaktadır.



Volume: 5, Issue: 10, June-July / 2020
Cilt: 5, Sayı: 10, Haziran-Temmuz / 2020

Bir Yalan Olarak Sanat: Gerçeklik, Hakikat ve Yalan 46

Görsel 3: Chris Burden, Vur	(Ateş	et), 1971

Chris Burden’ın Vur	(ateş	et)	adlı performansında kurşunlanması, ya da Mıhlanmış adlı çalışmasında 
Volkwagen Beetle model bir aracın üzerine çivilerle çarmıha gerilmeyi anıştırması sanatın geldiği 
en gerçekçi noktayı temsil etmektedir denilebilir ve hatta bu bağlamda Burden, gerçekçi sanatın en 
büyük temsilcisidir demek bile mümkündür. Bu duruma, kendi bedeninin sınırlarını yoklayan, acının 
gerçek deneyimini performanslarında kendine uygulayan Marina Abramoviç de örnek gösterilebilir. 
Abramoviç bunu sanatsal bir ritüel şeklinde gerçekleştirir. Bu nokta, günümüzün meşhur tartışması 
sanat hayat ikilemine denk gelmektedir. Bu gerçekçilik krizindeki, belki de en güçlü isimlerden biri 
de Orlan’dır. Çünkü gerçekten bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan değişiklikler yaparak bize 
argümanını sunar. Yani mış gibi değildir, gerçektir ancak bunu sanatsal bir veçhe olarak sunmaktadır; 
operasyonun temel amaçlarından birisi o operasyonu izleyiciye bir şekilde ulaştırmaktır. Diğer 
taraftan operasyonun nasıl yapıldığına bakmak gerekir yani dünyanın en güzel kadınını yaratmak 
adına bazı estetik biçimlendirmeler yapması vb. ve yalan burada devreye girer. Orlan, sanatta yer alan 
estetik tartışmaları ironik bir şekilde ele alarak, en güzel-ideal kadın imgesine ulaşma arzusunu hem 
geleneksel sanatın beslendiği Yunan sanatına hem günümüzün moda duygusuna meydan okuyarak 
ele almaktadır. Etsel	 Sanat	 (Carnal	 Art) adını verdiği eylemlerinin içeriğindeki et kavramının 
Hristiyanlıkta İsa’nın tenine ve acısına işaret etmesi ve bu bağlamda acıdan arınmak adına morfin 
alarak onu yüceltmesi ve bir tür Hristiyanlık eleştirisi geliştirmesi Orlan’ın hakikatine işaret eder. 
Orlan’ın eylemi birisinin yalan söylerken büyük yeminler etmesine değil parmağını kesmesine 
denk düşmektedir. Zaten bu operasyon sunum olarak hazırlanmadığında akış halindeki hayata denk 
düşecektir. 



Volume: 5, Issue: 10, June-July / 2020
Cilt: 5, Sayı: 10, Haziran-Temmuz / 2020

Bir Yalan Olarak Sanat: Gerçeklik, Hakikat ve Yalan 47

Görsel 4: Orlan, Opera	Cerrahisi	-	Performans, 1991

Gerçeklik ile ilişkileri göz önüne alındığında bedenleri ile üreten sanatçıların, sanatın yalanla olan 
ilişkisinde kısa devre yarattıkları düşünülebilir ancak hiçbir sanatçı Andy Warhol kadar sanatın 
yalanını izleyicinin gözünün içine bakarak söylememiştir. Burada bahsi geçen yalancılık, tartışmaya 
açık olmakla birlikte, olumsuzlayıcı ahlaki bir problem değildir. Warhol’un sanatı, para ve piyasa ile 
olan ilişkisi göz önüne alındığında yalan kavramını düşündürmeyecek kadar gerçek bir söylem ile 
karşımıza çıkmaktadır.

Diğer taraftan yalancılığını en basit şekliyle ele veren sanatta gerçekçiliktir. Gerçekliğe doğrudan 
referans vererek argümanlarını kurar, imgeyi hazırdan alır, eğretilemesiz, düzdür. Ama bu düzlük 
hazır-nesnedeki gibi de değildir, beceriksizce kendini saklayan yalancı gibidir ama bu yalanı 
kabullenmeyi bekleyenler de kendi kararınca çoktur. Gerçekçilik diğer taraftan hakikati bulandırır, 
belirsiz kılar çünkü arkasında olana odaklanmaya izin vermeksizin taklit halindeki imgeyi sunar. 
James Wood, Kurmaca	Nasıl	İşler? çalışmasında gerçekçiliğe dair şu görüşü dile getirir:

Barthes,	dünyayı	anlatmak	için	hiçbir	‘gerçekçi’	yöntem	olmadığını	iddia	etmişti.	On	
dokuzuncu	yüzyıl	yazarının,	bir	kelime	ile	o	kelimenin	karşılığı	arasındaki	gerekli	ve	
saydam	bir	bağ	olduğuna	ilişkin	safiyane	yanılsaması	geçersiz	kılınmıştır.	Kurmaca	
oluşturmanın	farklı,	birbiriyle	rekabet	halindeki	türleri	arasında	gerçekçilik,	kafası	
en	 karışık	 olanı,	 hatta	 belki	 de	 anlayışsızıdır	 çünkü	 kendi	 işleyişi	 hakkında	 en	 az	
bilinçli	olandır.	Gerçekçilik,	gerçekliğe	denk	düşmez,	gerçekçilik	gerçekçi	değildir.	
Barthes’e	göre,	gerçekçilik	bir	geleneksel	kurallar	sistemidir	ve	öyle	çok	karşımıza	
çıkan	bir	gramerdir	ki,	burjuva	hikâye	anlatıcılığını	nasıl	inşa	ettiğini	etmeyiz	bile.	
(Wood,	2013,	s.140)
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Görsel 5: Andy Warhol, 200	Bir	Dolar	Banknotları, 1962

Warhol’un yalancılığını inkâr etmeyen paradoksal doğasının aksine sanatın yalanının ahlaki bir 
boyuta saptığını ve neoliberal düşüncenin sanat piyasasını nasıl şekillendirdiğini göstermek adına 
sanat alanının iç organlarını açığa çıkaran sanatçı Hans Haacke’dir. Haacke, sanat dünyasının 
hakikatini sanat-yalan doğası üzerinden izleyiciye sunar. Yani sanatın arka planına ait gerçekliği 
bir gazeteci gibi belgeleştirme, hakikati sunma, sloganlaştırma şeklinde değil elde ettiği verileri, 
belgeleri bizatihi sanatsal gerçekliğin parçası haline getirerek, yani sanat nesnesi olarak, sunar. 

Görsel 6: Hans Haacke, Shapolsky	Manhattan	Gayrimenkul	Varlıkları,	Gerçek	Zamanlı	Bir	Sosyal	Sistem,	
1	Mayıs	itibariyle, 1971

Gerçeklik ve hakikat kırılmasının ortaya çıktığı çalışmalardan bir diğeri de Marcel Broodthaers’in 
Modern	Sanatlar	Müzesi’nin Kartallar	Departmanı için açtığı Finans	Bölümü’ndeki bir kilogramlık 
saf külçe altını piyasa fiyatının iki katı fiyatına satmayı planlamasıdır. Broodthaers, iki katına satılan 
altın külçesinin yarısının sanat yapıtı yarısının da altının kendi maddi değeri oluşuyla sanat yapıtının 
mübadele değerini temsile açarak izleyiciye sunar ve sanat yapıtının kullanım ve mübadele değerinin 
sorgulanmasını gündeme getirir. Böylece, altının fiyatının mevcut hali ve sanatı içine katarak 
değiştirilmiş-dönüştürülmüş hali arasında bir hakikat sorgulamasını beraberinde getirmektedir. 
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Görsel 7: Marcel Broodthaers, Saf	Külçe	Altın,	Modern	Sanat	Müzesi,	Kartallar	Departmanı,	Finans	
Bölümü, 1971

Fotoğraf, gerçeklik ve hakikat probleminin en belirgin gibi görünen ancak en karmaşık olduğu 
üretim biçimidir. Edward Weston, fotoğraf makinesinin yalan söylemeye zorlamak için çaba 
harcanması gerektiğini söyleyerek aslında fotoğrafın dürüst bir teknik olduğunu belirtmiştir. 
Weston’a göre fotoğraf, “ressamların” küstah kabadayılıklarından çok bir sorgulama, bir paylaşma 
ruhu içinde dünyaya yaklaşmaktadır (Sontag, 2008, s.205). Ancak paradoksal bir şekilde bu hakikat 
iddiasının tersine yalan söylemeye en açık imge üretimi fotoğrafın kendisidir. Çünkü inandırıcılığı 
ve gerçeklikten sahiplendiği görüntüyle fotoğraf hakikat iddiasında bulunur ve bu hakikat iddiası 
onu yalana çok daha fazla yakınlaştırır. Susan Sontag fotoğrafın gerçeklik ve hakikat ile ilişkisine 
dair şunları belirtir:

Yalan	 söylemenin	 fotoğraf	 için	 doğuracağı	 sonuçlar,	 resim	 için	 doğabileceklerden	
çok	 daha	 önemli	 olmak	 zorundadır.	 Çünkü	 fotoğraf	 denen	 düz,	 genellikle	 de	
dikdörtgen	 biçimli	 görüntüler,	 resimlerin	 asla	 olamayacağı	 derecede	 doğru	 olma	
iddiasındadırlar.	 Sahte	 bir	 resim	 (atfı	 sahte	 olan	bir	 resim)	 resim	 tarihini	 yanıltır.	
Sahte	bir	 fotoğraf	 (rötuşlanmış	ya	da	oynanmış	olan	ya	da	altyazısı	yanıltıcı	olan	
fotoğraf)	ise	gerçekliği	yanıltır	(Sontag,	2008,	s.106).

Tüm görüntünün sadece bir parçasını sunan bir imge olarak fotoğraf, hakikatin doğrudan sunucusu 
olamayacak olmasının yanında hakikati perdeleyecek kadar yalana açıktır. Bu bağlamda gerçekliğin 
bir fragmanı olarak fotoğraf yalan söyleme aracının kendisi oluverir. Weston’un hakikat iddiasının 
ironik bir şekilde tersine çevrilmesi olarak Sherrie Levine’ın Weston’dan	Sonra fotoğraflarını ele 
alabilmek mümkündür.3 Hakikat iddiasındaki bir aracın tam da kendi iddiasıyla ele alınması ve 
tersinir bir sürecin yaratılması açısından ilginç bir veri oluşturur. 

3	 Levine’in	 bu	 çalışmalarının	 ortak	 özelliği	 Walker	 Evans	 ve	 Edward	 Weston	 gibi	 ünlü	 fotoğrafçıların	 fotoğraflarının	 birebir	
kopyalarını	yine	fotoğraf	olarak	sunmasıdır.	Yani	Levine,	söz	konusu	fotoğrafların	fotoğraflarını	çekmiş,	orijinal	halleriyle	aynı	
şekilde	sergilemiş,	böylelikle	sonsuz	döngüde	salınan	imgelerle	orijinal	olanın	neliğini	sorgulamıştır.	Bu	bağlamda,	kopya	olan	bu	
yapıtların	kendini	yapıt	olarak	sunmasıyla,	fotoğraf	tekniğinin	doğasının	getirisi	de	olarak,	telif	hakkı	konusunu	çıkmaza	sokmuştur.
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Görsel 8: Sherrie Levine, İsimsiz	(Edward	Weston’dan	Sonra),	1980

Heidegger, Kant’ın kendinde şey kavramına gönderme yaparak nesnelerin yani görünenlerin arkasında 
görünmeyenlere dikkat kesilir ve nesnelerin göründüklerinin ötesindekilerle beraber bulunduğunu 
belirtir (Heidegger, 2003, s.11-13). Sanat nesnesini de aynı şekilde ele alır; sanat yapıtı, yapılmış bir 
nesnedir, fakat bu salt nesneden hariç başka şeyler de söyler, bizi diğeri ile karşılaştırır, başkayı ifşa 
eder. Heidegger’e göre sanat yapıtı bir simgedir (2003, s.9). Burada Heidegger nesne/şey kavramının 
tanımında ve çevirisindeki belirsizliğe değinir ve bu belirsizliği Batı düşüncesinin temelsizliğinin, 
köksüzlüğünün başladığı yer olarak niteler. Heidegger’e göre, buradaki temelsizliğin, köksüzlüğün 
merkezini ise Yunanca sözcüklerin Roma-Latin düşüncesine uyarlanması, görünüşte gerçekçi ve 
dolaysıyla da sadık çevirinin, uyarlamanın altında, daha çok Yunan değerlendirmesinin farklı bir 
düşünce biçimine dönüştürülmesi ve orijinal anlamlarına denk karşılıklar bulmaksızın Yunanca 
sözcüklerin dışlanarak alınması oluşturmaktadır (2003, s.13). Yapıt, kendi içinde yükselerek bir 
dünya açar ve bunu da kalıcı kılar (2003, s.33). Sanat yapıtı Heidegger’e göre “aletheia” kavramıyla 
nitelendirdiği, hakikatin açığa çıktığı, üzerindeki örtünün kaldırıldığı bir yerdir; yani sanat bir 
hakikat alanıdır (2003, s.25). Heidegger, artık sanatın güzeli değil hakikatin peşinde olduğunu belirtir. 
Günümüz sanatında güzel sanat yerine sanat tanımının kullanılması bir anlamda bunun göstergesidir. 
Saf taklit, yansıtma olmayan, insanın kendinden bir şeyler kattığı, yaratım süreci adı verilen sürecin 
içinde yer alan her üretim, sanatsal anlamda hakikatin varlığını zorunlu koşar. Yani her sanat yapıtı 
hakikatin taşıyıcısıdır.

Alain Badiou, hakikatle ilişkilendirerek kurduğu bağlamda sanatla felsefenin birbirine düğümlenmesine 
ilişkin öğretilerin yirminci yüzyılda özünde değişikliğe uğratmadıklarını ve yine bu yüzyılda söz 
konusu bu öğretilere doyduğunu ileri sürer (Badiou, 2013, s.18). Bu bağlamda, bugüne kadar ki 
sanata dair görüşleri didaktik, romantik ve klasik olmak üzere üç şema içerisinde ele alır. Didaktik 
şema, sanatın hakikate kadir olmadığı ya da her türlü hakikatin sanatın dışında olduğu bir şemadır. 
Sanatın dolaysız ya da çıplak hakikat olarak takdim ettiği daha doğrusu sanatın temellendirilmemiş, 
kanıtlanmamış bir hakikatin, orada-olmaklığıyla tükenen bir hakikatin görünüşü olduğu iddiasını 
barındırmaktadır. Bu düşünce aynı zamanda Platon’un sanata karşı verdiği mücadelenin, mimesis 
bağlamında, sanatın eşyanın değil hakikat etkisinin taklidi olmasını, hakikatin dolaysız imgelerinin 
etkisi altında kalmayı vurgular. Böylece sanat bir hakikatimsinin cazibesi, büyüsü olmak anlamına 
gelir (2013, s.12-13). Didaktik şemaya karşılık romantik şema yer alır ve bu şemaya göre yalnız 
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sanat hakikate kadirdir. Böylece sanat felsefenin işaret etmekten öteye gidemediği şeyi gerçekleştirir 
ve hakiki olanın gerçek bedeni haline gelir (2013, s.13). Son olarak bu iki şemayı uzlaştıran, 
Aristoteles’in kurduğu haliyle klasik şema yer alır ve iki tez üzerine kurulmuştur; sanat hakikate 
kadir değildir, özü mimetiktir; bu durum (Platon’un sandığının aksine) vahim bir durum değildir, 
çünkü sanatın ereği hakikat değildir. Sanatın bilişsel ya da ifşa edici değil, sağaltıcı bir işlevi vardır, 
böylece sanatın ölçüsü, ruhun duygulanımlarının tedavisi bakımından göstereceği yararlılıktır (2013, 
s.14).

Badiou, yirminci yüzyıl düşüncesinin kitlesel eğilimlerine bağlantılandırarak bu şemayı sanata ilişkin 
düşünüşleri bakımından Marksizmin didaktik, psikanalizin klasik, Heideggerci yorumbilgisinin ise 
romantik olduğunu belirtir. Bu miras alınmış üç şemanın ortak niteliğini sanat ve hakikat ile ilişkileri 
bağlamında “içkinlik” ve “tekillik” kategorileri oluşturur. İçkinlik, hakikatin yapıtların sanatsal 
etkisine içsel mi yoksa sanat yapıtı dışsal bir hakikatin bir aracı mı olduğunu belirtir. Tekillik ise 
sanatın tanıklık ettiği hakikat mutlak anlamda sanata mı özgü olduğu yoksa başka söylem türlerinde 
de dolaşıma girip giremeyeceğine vurgu yapar (Badiou, 2013, s.19-20). Badiou, ele aldığı tüm bu 
şemalarda, sanatsal yapıtların hakikatle ilişkisini asla hem teklik hem de içkin olamadığını belirtir. 
Bunun sonucunda bu ortaya çıkan eşzamanlılığın olumlanması gerektiğini belirtir ve başka	 bir	
estetik önerisi sunar:

Sanat	bizzat	bir	hakikat	usulüdür.	Ya	da:	Sanatın	kimliğinin	felsefi	olarak	belirlenmesi,	
hakikat	kategorisi	kapsamına	giren	bir	iştir.	Sanat	bir	düşünmedir,	bu	düşünmenin	
yapıtları	 Gerçek’tir	 (etki	 değil).	 Ve	 bu	 düşünme,	 ya	 da	 etkinleştirdiği	 hakikatler,	
başka	 hakikatlere	 –ister	 bilimsel,	 ister	 siyasal,	 ister	 aşka	 ilişkin	 hakikatler	 olsun-	
indirgenemez.	Bu	aynı	zamanda	şu	anlama	gelecektir:	Tekil	düşünme	olarak	sanat	
felsefeye	indirgenemez.	(Badiou,	2013,	s.20)

Badiou’ya göre sanatın dokusunu meydana getiren şey olarak yapıt bir hakikat değildir, bir hakikat 
tarafından başlatılan sanatsal bir usuldür ve kendini yapıtta –sonsuzluk olarak- açığa vurmaz; bir 
hakikatin yerel mercii (instance locale), diferansiyel noktasıdır. Bu diferansiyel noktası olarak yapıt 
sanatsal hakikatin özne noktalarından biridir. Bir hakikatin yapıtlardan başka varlığı yoktur, hakikat 
yapıtların türeyimsel (sonsuz) bir çokluğudur. Bir yapıt yerel olarak fiiliyata geçirdiği ya da sonlu 
bir fragmanı olduğu hakikat üzerine olay mahallinde yapılan bir soruşturmadır	(Badiou, 2013, s.23). 

Hiçbir sanat yapıtı ya da nesnesi var olan gerçekliğe ait biçimler dışında değildir. Bu dünyaya 
ait olmayan hiçbir biçim ya da imge üretime açık değildir. En soyut bir imge ya da biçim bile 
gerçeklikten pay alır, referansını alır; tüm yapıtlar nesnel düzeyde gerçeklikten mürekkeptir, her 
ne kadar indirgemeci gözükse de sanatsal üretim, bir tür kompozisyon problemidir. Diğer taraftan 
her bir sanat yapıtı aslında bildiğimiz bir şeyleri sunar bize bilmediğimiz herhangi bir şey yoktur, 
sadece farkında olmadığımız şeyler vardır. Sanat karmaşık biçimlerle algısal ya da düşünsel 
düzeyde farkındalık yaratır. René Magritte, İmgelerin İhaneti (Bu	Bir	Pipo	Değildir) çalışmasında 
bilmediğimiz bir şey söylemiyordu farkında olmadığımız ya da unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyordu. 
Ya da Marcel Duchamp pisuar gibi bilindik bir nesne ile sanat nesnesinin ayrı olmadığını söylemesi 
gibi bir farkındalık hali yaratıyordu. Bu durum aslında hakikat ile ilişkilidir. Hakikat varlığını 
bildiğimiz ama anlatamadığımız bir olgudur. Mihail Bahtin, bu durumu Platon’un bilginin doğru 
hatırlama olduğu varsayımına gönderme yaparak açıklar ve “sanatta, her şeyi fark ederiz ve her 
şeyi hatırlarız” der (Bahtin, 2005, s.314). Sanatta yenilik, özgünlük, beklenmediklik, özgürlük 
bileşeninin önemli olmasının nedenini bu düşünceye bağlar, zira burada yeniliğin, özgünlüğün, 
özgürlüğün kavranmasını mümkün kılan bir arka plan –biliş ve eylemin fark edilmiş ve birlikte 
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deneyimlenmiş dünyası- bulunmaktadır. Böylece sanatta yeni şekilde görünen ve tınlayan bir dünya 
bulunmaktadır ve sanatçının etkinliği bu dünya ile ilişkili olarak algılanmaktadır. “Biliş ve icra 
edilmiş eylem birincildir, yani kendi nesnelerini yaratırlar: Kavranan şey ilk kez belirleniyordur ve 
bir eylem henüz var olmayan şey ile yaşar ancak. Burada her şey, daha en baştan yenidir ve burada 
yenilik olmamasının nedeni budur; burada her şey ex	origine’dir (özgündür) ve burada özgünlük 
olamamasının nedeni budur” (2005, s.314). 

Görsel 9: Rene Magritte, İmgelerin	İhaneti	(Bu	Bir	Pipo	Değildir), 1948

John Berger, yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş bir görünüm olarak imgenin, ilk kez ortaya 
çıktığı yerden ve zamandan koptuğunu ve saklandığını, bu bağlamda her imgede bir görme	biçimi 
yattığını belirtmektedir (Berger, 2005, s.10). Görme biçiminin altında yatan öznel izleyici bakışının 
yanında imgenin kaynağına dair bilgilerin bakışımızı değiştirdiğini vurgular ve Van Gogh’un Ekin	
Tarlası	ve	Kargalar yapıtını altında “Bu Van Gogh’un kendini öldürmeden önce yaptığı son resimdir” 
sözünü de ekleyerek sözün imgeyi nasıl değiştirdiğini örnek gösterir.  Fotoğrafın altına gelen not 
ile bakışımız bir anda değişir, etkisi katlanır, anlamlar çoğalır ama burada yine garip bir durum söz 
konusudur; o bilginin hakikati belirsizdir yani yalan yine devrededir. Bunu düşünmek fotoğrafın o not 
sonrası anlamını değiştirse de önceki notsuz fotoğrafa geri dönüş artık mümkün değildir çünkü yalan 
bizi çoktan biçimlendirmiştir. Kendini gizler açığa çıksa bile hakikatini gizler. Berger de, Görme	
Biçimleri metninde yer alan yeniden canlandırılan her imgenin resmin ilk bağımsız anlamıyla çok az 
ilgisi olan ya da hiç ilgisi olmayan savın birer parçası olduğunu belirtir ve resimlerin söylenenleri, 
sözsel yetkeleri doğrulamak için alıntı olarak kullandığını itiraf eder. “Sonuç olarak yeniden 
canlandırma, resmin aslındaki imgeyi göstermenin yanı sıra başka imgelerin gösterdiği bir şey de 
olur. Bir imgenin anlamı onun hemen yanında görülen ya da hemen arkasından gelen şeye göre 
değişir. O imgenin taşıdığı yetke, içinde göründüğü tüm bağlama yayılır” (2005, s.28).

Diderot, “gerçek yaşamın bir trajedisinin neden olduğu gözyaşlarıyla, dokunaklı bir anlatımın neden 
olduğu gözyaşları arasındaki farkın ne olduğunu hiç düşündünüz mü?” sorusunu sorar ve yanıtını 
gerçek yaşamdaki gözyaşlarının apansız, doğrudan geldiğini, sanat yoluyla akıtılan gözyaşlarının 
ise bilinçli bir tarzda, adım adım akıtılmak durumunda olduğunu söyleyerek verir (akt. Sennett, 
2013, s.154). Diderot’a göre, gerçek yaşamın içeriği rastlantılara açıktır, kolayca yara alabilir ve 
iki insan arasındaki iletişim doğallaştıkça ifade gücü azalır. Ancak en iyi durumda, sempati ve 
doğal duyguların egemen olduğu dünyada, bir duygu tam olarak ifade edilmişse ancak bir kereye 
mahsus olabilir. Diderot, bir ifadenin bir kereden fazla nasıl sunulabileceğini ele alarak göreneksel 
işaret fikrini tanımlar ve bir duygunun ancak o duygunun “pençesinden” kurtulmuş ve şimdi belli 
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bir uzaklıktan onu irdeleyen kişi söz konusu duygunun özsel biçimini tanımlar hale geldiğinde bir 
kereden fazla iletilebilir olur. Bu durum rastlantısal olanın çıkarılmasıdır (Sennett, 2013, s.154).

Sanat yapıtının hakikati kendi gerçekliği ve nesnesiyle sınırlı değildir, nesnenin içine sığmaz ve 
onu aşar. Bu durum nesnenin doğasıyla ilgili değildir, kaynağı nesnenin kendisi de değildir. Nesne 
hakikatin suret bulduğu yerdir ancak görünür ya da doğrudan okunabilir de değildir. Gerçeklik ile 
hakikatin kesin olarak ayrıldığı, bu ayrışmanın tartışılabildiği yerdir sanat yapıtı.

Hakikat gerçek gibi karşımızda olmayandır, görünenin arkasındakidir, buğuludur, farkında 
olunması olası olandır ancak hakikat kendisine ulaşıldığında hakikat olmaktan çıkıp bizim bilinen 
gerçekliğimize dönüşendir. Burada hakikatin gerçeklik ile ilişkisinde kriz vardır. O da gerçekliğimizin 
yanıltıcı doğasında saklıdır. Böylece hakikat ve gerçeklik gerçekliğin kendi krizi nedeniyle belirsizlik 
sarmalında kalır. Ayrıca burada hakikatler söz konusudur yani kültürel anlamdaki mutlak hakikat 
dışında hakikatler vardır. 

Platon’un soyut hakikat anlayışı Hegel’de de soyut olmasına karşılık tarihsel süreçte kendini 
ortaya koyarken somutlaşır (Adorno, 2004, s.78). Yani, mutlak Geist olarak hakikat, diyalektik bir 
süreçte tarih, kültür ve devlette somutlaşır. Ancak Hegel’in tarihsel bir bağlamda ele aldığı hakikat, 
tarihselliğin bazı şeyleri doğal olarak dışarıda bırakmasıyla kısıtlayıcı ve biçimsel bir çerçevede 
kalmıştır. Gerçeklik ile kurgusal olanın ilişkisindeki kopukluk ihmal edilerek gerçeklik kavramsal 
bir düzleme çekilmiştir. Çünkü Hegel’e göre kavram ile gerçeklik örtüşmektedir, yani Kavram’ın 
Mantık’ta ortaya konulması gibi akıl da kendini tarihte açar; düşüncede olan ile gerçeklikte olan 
birbiriyle örtüşür. Buradaki sorun tarihsel açının bütünsel bir çözümleme içermesinin olanaksızlığıdır, 
çünkü henüz tamamlanmamıştır. Tarih her ne kadar geçmişi anlamak olarak ele alınsa da geleceğe 
yazgılıdır ve tarihe dair yapılacak her açıklama başka açıklamaların da olabileceğinin hakikatini 
barındırır. Bu bağlamda tek bir kavrayış ve anlayış yani mutlak bilginin olamayacağı açığa çıkar. 
Buradaki her anlayış ve kavrayış birer hakikat haline gelir.

Postmodern süreç içerisinde hakikat eleştirileri yükselmiştir; hakikatin teoriyle sıkı sıkıya bağlantılı 
olması ve teorinin hakikati ima etmesi, en azından toplum bilimleri alanında teorik karakterli olması 
nedeniyle, büyük anlatıların çökmesi bağlamında, hakikat güvenliğini yitirmiştir. Bu görüş hakikati 
bir amaç ya da ideal olarak görmeyi reddeder çünkü hakikat modernliğin ve aydınlanmanın en özlü 
ifadesidir (Rosenau, 2004, s.119). Şüpheci postmodernistler hakikat ile belagat ve propagandanın 
çarpık olan biçimleri arasında bir fark görmeksizin iktidar oyunlarının ürünü olarak nitelerler. Bu 
bağlamda hakikatin değerini sorgularlar çünkü bilgi iddialarının yeterliliğinin kesin bir biçimde 
değerlendirmenin imkânsız olduğunu iddia ederler (2004, s.123). Lyotard ve Foucaultcu bağlamda 
iktidarın elinde hakikat aldatıcı bir mekanizma haline dönüşür, bir baştan çıkarma aracıdır hatta diğer 
görüşleri ötekileştirmesi bağlamında baskılayıcı bir unsura, terörizme dönüşür. Ancak buradaki çelişki 
postmodern düşüncecinin göreli yapısının kendi kendisini de içermesidir. Yani hakikatin varlığından 
şüphe eden görüş de bir anlatıdır ve hakikat iddiasındadır dolayısıyla hakikatin ne olduğu belirsizlik 
kazanır. Bu günümüzün ve postmodern sürecin dezenformatik doğasının getirisidir. Bu durumun 
farkında olan bazı postmodernist düşünürler kendi söylemlerini de göreceleştirerek bu eleştirinin 
içerisine yerleştirirler. Bu bağlamda hakikat çıkmaz bir sokağı temsil eder. 

Nietzsche, herkes için doğru olan bir mutlak hakikat düşüncesine karşı çıkar ve perspektifsel bir 
hakikat iddiasıyla “şeylerin kendi içlerinde yorumdan ve öznellikten bağımsız bir yapıya sahip 
oldukları”nı sanmanın “temelsiz bir varsayım” olduğunu ileri sürer (Megill, 1998, s.143). Dilin 
saydamlıktan uzak bir düşünce aracı olduğunu ve bu yapısıyla hakikati belirsizleştirdiğini, diğer 
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taraftan metaforları, metonimileri ve insanbiçimcilikleri yoluyla hakikati yaratan bağımsız bir dünya 
olarak bir yorum sisteminden ya da yanılsamalardan oluşan bir kümeden başka bir şey olmadığını 
belirtir (1998, s.153-155). Dolayısıyla Nietzsche için bilgi, yorumlama ve anlam ile doldurmadır, 
artık eskimiş bir yorumlamanın üstüne yorumlamadır. Bu bağlamda hakikat de anlam ile doldurmadır. 
Yani hakikat dilin öznelliğiyle değişmektedir.

Foucault da Nietzsche gibi mutlak bir hakikatin imkansızlığından bahseder ve hakikatten anlaşılması 
gereken şeyin bir tür genel norm ya da bir dizi önerme olmadığını belirtir. Foucault’a göre hakikat, 
sözcelerin üretimi, düzenlenmesi, dağılımı, dolaşımı, işleyişi için düzenlenmiş bir prosedürler 
bütünüdür ve kendisini üreten ve destekleyen iktidar sistemleriyle ve kendisinin meydana getirdiği, 
kendisini yayan iktidar etkileriyle döngüsel bir ilişki içindedir. Hakikat rejimi adını verdiği bu yapı 
yalnızca ideolojik ya da üst yapısal bir şey değildir (Foucault, 2012, s.177). Bu bağlamda hakikat 
(ve bilme) söylemlerle oluşturulmaktadır ve bu oluşturmanın dolayımsız sonucu olarak iktidar 
ilişkilerinden bağımsız değildir; yani hakikat, üretilen, yeniden üretilen bir süreçtir.

Hakikat	üretilir.	Bu	hakikat	üretimleri	iktidardan	ve	iktidar	mekanizmalarından	ayrı	
değildir;	çünkü	hem	bu	iktidar	mekanizmaları	bu	hakikat	üretimlerini	mümkün	kılar,	
bunlara	yol	açar,	hem	de	bu	hakikat	üretimlerini	kendinde	bizi	bağlayan,	birleştiren	
iktidar	etkileri	vardır.	Beni	ilgilendiren	şey,	hakikat-iktidar,	bilgi-iktidar	ilişkileridir.	
Bu	durumda,	bu	nesneler	katmanını,	daha	doğrusu,	bu	ilişkiler	katmanını	kavramak	
güçtür;	bunları	az	 çok	anlayabilecek	genel	bir	 teori	olmadığından,	benim	kör	bir	
ampirist	olduğum	söylenebilir,	 yani	ben	en	berbat	durumdayım.	Genel	 teorim	yok,	
kesin	bir	aracım	da	yok	(Foucault,	2012,	s.173). 

Benzer şekilde sanatçı da gerçekliği üretirken ve kendi hakikatini sunarken iktidarı devralır, var olan 
iktidar ilişkilerini askıya alarak kendisini ortaya koyar. Sanatsal beğeni bu iktidar ilişkisini kabul 
edip etmemek üzerine kuruludur, yani sorun, sanatçının iktidarını ne kadar tesis edip edemediği 
ve bu iktidara karşı direnişin olup olmamasıyla bağlantılıdır. Adorno, hakikatin yaşayan bilinçlerin 
ancak ve ancak olumsuzlama yoluyla erişilebileceği tarihsel, jeolojik bir katmana gömüldüğünü 
ve bu katman olmadan da sanatın var olamayacağını belirtir. Bir bilgi biçimi olarak gerçekliğin 
bilgisini içeren sanat-hakikat içeriği, her ne kadar var olanın gerçekliğine dair bilginin ötesine geçse 
de toplumsal içerik ile dolayımlanmıştır ve toplumsal olmayan hiçbir gerçeklikten de söz edilmesi 
mümkün değildir. Adorno’ya göre sanat, toplumsal bilgiye, durmaksızın onun hakkında tartışarak 
ya da onu resmederek ve bir şekilde taklit ederek değil, onun esasını yakalayarak dönüşür. Sanat, 
kendine özgü betimleme biçimleriyle, kendi görünümüne karşıtlığı içinde özü görünür kılar (Adorno, 
2013). Yani sanat mefhumu, sanatçı, yapıt ve izleyici arasındaki iktidar ve direniş problemidir ve bu 
karşılaşma toplumsal olanın esasıdır.

Günümüz sosyo-kültürel ve sosyo-politik ortamını tanımlayan ve üzerinde tartışmalar süren hakikat-
sonrası problematiği düşünüldüğünde hakikatin neliği ve özellikle gerçeklik bağlamında yanılsama 
ve imge dünyasının temel taşıyıcısı olan sanat alanının hakikat ile ilişkisi önemli bir noktada yer 
almaktadır. Neoliberal kapitalizm, özellikle de özgürlük söylemi de göz önüne alındığında, oldukça 
tartışmalı bir şekilde varlık alanını sürdüren ve kurumsallaşma ile paradoksal bir ilişki içerisinde olan 
çağdaş	sanatı bu ilişki üzerinden bir tür dispotife çevirmekte ve araçsallaştırmaktadır. Dolayısıyla 
sanatın hakikat ile ilişkisi salt bir felsefi bir tartışma alanı içerisinde kalmamakta, Deleuzcu bir görüş 
olarak doğrudan etki alanı oluşturmaktadır. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu yitirdiğimiz hakikat-
sonrası	toplumda temel nokta şüphesiz hakikat ile ilişkimizde yer almaktadır; yani hakikate ulaşıp 
ulaşamamak asıl mesele haline gelmektedir. Çünkü, bir bilgi bizim gerçekliğimizi biçimlendirirken 
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aynı zamanda hakikatimizi de oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bilgi üretiminin ve teknolojilerinin 
sahibi hakikatimizin de sahibi ve kontrol edeni haline gelmektedir. Bir bilgi biçimi olarak sanatsal 
bilgi burada oldukça kritik bir yerde yer alır. Son olarak hakikate dair bir analojiyle yaklaşmak 
gerekirse, hakikat, makyajla yüzü ‘örtülmüş’ ‘güzel’ bir kadının yüzünde saklıdır. İlk karşılaşılan 
makyaj yapılmış yüz gerçeklik, makyajın altındaki yani makyajsız yüz hakikatin temsilidir. Ancak 
makyaj yapılmış o yüze duyulan arzu ve bu arzunun karşılığı olarak o makyajı yaptıran güzellik 
istenci hakikatin kendisidir. Paradoksal şekilde makyaj yani yalanın kendisi olmadan hakikate dair 
bir im edinmek mümkün görünmemektedir. Sanatın bulunduğu nokta tam da burasıdır. 
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