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ALİ ARTUN 1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 
mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve 
mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli 
makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 
1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 
500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzik-
le ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu 
tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve araların-
da Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje: Zamanların Hafızası’nın 
da bulunduğu 100’ü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Gale-
ri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir 
Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon: Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazır-
ladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız 
Teknik üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılın-
dan bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” di-
zisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editör-
lüğünü sürdürüyor. Son yayımlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: 
Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006); Müze ve Modernlik (2006); Çağdaş Sana-
tın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve 
Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017); 
Dada Kılavuz, 1913-1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris (Nur Altınyıldız Ar-
tun ile birlikte, 2018); Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sana-
tın Doğuşu (2020).
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Sanatın olumlayıcı niteliğinin bir kaynağı da onun  
Eros’a bağlılığıdır; içgüdüsel ve toplumsal baskıya karşı 

mücadelede hayat içgüdülerinin kuvvetle olumlanmasıdır.  
Binlerce yıllık yıkıma karşın sanatın tarihsel ölümsüzlüğü  

ve kalıcılığı bu bağlılığa tanıklık eder.
Herbert MARCUSE
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Georges Bataille’da  
Erotizm ile Ölümün Birliği ve Sanat*

Tanrı beni en yüce ve  
en şehvetli ölümle ödüllendirdi.

Heinrich von Kleist

Bataille’ın bir Katolik rahibi olmayı bırakarak edebiyatla 
uğraşmaya başlamasının ardından yazdığı ilk romanı, Gö-
zün Hikâyesi (1928). Takma adla yazıyor: Lord Auch, ya-
ni Lord Bok-Çukuru. Bu romanın son sahnelerinden bi-
rinde, Simone, arenada yeni öldürülmüş olan bir boğa-
nın hayalarını bacak arasına sokuyor. Bir sonraki sahnede 
de, arkadaşına öldürttüğü bir rahibin o anda sökülen kan 
içindeki bir gözünü içine alıyor. Aynı zamanda rahibin 
penisinin üzerine oturuyor ve idrarını yapıyor. Bir başka 
Bataille romanı olan Göğün Mavisi’nde (1935-36) Trop-
mann, annesinin cesedi karşısında şehvete kapılır. (Bu 
hadisenin bizzat Bataille’ın da başından geçtiğini biliyo-
ruz.) Mezar çukurlarında sevişir, toprağa bulana bulana. 
“Kasabın, bir domuzun boğazına açtığı delikten fışkıran 

* 31 Ocak 2015 tarihinde e-skop’ta yayınlanmıştır.
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kan kabarcıklarını” hayal eder. Romanın diğer kahrama-
nı Dirty, adının da ima ettiği gibi kirli ve hastalıklıdır; sü-
rekli ifrazat içindedir. “Aynalar” genelevinde çalışan Ma-
dame Edwarda (1941) Tanrı olduğunu sanır ve hep ölüm 
derecesinde cinsel haz atakları yaşar. Bataille’ın ölümün-
den sonra yayınlanan (1966) Annem romanının finalinde 
ise Pierre, tam ensest ânında ölen annesiyle bir tür nekro-
fili (ya da tanotafili) yaşar. Ölü Adam da (1967) nekrofi-
li üzerine kuruludur; cinsel organlardan taşan kokular ve 
sıvılar, idrar ve kusmuk, tiksindirir mi kışkırtır mı bilin-
mez. Rahip C’deki (1950) kasapta, ayaklarından asılı olan 
yeni kesilmiş iki kuzudan kan damlamaktadır ve satırın 
yanı başındaki beyinler saldırgan bir çıplaklık hissi verir.

İşte Bataille edebiyatını kuşatan bütün bu ifrat, ifra-
zat, pislik, iğrençlik, sapıklık vs. yazar nezdinde kutsal-
lığı, hatta tanrısallığı çağrıştırır, tarih-öncesi ayinleri çağ-
rıştırır. Bir özgürlük felsefesi oluşturur. Sanatın hakikati-
ni ifade eder.

İki Karşıt Evrenin Birliği

Bataille’ın düşüncesi birtakım kavram çiftleriyle örülür. 
Birbirlerine karşıt olan bu kavramlar, anlamlarını, ku-
sursuzca işleyen bir diyalektik içinde kazanır. Ve sonun-
da bu karşıt kavram kümeleri, varlık tarihimizi, varoluşu-
muzu belirleyen ve birbirleriyle gerilim içinde olan iki ev-
ren oluşturur: süreklilik/süreksizlik, oyun/iş, erotizm/üre-
me, şiddet/çalışma, ihlal/tabu, ölüm/yaşam, kutsallık/dünye-
vilik, bolluk/kıtlık, ifrat/ekonomi, akıl/mit, arzu/ıstırap, de-
ney/bilgi... Bataille’da bu zıt kategoriler ancak birbirleri ta-
rafından anlamlandırılabilir, birbirleriyle çatıştıkça birle-
şirler: kötülük iyiliktir, bilgi bilgisizliktir, ölüm yaşamdır, 
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hakikat yalandır, “şiir bir bakıma daima şiirin karşıtıdır”, 
“azami haz, azami acıdır”.

Philippe Sollers, bu düşünce mekaniğine “Georges Ba-
taille’ın düalistik materyalizmi” diyor.1 “Bu düalizm, dün-
ya içinde iki ilke önermek yerine, iki ayrı dünya önerir 
[...] Böylece ‘gerçek’ düşüncenin sınırlarını zorlar, kasten 
yapılmış bir ‘hata’ gibidir.” Bataille’ın düalite zincirleri, 
kendini düşüncenin, bilginin ölümüne teslim etmeyen-
ler için anlaşılmazdır. Bataille “düşüncesinin tek bir ama-
cı olduğunu” söyler: oyun. “Düşüncemin kendi kendini 
imha ettiği bir oyun.”2 Bataille’ın “oyun felsefesi”, insanlı-
ğın başlangıcının aslında onun sonu olduğuna ilişkin tez-
le başlar. İnsan, özündeki hayvansılığı inkâr ede ede evri-
lirken insanlığından olur.

İnsanlığın Başlangıcı ve Emek

Bataille antropolojinin klasik tezini onaylar: İnsan çalış-
ma sayesinde ve çalışma araçlarını icat ederek insan oldu 
(homo faber), hayvanlardan ayrıldı. Bundan böyle bütün 
hayatını, var olmak için mecbur olduğu, gündelik, pratik, 
faydalı, işlevsel, akıllı uğraşlara adadı. Ancak Bataille’ın 
tespiti burada bitmiyor. Çünkü ona göre, insan sadece 
aletleriyle akıllı işler yaparak hayvanlardan kopmuyor. 
Bu tür iş yapmaya direnen, onu ihlal eden, aklını kullan-
maya dayanmayan ve kendinden başka amacı olmayan 
güdüleri, duygulanımları (affect) dolayısıyla da hayvan-
lardan ayrılıyor. Yani sadece aklı sayesinde değil, ona di-
renen ve onu ihlal eden arzularıyla ve hayalleriyle de in-
san oluyor. Sadece iş yaparak değil, iş yapmayı feda ettiği 
erotizm aracılığıyla da insanlaşıyor. Ve asıl, ölümlü oldu-
ğunu fark etmesiyle hayvanlardan ayrılıyor. Çünkü iş ha-
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yatına, çalışmaya son veren en mutlak hadise ölüm. İşte, 
erotizm-ölüm birliği böyle uyanıyor.

Ölüm ve erotizm insan hayatının sürekliliğini sağlar-
lar ve otonomdurlar. Çünkü akla, bilgiye, tasarıma da-
yanmazlar. Kendi kendileri için vardırlar ve kendileri dı-
şındaki etmenlere tabi değillerdir; hükümrandırlar. Oy-
sa çalışarak, emek harcayarak insan bir yarar bekler. Do-
layısıyla bu etkinliklerin amacı kendi dışındadır. O ne-
denle heteronomdurlar. Ayrıca iş hayatı insanları birbi-
rinden farklılaştırarak onlar arasındaki sürekliliği bozar. 
Süreklilik/süreksizlik, otonomi/heteronomi, hükümran-
lık/tabiiyet, Bataille diyalektiğinin en temel çatışmaları-
nı oluşturur. Diğer kavram çiftleri döner dolaşır bunlar-
da düğümlenir.

İnsanı insan yapan, zorunlu olduğu işler dışındaki dür-
tüleri, itkileri ve tepileri, bir yandan da onun hayvansılı-
ğını kışkırtır. İnsan iş hayatına koyulduktan sonra, bu ha-
yatı ihlal eden hayvansı güdüleri ve eylemleri sürer. Hat-
ta, insan bir anlamda bu sayede, yani hayvanlığına döne-
rek insan olur. Başka deyişle, insanlığına son vererek in-
san olur. Tabuları ortaya çıkaran da bu. Baştan beri, in-
sanların çalışma hayatını, dünyevi varlığını kesintiye uğ-
ratarak onu yeniden hayvanlar âlemine iade eden her 
olay, duygu ve düşünce tabu sayıldı. Ama buna karşın, ta-
buların ihlal edildiği olaylar da kutsallaştı, dinselleşti. İşte 
bu tabuların başında ölüm/öldürme ve erotizm gelir. En 
büyük günahlar ve en tanrısal çığlıklar...

Ölüm Tabusu ve Kurban Ayinleri

Daha Neandertal döneminde insan artık dik durabiliyor, 
dolayısıyla serbest kalan elleriyle ve icat ettiği aletlerle 


