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ÖZ: İnsanlık tarihi boyunca varlık gösteren yaratıcı ve yıkıcı eylem, modern dönemle birlikte daha genele yayılır 
ve derinleşir. 1933 yılında Almanya’da iktidara gelen Adolf Hitler ve hükümetinin önemli propaganda 
alanlarından biri olan sanat politikasında da bu ikili eylem söz konusudur. 1937 yılında Münih’te gerçekleştirilen 
Yoz Sanat (Entartete Kunst) Sergisi’nde bu durumu görmek mümkündür. Sergide hükümetin onaylamadığı 
yapıtlar, yine onların gözünden ve dilinden halka sunulmuştur. Nazilerin genel anlamda sanat politikası ve 
özellikle de bu serginin hem yıkım için yaratıma hem de yaratım için yıkıma nasıl tanıklık ettiği bu makalenin ana 
eksenini oluşturmuştur. Son olarak da söz konusu olan ikili eyleme biçiminin günümüzdeki varlığı değişen insan 
ile zaman üstünden tartışılmaya çalışılmış ve buna ilişkin olarak da farklı bir bakış açışı ortaya koymak 
hedeflenmiştir.  
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Creation and Destruction in the Art Policy of Nazi Germany: Degenerate Art Exhibition 

ABSTRACT: Both creation and destruction could be seen throughout the history of humanity. They have started 
to deepen and become expanded with the modern era. We encounter this double practice in the art policy which 
was one of the significant propagandas after Adolf Hitler had become chancellor in Germany, 1933.  The Degenerate 
Art Exhibiton which was held in the Munich, 1937 is an example of the aforesaid art policy. In the exhibiton, 
unapproved works according to Nazis had been exhibited with the newly given meanings. The central issue in the 
article is how the Nazi’s art policy and specifically the exhibition were creating for destruction and destructing for 
creation at the same time. In conclusion, the presence of this double practice in the today’s world was discussed 
upon the changing human and time. The goal was trying to present a different point of view, regarding to this 
question.   
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Giriş 

1937 yılında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen iki propaganda sergisi Nazilerin 
yöntemini açıkça ortaya koyar. Büyük Alman Sanatı (Große Deutsche Kunstaussetellung) 
Sergisi onların Aryan ırk fikrini göstermeye, Yoz Sanat (Entartete Kunst) Sergisi ise karşı 
oldukları varoluşları yok etmeye aracı olur. 1933’ten 1945’e kadar süren Adolf Hitler ve 
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(NSDAP)) iktidarı, 1933’te hükümeti tek karar alıcı haline getirmiş; 1934’te ise Hitler’in hem 
ülke hem de hükümetin başındaki tek isim olmasıyla faşist rejime geçmiştir. II.Dünya Savaşı 
ve tüm bu süreç boyunca gerçekleştirdikleri büyük katliam Holokaust ile korkunç bir yıkımı 
getiren Naziler, Alman ırkının üstünlüğü fikrini hayatın her alanında başat hale getirme ve bu 
fikrin tersini gösterebilecek her şeyi yok etme idealiyle, iktidarları süresince çok sayıda 
propaganda ortaya koyar. Karşılıklı olarak bu iki sergiye ve daha da ötesinde Hitler’in sanata 
karşı tutumuna baktığımızda, insanlık tarihinin iki ana özelliği olan yaratıcı ve yıkıcı eylemi 
birlikte görürüz. Bir taraftan inşa ederken diğer taraftan yıkan modern insan ise bu tarihin 
yaklaşık son iki yüzyılını kapsar. Bu ikili eylem modernite ile tanımlanmış, daha geniş alana 
yayılmış, kişiselleşmiş ve kitleselleşmiştir. Yaratım ve yıkımın temel çıkış noktası olduğu bu 
makalede, öncelikle erkin elinde bir propaganda aracı olarak sanattan, Nazilerin sanat 
politikalarından ve özel olarak Yoz Sanat Sergisi’nden bahsedilecektir. Bu serginin taşıdığı 
anlam, kuruluş süreci ve kamusal alanda tuttuğu yere değinilerek alışılmış anlamda yaratıcı 
ve yıkıcı eylemdeki yeri değerlendirilecektir. Sergi ve sanat programının aynı zamanda 
özellikle son iki yüzyılda değişen insanın ve dünyasının, onun var olma sistematiğinde 
yarattıkları ve yıktıklarının adeta bir minyatürü olarak okunabilecek olması, makalenin ana 
eksenini oluşturur. Bu ana eksen bizi günümüze ulaştırır. 21.yüzyılda kendimizi, özellikle de 
20.yüzyılın yıkım kültüründen uzaklaşmış olarak görüyoruz. Modern ideali geçmişte 
bıraktığımızı, zamanın çatışmalarını çözdüğümüzü düşünerek daha iyi insanlar olduğumuza 
inanıyor ya da kendimizi kandırıyoruz. Peki gerçekten yaratıcı ve yıkıcı yöntem biçim 
değiştirerek bugün de hayatına devam ediyor mu? Eğer böyle bir devamlılık söz konusuysa, 
bu bir yandan öylesine gizil ve bireysel, diğer yandan öylesine küresel şekilde gerçekleşiyor 
ki, içinde yaşadığımız dünyayı okumayı zorlaştırıyor. Buradan yola çıkarak son bölümde, 
insanın içinde barındırdığı bu ikili eylemin günümüzdeki varlığı ve bunun bilinciyle 
yaşamanın mümkün olup olmadığı tartışılacaktır.  

Sanat ve Erk 

Sanat, tarih boyunca devletler ya da insanları yönetme gücünü elinde bulunduran erk 
tarafından kullanılan bir araç olagelmiştir. Bu kullanım odak konunun öğretilmesi, belli 
birtakım duyguların aşılanması veya belli bir dünya görüşünün ortaya konulması, en 
nihayetinde yeni bir dilin oluşturulması amacını taşır. Çünkü yönetenin görüşüne göre 
yönetileni şekillendirme çabası (ya da bu çaba sayesinde kurulan karşılıklı ilişki), tek 
doğrunun inşa edilmesini ve böylelikle devlet aygıtına sahip gücün dünya görüşünün 
kalıcılığını sağlayacaktır. Örneğin Geç Antik ve Ortaçağ’ın Batı veya Bizans sanatlarına 
baktığımızda, resimli el yazmalarından mimariye kadar, karşımıza apokrif ya da kanonik 
İncillere ve Hıristiyanlık öğretilerine dayanan betimler ile zaman içinde betimlerin ötesinde 
inananı içine çekecek bir bütün anlam dünyası çıkar (Geç Antikçağa ait Via Latina katakombu 
ya da Rossano İncilleri veya bir Ortaçağ yapısı olan Chartres Katedralinin mimarisi ve mimari-
plastik süslemeleri). Buradaki ana amaç, halkın bu yeni dini ve kutsal kitabı betimler sayesinde 
ve onlar aracılığıyla öğrenebilmesidir. Zaman içinde oturan ikonografi ile her bir kişi gördüğü 
betimleri ve onların taşıdığı anlamları içselleştirmeye başlayacaktır. Neoklasik dönemde ise 
Fransız Devrimi’nin getirdiği ruh resimlere de yansır. Bu dönemde en sık karşılaştığımız 
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betimlerden biri Napoleon’un güçlü, muktedir ve yüce bir imparator olarak gösterildiği 
portreleridir (Ingres ya da David’in resimleri). Güç ile ulusal değerler, kahramanlık ve savaş 
hikayelerinin şanlı anlatımıyla birleşerek bu portreler üzerinden halka ulaşır. Yeni dönemin 
yeni siyasi oluşumu olan ulus devlet de bu sıralarda yükselişe geçmeye başlar. Eylemler ve bir 
araç olarak sanat, özellikle bu dönemden sonra anlamını bir değer olarak ulus devlette de 
bulmaya başlayacaktır. 20.yüzyılda da özünde erke ait bir değeri aktaran sanatın benzer 
kullanımlarına şahit olmaya devam ederiz. Örneğin iki savaş arası dönemde Türkiye gibi yeni 
kurulan ulus devletlerde ya da SSCB gibi devrim sonrası tamamen değişen rejimlerde, yeni 
oluşan sistemin düşünce ve değerlerini yansıtacak bir sanat programının oluşturulduğunu 
görürüz.  Aynı şekilde bu dönemde yükselişe geçen, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde 
yaratılan, faşist rejimlerde de sanat bir propaganda aracı olarak kullanılmaya devam etmiştir. 
Kısaca değinilen tüm bu örnekleri çoğaltmak her zaman mümkündür. Hobsbawm, felaket çağı 
olarak adlandırdığı bu dönemde sanatın kullanımına ilişkin şöyle der; ‘‘Ve gerçekten de 
Felaket Çağı’nda siyasal bağlılık şu ya da bu biçimde ciddi sanatlara hâkim olur.’’1 

Bu sanat programları devlet eliyle oluşturulur; kimi zaman eğitim ve kitle iletişim araçları 
kimi zaman ise görsel ve işitsel sanatlarla halka ulaştırılır. Almanya’da 1933 yılında, Weimar 
Cumhuriyeti’ni takiben iktidara gelen Hitler ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi de 
yukarıda bahsedildiği gibi propaganda üstüne kurulu yeni bir sanat programı ortaya 
koymuştur. Bu sanat programının temeli, Alman İşçi Partisi’nin isminin değiştiği ve yeni 
programının Hitler tarafından açıklandığı 1920 yılına dayanır.2 Partinin iktidara gelmesiyle 
birlikte Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı (Reichsministerium für Volksaufklärung 
und Propaganda) ile onun bir alt kuruluşu olan Kültür Odası (Reichskulturkammer) sanatın 
her alanıyla ilgili olarak çalışmaya başlar. Kültür Odasına bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar 
Odası (Reichskammer der bildenden Künste) bu alanda sözü geçen tek merciidir.3  1937’deki 
Yoz Sanat ve Büyük Alman Sanatı sergileri de 1938-1941 yılları arasında gerçekleşecek olan 
Yoz Sanat Sergi turu da bu kurumların ürünüdür.  

III.Reich’ın sanatsal duruşu keskin bir şekilde modern sanata karşıdır. Hitler ve iktidarı için 
asıl sanat, Aryan ırkın yüceliğini yansıtacak olan klasik sanattır. Üstün Alman değerlerine 
düşman olarak gördükleri modern sanat, onlara göre I.Dünya Savaşı ve Weimar 
Cumhuriyetinde ülkeyi kötü koşullara sürükleyen bakış açısına karşı gelir. Naziler bu nedenle 
modern sanat gibi Alman ırkının yüceliğine ket vuracak her dışsal öğeyi yok etme idealini 
taşır. 1933 yılında Weimar Anayasası’nın 48.maddesi kullanılarak çıkartılan kanun ile tek 
karar mercii haline gelen hükümet, bu nedenle sanata karşı da harekete geçer. Yahudi ve 
komünist olan veya modern sanat ile uğraşan sanatçılar, müzeciler ve akademisyenler, 1933 
yılında tasfiye edilir ve sanatla uğraşmaları engellenir. Aynı yıl, farklı kent müzelerinde yeni 
gelen müze direktörleri tarafından modern sanatı ve Yahudi/Komünist sanatçıları aşağılayan 
sergiler düzenlenmeye başlanır. Bu sergilerden biri 1933-1937 arasında on üç şehir gezen ve 
1937’de Münih’te gerçekleşecek sergiye de ismini verecek olan Dresden’deki Yoz Sanat 
(Entartete Kunst) Sergisidir.4 Bu isimlendirme önemlidir çünkü direkt olarak Nazilerin sanat 
politikasını ortaya koyar. Yoz adlandırması, Alman sanatında onu aşağı çeken, kendine ait 
olmayan yapıtları önce ayıklar, sonrasında ise hepsini tek bir potada genelleştirerek düşman 

 
1 Eric Hobsbawm, Kısa 20.Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, çev., Yavuz Alogan, İstanbul: Everest Yayınları, 2019, 
s.249. 
2 Christoph Zuschlag, ‘‘Chambers of Horrors of Art and Degenerate Art: On Censorship in the Visual Arts in Nazi 
Germany’’, Suspended License: Censorship and the Visual Arts. Der., Elizabeth C. Childs, Seattle: University of 
Washington Press, 1997, s.210. 
3 Mary-Margaret Goggin, ‘‘Decent vs. Degenerate Art: The National Socialist Case’’, Art Journal, 50, no.4 (1991), s.84. 
4 Zuschlag, ‘‘Chambers of Horrors’’, s.215-216. 
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olanı ortaya koyar. Farklı kimlik ve varoluşların bir arada bulunduğu bu pota ile bireylerin 
(ve elbette ki sanatlarının) ötesine geçen, onların yok sayıldığı bir düşman yaratılmış ve 
Nazilerin fikirsel temelini oluşturan tüm bu hisler tek bir kelimede toplanabilmiştir. Kelimenin 
barındırdığı bu yoğunluk, ileriki satırlarda detaylarını göreceğimiz gibi serginin düzenlenme 
şeklindeki yoğunluğa da karşılık gelir.    

Nazi Almanyası’nda sanat, kendisini sadece karşıt olduğu fikir üstünden var etmemiştir. 
Bir yandan sanata karşı ve onu kullanarak yapılan yıkım, diğer taraftan yaratım ile desteklenir. 
Özellikle görsel sanatlara oldukça önem veren Hitler, mimarlığı ön plana almıştır. Mimar 
Albert Speer, bu programdan sorumlu olan kişidir. Hitler ve Speer, Yunan heykeline ve Roma 
şehirciliğine hayranlık duyan Hitler’e uygun olarak; klasik öğeleri barındıran, mermer ve taşın 
ön planda olduğu, buyurgan ve anıtsal bir mimariye sahip olan yeni Berlin planının 1950 yılına 
kadar uygulanmasını öngörmüştü.5 Bu plan elbette tamamlanamadı ama günümüze gelen ve 
gelemeyen yapılarıyla oldukça kapsamlı ve hızlı şekilde uygulanmıştır. Wilhelmstrasse’de 
yeni hükümet yapıları, 1936 Olimpiyatları için Olympiastadion’un ya da Tempelhof’un inşası 
yeni Berlin planının gerçekleşebilmiş öğelerindendir. Bu yaratımın en önemli unsuru, heybet 
ve kalıcılıktır. Canetti’ye göre Hitler, Alman ırkının gücünü, bir bakıma kendine rakip olarak 
gördüğü Napoleon’u ve onun Paris’ini geçerek yaratacağı kent ile ortaya koymak ister.6 
Diğerlerine karşı büyük bir üstünlük ve hakimiyet kurma idealine uygun düşen bu mimari 
program da aynı sanatın diğer alanlarında olduğu gibi modern sanata ve Weimar 
Cumhuriyeti’nin temsil ettiği her şeye karşıt şekilde oluşturulmuştu. Çünkü sanatçının 
bağımsızlaşması, modern sanat ile değişmeye başlayan ifade biçimleri ve onun ötesinde 
sanatın yeni var olma yolları; tam da klasik sanatın insanı ve dünyayı temsil etme biçimine, 
kimi zaman ise onun biricikliğine karşı olarak gelişmiştir.  

Yoz Sanat Sergileri ve Büyük Alman Sanatı Sergisi 

1937’de, hem ülke içinde hem de dış siyasette güç kazanan Nazilerin iktidarının dördüncü 
yılında, Berlin’de çeşitli kutlamalar gerçekleştirilmiştir.7 Aynı yılın Temmuz ayında ise 
Münih’te, Nazi mimarlığının eserlerinden olan Haus der Deutschen Kunst’ta (bugünkü adıyla 
Haus der Kunst) Büyük Alman Sanatı Sergisi açılır. Bu sergide natüralist ve betimleyici 
gösterimin hâkim olduğu iktidarın sanatsal duruşu ortaya konur. Manzara resimleri, Aryan 
ırkın gücünü veya güzelliğini gösterecek portreler ya da nüler, büst veya heykeller geniş alana 
yayılacak şekilde sergilenir. Bu serginin açılışının ertesi gününde ise hazırlığı çok kısa sürede 
tamamlanmış olan Yoz Sanat Sergisi açılır. Sergi, Haus der Deutschen Kunst’un hemen 
karşısında, Hofgarten’da yer alan Arkeoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilir. Sergi, aynı Büyük 
Alman Sanatı Sergisi’nde olduğu gibi, iktidarın bakış açısını ortaya koymak için bir araç olarak 
kurulmuştur. Yahudi, komünist ya da modern sanatçıların işleri tek bir alanda toplanarak, 
karşısında yer alan üstün Alman sanatını desteklemek için kullanılmıştır. Sergilerin, sadece 
zamanlaması ve konumlandırma şekli bile yöntemi açıkça ortaya koyar. Birbirine karşıt olarak 
şekillendirilen iki sergide de Nazilerin fikirsel temelini, Aryan ırkın ve onun kutsal 
değerlerinin dışında kalan her şeyin öteki olarak addedilmesini görürüz. Ancak diğer taraftan, 
Büyük Alman Sanatı sergisinin karşısına, belki de ona rakip olabilecek bir sergi açılmıştır. 
Nitekim öyle de olmuştur. Yoz Sanat sergilerini 3 milyondan fazla kişi ziyaret ederken; Büyük 
Alman Sanatı Sergisini 420 bin kişi ziyaret etmiştir.8 Burada dikkat çeken nokta, yoz sanatı 

 
5 Elias Canetti, Sözcüklerin Bilinci, çev., Ahmet Cemal, İstanbul: Panel Yayınevi, 2001, s.91. 
6 Canetti, Sözcüklerin Bilinci, s.97. 
7 Zuschlag, ‘‘Chambers of Horrors’’, s.218. 
8 Zuschlag, ‘‘Chambers of Horrors’’, s.221, 228. 
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gözden uzaklaştırmak yerine, onun iktidarın gözünden okunmasını ve bu okumanın 
içselleştirilmesinin seçilmesidir. Amaç eski fakat yöntem yenidir.  

Münih Yoz Sanat Sergisi’nde çeşitli resim, heykel ve çizim sergilenmiştir. Ekspresyonizm 
ve özellikle Die Brücke önemli bir yer tutmaktadır. Konstrüktivizm ve Bauhaus Ekolü, Dada, 
Yeni Nesnelcilik, Alman Empresyonizmi sergide ağırlıklı olarak yer alan diğer akımlardır. 
Nolde, Heckel, Ernst, Macke gibi Ekspresyonistler; Otto Dix gibi Yeni Nesnelciler; Schiele ve 
Klimt gibi Viyana Sezession sanatçıları; Cezanne gibi Post Empresyonistler; Signac gibi Neo 
Empresyonistler ya da Moholy-Nagy, Klee, Kandinsky, Schlemmer ve Gabo gibi Bauhaus 
ekolü sanatçıları bu sergide yer almıştır. Bu sanatçıların ortak noktası modern sanat yapıtları 
ortaya koymalarıdır. Öyle ki Nolde gibi Nazi yanlısı olan bir sanatçının bile sırf ekspresyonist 
resimler ortaya koyduğu için işlerine el konur, sergilenmesi ve çalışması engellenir.9  Sergide 
toplam 120 sanatçının 600 işi, 9 dar ve karanlık odada sergilenmiştir.  

Büyük Alman Sanatı Sergisi’nin içinde bulunduğu yapı ile olan uyumu ya da sergi alanın 
ferahlığına karşın Yoz Sanat Sergisi’nde işler oldukça sıkışık ve görsel olarak birbirinden 
ayrıştırılması zor bir biçimde sergilenmiştir. Yapıtların yanına konulan satın alış değerleri ile, 
Weimar Cumhuriyeti’nde halkın vergisi ile yapılan harcamanın ne tür bir yozluğa işaret ettiği 
vurgulanmaya çalışılmıştır.10 Buradaki amaç sergilemek değil, sergilenenle ilgili belli bir 
görüşü ortaya koymaktır. Bu nedenle odaların her biri çoğunlukla belli bir tema etrafında 
şekillendirilmiştir. Bu temalara uygun olarak işleri okuyabilmek için büyük harflerle duvarlara 
yazılmış olan kavram ve cümleler yol göstericidir. Özellikle Naziler için önem arz eden, 
Alman ırkına atfettikleri normatif ve toplumdaki hassas değerler konu edilmiş böylelikle 
eserlerin halkın gözünde öznesinden koparılıp düşmanlaştırılmasına izin verilmiştir. Bahsi 
geçen değerler aynı zamanda Nazilerin diğer propaganda alanlarında da ön planda tuttuğu 
değerlerdir. Buna bağlı olarak kimi yerde ulusal ve dini değerlerin, kimi yerde anneliğin 
kutsallığının zedelenmesine ilişkin birçok slogan kullanılmıştır. Ekspresyonist ve Dadacıların 
sergilendiği bir diğer odada I.Dünya Savaşının Alman kahramanlarının aşağılanması sloganı; 
özellikle Yahudi sanatçıların sergilendiği bir başka odada ise Hitler’den alıntılar duvarlara 
yerleştirilmiştir.11 Kandinsky’nin soyut sanatının sergilendiği bir diğer odada ise delilik 
kelimesine vurgu yapılmıştır. Bu vurgu aynı zamanda Yoz Sanat Sergisinin Berlin’de 
gerçekleştirilecek ayağı için basılan broşürlerde de oldukça önemli bir yer tutmaktadır.12 Bu 
broşürlerde akıl hastanesinde kalan hastaların yaptıkları resimler ile modern sanatçıların 
yaptıkları resimler karşılaştırılarak modern sanatın ve sanatçılarının, Aryan ırk karşısındaki 
zayıflığı ve aşağı insan özellikleri vurgulanmıştır.  

Münih’teki Yoz Sanat Sergisi 1938 ve 1941 arasında on iki şehir gezmiştir. Aynı zamanda 
bu süreçte, modern sanatın sınırlar içinde bulunan tüm örneklerine, müzeler ve koleksiyonlar 
teker teker gezilerek el konmuştur.13 Söz konusu 16000 sanat eserinin 5000 adedi, 1939 yılında 
Berlin’de yakılmıştır.14 Geri kalan kısmı ise özenle seçilen belli başlı koleksiyonerler ve 
galericiler aracılığıyla yurtdışına satılmış, takas edilmiş ya da kaybolmuştur. 

 
9 Goggin, ‘‘Decent vs. Degenerate Art’’, s.88-89 
10 Zuschlag, ‘‘Chambers of Horrors’’, s.222 
11 Zeynep Kazmaz, ‘‘Entartete Kunst: The Wat Against Modern Art in the Third Reich’’, Lisans Onur Tezi, Bryant 
University, 2017, s.32. https://digitalcommons.bryant.edu/honors_history/38/ 
12 Zuschlag, ‘‘Chambers of Horrors’’, s. 225.  
13 El konulan ve satış/takas işlemleri gerçekleştirilen sanat eserlerinin envanter belgesi bugün Londra’da, 
Victoria&Albert Müzesi’nin koleksiyonunda yer almaktadır. 
14 James Schuhmacher, ‘‘Entartete Kunst: The Nazis Inventory of Degenerate Art’’, Victoria and Albert Museum, 
erişim 10 Nisan, 2021, https://www.vam.ac.uk/articles/entartete-kunst-the-nazis-inventory-of-degenerate-art  
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Yoz Sanat Sergileri ve onunla benzer şekilde gerçekleştirilen diğer sergilerin ana amacı 
elbette ki propagandaydı. Naziler, nasıl diğer alanlarda ve sanat kollarında propagandayı ön 
plana aldılarsa, resim ve heykel için de benzer bir durum söz konusuydu. Ancak burada söz 
konusu olan yöntem, sanatın tarihteki diğer kullanımlarına pek de benzememektedir. Söz 
konusu sanat yapıtları belki en nihayetinde satılacak (ve geliri savaş için kullanılacak), 
yakılacak ya da bir depoda unutulacak olabilir. Ancak bunun öncesinde tam dokuz yıl 
boyunca farklı şehirlerde, farklı eserlerle Yoz Sanat ve benzeri isimlerde sergilerin 
düzenlenmiş olması, sanata karşı salt bir ataktan daha fazlası gibi görünüyor. Bu yapıtlar 
gayet tabii müzelerden tamamen toplanıp sürecin en başında satılabilirdi de... Modern sanatın 
geçmişinin belki 40-50 yıl kadar geri götürülebileceği bir tarihte ziyaretçilerden kaçı öncesinde 
bu sanatla etkileşime girmişti ya da bir sergi ziyaretinde bulunmuştu? Muhtemelen birçok 
insan modern sanat ile bu sergiler sayesinde tanıştı. Buradaki tanışma oldukça önem arz ediyor 
çünkü bu tanışma, 1937’den önce farklı şehirlerde birçok farklı içerikle zaten gerçekleşmişti. 
Bu sergiler 1937 için bilinçli bir şekilde yapılmamış olsa da bir ön hazırlık olarak okunabilir. 
1937 Münih Sergisinde ve devamında gerçekleştirilen turda sergideki tematik odalar, işlerin 
yerleştirilme şekilleri, fiyatları ve en önemlisi seyircinin işleri okumasına yol gösterecek olan 
kavram ve cümleler bu tanışmanın en önemli öğelerindendir. Modern sanata, Hitler’in ya da 
Adolf Ziegler’in Kültür Odasının dilinden çıkma sözlerle birlikte kalıcı bir anlam kazandırmak 
ancak bu karşılaşma ve tanışma anıyla mümkün olabilirdi. Diğer türlü Aryan ırka ve onun saf 
değerlerine karşıt olarak görülen ve bu şekilde lekelenen sanat, kamusal alana hiç inemeden 
yok olacaktı. Kamusal alana inememek demek, halkın neye karşı cephe aldığını bilememesi 
demektir. Zihinlere ulaşamayan sözlerin de böylesi bir durumda gerçekliği ya da kalıcılığı 
olamazdı. Hitler, bu sergiler sayesinde sözlerinin gerçekliğini ve doğruluğunu, onu takip eden 
insanlara öyle ya da böyle kanıtlamış oldu. Böylelikle modern sanat ya da Yahudi, Komünist 
sanatçılarla ilgili söylenen tüm sözler artık onların birer göstergesi haline gelmiştir. Söz ve 
sanat birleştirilmiştir. Sanatın, sanatçının sözü olması ya da sanatçının diğer herkes gibi bir 
insan oluşu kurulan bu ilişkiyle yok sayılır. En nihayetinde gerçek bir katliama dönüşecek 
olan sanatın bu yıkımı, diğer taraftan bu anlamda yeni bir sözün söylendiği bir yaratımdır da. 
III.Reich’ın bir tarafta sözünü heybeti ve buyurganlığıyla söyleyen, Paris ve Napoleon ile aşık 
atma gayretindeki yapıları; diğer tarafta söz ve imgenin birleştirildiği afişleri, belgesel filmleri 
ya da Yoz Sanat sergileri gösteriyor ki sanat hem propaganda politikalarında hem de iktidar 
takipçilerinin ötesinde, zamansız ve kişiler üstü yeni bir söylemin yaratımında aracı haline 
getirilmiştir.  

Yoz Sanat Sergisi ile yapılan yıkımdan bir yaratım çıkarmak ve o yıkımı bu yaratımla 
anlamlı kılmaktır. Çünkü modern yıkım ancak yaratıma belli bir mantık yükleyerek kendini 
var edebilir. İktidarın sözü ile sanatçının üretiminin bir nedensellik içinde birleştirilmesi ve 
böylelikle zihinlerde yaratılan düşman, 20.yüzyılın ikinci yarısında her alanda, özellikle de 
kitle iletişim araçları üstünden karşımıza daha çok çıkacak olan yöntemleri hatırlatıyor. Yoz 
Sanat Sergisi, yaratım ve yıkıma böylesine ev sahipliği yapmasıyla, bir bakıma içinde 
bulunduğu yüzyıla, geçmişe ve geleceğe aynı anda işaret etmektedir. Bu nedenle sergi, bir 
propaganda olmanın ötesinde yaratım ve yıkım eylemlerinin bir minyatürü olarak okunmaya 
değerdir.  

Sonuç 

Moderniteyle birlikte nesneleri ile anlamlarını bulan ve bu anlamlara bağlı kılınan kavram 
çiftleri de doğar. İyi-kötü veya güzel-çirkin gibi… Söylendikleri ve gösterileni ile 
özdeşleştirildikleri anda her kavram gibi katılaşan ve kalıbının dışına çıkmaktan imtina eden 
bu kavramlardan bir diğeri de yaratım ve yıkımdır. Makalenin özünü oluşturan bu iki kavram, 
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temelini kapitalist burjuvanın yaratıcı yıkımından almaktadır. Kapitalizm, ulus-devlet ya da 
çoğaltılabilecek tüm bu modern kavramların yaratım ve yıkımda birer amaç oluşu, onları salt 
zenginlik ya da salt hakimiyetten uzaklaştırmış, daha derinlere nüfuz etmesini sağlamıştır. 
İnsanlık tarihinin her döneminde kol kola giden bu eylemler, modern değer ve ideallerin 
etkisiyle iç içe geçmiş, aynı zamanda hem öznelere inmiş hem de kitleselleşmiştir. Geçen 
zaman içinde birlikteliklerini anlamakta zorlandığımız bu tarihi ikiliyi, günümüzden geçmişi 
okumaya çalıştığımızda farkına varmak çok daha kolay görünüyor. Bir sanat propagandası 
üzerinden okuduğumuz ve her şekilde birbirini getiren bu ki kavram Nazilerin yönteminin 
özüdür. Onların yöntemi de aynı öncekiler gibi yarattığı ideal için yıkmak ya da yıktığıyla 
yaratmak üzerine kuruluydu.  Bugün, bu denli net karşıtlıkları göremiyor ya da görmekten 
imtina ediyoruz. Oysa günümüz hala yaratmaya devam ediyor, hatta bunu öncekinden daha 
da hızlı ve yoğun bir şekilde yapıyor. Peki insanlık tarihi süresince gelen, modernlikle daha 
da yaygınlaşan ve anlamını bulan yaratıcı eylemin yoldaşı nerede? Bugün, küreselleşen 
dünyada her canlının ve maddenin birbirine bağlı olduğunu çoğunlukla kaçırıyoruz. Çünkü 
artık zamanın akışını kaçıracak kadar hızlı yaşıyoruz. Bu hız, aynı otobanda giden bir 
arabadaymışçasına, yanından geçtiklerimizi görmemize izin vermiyor. 21.yüzyılın gelişmiş 
insanları olan bizler de durup, bakmayı tercih etmiyoruz. Çünkü durursak, eleştirdiğimiz ve 
geçmişte bıraktığımızı sandığımız modern idealin öyle ya da böyle hala var olduğunu 
göreceğiz. Biçim değiştiren yaratma ve yıkma eylemi, günümüzde sadece etrafımızdaki bir 
gerçeklik değil. Aynı zamanda günlük hayatlarımızda hepimiz bu eylemi farkında olmaksızın 
gerçekleştiriyoruz. Postmodernist söylemle birlikte hayatımıza daha da giren, çeşitlilik ve 
eşitlik umudunun getirdiği daha tanımlı kendine has benliklerimiz, aslında bu ideallere karşıt 
olarak varlık göstermeye çalışıyor. İnşa ettiğimiz ve diğerlerinden farklı bir yere koyduğumuz 
benliklerimiz her gün kendini yaratmaya ve kendi alanının dışında olanı yıkmaya devam 
ediyor. Kendimizi inşa ederken gereksinim duyduğumuz kavramların dışına çıkamadığımız 
anda da en gerçek derdimiz olan eşitlik idealinin de mümkün olamadığını her gün görüyoruz. 

Geçmişin hatalarından uzakta yaşadığımızı düşündüğümüz bugünlerde, yaratım ve yıkım 
biçimleri onları görmekte zorlansak da devam ediyor.  Sistemin değişen kılığı ve kibrimiz bu 
eylemin arkasındaki gerçeği okumayı zorlaştırıyor. Günümüzün yaratıcı ve yıkıcı 
sistematiğinde hepimiz özümüzde aynı şekillerde hareket ediyoruz. Küresel dünyada gittikçe 
birbirimize daha çok benziyor fakat aynı zamanda bireyselleşmeye devam ediyoruz. Bu 
nedenle hem dünyadaki hem de özel hayatlarımızdaki yaratıcı ve yıkıcı eylemin arkasında 
yatanın ne olduğunu sormamız gerekiyor. Çünkü her bireyde kendini var eden ve bizi 
temelde tek bir varoluşa zorlayan bu eylemin özü, kişiler ve devletler üstü bir yerde yatıyor.  
Bunun için belki de ilk olarak geçmişin bizim bir parçamız olduğunu kabul etmek ve 
devamlılığı farkına varmak, ardından da bir adım geriye atarak kendimizden ve saplanıp 
kaldığımız benliğimizden uzaklaşmamız gerekiyor. Canetti, 1971’de kaleme aldığı ve Speer’in 
anılarını değerlendirdiği Speer’e Göre Hitler makalesinde, Hitler’in kişiliğindeki yapıcılık ve 
yıkıcılıktan bahsettiği satırlarda yeni Berlin planlarına ve buna karşıt olarak savaş sonrasında 
kentlerin uğradığı korkunç yıkıma dair şöyle der:  

Bilinen sonun yanı sıra, başlangıç noktası da tüm kapsamıyla gözler önüne serilmektedir. 
Böyle bir karşılaşmanın asıl sarsıcı yanı bu birliktelikte belirginleşmektedir...Ama gerçekte bu 
olgu, bizi Hitler'in ötesinde tedirgin kılan bir şeyin yoğun biçimde dile gelişidir. Bu karşılaşma 
aslında günümüze dek uzanan tüm tarihin hep yinelenen, yadsınması olanaksız ve tek 

sonucudur.15 

  

 
15 Canetti, Sözcüklerin Bilinci, s.92 
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