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This book is the final outcome of a project entitled 
Expanded (art) School which was carried out between 
September 2011 and November 2012 as part of the 
Tandem Turkey, Cultural Managers Exchange Program, 
a scheme aiming at building long term partnerships 
among institutions in Turkey and the EU.1 After a breath-
taking cultural “speed dating” staged by the organizers 
of the project in Istanbul, we paired with each other 
and built a “tandem”, a cultural partnership between 
our respective organizations: ortak müfredat from Istan-
bul and uqbar from Berlin. In the following months we 
developed together a project based on our shared 
interests: cultural education in a broad sense, and in 
particular art education in its many possible implica-
tions, and the potentials of art in society. 

The term “expanded” both refers to the art prac-
tices which engage and collaborate with fields that are 
often considered outside the accepted scope of artis-
tic agency and suggests the possibility of reimagining 
certain pedagogical concepts beyond given institu-
tional models and programs. We looked together at 
examples of alternative pedagogical channels and 
activities, and staged together a conference in Istan-
bul and several presentations in art schools and artists’ 
initiatives in Turkey. Before introducing the content 
of the publication, it might be helpful to briefly talk 
about the previous relevant works and motivations of 
partner initiatives working in tandem.

Ortak müfredat (co-curriculum) is a loosely struc-
tured initiative which came together about two years 
ago. Its main purpose was to provide a platform to open 
up discussions which address the issues and block-
ages of art programs in higher education in Turkey. 
It also wants to consider the possibilities of taking 
the learning experience, which seems to be caught 
up between conventional, skill oriented, hierarchical 
art education structures with anachronistic curricula 
and the market logic of neoliberal ideology invading 
overall educational system, into a realm which might 
be empowered by critical thinking and practices.

The number of fine art faculties in Turkey is quite 
large. The initial motivation of ortak müfredat was to 
establish communications with students and academic 
staff of institutions active in different cities in Turkey. 
A further objective was to establish conversations 
about the wide range of possibilities for cultural agency 
offered by contemporary art practices and come to 
meet with individual or collective initiatives operating 

Bu kitap Eylül 2011 ile Kasım 2012 arasında yürüttüğü-
müz projenin sonuç çıktısını oluşturuyor. “Genişletil-
miş Sanat Okulu” projesi, AB ülkeleri ve Türkiye’deki 
kurumlar arasında uzun süreli ortaklıklar kurulmasına 
aracılık etme amacı taşıyan Tandem-Türkiye, Kültürel 
Yöneticiler Değişim Programı’nın parçası olarak ortaya 
çıktı.1 İstanbul’da proje düzenleyicileri tarafından sah-
nelenen nefes kesici bir kültürel “hızlı flört”ün ardın-
dan, birbirimizle eşleşerek bağlı olduğumuz inisiya-
tiflerle kültürel bir ortaklık, bir “tandem” oluşturduk: 
İstanbul’dan ortak müfredat ve Berlin’den uqbar.  
Takip eden aylarda ortak ilgi alanlarımız yani geniş 
anlamıyla eğitim ve özel olarak da çağrıştırdığı farklı 
olasılıklarla sanat eğitimi ekseninde bir proje geliştirdik.  

 Başlıkta geçen “genişletilmiş” terimi, genel olarak 
sanatsal eylemliliğin kapsamı dışında kaldığı düşünü-
len alanlarla ilişkilenen ve işbirliği yapan sanat pratik-
lerine referans verdiği gibi, belirli pedagojik kavramları 
verili kurumsal model ve programlar ötesinde tekrar 
gözden geçirmeyi, yeniden düşünmeyi önermektedir. 

Proje kapsamında bazı alternatif pedagojik kanal 
ve etkinlik örneklerini inceledik ve İstanbul’da bir 
konferansın yanı sıra, Türkiye’de iki ayrı kentte sanat 
fakültesi ve sanatçı inisiyatifini ziyaret ederek sunum 
ve atölye çalışmaları düzenledik. 

Yayının içeriğini sunmadan önce, bu ikili ortaklığın 
taraflarını oluşturan inisiyatifleri ve önceki ilgili çalış-
maları ve projeyle ilgili motivasyonlarından kısaca söz 
etmek faydalı olacaktır: 

Ortak müfredat yaklaşık iki yıl önce bir araya gel-
miş, esnek biçimde yapılanmış bir inisiyatiftir.  
Başlıca amacı, yüksek öğrenimdeki sanat programla-
rının sorun ve tıkanıklıklarını ele almak üzere tar-
tışma alanı açabilecek bir platform başlatmak olarak 
tanımlanabilir. Geleneksel, beceri odaklı, zaman dışı 
müfredatlara sahip, hiyerarşik sanat eğitimi yapıla-
rıyla, eğitim sisteminin tamamını istila eden neoliberal 
ideolojinin piyasa mantığı arasında sıkışmış görünen 
öğrenme deneyimini, eleştirel düşünce ve pratiklerle 
güçlendirilmiş bir alana taşıma olanaklarını gözden 
geçirmeyi de istemektedir. 

Türkiye’de oldukça fazla sayıda sanat fakültesi 
ve programı bulunmakta. Ortak müfredat’ın başlan-
gıç motivasyonu Türkiye’nin farklı kentlerindeki sanat 
fakültelerindeki öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla 
sürekli olmasını ümit ettiğimiz iletişimler kurabilmekti. 
Ayrıca güncel sanat pratiklerinin sunduğu geniş kültü-
rel edim çeşitliliği hakkında karşılıklı konuşmalar yap-
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in those places. Within this general framework, ortak 
müfredat started to organize research trips to several art 
schools which accepted to host – bureaucratic barri-
ers were not always easy to overcome - seminars and 
workshops. 

İnsel İnal (artist, academician), Erden Kosova 
(writer, critic), Volkan Aslan (artist) and Aslı Çetin-
kaya (cultural manager) were the founding members 
of the initiative and Fırat Arapoğlu (art historian, 
critic), Arzu Yayıntaş (independent curator) and Evrim 
Kavcar (artist) joined the group for visits in different 
occasions and contributed to the talks and discus-
sions in Kocaeli, Mersin, Antakya and Çanakkale. 
Fulya Çetin (artist, teacher) facilitated a meeting in 
İstanbul with a group of art academy students and 
graduates to learn about the issues and suggestions 
from their perspectives. Among the initiatives who 
kindly hosted and provided support to ortak müfredat 
in this research we shall mention Agüsad (Antakya 
Contemporary Art Association) and Cabinin (Çanak-
kale Biennial Initiative).

Contemporary art in Turkey seems to have a rel-
atively established structure now, complete with its 
institutions – including independent spaces and ini-
tiatives – and a growing market. However issues of art 
(and) education do not seem to raise much discus-
sion or attract alternative undertakings. On the other 
hand, in terms of institutional curricula, contemporary 
art practices and related dicourses are mostly kept 
out of the scope of educational interest.  As Erden 
Kosova noted in his talks “we can agree that con-
temporary art in Turkey which gained a significant 
momentum in early 1990s, managed to get engaged 
with the social fabric and developed its own track 
of knowledge with its productions and arguments. 
Such an engagement should have already gained a 
ground within academic programs.”   

Ortak müfredat’s project, which was mostly shaped 
by local institutional problems and calls for address-
ing them collectively, attained a new dimension or 
expanded its vision to include alternative models for 
knowledge production and sharing, by means of the 
Tandem Turkey partnership and particularly uqbar’s 
institutional experience and network.

The association uqbar – Gesellschaft für Repräsen-
tationsforschung e.V. (Society for Representation 
Research) aims to promote contemporary art and 
culture, and above all implement, support and host 
projects which dedicate themselves to the research 
and promotion of experimental, interdisciplinary artis-
tic and cultural practices in an international context. 
uqbar’s main focus is contemporary art. The organi-
zation carries a regular program of exhibitions, work-
shops, conferences, often cooperating with partners 
abroad in multilateral, international schemes. Ideas 
and projects are developed in a continuous dialogue 
and exchange within the collective (Dortje Drechsel, 
Dorothee Bienert, Marina Sorbello, Antje Weitzel) and 
with the artists and the partners involved. Thus, an 
important aspect of uqbar’s approach is to implement 
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mak ve buralarda aktif olan bireysel veya kolektif inisi-
yatiflerle tanışmayı da amaçlıyordu. Bu genel çerçeve 
içinde ortak müfredat, seminer ve atölye çalışmaları 
için kapılarını açan bazı sanat fakültelerine – kurumla-
rın bürokratik engellerini her zaman aşabildiği söyle-
nemez - araştırma ziyaretleri yapmaya başladı.  
Kocaeli, Mersin, Antakya ve Çanakkale proje kapsa-
mında şimdiye kadar bu ziyaretlerin yapıldığı kentlerdir.  
İnsel İnal (sanatçı, akademisyen), Erden Kosova (yazar, 
eleştirmen),Volkan Aslan (sanatçı) ve Aslı Çetinkaya 
(proje koordinatörü) inisiyatifin kurucu üyeleridir.  
Fırat Arapoğlu (sanat tarihçi, eleştirmen), Arzu Yayın-
taş (bağımsız küratör) ve Evrim Kavcar (sanatçı) da 
çeşitli ziyaretlere katılarak, konuşma ve tartışmalara 
katkı sağladılar.  
Fulya Çetin (sanatçı, sanat öğretmeni) de meseleleri 
asli sahiplerinden öğrenmeye çalışmak ve kendi pers-
pektiflerinden önerilerini duymak üzere İstanbul’da 
sanat fakültesi öğrencileri ve mezunlarıyla bir toplan-
tıya aracılık etti. Bu ziyaretler ve toplantılardaki konuş-
maların ses kayıtlarına ortakmufredat.org sitesinden 
ulaşmak mümkün.  

Yaptığımız iki ziyarette toplantılara ev sahipliği yapan 
ve destek verme inceliği gösteren inisiyatiflerin de ismini 
burada anmak gerekir; Agüsad (Antakya Güncel Sanat 
Derneği) ve Cabinin (Çanakkale Bienali İnisiyatifi).

Türkiye’de güncel sanatın, kurumları – bağımsız 
mekanlar ve inisiyatifleri de içeren – ve büyüyen bir 
piyasayla epeyce gelişmiş bir yapıya sahip olduğu 
söylenebilir. Buna rağmen, sanat eğitimi ya da sanat 
ve eğitim konularının fazlaca tartışma yarattığı ya da 
alternatif girişimleri çektiği söylenemez. Öte yandan, 
kurumsal müfredatlar boyutunda güncel sanat pratik-
leri ve ilgili söylemler eğitimsel ilginin kapsamı dışında 
tutulmaktadır. Erden Kosova’nın konuşmalarında 
belirttiği gibi “90ların başında devinim kazanan Türki-
ye’deki güncel sanat alanının üretim ve tartışmalarıyla 
birlikte yoğun biçimde sosyal dokuyla ilişkilendiği ve 
zamanla kendi içinde bir bilgi kulvarı oluşturduğunu 
düşünebiliriz. Bu tür bir ilişkilenmenin akademik prog-
ramlar için de yer edinebilmiş olması gerekirdi”.

Ortak müfredat’ın daha çok yerel kurumsal prob-
lemler ve bunları ortaklaşa biçimde ele alma çağ-
rısı, Tandem projesi ve özellikle uqbar’ın kurumsal 
deneyimi ve bağlantıları sayesinde boyut kazandı, 
vizyonunu bilgi üretim ve paylaşımıyla ilgili alternatif 
modelleri de içerecek şekilde genişletti.  

uqbar - Gesellschaft für Repräsentationsforschung 
e.V. (Temsil Araştırmaları Derneği) – güncel sanat ve 
kültürü desteklemeyi , uluslararası bağlamda deneysel, 
disiplinlerarası sanatsal ve kültürel pratikleri içeren ve 
genişleten projelere ev sahipliği yapmayı amaçlar. 

uqbar’ın ana odağını güncel sanat alanı oluştu-
rur. uqbar sergiler, atölye çalışmaları, konferanslardan 
oluşan düzenli programını sıklıkla uluslararası projeler 
bağlamında çoklu ortaklarla işbirliği içinde sürdürür. 
Fikirler ve projeler, kolektifin kendi içindeki (Dortje 
Drechsel, Dorothee Bienert, Marina Sorbello, Antje 
Weitzel) ve sanatçılarla, dahil olan ortaklarla sürdür-
düğü diyaloglarla geliştirilir. Bu nedenle uqbar’ın yak-
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interdisciplinary projects that foster a critical stand-
point and understanding and go beyond the field of 
visual art addressing new forms of distribution and 
audience participation. 

The name “uqbar” was taken from a novel by 
Argentine writer Jorge Luis Borges (1899-1986). In 
Borges’ novel the word “uqbar” is an entry in a ficti-
tious encyclopedia. The word is an invention, a letter 
combination without any meaning, used by the author 
to reveal the ways in which knowledge and meaning 
are constructed. The problem of the constitution of 
meaning, signification and interpretation is central to 
discussions about the terms of “representation”. Rep-
resentation in its broadest sense is a switching proce-
dure which functions through references and replace-
ment; an integral component of each art form. 

 
Some questions animated and accompanied our joint 
research since the beginning of the Tandem Turkey 
Expanded (Art) School project: 

 • Is it possible to open up a discursive space that would 
promote a critical assessment of the current state of art 
education?

 • How can alternative approaches and critical strategies in 
education be expanded and shared?

 • What is the relationship of art education with the notions 
of contemporary art and artist?

 • How can contemporary art practices find a space within 
skill oriented, introverted and hierarchical institutions?

 • What kind of environments which promote collabora-
tion and social practices could be shaped through edu-
cational institutions to go beyond providing young and 
professional art workers for the market?

The conference Learning Together: Collectives, Open 
Structures and Self-organization took place in March 
2012 in Istanbul. Presentations by Caleb Waldorf, 
Naomi Hennig, Johannes Paul Raether, atılkunst and 
Ha za vu zu (together with Duygu Sabancılar, student 
at the Tapestry Studio) held in the framework of this 
conference take up the central position of this publi-
cation. Learning Together offered a two-day program 
focusing on alternative forms of knowledge produc-
tion and sharing which aimed at bringing together 
people who have experience or interest in the topics 
either in institutional settings or through independent 
platforms and collectives. 

On the first day of the program a workshop at the 
Tapestry Studio was held with the contribution of par-
ticipating speakers. Conflicts between demands for 
autonomy and dynamics of institutionalization and 
the consequences of this conflict on art practices after 
graduation were the main discussion topics at a place 
which is sort of carved out in one of the most influen-
tial and institutionalized universities of the country, by 
those who are willing to work and produce collectively. 

At the conference talks, potentials for collabo-
rative approach in educational alternative organi-
zations and in art practices were common threads 

laşımının önemli bir tarafı, eleştirel bir görüş ve anlayışı 
teşvik eden, görsel sanat alanının ötesine geçen, yeni 
dağıtım ve izleyici katılım şekillerine başvuran disiplin-
lerarası projeleri gerçekleştirmektir.  

“uqbar” ismini Arjantinli yazar Jorge Luis Borges’in 
(1899-1986) bir romanından alıyor. Borges’in roma-
nında “uqbar” hayali bir ansiklopedinin bir maddesi. 
Bu harflerin birleşiminden oluşan ve anlam taşımayan 
uydurulmuş kelime yazar tarafından bilgi ve anlamın 
oluşturuluş yollarını ortaya sermek için kullanılmış. 
Anlamın oluşumu, anlamlama ve yorumlama meselesi 
“temsil” hakkındaki tartışmalarda merkezi yer tutar. 
Temsil en geniş anlamıyla, her sanat biçiminin başlıca 
bileşeni, referanslar ve ikame yoluyla işleyen bir değiş-
tirme prosedürüdür. 

Bazı sorular Tandem Türkiye “Genişletilmiş Sanat 
Okulu” projesinin başından beri ortak araştırmamıza 
eşlik etti ve onu biçimlendirdi:

 • Sanat eğitiminin şu andaki durumunun eleştirel bir 
değerlendirmesine olanak verecek bir tartışma alanı 
yaratılabilir mi?

 • Eğitim alanındaki farklı yaklaşımlar, eleştirel stratejiler 
nasıl çoğaltılabilir ve paylaşılabilir?

 • Günümüzdeki sanat eğitimi ile güncel sanat ve sanatçı 
fikirleri arasındaki ilişki nedir?

 • Güncel sanat pratikleri beceri odaklı, içe kapalı, hiyerarşik 
kurumsal sanat eğitimi içinde kendine nasıl yer açabilir?

 • Sanat piyasası ve yaratıcı endüstriler için genç, pro-
fesyonel sanat çalışanları üretmenin ötesinde eğitim 
kurumları aracılığıyla ne tür sosyal pratikler geliştirilebilir 
ve işbirliklerini destekleyen ortamlar nasıl şekillenebilir?

Birlikte Öğrenmek: Kolektifler, Açık Yapılar ve Kendin-
den Örgütlenme başlıklı konferans 22 Mart 2012’de 
İstanbul’da gerçekleşti. Atılkunst ve Ha za vu zu (Halı 
Atölyesi öğrencilerinden Duygu Sabancılar ile birlikte), 
Caleb Waldorf, Naomi Hennig ve Johannes Paul Raet-
her’in bu toplantıda yaptıkları sunum ve konuşmalar 
bu kitabın bir anlamda merkezini oluşturuyor. Birlikte 
Öğrenmek, alternatif bilgi üretim ve paylaşım biçimleri 
üzerine odaklanan, konu üzerinde kurumsal ortamlar 
veya bağımsız platformlar ve kolektifler içinde dene-
yim ve ilgi sahibi kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan 
iki günlük bir programdı.  
Programın ilk gününde Halı Atölyesi’nde bir atölye 
çalışması yapıldı. Kurumsallıkla bağımsızlık talebi 
arasındaki çelişkiler, bunun mezuniyet sonrası sanat 
pratikleri üzerindeki etkileri, alanının en köklü kurumu 
içinde, bir anlamda içeriden zapt edilen ve savunulan, 
tartışmaya, birlikte üretmeye istek duyan herkesin katı-
lımına açık bir alana dönüşmüş bir işlikte konuşulan 
meselelerdi.  
Konferansta ise eğitimsel alternatif organizasyonlarda 
ve sanat pratiklerinde işbirliğine dayalı yaklaşımın 
potansiyelleri, katılımcıların sundukları farklı yapılar ve 
deneyimlerin ortak temasını oluşturuyordu.   

Naomi Hennig’in konuşması Berlin Sanat Üniver-
sitesi’nde (UdK) 1989’da hayata geçen özerk öğrenci 



between the different positions and practices intro-
duced by the participants. 

Naomi Hennig’s talk was centered around Inter-
flugs, the autonomous student organization started 
in 1989 at the University of the Arts (UdK) in Berlin. 
Hennig talked about the history of Interflugs, and also 
about the sub-groups and activities that emerged 
within this unique operational, still functioning and 
empowering model.

In his presentation Johannes Paul Raether followed 
the trajectory of his “subversive” artistic practices which 
originated in the UdK’s Interflugs environment and 
evolved into performances through independent, anar-
chic collective spaces such as Basso. He argued that 
self-organization does not necessarily provide an alter-
native to structured and funded institutions. According 
to his own practices and conceptualization, self-organ-
ization is more about disrupting accepted ways of pro-
ducing knowledge and experience and avoiding the 
reproduction of prevailing political sentiments objecti-
fied in state and corporate funded art institutions.

Caleb Waldorf’s presentation focused on The 
Public School – a school with no curriculum, an open 
framework for pedagogy that works by members of 
the public proposing things they want to learn or to 
teach. He discussed the mechanics of the school that 
has branched out into several cities and talked about 
distinct examples from the classes which extend to 
create new connections and projects. The text in the 
book sort of wraps up the underlying motivations for a 
school without a curriculum and ways in which such an 
open platform may help redefine experience of learn-
ing beyond conveying of knowledge. 

Ha za vu zu and atılkunst together with Duygu 
Sabancılar, one of the students who participated in 
Garip bir Pandik, a collective performance project, 
talked about their own practices and how and why 
this particular project came out within a convention-
ally structured institution and screened parts of video 
documentation of the performance. Gülçin Aksoy, one 
of the member of atılkunst, and a professor at Tapestry 
Studio of a major art educational institution in Istanbul 
also talked about the studio and their critical position 
and liberating approach to art education.

Around this central topics and along with the argu-
ments and positions which sort of define the framework 
of the project we have been carrying out, we wanted to 
enrich our discussion by appealing to some previously 
written texts that have been a source of inspiration and 
insight for us.

Uruguayan conceptual artist and educator Luis 
Camnitzer – whom we had a chance to meet after a 
conference during the Tandem placement in Berlin – 
in his text “Art and Literacy” invites us to reconsider the 
rules and approaches – even the most basic ones – in 
education which are taken for granted. As he moves 
back and forward between art education and alpha-
betization, Camnitzer seems to carry his conceptual art 
practice onto pedagogical ones. This text was origi-
nally published in e-flux journal issue no.3, 2009. 2 

 
 

örgütlenmesi Interflugs’u merkez alıyordu. Hennig 
Interflugs’un tarihçesinin yanında, halen aktif olan bu 
kendine özgü, öğrenci güçlendirme modelinin içinden 
doğan alt gruplar ve etkinliklerinden de söz etti. 

Johannes Paul Raether sunumunda, UdK’da Interf-
lugs ortamında ve alt oluşumlarında şekillenen, daha 
sonra Basso gibi bağımsız, anarşik kolektif mekan-
lardaki etkinliklerle devam eden ve şu anda birey-
sel performanslar formunda seyreden “yıkıcı” sanat 
pratiklerinin yörüngesini izledi. Raether, kediliğinden 
örgütlenmenin mutlaka yapılandırılmış ve fonlanan 
kurumlara bir alternatif sunma gerekliliğinin olmadı-
ğını belirtti. Kendi pratikleri ve kavramsal tasarımına 
göre, kendiliğinden örgütlenme daha çok kabul edilen 
bilgi ve deneyim üretme yollarını bozan, devlet ve özel 
sermayenin desteklediği kurumlarda nesneleştirilen 
baskın politik kanıların yeniden üretiminden uzak dur-
mak anlamına geldiğini anlattı. 

Caleb Waldorf, müfredatı olmayan, topluluk üyele-
rinin öğrenmek ya da öğretmek istedikleri konulardaki 
önerileriyle içeriği oluşan, açık bir eğitimsel yapı olan 
The Public School hakkında bir sunum yaptı. Bir dizi 
şehirde aktif olan okulun mekanizmasını tarif ettikten 
sonra, yeni bağlantılar ve projeler yaratacak şekilde 
gerçekleşen sınıflardan örnekler verdi. Waldorf’un 
kitapta yer alan metni de, müfredatsız okul fikri altında 
yatan motivasyonları ve bu tip açık bir platformun 
öğrenme deneyimini bilgi aktarımının ötesinde yeniden 
tanımlamaya ne şekilde yarayabileceğini toparlıyor. 

Atılkunst ve Ha za vu zu, Garip bir Pandik projesine 
katılan öğrencilerden Duygu Sabancılar ile birlikte 
bir konuşma yaptılar ve bu kolektif performansın 
video kayıtlarından bölümler gösterdiler. Sanatçılar 
kendi pratiklerinin yanı sıra, bu performans projesi-
nin oldukça geleneksel yapıda bir eğitim kurumunun 
içinde neden ve nasıl oluştuğunu anlattılar. Atılkunst 
üyesi ve aynı zamanda Halı Atölyesi’ni yürüten Gülçin 
Aksoy, kurum içinde sanatsal eğitim açısından benim-
sedikleri serbest yaklaşımdan ve sorgulayıcı pozisyon-
dan da söz etti.  

Merkezde yer alan bu konular ve yürüttüğümüz 
projenin çerçevesini belirleyen görüş ve yaklaşımlar 
paralelinde, esin kaynağı olarak gördüğümüz bazı 
diğer metinleri de bu yayına dahil ederek tartışma 
zeminini zenginleştirmek istedik.

Berlin’deki Tandem çalışma ziyaretleri sırasında 
izleyici olarak katıldığımız bir konferans sonrasında 
tanışma şansını bulduğumuz Uruguaylı kavramsal 
sanatçı ve eğitimci Luis Camnitzer’in metni de bun-
lardan biri. “Sanat ve Okuryazarlık” başlıklı bu spe-
külatif metinde Camnitzer, tümüyle doğal ve sıradan 
sayılan, eğitimle ilgili en temel kural ve yaklaşımları 
tekrar düşünmeye davet ediyor. Sanat eğitimi ve alfabe 
öğrenimi arasında gidip gelerek kavramsal sanat prati-
ğini bir anlamda pedagojik alana ve meseleler üzerine 
taşıyor. Bu metin ilk olarak e-flux journal’ın 02/2009 
tarihli 3. sayısında yayımlanmıştı. 2

2006 yılındaki Manifesta 6 etkinliğinin sergi düzen-
lemek yerine bir okul olarak gerçekleştirilmesi planlan-
mıştı ancak Lefkoşa’nın bölünmüş durumu dolayısıyla 
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Manifesta6 of 2006 was planned as an art school instead 
of an exhibition, however had to be cancelled due to 
political conflicts and obstacles in divided Nicosia. 
Manifesta6 and initiatives that branched out of it stand 
as defining acts in marking the projects indicative of an 

“educational turn”3 in the second half of the last decade. 
Julie Ault and Martin Beck’s “Drawing out & Leading 
Forth” is a text which was included in the publication 
of Manifesta6, “Notes for an Art School”.4 The authors 
deal with contemporary conflicts and trends in institu-
tional art education and based on their artistic practices 
propose some working methods for effective social and 
cultural agency. 

Florian Schneider’s text “(Extended) Footnotes On 
Education” was also published in e-flux’s “Bologna” 
issue on education in 2010. Schneider discusses com-
paratively institutional and non-institutional learn-
ing platforms. He also evaluates the potential of col-
laborative practices and proposes “virtual studio” as a 
resistant and productive learning format. 

Artist Selin Kocagöncü and Aslı Çetinkaya inter-
viewed İnsel İnal whose educational practices and 
approach differ critically from many others at teach-
ing posts similar to his. The interview not only helps 
to underline some local issues but also includes some 
practical hints for incorporating socially engaged 
practices into institutional curricula. 

We hope to carry this initial step into sustaina-
ble, productive and collective learning environments 
and the possible further steps still need to be imag-
ined and designed collaboratively in terms of content, 
implementation and support. 

This publication, the research and all the above 
mentioned encounters wouldn’t have been possible 
without the logistic and financial support of the Tandem 
Turkey organizers, and above all without the enthusiasm 
and the contributions of all those who participated to 
the programs. Our most sincere thank you to all of you 
for your help and for your visions. 

Enjoy reading!

1. More information on the programme Tandem Turkey: 
www.ecflabs.org/tandem
2. Luis Camnitzer have several other texts on art and 
educational issues published in e-flux.
3. In the past years there has been an increase in number of projects, 
discussions and publications on ways of incorporating pedagogy into 
art and curatorial practice. Some writers preferred to use the term “the 
educational turn” for designating such interests.
4. Notes for an Art School can be downloaded in pdf format at: 
http://manifesta.org/manife

etkinlik etrafında ortaya çıkan siyasi anlaşmazlıklar 
ve engeller sebebiyle iptal edilmek zorunda kalmıştı. 
Manifesta 6 ve sonrasında ondan ortaya çıkan giri-
şimler, geçen on yılın ortalarından itibaren, kimi yerde 
“eğitimsel yönelim” 3 olarak işaretlenen projeler açısın-
dan belirleyici olduğu söylenebilir. Julie Ault ve Martin 
Beck’in birlikte yazdıkları “Ortaya Çıkarma ve İleri 
Götürme” isimli metin de Manifesta 6’nın yayını “Bir 
Sanat Okulu için Notlar”da4 yer almaktadır. Yazarlar bu 
metinde, kurumsal sanat eğitimindeki güncel açmaz-
lar ve eğilimleri ele alıyor ve kendi pratiklerini göz 
önünde tutarak etkili kültürel ve toplumsal eylemlilik 
için bazı çalışma yöntemleri öneriyorlar.

Florian Schneider’in metni “Eğitim Üzerine (Geniş-
letilmiş) Dipnotlar” da daha önce, e-flux’ın 2010 yılında 
hazırladığı, eğitime odaklanan “Bologna” sayısında yer 
almıştı. Schneider, karşılaştırmalı biçimde kurumsal 
ve kurumsal olmayan öğrenme platformlarını tartışı-
yor. Ayrıca işbirliğine dayalı pratiklerin potansiyellerini 
değerlendirirken, “sanal atölye” kavramını dirençli ve 
üretken bir öğrenme oluşumu olarak öneriyor.   

Sanatçı Selin Kocagöncü ve Aslı Çetinkaya, eği-
timsel pratikleri ve yaklaşımı benzer öğretim pozis-
yonlarında bulunan birçok akademisyenden farklılık 
gösteren sanatçı İnsel İnal’la bir söyleşi yaptılar.  
Bu söyleşi sanat eğitimiyle ilgili bazı yerel meselele-
rin altını çizmeyi denerken, diğer yandan da top-
lumsal olarak angaje pratiklerin kurumsal müfredat 
içine yerleştirilebilme olanaklarının örneklere dayalı 
ipuçlarını da içeriyor.

Bu başlangıç adımını, sürdürülebilir, üretken ve 
kolektif öğrenme ortamlarını geliştirmeye doğru taşı-
mayı ümit ediyoruz. Bu olası devam adımları ise, içerik, 
uygulama ve destek bakımından daha fazla ortak düş 
gücünü ve tasarıyı gerektiriyor.

Bu yayın, kaynaklık eden araştırmalar ve tüm yuka-
rıda bahsedilen karşılaşmalar Tandem-Türkiye projesi 
organizasyonunun lojistik ve finansal desteği ve en 
önemlisi bütün program ortaklarının heyecan ve katkı-
larıyla ortaya çıkarılabildi. Herkese yardımları ve geniş 
vizyonları için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

İyi okumalar! 

1. Tandem Turkiye programıyla ilgili daha fazla bilgi için: 
www.ecflabs.org/tandem ve www.anadolukultur.org
2. Luis Camnitzer’in sanat ve eğitim konuları üzerine yazdığı diğer 
metinlerden bazıları yine e-flux’da bulunabilir
3. Geçtiğimiz yıllarda pedagojinin sanat ve küratoryel pratikler içinde 
çeşitli şekillerde yer almasıyla ilgili oldukça fazla sayıda projeler, tartış-
malar ve yayınlar gerçekleştirildi. Bu eğilim kimi teorisyenlerce ‘eğitim-
sel yönelim’ (educational turn) olarak adlandırıldı. 
4. “Bir Sanat Okulu için Notlar”ın tamamı http://manifesta.org/mani-
festa-6/ adresinden pdf formatında indirilebilir.



When speaking about student self-organization with 
regard to the specific example of the organization Inter-
flugs, it might be useful to give a brief insight into the 
institutional fabric of German universities and the Uni-
versity of Arts Berlin (UdK) in particular. 

The system of higher education currently in place 
is based on the humanist model that was brought into 
practice through scholar Wilhelm von Humboldt in 
Prussia with the founding of the University of Berlin 
(today’s Humboldt Universität) in 1810. It was more or 
less adapted by universities throughout Europe and to 
some extent in the US. Its most important features are 
the principles of academic freedom, meaning self-gov-
ernance and autonomy from state, church, politics or 
market interests, as well as the unity of research and 
teaching realized within the academic community of 
scholars and students. This concept still has profound 
impact on the self-conception of today’s academic 
institutions in Germany. Campuses are thus off-limits 
to police but also to political activities whatsoever. 

This enlightened modern university however pro-
longed feudal antiquated social structures. For a long 
time it stayed patriarchic, authoritarian and misogynist 
and it was the target of radical claims for democrati-
zation and reform during the student revolt in the 60s 
and 70s. While this revolt had a profound impact on the 
social fabric, the university in its institutional structure 
remained largely as it was.

According to German scholar Bazon Brock, as he 
stated during a symposium at the University of the Arts 
Berlin the academic community has the primary func-
tion of “reciprocal assertion of meaning”, the ability to 
recognize and reflect upon the production of the other 
members in this community. This conception seems to 

Interflugs örneği çerçevesinde öğrenci örgütlenme-
sinden bahsederken Alman üniversiteleri ve özellikle 
de Berlin Sanat Üniversitesi’nin (UdK) kurumsal yapı-
sının iç yüzüne kısaca bakmak faydalı olacaktır. 

Halihazırdaki yüksek öğrenim sistemi, 1810 yılında 
Berlin Üniversitesi’nin (bugünkü Humboldt Üniversi-
tesi) kuruluşuyla birlikte Prusyalı bilim adamı Wil-
helm von Humboldt tarafından uygulamaya konan 
hümanist modeli temel almaktadır. Bu model, Avrupa 
çapında hemen hemen bütün üniversitelerde ve bir 
ölçüde de Amerika’da benimsendi. En önemli özelli-
kleri; akedemisyenler ve öğrencilerden oluşan aka-
demik topluluk dahilinde hayata geçirilen araştırma 
ve eğitim birliği ve akademik bağımsızlık ilkeleridir. 
Bu da özyönetim ve devletten, kiliseden, siyaset-
ten veya pazar menfaatlerinden bağımsız olmak 
anlamına gelmektedir. Bu kavramların halen günü-
müzde Almanya’daki akademik kurumlarının kendileri 
hakkındaki tasavvurları üzerinde büyük etkisi vardır. 
Dolayısıyla kampüsler, polise ve bunun yanında her 
türden siyasal faaliyete kapalı bölgelerdir.

Ancak bu aydınlanmış modern üniversite, çok eski 
feodal toplumsal yapıları sürdürdü. Uzunca bir süre 
ataerkil, otoriter ve kadın düşmanı olarak kaldı ve 
60’lardaki ve 70’lerdeki öğrenci ayaklanmaları sırasında 
demokratikleşme ve reform yönündeki radikal taleple-
rin hedefi oldu. Bu ayaklanma toplumsal doku üzerinde 
büyük ölçüde etkili olurken, üniversite kurumsal yapısı 
bakımından büyük oranda olduğu gibi kaldı. 

Alman akademisyen ve yazar Bazon Brock’un 
UdK’da bir sempozyum sırasında ifade ettiği üzere, 
akademik camianın birincil işlevi “karşılıklı olarak 
anlam ileri sürülmesi”, bu camiaya mensup diğer 
üyelerin üretiminin tanınıp ve bunların üzerine 
derinlemesine düşünme yetisidir. Bu anlayış, UdK’da 
halen uygulanmakta olan daha ziyade seçkinci ve 
sadece kendiyle meşgul modelle uyumlu görün-
mektedir. Bu modelde öğrenciler belli sınıflara sabit 
biçimde kaydolur ve bu nedenle de tek bir eğitmene 
bağlı olarak, stüdyo bazlı bireysel sanat gelişimlerini 
sürdürür ve sanat teorisine ait ya da toplumsal 
değerlendirmelerden hiçbir şekilde etkilenmezler. 
Elbette ki bu durumun istisnaları vardır, ancak bunlar 
da yalnızca ilgili eğitmenin şahsi seçimine bağlıdır.

UdK, geçmişinde pek çok farklı kurumlarla 
birleşmiş ve böylelikle geçtiğimiz yüzyıl boyunca sanat 
eğitimine yönelik oldukça değişik yaklaşımları hayata 
geçirmiştir. Uygulamalı sanatlar ve güzel sanatların 
birleşimi en parlak dönemini İkinci Dünya Savaşı’ndan 

AUTONOMOUS STUDENT ORGANIZATION
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be in line with the rather elitist and self-indulgent model 
still practiced at the University of the Arts Berlin, where 
art students are permanently enrolled in classes and 
thus attached to a single teacher, pursuing their individ-
ual artistic studio based development, largely unaffected 
by art theoretical or social considerations whatsoever.  
Of course there are exceptions to this, but these depend 
solely on the individual choice of the respective teacher.

The University of the Arts Berlin has undergone a 
history of various mergers with other institutions and 
thus realized quite diverging approaches towards art 
education throughout the last century. The unity of 
applied and fine arts had its heydays before the Second 
World War and was largely terminated with the exodus 
of the Bauhaus school during the Third Reich. The prev-
alence of the idea of autonomous art came to be domi-
nant with the beginning of the cold war and the success 
story of abstract modernism. 

The UdK today is divided into the four faculties of 
Fine Arts, Design, Music and Stage Design Studies, 
which exist without much communication or recogni-
tion of each other, being located in separate buildings.

As a relatively recent chapter I would like to touch 
upon the “neoliberalization” of the UdK education. Its 
two main features are the implementation of the BA / MA 
model and the rigidity and rationalization of the course 
structure with less freedom of choice regarding the stu-
dents’ curricula. A remarkable exemption is only the Fine 
Arts faculty, which has refused to adapt to the new system.

While remodeling the course structure, the univer-
sity has established new institutes and courses for adult 
learning that are comparatively expensive. (Regular 
courses at the UdK are free of charge).

Moreover, the university is required to enter into co-
operations with grant-giving institutions in the frame 
of a matching funds system. This slow-motion towards 
a rationalized and market driven education has been 
widely criticized, and as a result, the UdK is currently 
developing a concept for a Studium Generale (general 
studies that are not restricted to faculty or discipline).

In order to understand these local developments, I 
think it is necessary to give some background on the 
political context that set the pan-European university 
reform in motion. With the agreements of 24 European 
states made at the Bologna conference in 1999, a large 
scale reform of the EU educational model was intro-
duced. It proposes the implementation of a two-stage 
model of Bachelor and Master, organized by specific 
and internationally standardized modules, for which 
students obtain certain credit points. The aim was to 
make higher education structures internationally com-
parable and compatible and to foster exchange and 
competition on a global educational market. It is a fact 
that the so called Bologna reform stands in direct rela-
tion to neoliberal trend initiated with the GATS agree-
ment of 1995 on trades in services, which paved the way 
also for the possibility of liberalizing public services 
such as education.

In 2004 the council of the German art schools 
announced that it would not adopt the Bologna model, 

önce yaşamış ve Üçüncü Reich idaresi sırasında 
Bauhaus Okulu’nun sürgün edilmesiyle de büyük 
oranda sona ermiştir. Özerk sanat fikrinin yaygınlığı 
soğuk savaşın başlaması ve soyut modernizmin başarı 
hikâyesiyle birlikte güç kazanmıştır.

UdK, bugün farklı binalarda yerleşik ve birbiriyle 
pek fazla iletişim halinde olmayıp, birbirini pek fazla 
tanımayan dört fakülteye bölünmüş durumdadır: Güzel 
Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları Tasarımı.

Daha yakın zamanda gerçekleşen bir konu 
olarak UdK eğitiminin neoliberalizasyonuna 
değinmek isterim. İki ana özelliği, BA/MA mode-
linin uygulanması ve öğrenci müfredatı açısından 
kısıtlı seçim serbestisine sahip ders yapısının katılığı 
ve bunun rasyonelleştirilmesidir. Bunun dikkate 
değer tek istisnası ise, yeni sistemi benimsemeyi 
reddetmiş olan Güzel Sanatlar fakültesidir. 

Üniversite ders yapısını yeniden şekillendirirken, 
yetişkin öğrenimine yönelik yeni enstitüler kurdu ve 
oldukça pahalı dersler açtı. (UdK’daki dersler aslen 
ücretsizdir.)

Ayrıca üniversitenin, eşleşen bir fonlama sis-
temi çerçevesinde, burs ya da hibe veren kurumlarla 
iş birliklerine girmesi gerekmektedir. Rasyonalize 
edilmiş ve pazar odaklı eğitime doğru yavaş yavaş 
giden bu hareket, yaygın biçimde eleştirildiğinden, 
UdK son zamanlarda bir Studium Generale (fakülte 
veya disiplin ile sınırlı kalmayan genel eğitim) kavramı 
geliştirmeye çalışmaktadır. 

Bu yerel gelişmeleri anlayabilmek için bütün 
Avrupa’ya yayılmış üniversite reformunu harekete 
geçiren siyasi bağlamın  geçmişinden bahsetmek 
gerekir. 1999’daki Bologna konferansında 24 Avrupa 
ülkesinin yaptığı anlaşmalara göre; AB eğitim mode-
linde büyük ölçekli bir reform uygulamaya konmuştur. 
Öğrencilerin belli kredi puanlarını toplamasını öngö-
ren, özel ve uluslararası ölçekte standartlaştırılmış 
modüllerle düzenlenmiş Lisans ve Lisans Üstü 
şeklinde iki aşamalı bir modelin yürürlüğe konması 
öngörülmüştür. Bununla amaçlanan; yüksek öğrenim 
yapılarını uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir ve 
bağdaşık hale getirmek ve küresel eğitim pazarında 
değişimi ve rekabeti teşvik etmek idi. Bologna reformu 
adı verilen düzenlemenin -aynı zamanda eğitim gibi 
kamusal hizmetlerin de liberalleştirilmesi için gerekli 
zemini hazırlayan- 1995 tarihli GATS (Hizmet Ticareti 
Genel Anlaşması) ile başlatılan neoliberal eğilimle 
doğrudan bir bağlantısı olduğu kesindir.

2004 yılında Alman Sanat Okulları Konseyi bu türden 
modüllere ayrıştırma yaklaşımının sanat eğitimi açısından 
uygun olmayacağı, dolayısıyla da Bologna modelinin 
benimsenmeyeceğini ilan etmiştir. Onun yerine, sanat 
okullarında birkaç yüzyıldır mevcut olan geleneksel, eski 
usta-çırak sisteminin devam etmesi tercih edilmiştir. 
Bunun Berlin Sanat Okulu açısından tuhaf sonucu ise, şu 
ana kadar UdK’nın Güzel Sanatlar fakültesi dışında tüm 
fakültelerinin BA/MA modeline geçmiş olmasıdır. 

Ancak şimdi öğrenci örgütü Interflugs’un 
kuruluşu hakkında konuşmak üzere birkaç yıl geriye 
gitmem gerekiyor. 



since such modularization seemed inappropriate for art 
education. Instead, they chose to hold on to an anti-
quated traditional master-apprentice system that had 
been in place in most art schools for some centuries. 

The funny result for the Berlin art school is that all 
faculties of the UdK have by now changed to the BA/MA 
model except for the faculty of Fine Arts.

I have to go back some years in order to tell about 
how the student organization Interflugs came into being.

The West Berlin art school had successfully resisted 
the turmoil and attempts for democratization of the 
1968 generation, and due to a reactionary legal reform 
of the university statute, political activity of the student 
representative bodies was illegalized and attempts for 
grassroots renewal were largely terminated. Hence, the 
traditional - some call it feudal - hierarchical model was 
cemented within the university. 

The Interflugs-story goes back to a massive student 
strike in the winter semester of 1988-89, when students 
blocked all lectures for several months, demanding 
better conditions for education, gender equality, mod-
ernization and student participation in the universities’ 
self-governing boards. This was a Berlin wide protest 
which mobilized a large number of students and staff. 
The art school students called for interdisciplinary and 
self-directed, project based studies. Due to the long-
lasting strike and the pressure from below, the senate 
and the university direction finally gave in and granted 

Batı Berlin sanat okulu çalkantılara ve 68 kuşağının 
demokratikleşme girişimlerine karşı durmayı becermiş 
ve üniversite statüsündeki tepkisel yasal reform saye-
sinde öğrenci temsil organlarının siyasal faaliyetleri 
yasadışı hale getirilmiş ve tabandan gelen yenilik 
taraftarı girişimlere büyük oranda son verilmişti. Bu 
şekilde –bazılarının feodal de dediği- geleneksel 
hiyerarşik model, üniversitelerde kalıplaşmış hale geldi.

Interflugs’un hikâyesi, öğrencilerin daha iyi eğitim 
koşulları, cinsiyet eşitliği, modernizasyon ve üniversi-
tenin kendi kendini yöneten kurullarına öğrencilerin 
de katılımı gibi taleplerle, aylarca dersleri engellediği 
1988-89 kış dönemindeki kitlesel öğrenci boykotuna 
dayanıyor. Bu, çok sayıda öğrenciyi ve akademik per-
soneli harekete geçiren Berlin çapında bir protestoydu. 
Sanat okulu öğrencileri, disiplinler arası ve kendi ken-
dini idare eden, proje temelli eğitim talebinde bulu-
nuyordu. Uzun süren boykota ve alttan gelen baskıya 
bağlı olarak senato başkanı ve üniversite rektörü en 
nihayetinde pes etti ve önce yıllık bir bütçe ve daha 
sonrasında da farklı alt projeleri hayata geçirebile-
cek özerk bir öğrenci platformunun kurulması için 
belli sayıda maaşlı öğrenci eğitmen pozisyonu için 
kadro tahsis etti. İleriki zamanlarda bu platform, Doğu 
Almanya (DDR) devlet havayollarının ismiyle, Interflugs 
olarak adlandırıldı.

Interflugs’la çalışmış farklı öğrenci kuşakları, yirmi 
yılı aşkın süredir büyük oranda değişmeden kalabilmiş 
oldukça başarılı bir model yaratmış görünüyor. 
Interflugs günümüzde de, Berlin’deki herhangi bir 
üniversiteye kayıtlı bir öğrencinin ücretsiz araç 
gereç ödünç alabildiği teknik araç kiralama hizmeti 
gibi uygulamalarla kendi uzun vadeli faaliyetlerini 
yürütmeye devam etmektedir. Bu girişim, eskimiş 
UdK araç ve tesislerini güncelleştirmek ve 80’lerin 
ikinci yarısında yeni medya ile çalışmaya başlamış 
olan öğrencilere teknik kolaylıklar sağlamak amacıyla 
ortaya çıkmıştı. O yıllarda üniversite tarafından bu 
alanda eğitim verilmediği gibi teknik malzeme de 
sağlanmıyordu. Aynı zamanda bir video kulübü ve film 
montajı için atölyeler kuruldu. 90’ların ortalarında Inter-
flugs, öğrencilere de açık olan üniversitenin ilk internet 
sunucusunu kurdu ve zamanına göre öncü biçimde, 
ağ sanat pratiklerinde denemelere başladı.

Interflugs’un diğer çok önemli kısmı ise, 
uluslararası sanatçıları davet eden ve UdK’da ya 
da başka mekânlarda bu davetlilerle dersler veya 
atölyeler düzenleyen, böylelikle de sanat okulu 
öğrencilerinin çok ötesinde bir izleyici kitlesine ulaşan 
programıyla dersler dizisi grubudur. 

Disiplinlerarası özellik veya toplumsal boyut taşıyan 
öğrenci projelerine de Interflugs tarafından küçük 
oranlarda finansman sağlanmaktadır.

Son olarak da, okula gelmeyen öğretim üyesi-
nin işten çıkarılması için kampanya başlatan bir grup 
öğrenciden ortaya çıkan ve başarılı olmaları üze-
rine kendi kendini yöneten ve devamlı bir öğretmeni 
bulunmayan bir sınıf olarak hayatına başlayan Serbest 
Sınıf (Freie Klasse) var. Bu oluşumun başlangıcı aşağı 
yukarı Interflugs’un kurulduğu tarihlere denk geliyor. 
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a yearly budget and later-on a number of paid student 
tutor positions in order to establish an autonomous 
student platform that could realize different sub-pro-
jects. This platform was later renamed Interflugs, adapt-
ing the name of the GDR state airline. 

It seems that the various generations of students 
who have since worked within Interflugs have estab-
lished a somewhat successful model that remained 
largely unchanged throughout more than two decades. 
Interflugs is to date running its own long-term activities, 
such as a technical equipment rental where any student 
enrolled in a Berlin university can rent free equipment. 
The initial idea was to update the antiquated UdK facili-
ties and provide the technical means for students who 
in the late 80s started working with new media. At that 
time, no teaching nor any technical devices were pro-
vided by the university. Also, a video club and work-
places for film editing were established. In the mid-
90ies, Interflugs established the first internet server in 
the university that was accessible for students, and 
experimented with then-vanguard net-art-practices.

Another vital part of Interflugs is the lecture series 
group, that invites international artists and organ-
izes their lectures or workshops at the UdK or at other 
venues, a program that reaches an audience far beyond 
art school students.

Small amounts of funding are granted through Inter-
flugs to students’ projects that are interdisciplinary or 
socially engaged. 

And finally there is the so called Freie Klasse (free 
class), which evolved out of a group of students who 
campaigned for their absentee professor to be sacked, 
and, upon succeeding, started an existence as self-
directed class without permanent teacher. This was 
around the same time as Interflugs was founded. The 
Freie Klasse works by the principle of free association – 
anybody can participate no matter if she or he is an art 
student or not. Activities are collective and collaborative. 

Serbest Sınıf, serbest topluluk prensibine göre işler – 
sanat öğrencisi olsun ya da olmasın, herkes katılabilir. 
Faaliyetler kolektif ve işbirliğine dayalı gerçekleşir. İlgili 
kuşağa bağlı olarak ilgi alanları, oyunbaz aksiyonizm-
den, teorik ya da siyasi açıdan daha dayanaklı proje-
lere kadar farklılık gösterir. İlk birkaç yılında öğrenciler 
resmi olarak Serbest Sınıf’a kaydolabiliyorlardı, 
ancak bugün öğrenciler aynı zamanda bir öğretim 
üyesi yönetimindeki sınıfa da kayıtlı olmak zorunda. 
Dolayısıyla Serbest Sınıf, artık daha çok kişinin kendi 
seçimine kalmış, ekstra bir faaliyet konumunda.  
Modelin bir etkisi olmuş olacak ki, Almanya ve 
dışarıdaki bazı sanat okullarında bunu izleyen serbest 
sınıf projeleri başlatılmıştır.

Bu uzun vadeli Interflugs projeleri, UdK’da yarı 
zamanlı çalışan (işler maddi açıdan çok küçük çaplıdır-
aylık kazanç 240 ile 400 Euro arası) 10 civarı öğrenci 
eğitmen tarafından düzenlenmektedir. Interflugs’da 
hiyerarşi yoktur ve ortak kararlar haftalık toplantılarda 
alınır. Muhtemelen bu temel görev yapısı, maddi bir 
baz oluşturarak yapıyı sağlam bir şekilde muhafaza 
eden ve üniversiteyle olan ilişkiyi istikrarlı kılan asli 
kurumsal özelliktir. Gönüllü bir yıllık proje raporu 
dışında, üniversite tarafından uygulanan herhangi bir 
değerlendirme veya kontrol söz konusu değildir.

Şu ilişki Interflugs açısından ayırıcı bir niteliktir: 
Bir tarafta kendi ortaya çıkış fikri içindeki muhalefet 
ile özerklik arasındaki sürekli gerilim, diğer tarafta 
üniversitenin pratikteki noksanlarını telafi etmeyi 
amaçlayan hizmet sağlayıcı rolü. Özerk, kendi kendini 
idare eden bu yapı, Interflugs ve Serbest Sınıf’ın, alınan 
kararları eleştirmek, öğrenci protestoları veya daha 
geniş öğrenci grup eylemleri için gerekli altyapıyı 
hazırlamak üzere, mevcut kaynaklarını üniversiteye 
yöneltmesini mümkün kılmaktadır. Pek tabii ki bu gün-
lük bazda gerçekleşmiyor ancak bu türden muhalefete 
açık bir potansiyel her zaman mevcudiyetini koruyor. 
Bildiğim kadarıyla, herhangi başka bir Alman sanat 



okulunda, bununla karşılaştırılabilecek bir öğrenci 
kurumu bulunmuyor. 

Benim açımdan, korunacak ve şimdiki üyelerle 
gelecekte daha da ileri götürülecek belli bir özgür-
lükçü mirasın ve son 23 yıldır benzer şekilde Interflugs 
için çalışmış yüzlerce öğrencinin varlığının bilincinde 
olmak çok önemliydi. Ortaklaşa bir yaz akademisi 
düzenlemenin yanı sıra 2010 yılında, Almanca-
İngilizce bir yayının (D/EFFECT/ACADEMY, Interflugs/
UdK, 2010)  ortaya çıkmasıyla sonuçlanan, arşivleme 
ve kendine dönük gözden geçirme projelerinde yer 
aldım. Bu yayın çeşitli araştırmaların bir derlemesiydi. 
Bir bölümü kolektiviteye ve birlikte çalışma yöntem-
lerine odaklanıyordu. Ayrıca yaz akademisini, burada 
kendi kendine eğitim hakkında geliştirilen fikirleri ve 
üniversite reformu hakkındaki eleştirisini belgeleyen 
bir bölümü ve buna eşlik eden belli sayıda kuram-
sal metni de içeriyordu. Böylece Interflugs ve Ser-
best Sınıf’ın tarihçesi bir araya toplanmış bu belgeler 
aracılığıyla örneklenmiş oluyordu. Bu arşivleme, bizim 
üniversite içindeki rolümüz üzerine düşünmemiz ve 
bizden önce bu yapının içinde yer almış olan kişilerin 
kendilerini bu özerk öğrenci organı dahilinde ne tür 
aktörler olarak tanımladıklarını görmek bakımından 
da büyük önem taşıyordu. 

Kendi kendini örgütleme bağlamında bir öğrenci 
deneyiminin, serbest çalışan, ağlarla birbirine bağlı, 
“proje temelli” öznelerden oluşan kültürel bir eko-
nomi içinde yer alanlar için değerli beceriler sağlayıp 
sağlamayacağı tartışılabilir (ancak bunun üniversite 
içinde veya dışında olsun, herhangi türden kolektif bir 
oluşumun sorunu olarak düşünülmesi gerekmektedir).

Interflugs veya Serbest Sınıf’ın 90’larda teorinin 
ve solcu düşüncenin alt-kültürel bir kolunu mey-
dana getirmiş olan özel bir sanat camiasının daha 
geniş iletişiminin veya söyleminin belirli bir süre için 
bir parçası olduğu doğrudur. Bugün, eleştirel bir 
söyleme ve araştırma güdümlü, angaje faaliyetlere 
katılımın bir zamanlar sanatsal üretimin kenarında 
konumlandırılmışken artık nerdeyse merkeze yerleştiği 
ve yol boyunca epey bulanıklaştığı söylenebilir. Bu 
“eleştirel dönüşün” Udk’yı neredeyse hiç değiştirmemiş 
olması ise daha da hayret vericidir. Bu yapı, otonom 
sanat mitolojileri, stüdyo pratikleri, geleneksel disiplin-
leri vesaire ile hala oldukça sağlam durmaktadır.

Her ne kadar halen eleştirel kültürü dışarıdan 
üniversiteye taşıma konusuna büyük ilgi gösterse de, 
Interflugs’un aynı zamanda, kişinin bireysel konu-
munu ve eylemini onu çevreleyen kurumların yüzüne 
karşı yansıtma görevini ve gereğini öne sürerek, ortak 
değerler, demokratik pratikler ve toplumsal örgütle-
nme bağlamında eğitici yönünü de vurgulamak iste-
rim. Söz edimleri üretimini, özgür, angaje ve saygılı bir 
biçimde birlikte var olmayı ve çalışmayı olanaklı kılan 
ve kaynak sağlayan, küçük ancak pek çok bakımdan 
kendi kendini güçlendiren bir yapıdır. 

Böyle bir söz edimine örnek olarak, Interflugs tara-
fından yakın zamanda başlatılmış olan Sıfır Fakültesi 
(Fakultaet Null) isimli projeyi tanıtmak istiyorum. Bu 
hayali fakülte, kendini çevreleyen disiplinlerle bağlan-

Depending on the respective generation, interests vary 
between playful actionism and more theoretically or 
politically grounded projects. In its first few years stu-
dents could be officially enrolled in the Freie Klasse, but 
today it is compulsory that students are also registered 
in a professor-led class so the Freie Klasse is now more of 
a self-chosen extra activity. The model had some impact 
and apparently there have been subsequent free class 
projects at other art schools in Germany and abroad.

These long-term Interflugs projects are organized 
by around 10 student tutors, employed at the Udk on a 
part-time basis (earning between 240 and 400 euro per 
month). There are no hierarchies at Interflugs and col-
lective decisions are made at the weekly meeting. This 
basic job structure probably is the essential institutional 
feature that, in providing a material basis, keeps the 
structure intact and the relation to the university stable. 
Apart from a voluntary annual project report, there is 
no evaluation or control from the side of the university.

This relation is characteristic for Interflugs: its con-
stant tension in its self-conception between opposition 
and autonomy on the one hand, and its other role as 
service provider, compensating the university’s prac-
tical shortcomings. The autonomous self-governed 
structure allows for Interflugs and the Freie Klasse to turn 
its resources against the university in order to criticize its 
decisions, help organizing infrastructure for student pro-
tests or actions together with wider groups of students. 
Of course this does not happen on a daily basis but the 
open potentiality for such opposition remains present 
all the time. To my knowledge there is no comparable 
student institution at any other German art school. 

For me it became very important to be aware of the 
hundreds of students who have worked in the same 
way through the last 23 years for Interflugs, acknowl-
edging that there is a certain emancipatory legacy to 
be maintained and carried further in the present by the 
current members. Besides co-organizing a summer 
academy, I got immersed in the project of archiving 
and self-reflection, which has led to the production of 
a bilingual reader D/Effect Academy in 2010 (D/EFFECT/
ACADEMY, Interflugs/UdK, 2010). It is a compilation of 
various researches; one part focuses on collectivity and 
methods of working together, there is also a chapter 
that documents the summer academy, its conception 
of self-education and critique of the university reform, 
accompanied by number of theoretical texts. Finally, 
the history of Interflugs and Freie Klasse is illustrated 
through a collection of documents. This archiving was 
hugely important also to reflect on our role within the 
university and to see how the people involved in this 
structure before us defined themselves as actors in this 
autonomous student body.

It can be discussed whether the experience in a 
self-organized context provides the students with valu-
able skills in a cultural economy of self-employed, net-
worked, “project-based” subjects (but this should be 
reflected as a problem within any type of collective for-
mation, be it inside the university or outside).
During a certain period it might have been true that 
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tılı biçimde, siyaseten ve felsefi bakımdan zenginleş-
tirilmiş, teori temelli sanat eğitimi ile ilgili tüm hayal 
ve dilekleri yerine getirir. Aynı zamanda bu tahayyülün 
çok pratik bir gerçekleştirilme şekli vardır: www.fakul-
taetnull.org adresinde, açık etkinlikler websitesine 
farklı katılımcılar tarafından duyuruları yapılmış, deği-
şik üniversite ve kurumların gerçek eğitim etkinlikleri-
nin programını bulabilirsiniz. Bu kendi ilan ve onayıyla, 
uydurulmuş bir fakülteye ait demokratik ve disiplinle-
rarası bir müfredattır.

Kolektif, zaman zaman imge politikaları ve gör-
sel kültür üzerine bir dizi ders, bienalleşme üzerine 
bir seminer veya Marx okuma semineri gibi kendi 
eğitimsel formatlarını da düzenlemektedir.

Sıfır Fakültesi, üniversitenin bir kapalı bir yapı 
olmadığı, yeniden hayal edilebileceği ve bu hayalin 
de gündelik eğitimsellikle kesişerek geçici şekil-
lerde hayata geçirilebileceği sonucuna varmaktadır.

Interflugs tarafından takip edilen ancak yazılı 
olmayan temel demokratik anlaşmalarla ilgili daha 
genel bir açıklamayla bu organizasyon hakkında 
söyleyeceklerimi tamamlamak istiyorum. Şimdi 
gerçekleştiği şekliyle tekil temsil işlevi, Interflugs’ta 
aslen üzerinde mutabık kalınmış çalışma zihni-
yetiyle pek uyumlu olduğu söylenemz. Dolayısıyla 
başka bir vesileyle, başka birisi veya Interflugs’tan 
bir grup birlikte yapılan bu iş hakkında farklı görüş-
lerini paylaşabilir. Bu türden her açıklama kendi 
başına, bir grup öznel bakış açısından sadece birini 
yansıtmaktadır.

 

Interflugs or the Freie Klasse were part of a wider com-
munication or discourse of a specific art scene that 
established a sub-cultural strand of theory and leftist 
thinking in the 1990s. Today one might say that par-
ticipation in a critical discourse and in research-led, 
engaged activities that were located at the margins 
of artistic work somehow have moved to the center of 
things, becoming quite blurry along the way. It is all the 
more astonishing that the “critical turn” of the 1990s has 
left the structure University of the Arts in Berlin largely 
untouched. This artifact is still relatively intact with its 
mythologies of autonomous art, studio practice, tradi-
tional disciplines, and so forth.

Although Interflugs still has a major interest in bring-
ing critical culture from the outside into the university, 
I like to stress the perspective that Interflugs is also a 
training for those involved in terms of collective values, 
democratic practice and social organization, posing a 
task and necessity to reflect ones individual position 
and action in the face of the surrounding institutions. It 
is a small but in many ways self-empowering structure 
that enables and provides resources to produce acts of 
speech and to simply exist and work together in a free, 
engaged and respectful manner.

As an example for one such speech act I would like to 
introduce a recent project initiated by Interflugs, called 
Fakultät Null (Faculty Zero). This faculty is an imagi-
nary one, fulfilling all the dreams and wishes for politi-
cally and philosophically enriched, theory-grounded 
art education with linkages to surrounding disciplines. 
At the same time this imagination has a very practical 
realization: under www.fakultaetnull.org you can find a 
program of real educational events in different univer-
sities and institutions, posted by various contributors 
to an open events website. By self-proclamation, this 
is a democratic and interdisciplinary curriculum of a 
made-up faculty.

At times the collective does also organize their own 
educational formats, such as a lecture series on image 
politics and visual culture, a seminar on Biennialisation, 
or a Marx reading seminar.

Fakultät Null concludes that the university is not a 
closed entity: it can and should be re-imagined, and 
this imagination can leap into temporal actualisations 
that criss-cross the educational everyday.

I would like to conclude with a more general remark 
regarding some unwritten basic-democratic agree-
ments followed by Interflugs, stating that the function 
of singular representation as is happening just now, 
with my summary of the Interflugs story, is actually not 
quite in line with the agreed work ethos. So at the next 
occasion, somebody else or a group from Interflugs 
might give a different account of the work being done 
together. Each such account is one among a set of sub-
jective perspectives in its own right.
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“Institutions are an objectification of the political senti-
ment”. Marx wrote this wonderfully succinct sentence 
in 1843. Today it is a fact that an assessment of con-
temporary cultural institutions turns out to be disastrous 
when they are considered in the light of this statement. 
It also shows that we discuss the attitudes which are 
objectified in art institutions much more rarely than their 
status, their leadership or their policies. In the commer-
cial sector of contemporary art the sentiments seem 
clear: art appears here as a luxurious premium segment 
of the culture industry, a wonderful commodity. But for 
obscure reasons state cultural policies are assumed to 
be selfless - in Germany at least - no matter whether 
it now steps in in the name of autonomy of bourgeois 
high art or as recently in Britain or in the Netherlands in 
the name of its neoliberal capitalization. 

Kerstin Stakemeier and I wrote this small paragraph 
to bring up the question of what is objectified in the art 
institution as well as in art an institution. And following 
from this question which we continuously discuss, my 
proposal today will be to expand from my experience in 
autonomous art education towards other moments of 
self-organization and artistic practice in performance.

My approach towards this question will be the idea 
that the creation of a self-organized space can function 
as an objectification of a performed identity, as the mate-
rial invocation of a collective fiction, a materialization of 
an otherwise purely performative and evasive moment. 

Lots of the practices that I have been involved with 
are rooted in student self-organization, but since then 
have diverted from the art academy as an institution. 
With a group of people I have been running a space 
which was called. After I finished studying in 2005, 
opening of same year was a direct transition from the 

‘Kurumlar siyasi kanının nesneleştirilmesidir.’ Marx bu 
harikulade veciz cümleyi 1843’te yazmış. Günümüzde 
ise, bu ifadenin ışığında çağdaş kültür kurumlarının bir 
değerlendirmesinin feci sonuçlar vereceği bir gerçek-
tir. Aynı zamanda bu bize, sanat kurumlarında nesne-
leştirilen tavırların, kurumların mevcut konumlarından, 
öncülüklerinden ya da politikalarından çok daha nadi-
ren tartışıldığını da göstermektedir.

Çağdaş sanatın ticari sektöründe, yaygın kanılar 
açık biçimde görülmektedir: sanat bu ortamda 
kültür endüstrisinin lüks ve seçkin bir kesiti, adeta 
harika bir meta olarak ortaya çıkar. Her ne kadar 
burjuva yüksek sanatı özerkliği ya da son zamanlarda 
İngiltere’de veya Hollanda’da olduğu üzere neoliberal 
sermayeleştirme adına devreye girmiş olsalar da, bir 
takım belirsiz sebeplere bağlı olarak, devlet kültür 
politikalarının özverili olduğu varsayılmaktadır - en 
azından Almanya özelinde.

Kerstin Stakemeier ve ben bu küçük paragrafı, 
sanat kurumunda neyin nesneleştirildiği meselesi 
kadar, bir kurum olarak sanatta neyin nesneleştiril-
diği sorusunu irdelemek üzere yazdık. Devamlı olarak 
üzerine tartıştığımız bu sorudan hareketle bugünkü 
önerim; özerk sanat eğitimi üzerine tecrübelerimden 
başlayarak, diğer kendinden örgütlenme anlarına ve 
performans alanındaki pratiklere doğru uzanmak. 

Benim bu meseleye yaklaşımım şu fikre dayanıyor: 
kendinden örgütlenmiş bir mekanın yaratmak, kolektif 
bir kurgunun maddeye kavuşturulması, icra edilen bir 
kimliğin nesneleştirilmesi, öteki türlü sadece perfor-
matif ve kaçamak sayılabilecek bir anın maddeleştiril-
mesi işlevini görebilir. 

İçinde bulunduğum pratiklerin pek çoğunun 
temelleri öğrenci örgütlenmelerine dayanıyor olsa 
da, o zamandan bu yana bir kurum olarak sanat 
akademisinden başka bir tarafa yöneldi. Bir grup 
insanla birlikte Basso isimli mekanı idare ediyordum. 
2005’te mezun olduktan sonra, aynı yıl Basso’nun 
açılması benim için, sanat okulundayken yarattığımız 
özerk mekanlardan doğrudan bir geçiş sağlamıştı. 
Bundan yedi sene sonra, yani bu yaz Basso’yu 
kapattık. Belki bu kulağa iddialı bir söz gibi gelecek 
ama Basso herhangi belli bir kurumun, herhangi 
bir teamülünü yeniden üretmekten kaçınan bir 
mekandı. Tabii ki, herhangi bir kurumun kendine has 
özelliklerinden birini asla yeniden üretmedik diyemem 
ama mekanımızın, ortak girişimimizin, etrafındaki 
topluluğun ve Kiez›in1 bir araya geliş biçiminde bir 
proje mekanı, sanat kurumu, kulüp, sinema ya da 
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autonomous spaces that we created within the art 
school. Now, 7 years later, we just closed this summer. 
has been a space that tried not to reproduce any of the 
precedents of any given institution. It may sound like 
a big word to say and I am not saying that we never 
reproduced any of the specific of any institution but the 
way our space, the collective, the community around it 
and the  came together was not formed after a project 
space, an art institution, nor after a club, a cinema or 
an academy. Let me try to exemplify this by saying we 
were not a club but we had parties, we financed every-
thing by the bar but we were no way a commercial busi-
ness selling drinks for profit, we were all artists but we 
did not organize any exhibitions. There was always per-
formances but we were definitely not a theater, in fact 
there was never any entrance fee. There was a series 
of 8 magazines and various books but we never made 
it into a publishing agency, we had quite a lot of politi-
cal meetings, reading groups, congresses, workshops, 
and international academy meetings, but we never 
called ourselves an academy or consider ourselves in 
any sense an institute. This resonates in the people 
who have been involved in the space, either people 
who were organizing it or involved in a larger sense of 
a community: There were artists and cultural produc-
ers from all walks of life as well as designers, architects, 
book worms, party people, hipsters, radicals, punks, 

akademi örnek alınmadı. Bunu size bir kulüp olma-
dığımızı ama partiler düzenlediğimizi, barımızla her 
şeyin finansmanını sağladığımızı ama kesinlikle kar 
amacıyla içki satan ticari bir müessese olmadığımızı, 
hepimizin sanatçı olduğunu ama sergi düzenlemedi-
ğimizi söyleyerek örneklemeye çalışayım. Her zaman 
performanslar vardı ama kesinlikle bir tiyatro değildik, 
aslında hiçbir zaman giriş ücretimiz de olmadı. Sekiz 
sayılık bir diziden oluşan yayınımız ve çeşitli kitapları-
mız oldu ama hiçbir zaman yayınevi haline gelmedik, 
siyasi toplantılar, okuma grupları, kongreler, atölyeler 
ve uluslararası akademik toplantılar düzenledik ama 
hiçbir zaman kendimize bir akademi demedik ya da 
kendimizi herhangi bakımdan bir kurum olarak gör-
medik. Bu da mekanla uğraşan kişilerle ilgili durumu 
açıklıyor zaten. Bunlar ya organizasyonu yapan, ya da 
daha geniş anlamıyla bir topluluğun içinde yer alan 
kişilerdi. Her toplumsal sınıftan sanatçı ve kültür insa-
nının yanı sıra tasarımcılar, mimarlar, kitap kurtları, 
parti insanları, hipsterlar, radikaller, punklar, solcular, 
akademisyenler ve daha pek çok farklı kişi vardı. Bu 
mekan Berlin’deki queer çevresinin merkezlerinden 
biri olmasına rağmen, benim için hala onu tek boyutlu 
olarak, tek bir cinsiyet kimliğiyle bağdaştırmak güç. 
Benim algılayış biçimime göre bu mekan, toplumsal, 
kültürel ve ekonomik açıdan geniş çeşitliliğe sahip, 
kendi özel çevresini yarattı.
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leftists, academics and many many more. And although 
the space was a centre of the queer scene in Berlin it 
still is difficult for me to relate it one-dimensionally to 
a gender identity, because in my perception the space 
created its own very specific scene which was extremely 
diverse, socially, culturally and economically. 

So when I said that the space never copied any of 
the given institutions may be it’s more correct to claim 
that we wanted to any of the given formats: reconstruct 
a project space, a club or an academy and turn it into an 
utopian site of cultural production. At least our utopia of 
cultural production which would be wild, colorful, psy-
chedelic, sexual, intellectual, radical, non-conformist and 
politically unorthodox. To sum it up: was a queer space in 
itself, not solidified in its own identity, neither hetero nor 
homo, neither political nor aesthetic, neither academic 
nor populist and neither arty nor entertainment. 

It sort of flowered out of some of the gardening work 
that me and Jan Molzberger did during the art academy 
in Berlin and crystallized from some of club experiences 
Yusuf Etiman and Thomas No:sler had made during the 
Nineties, was fertilized by Mario Caroli´s and Balthaz-
ar’s involvement in the squatting and fetish scenes. I´m 
using these words associated with nature because in 
my perception the space grew almost organically and 
became sort of like a ‘being’ with its own conscious-
ness. I hope that this is understandable in a way, that 
there is no esotericism to what I´m saying as there is 
no metaphysical implications here. What I mean is by 
being unable to define something properly, something 
becomes so ungraspable that the community around 
it starts to produce their very own individual meaning 
for it. And these sometimes conflicting meanings are 
expressed in projections onto the space itself. And 
these projections kind of took on the lives of their own, 
if I may say so. These projections on the space, the 
meaning, the ideas, the material presence and the con-
tributions that the community gave it, shaped the space 
much more than anything else, more than us. I would 
say that we as a group, as a collective of people in the 
imagined centre, the space as if it was a fictitious being, 
rather than actually organizing it, which evokes a form 
of rational control over the space, which we never really 
wanted to exercise. 

All of this said, I would say that we also did not do 
all this to establish an alternative but rather to form an 
alliance. We did not want to arrive somewhere together, 
accomplish something in the future, but be together 
in this very moment. An alliance that might resem-
ble much more a crowd on a dance floor, especially a 
techno dance floor where you experience this ecstatic 
individuality but at the same time become part of a tem-
poral collective in the music. Or an alliance in the public 
space, a demonstration that you have a common politi-
cal sentiment, but also very different individual interpre-
tation of how to express yourself and how to realize the 
very demand, you are going into the streets for.

Along with , another important collective grew out of 
my student years and the autonomous self-organization 
within the academy: In 2003 we founded the “Oracle”. 

Dolayısıyla mekanın hiçbir zaman belli bir kurumu 
taklit etmediğinden bahsederken, belki de mevcut 
formatları yeniden kurmak istediğimizi söylemem daha 
doğru olur: bir proje mekanını, kulübü ya da akade-
miyi yeniden yapılandırmak ve onu ütopik bir kültürel 
üretim yeri haline getirmek. En azından bize ait çılgın, 
renkli, saykodelik, seksüel, entelektüel, radikal, karşı 
koyan ve siyasi açıdan tutucu olmayan kültürel üretim 
ütopyasını. Toparlamak gerekirse: Basso başlı başına 
queer bir mekandı, kendi kimliğinin içinde katılaşma-
mış, ne hetero ne homo, ne siyasi ne estetik, ne akade-
mik ne popülist ve ne sanatsal ne de eğlencelik.

Bu fikrin filizleneceği toprağa ilk çapayı bir bakıma 
Berlin’deki sanat akademisinde Jan Molzberger’le 
beraber vurduk. Yusuf Etiman ile Thomas No:sler’in 
90’lardaki bazı kulüp tecrübeleri sayesinde filiz boy 
attı, Mario Caroli ve Balthazar’ın da işgal (squatting) 
ve fetiş çevrelerindeki deneyimleriyle beslenmiş oldu. 
Doğayla ilintilenen bu kelimeleri kullanıyorum çünkü 
bana göre bu mekan neredeyse organik bir şekilde 
büyüdü ve kendine ait bilinciyle bir tür “varlık”a 
dönüştü. Umarım bu anlaşılır bir durumdur. Söyledik-
lerim bir ezoterizm içermiyor, hatta metafiziksel bir 
imada da bulunmuyorum. Demek istediğim şu; bir şeyi 
düzgün biçimde tanımlamak mümkün olmayınca, o 
şey o kadar elle tutulmaz hale geliyor ki, etrafındaki 
topluluk onun için kendi bireysel anlamlarını üretmeye 
başlıyorlar. Ve bu bazen birbiriyle çelişen anlamlar, 
mekanın kendine yapılan yansıtmalarla ifade ediliyor. 
Bu yansıtmalar bir süre sonra, deyim yerindeyse kendi 
hayatlarına başlıyorlar. Mekan üzerindeki bu yansıtma-
lar, anlamlar, fikirler, maddi mevcudiyet ve topluluğun 
ona olan katkıları, mekanı herhangi başka bir şeyin 
yapabileceğinden çok daha fazla şekillendirdi, bizden 
bile fazla. Olayın hayali merkezindeki bir grup, bir 
kolektif olarak bizlerin, mekan üzerinde rasyonel bir tür 
kontrol doğuran, hiçbir zaman uygulamak istemediği-
miz fiilen organize etme eylemi yerine, mekanı sanki 
kurmaca bir varlıkmışçasına icra etmeyi tercih ettiği-
mizi söyleyebilirim.

Bunları bir alternatif yaratmak üzere değil, daha 
çok bir ittifak oluşturmak için yaptığımızı söyleyebili-
rim. Amacımız belli bir noktaya birlikte ulaşmak, gele-
cekte bir şeyler başarmak değil, içinde bulunduğumuz 



Many of the people who have been involved in my gen-
eration of the at the are still working together as the 

“oracle” up until today. The “Oracle” could be described 
as a collective performance group that organizes one 
evening events in various spaces. But it could also be 
described as an organism or a very organic mechanism 
which destroys language, destroy sense and recom-
bines it or reconstructs it together with the people in 
the space. This why the oracle is more than all of us 
together and again – no metaphysics intended – we refer 
to it as an entity of its own. We, the performers, refer to 
ourselves as priests, who execute a complete absurd 
set of rules at different stations, which the person who 
asks the oracle has to pass through. As priests we have 
deprived ourselves of any individual authority towards 
the institution of the oracle, which on the contrary we 
confront with very serious, very often political or soci-
etal questions. The oracle, during a week of prepara-
tions, destroys the space itself, or at least the materials 
in the space and reconstructs it as a sort of crooked 
machine, as a very weird and flamboyant sense making 
operation. To give you an example: During the 2006 
soccer world championship in a time of national eupho-
ria, we “oracled” the book “Germany – Land of Ideas: 100 
reasons to love our country” a horrific nationalist propa-
ganda pamphlet. We ripped it into pieces, while another 
copy would be spread on the wall, page after page. We 
prepared potato-dumplings, which were thrown at 
the wall by the oraculist (the person asking the oracle), 
determining the object or person the oracle would 
speak through. Afterwards the dumpling was dipped 

o anda birlikte olmaktı. Özellikle tekno müzik eşliğinde 
dans pistinde, kendinden geçmiş bir bireyselliği dene-
yimlediğiniz ama aynı zamanda müziğin içinde geçici 
bir kolektivitenin parçası haline geldiğiniz kalaba-
lığa benzeyen bir birliktelik. Ya da kamusal alanda bir 
ittifak gibi; ortak siyasi bir kanıyı paylaşıyor olsanız da, 
kendinizi nasıl ifade edeceğiniz ve uğruna sokaklara 
döküldüğünüz talebi nasıl hayata geçireceğiniz konu-
sunda çok farklı bireysel yorumlara sahip olduğunuz 
bir gösteride olduğu gibi. 

Basso ile birlikte, öğrencilik yıllarımdan ve aka-
demideki özerk kendinden örgütlenme içinden bir 
önemli kolektif daha çıktı. 2003 yılında “Kehanet”i 
kurduk. Benim kuşağımdan olup Berlin Sanat Üniver-
sitesi’nde Serbest Sınıf’a (Freie Klasse) katılmış olan 
kişilerin çoğu, “Kehanet” olarak bugüne kadar halen 
birlikte çalışmaya devam ediyorlar. “Kehanet” farklı 
mekanlarda bir gecelik etkinlikler düzenleyen kolektif 
bir performans grubu olarak tanımlanabilir. Ancak aynı 
zamanda da, dili ve anlamı bozup mekandaki kişi-
lerle birlikte yeniden birleştiren veya yeniden kuran bir 
organizma ya da organik bir mekanizma olarak tanım-
lanabilir. Tam da bu nedenle Kehanet hepimizin topla-
mından daha fazla bir şey ve - yine metafizik bir imada 
bulunmaksızın- biz onu kendi başına bir varlık olarak 
adlandırıyoruz. Biz performansçılar ise, Kehanet’in 
geçmesi istenen farklı istasyonlarda tamamen absürt 
bir dizi kuralı yerine getiren rahipleriz. Rahipler olarak 
kendimizi kehanet kurumuna yönelik her türlü bireysel 
otoriteden arındırdık, ancak buna karşın çok ciddi, sık-
lıkla siyasi ve toplumsal meselelerle yüzleşiyoruz. 

Kehanet bir haftalık hazırlık süreci boyunca
mekanı ya da mekandaki malzemeleri tahrip ediyor 
ve onu tıpkı çarpık bir makine gibi, çok tuhaf ve aşırı 
bir anlamlandırma operasyonu olarak yeniden yapı-
landırıyor. Size bir örnek vereyim: 2006 Dünya Futbol 
Şampiyonası, yani milli coşkunun yüksek olduğu bir 
zamanda, korkunç milliyetçi bir propaganda broşürü 
olan “Almanya-Fikirler Ülkesi: Ülkemizi sevmek için 
100 neden” kitapçığını “Kehanet”ledik. Bir kopyası 
sayfa sayfa duvara dağınık şekilde asılırken, kitapçığı 
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into the pieces of the book, and the pieces of words 
and sentences were transcribed creating a non-sense 
poem of intricate beauty. These poems of destruction 
were then interpreted by the oraculist under the guid-
ance of the priests.

You could say that audience and performers became 
one collective organism. They collectively reconstruct 
the very basic of language and sense in the face of a 
political problem. You could also call this a basic work-
shop in the literal sense of the word even though it just 
lasted for one evening and it certainly did not look like 
the academic version, which has been proliferated in 
the art context so widely. It is in our best intention to 
attempt to go way down to the basic meaning of col-
lectivity which we see as the sharing of a common lan-
guage, the production of sense and the renegotiation of 
the basic meaning of how to discuss a political problem. 

As a last example I want to quickly go into some 
of my individual performative practice because I have 
the impression that it can contribute to my idea of self-
organization as a objectification of performing iden-
tities. In the last four years, simultaneously and par-
allel to these collectives, different figures arose. They 
basically miraculously appeared. Similar to what I said 
about and the oracle I like to think of them as if they 
have lives of their own. I like to think of them as inde-
pendent from me as the author. One of them is called 

“Protektorama” and she is a world-healing witch. My 

küçük parçalara ayırdık. Patates hamurları hazırladık 
ve bunlar Kehanet’in hangi nesne ya da kişi aracılığıyla 
konuşacağını belirleyen kehanetçiler (kehaneti talep 
eden kişiler) tarafından duvara fırlatıldı. Sonrasında 
hamurlar kitabın parçalarına batırıldı ve çıkan kelime-
ler ve cümleler anlamsız, karmaşık bir güzelliğe sahip 
bir şiir oluşturacak şekilde yazıldı. Bu yıkım şiirleri 
daha sonra Kehanetçi tarafından rahiplerin rehberli-
ğinde yorumlandı. 

Seyirciyle performansçıların tek bir kolektif orga-
nizmaya dönüştüğü söylenebilir. Dilin ve anlamın yapı 
taşları, siyasi bir sorunun karşısında kolektif biçimde 
yeniden kuruluyor. Her ne kadar sadece bir gece sürse 
ve sanat bağlamında bu derece yaygın biçimde hızla 
çoğalmış olan akademik versiyonuna kesinlikle ben-
zemese de, kelimenin tam anlamıyla temel bir atölye 
çalışması da diyebilirsiniz. Ortak bir dilin paylaşımı, 
anlamın üretimi ve siyasi bir sorunun nasıl tartışılaca-
ğına ilişkin anlayış üzerine yeniden müzakere olarak 
gördüğümüz kolektivitenin temelde yatan anlamına 
inmeyi denemek başlıca niyetimizdi.

Son bir örnek olarak hızlıca kendi bireysel perfor-
matif uygulamalarımdan bahsedeceğim zira bunun, 
kendinden örgütlenmenin icra edilen kimliklerin nes-
neleştirilmesi olduğu yönündeki fikrime katkıda bulu-
nacağını düşünüyorum. Son dört yılda bu kolektiflerle 
eş zamanlı veya bunlara paralel olarak, farklı karakter-
ler ortaya çıktı. Esasen mucizevi bir şekilde doğdular. 



figures all have sort of a mission which they continue 
doing for some years now and when they appear they 
behave like teachers, as they are giving lectures on 
specific problems. “Protektorama” for example claims 
to heal the world with cell-phones and the practice of 
vodoun. She works in a world healing forest and facili-
tates a world healing ritual in which all the cell-phones 
are employed as world healing devices. While this all 
seems spiritualist, she claims to actually be a material-
ist and her mission is to unravel the contradiction of our 
own self-image of being rational and secular, while, as 
she claims, we are actually possessed by abstract prin-
ciples, which are called economy, consisting of goods, 
commodities, markets, money and the value-form. Pro-
tektorama preaches against our own fetishist relation to 
rationality, while the world healing ritual obviously does 
not function at all and ends up being a trick of language 
and thought. In this work I see the strongest common 
interest with the oracle as it is about destroying a sort 
of a collective agreement on how we make sense and 
how society and its institutions are daily performed as 
rational, while the performances of gender identities 
and political resistances are rendered irrational.

The other figure is “Transformella”, she also has had 
already appearances for the last two years. She lectures 
and teaches on the industrialization of human repro-
duction, the “industrial revolution” in reproductive 

Basso ve Kehanet hakkında söylediklerime benzer bir 
şekilde, onları da kendilerine ait hayatlara sahip olarak, 
yaratıcılarından yani kendimden bağımsız düşünmek 
istiyorum. Bu karakterlerden birinin ismi “Protekto-
rama” - dünyayı iyileştiren bir büyücü. Karakterlerimin 
hepsi birkaç yıldır sürdürdükleri bazı misyonlar taşı-
yorlar ve ortaya çıktıklarında da özel konular üzerine 
ders veren bir öğretmen tavrı takınıyorlar. Örneğin 
“Protektorama” dünyayı cep telefonları ve vudu aracı-
lığıyla iyileştireceğini iddia ediyor. Dünyayı iyileştirme 
ormanında çalışıyor ve tüm cep telefonlarının dünyayı 
iyileştirici cihazlar olarak kullanıldığı bir dünya iyileş-
tirme ritüeli gerçekleştiriyor.

Tüm bunlar spiritüalist yaklaşımlar gibi görünse de, 
o aslında materyalist olduğunu savunuyor ve misyo-
nunun, rasyonel ve seküler olduğunu düşündüğümüz 
öz-imgemizin çelişkisini ortaya çıkarmak olduğunu 
söylüyor. Ona göre bizler, emtia, mal, pazarlar, para ve 
değer biçimlerinden oluşan, ekonomi olarak adlan-
dırılmış birtakım soyut ilkelere kapılmış durumdayız. 
Protektorama rasyonaliteyle geliştirmiş olduğumuz 
fetişist ilişkinin aleyhinde vaaz ederken, dünyayı iyileş-
tirme ritüeli hiç de işe yaramıyor ve dilsel ve düşünsel 
bir numaraya dönüşüyor. Kehanet ile bu işin ortak bir 
meseleyi güçlü şekilde paylaştığını görüyorum. Bir 
yanda toplumsal cinsiyet kimlikleri ve politik dirençler 
irrasyonel kılınırken, diğer yanda anlamlı davranışlar, 
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medicine and claims that the organization of repro-
duction is being once again subsumed under the rule 
of capital, but this time as an outsourced segment of 
production in developing countries. She outlines a 
neo-communist manifesto of the reproductive work 
force and sketches a emancipatory and societal reac-
tion to the technological dystopia of trans-humanism. 
The lecture is a political imagination of a possible future 
and once again attacks the political narratives of sense-
making of capitalist bio-politics. 

Through all of these practices I would argue that 
there are many questions which remain open:

If the political sentiment that is objectified in an 
institution is the performance of identity, the fiction-
alization of authority and the destruction of hegem-
onic rationality can this self-institution, the self-organ-
ized space, the autonomous educative body, the spir-
itual entity function as a useful tool to escape, evade 
or subvert the logic of luxury commodity production 
and state funded image production? do the methods 
and features, the tools that we employ actually create 
an alternative to state and corporate institutions? Is 
there any such thing as an oppositional institution at 
all? Or are we merely producing an illusion of differ-
ence in order to create a playground to ourselves, a sort 
of wellness institution? Can these practices which are 
largely framed by exchange of knowledge, by teaching, 
by preaching and oracling be some sort of an incentive 
to reproduce alternative spaces and practices? 

I would like to point to one of the features of these 
spaces, institutions and figures: all of them are offen-
sive in rendering themselves as constructions. They 
are not only fictitious but they are also fantastic in the 
more literal sense. Unreal and somewhat utopian. They 
explicitly put forward the assumption or the political 
sentiment if you want, that reality is largely constructed 
by humans in a highly mediated society and can there-
fore always be altered and reconstructed by humans. 
So there is the possibility for transformation, even in 
the face of a pervasive feeling of powerlessness. These 
spaces, rituals and figures I devote myself to are mate-
rialization of my political attitude, that all the predomi-
nant categorizations of society as such are collective 
performances. Identities are performed.

I think it’s very important to render visible the possibil-
ity that we can change the script of these performances. 

A metaphor for the performativity and the tempo-
ral organization of such alterations has always fasci-
nated me: In Hakim Bey´s we find the “Shaman on the 
Roof”. His presence up there marks a ritualistic excep-
tion from normality. But he cannot stay there forever 
and as well we cannot perform forever. Already in the 
we organized ourselves around something we called 

“eruptions”, moments that would concentrate a lot of 
energy and would create a situation out of the normal 
and then attack a certain problem, organize perform-
ative interventions, research and action around it. We 
called this moments “eruptions” and for us they linked 
to the “Shaman on the Roof”. They are temporary, local 
and they are live. It is important that we see this as a 

toplumun ve kurumlarının günbegün rasyonel biçimde 
nasıl icra edileceği konularında paylaşılan ortak mura-
bakatın yıkımıyla ilgililer. 

Diğer karakter ise “Transformella”. O da son iki 
yıldır ortaya çıkıyor. İnsan üremesinin endüstrileş-
mesi, tıbbi üreme alanındaki “endüstriyel devrim” 
üzerine ders veriyor ve çoğalmanın düzenlenişinin bir 
kez daha sermayenin hakimiyeti altında kapsandığını 
ancak bu kez bunun gelişmekte olan ülkelerdeki üreti-
min dışarıdan tedarik edilen bir kolu olarak yapıldığını 
iddia ediyor. Üreme ile ilgili işgücünün neo-komünist 
bir manifestosunun ana hatlarını çiziyor ve trans-
hümanizmin teknolojik distopyasına karşı özgürlükçü 
ve toplumsal bir tepkiyi resmediyor. Konuşması, olası 
bir geleceğin siyasi tahayyülünden oluşuyor ve bir kez 
daha kapitalist biyopolitikaların anlamlı ve mantıklı 
siyasi anlatılarına saldırıyor.

Tüm bu pratikler içinde, yine de açık kalan birçok 
soru olduğunu söyleyebilirim:

Bir kurumda nesneleştirilmiş siyasi kanı, kimliğin 
icrası, otoritenin kurgulaştırılması ve egemen rasyona-
litenin yıkımı ise, bu kendinden kurum, kendi kendine 
düzenlenmiş mekan, özerk eğitimsel yapı, spiritüel 
varlık, lüks meta üretimi ve devlet tarafından finanse 
edilen imge üretimi mantığından kaçmada, kurtul-
mada ya da onu yıkmada faydalı bir araç işlevi görebi-
lir mi? Yöntem ve özelliklerimiz, kullandığımız araç-
lar, devlete ve şirketlere ait kurumlara gerçekten bir 
alternatif teşkil edebilir mi? Muhalif kurum diye bir şey 
gerçekten var mıdır? Yoksa bizler yalnızca kendimize 
bir oyun alanı, bir tür hoşluk, zindelik kurumu yaratmak 
üzere, farklılık yanılsamaları mı üretiyoruz? 
Öğretme, vaaz etme ve kehanet yoluyla büyük oranda 
bilgi alışverişine dayanan bu pratikler, alternatif 
mekanlar ve pratikler üretmekte bir biçimde özendirici 
olabilir mi?

Bu mekanların, kurumların ve karakterlerin özellik-
lerinden birinin altını çizmek isterim: hepsi kendilerini 
kurgulama konusunda saldırgan davranırlar. Sadece 
kurmaca olmakla kalmayıp, aynı zamanda kelimenin 
daha düz anlamıyla, fantastiktirler. Gerçek olmayan ve 
biraz da ütopik. Gerçekliğin, fazlasıyla dolaylı bir top-
lumda insanlar tarafından yapıldığı ve bu yüzden de 
yine insanlar tarafından her zaman değiştirilebileceği 
ve yeniden yapılabileceği varsayımını -ya da dilerseniz 
siyasi kanısını da diyebiliriz- açık biçimde ileri sürer-
ler. O halde, yaygın güçsüzlük hissine karşın dönüşüm 
olasılığı vardır. Kendimi adadığım bu mekanlar, ritüel-
ler ve karakterler, toplumun tüm baskın sınıflandırma-
larının kolektif performanslar olduğu yönündeki politik 
tavrımın maddeleşmiş halidir. Kimlikler icra edilir.

Bence, bu performansların senaryolarını değiştire-
bileceğimiz gerçeğini görünür kılmak çok önemli.

Performatiflik ve bu tür geçici değişikliklerin 
tertiplenmesiyle ilgili bir metafor bende her zaman 
hayranlık uyandırmıştır: Hakim Bey’in Geçici Özerk 
Alanlar’ındaki “Damdaki Şaman”. Onun yukarıdaki 
varlığı, normallikten törensellik içeren istisnaya işaret 
eder. Ancak o orada sonsuza dek kalamaz ve aynı 
şekilde biz de sonsuza dek performans yapamayız. 



possible model for organizing autonomous spaces. It 
is a mode of working contrary to institutional organiza-
tion of normality, which we all know from academies or 
political parties. 

So from my perspective I would argue that self-
organization does not necessarily provide an alternative 
or direct opposition towards state or corporate funded 
institutions, as it does not have the same rigid disci-
pline in reproducing itself as normal and ordinary. Self-
organization does perform self-made institutions in the 
form of eruptions as temporal and excessive alterations 
of our consciousness, of our ways and methods how 
to relate to each other, of how to share and distribute 
knowledge, of how to de-institutionalize ourselves from 
the political sentiments objectified in state and corpo-
rate institutions. The excessive, temporal and ritualis-
tic practice of organizing a self-institution is acting out 
a common political sentiment, giving a language to a 
common political sentiment. But it must remain a per-
formative, temporal objectification of our political senti-
ment, much rather an embodiment in the here and now, 
than a scaffolding for solidified and petrified identities. 

Hatta Serbest Sınıf’ta “patlamalar” ismini verdiğimiz 
anlar etrafında organize olurduk. Büyük miktarda 
enerjiyi yoğunlaştırıp, normal dışı bir durum yaratıp 
belli bir soruna saldırılan, onun etrafında performatif 
müdahaleler düzenlenen, araştırma ve eylemler 
gerçekleştirilen aralıklar. “Patlamalar” adını verdiğimiz 
bu anlar, bizim için “Damdaki Şaman” ile bağlantılıydı. 
Bunlar geçici, yerel ve canlıydı. Bizim bunu özerk 
mekanların düzenlemesinde kullanılması mümkün 
bir model olarak görüyor olmamız önemliydi. Bu 
hepimizin, akademilerden ya da siyasi partilerden 
bildiği, normalliğin kurumsal organizasyonunun karşıtı 
bir çalışma biçimiydi.

Dolayısıyla benim bakış açıma göre, kendinden 
örgütlenmenin ille de devlet ya da şirketlerin finanse 
ettiği kurumlara karşı doğrudan bir alternatif veya 
muhalefet oluşturması gerekmiyor. Zira kendini normal 
ve olağan bir şekilde yeniden üretme konusunda aynı 
sert disipline sahip değil. Kendiliğinden örgütlenme, 
kendini yaratan kurumları, bilincimizin, birbirimizle 
bağlantı kurma, bilgiyi paylaşma ve dağıtma yollarımı-
zın, devlete ve şirket destekli kurumlarda nesneleştiri-
len siyasi kanılardan kurtulma yol ve yöntemleri üzerin-
deki geçici ve aşırı değişikliklerden oluşan patlamalar 
şeklinde canlandırır. Kendi kendine örgütlenen bir 
kurum düzenlemenin, aşırı, geçici ve törensel pratiği, 
ortak bir siyasi kanıyı eylemselleştirmek, ona bir dil 
vermektir. Ancak siyasi kanı ve düşüncemizin, burada 
ve şimdi cisimleşmesi, katılaşmış ve taşlaşmış kimlikler 
için bir yapı iskelesi haline gelmesi yerine, performatif 
ve geçici bir nesneleştirilme olarak kalması gerekir. 

 

1. Kiez; bir kentin belli bir mahallesine, geniş bir şehrin nispeten küçük 
bir topluluğuna işaret eden Almanca bir kelime. Kelime daha çok 
Berlin’de ve kuzey Almanya’da kullanılmaktadır.  



24 | 25

The Public School Los Angeles in 2011

THE PUBLIC SCHOOL

Caleb Waldorf



THE PUBLIC SCHOOL

The Public School was started in Los Angeles in the basement of a non-profit art space 
called Telic Arts Exchange, founded and operated by Sean Dockray and Fiona Whitton. 
Since 2007, the school has expanded eleven locations: Los Angeles, New York, Phila-
delphia, Brussels, Durham, San Juan, Helsinki, Berlin and the Bay Area (it was also in 
Paris and Chicago but they ceased operations for the time being). The Public School 
(TPS) is a school with no curriculum and operates as follows: people propose things 
which they want to teach or they want to take or want to see happen; then you go onto 
the website (http://thepublicschool.org) and say, “I’d also be interested having that 
happen!”; afterward, the committee in the corresponding city organizes these activi-
ties. The committee is comprised of a rotating group of people that are pulled from the 
larger community around the school (for instance, the students and teachers of previ-
ously held classes). It’s not accredited and not affiliated with any other school system. 

The Public School 1 has a way of constantly short-circuiting expectation, both as a 
platform and that of its participants. Pointing out the significance of this is not to 
suggest that somehow TPS is exceptional, but rather that it might be very similar to 
everything else. Except everything else, especially within education, cultural activities 
and the political, is constantly inscribed and re-inscribed with particular meanings 
and drives that allow those things to circulate as fast and as efficiently as possible. 
TPS, on the other hand, is not a particularly proficient or a streamlined operation. At 
any given moment (with no advanced warning!), it can delight, confound, frustrate, 
thrill or motivate in unanticipated directions. To convey some of the reasons behind 
why the project may have these characteristics, it is useful to look at some specific 
facets of the project: proposals, how proposals relate to classes and meetings, the 
idea of a resource, and finally, why a school wouldn’t have a curriculum.

THE PUBLIC SCHOOL

The Public School * Los Angeles’ta, Sean Dockray ve Fiona Whitton tarafından kurul-
muş Telic Arts Exchange isimli kar amacı gütmeyen bir sanat mekanının bodrum 
katında hayatına başladı. 2007’den bu yana 11 farklı yeri kapsayacak şekilde geniş-
ledi: Los Angeles, New York, Philadelphia, Brüksel, Durham, San Juan, Helsinki, 
Berlin ve Bay Area, (Paris ve Chicago şimdilik faaliyetlerini dondurmuş durumda-
lar). The Public School (TPS) müfredatı olmayan bir okul ve şu şekilde işliyor: kişiler 
öğretmek veya öğrenmek istedikleri konular ya da gerçekleşmesini istedikleri top-
lantılar hakkında öneride bulunuyorlar, sonra başka biri (http://thepublicschool.org) 
sitesine giriyor ve “Bunun gerçekleşmesini ben de isterim!” diyor. Bunun üzerine 
ilgili şehirdeki komite bu etkinlikleri organize ediyor. Komiteler, okulun çevresindeki 
daha büyük topluluk (örneğin daha önceden gerçekleştirilmiş sınıfların öğrenci-
leri ve öğretmenleri gibi) içinden çıkan, geçici bir süre için bu görevi üstlenen daha 
küçük gruplardan oluşmaktadır. TPS, akredite bir kurum değildir ve herhangi başka 
bir okul sistemiyle bağlantısı yoktur. 

The Public School1 bir platform olarak ve aynı zamanda katılımcıları açısından, 
devamlı olarak beklentileri engelleme ya da şaşırtma becerisine sahip. Bunun öne-
mini vurgulamak, TPS’nin bir istisna olduğunu öne sürmekten çok, diğer her şeye 
ne kadar benzer olabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ancak, özellikle eğitim, kültürel 
faaliyetler ve siyaset içindeki bu “diğer her şey”, sürekli olarak mümkün olan en hızlı 
ve etkin şekilde dolaşımlarını sağlayacak belirli anlamlarla ve dürtülerle tekrar tekrar 
yüklenmekte. Öte yandan TPS, özellikle Sınıf önerileri listesine2 baktığınızda, bir 
önerinin ne olabileceğine ilişkin açık bir tanım olmadığını fark edersiniz. Bazı öne-
riler bir ihtiyacı ifade ederken, diğerleri tamamen hayal ürünü, bazıları bir noksan-
lığa işaret ederken, bazıları da kaynakların adaletsiz dağılımını anlatmakta. Öneriler, 
çok doğrudan olanlardan –Nasıl mobilya yapılacağını öğrenmek istiyorum3 veya belli 
bir metin üzerine tartışmak istiyorum gibi - çok açık uçlu olanlara kadar –Sadizm & 
Mazohizm 4 (Teori ve Pratik) veya Büyü 5 (Teori ve Pratik)!- geniş bir aralığa yayılıyor. 

1. This text is adapted from 
something originally written in 
the fall of 2011 for the project, 
“A Public School”, organized by 
Sean Dockray, Caleb Waldorf 
and Fiona Whitton in Medellín, 
Colombia.

* The Public School, Türkçeye 
‘Kamusal Okul’ ya da ‘Halka 
Açık Okul’ olarak çevrilebileceği 
gibi, okulun çevresinde oluşan 
camiaya da işaret ettiği 

1. Bu metin Sean Dockray, 
Caleb Waldorf ve Fiona 
Whitton tarafından Kolombiya 
Medellin’de düzenlenmiş 
“Kamusal Bir Okul” projesi için 
2011 sonbaharında yazılmış bir 
metinden uyarlanmıştır.
2. http://thepublicschool.org/
proposals
3. http://thepublicschool.org/
node/26591
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If you look at the list of class proposals 2, it is obvious from the outset, that there is 
no clear definition of what a proposal can be. Some proposals are an expression of 
need, others are pure imagination, some point to a lack, and still others express an 
inequitable distribution of resources. Proposals range from the very direct — I would 
like to learn how to Make Furniture 3 or I would like to discuss a certain text — to very 
open ended — Sadism & Masochism 4 (Theory & Practice) or Magic 5 (Theory & Prac-
tice)! But all of these proposals function similarly in that they describe what does not 
happen (for the place where the school is located, for a particular community, or for 
that individual who put forward the idea.)

A proposal is only an idea until it has been made public. This is why we say “make 
a proposal” because there is creativity and labor involved in the act of proposing, of 
offering up an idea as an agent in the world. It is communication, yes, but more than 
that it is a proposition, an invitation to whoever will accept it. But what are the terms 
and conditions of this invitation to a momentary, voluntary collectivity? What is the 
promise of such a proposition, for the person who accepts but also for the person 
who proposes?

Within the framework of the school there is no easy answer to this. Occasionally 
the person who makes the invitation never ends up participating in its realization 
as a class. Other times the original proposal becomes a distant memory, as it goes 
through multiple mutations and modifications after entering into the public. Intermit-
tently there is no one lured in or even listening.

To propose is more than just to “put something forward.” It is also the creation of 
an artifice, a pose. When we pose, we take an unnatural position, we take an unfamil-
iar posture. The question of the proposal could then be: who wants to try this posture 
with me? This aspect of the project is sometimes overlooked. While TPS is a school, 
it is not one that necessarily teaches what it intends to teach. Or, in other words, what 
one proposes to learn, may not be what they end up learning. When one proposes 

Ancak tüm bu öneriler, henüz gerçekleşmeyeni (okulun bulunduğu yer, belli bir 
topluluk ya da o fikri öne süren kişi açısından) tarif etmeleri bakımından benzer bir 
işleyişe sahipler.

Bir öneri ilan edilene kadar sadece bir fikirdir. “Bir öneri yapın” dememizin 
sebebi de budur, çünkü önerme eylemi yani bir fikri dünyaya bir aracı olarak öner-
mek yaratıcılık ve emek içerir. Evet, bu bir iletişimdir, ancak ondan da fazla olarak, 
her kim onu kabul edecekse onun için bir teklif, bir davettir. Peki ama bu anlık ve 
gönüllü kolektiviteye davetin hüküm ve şartları nelerdir? Bu türden bir teklifin hem 
bunu kabul eden, hem de teklifi yapan açısından vaatleri nelerdir?

Okulun çerçevesi içinde buna verilebilecek basit bir cevap yoktur. Bazı durum-
larda daveti yapan kişi, sınıf haline dönüşen önerinin katılımcısı olamayabilir. Bazı 
başka durumlarda ise, ilan edildikten sonra çeşitli dönüşümlerden ve değişimler-
den geçtiği için özgün öneri, uzak bir hatıra olarak kalabilir. Ara ara, bir teklifi cazip 
bulan hatta kulak asan hiç kimse olmayabilir. 

Öneride bulunmak, “bir şeyi ileri sürmek”ten daha fazla bir şeydir. Aynı zamanda 
bir beceri, bir duruş ortaya koymaktır; poz vermektir. Poz verdiğimizde, doğal olmayan 
bir pozisyon, aşina olmadığımız bir postür alırız. O zaman önerinin sorusu şu olabilir: 
kim benimle birlikte bu pozu denemek ister? Projenin bu yönü bazen göz ardı edilir. 
TPS bir okul olsa bile ille de niyet ettiği şeyi öğreten bir okul değildir. Ya da, başka bir 
deyişle, birinin öğrenmeyi önerdiği şey, sonuçta birilerinin öğrendiği şey olmayabilir. 
Bir öneri yapıldığında, sadece bir şey öğrenmenin ötesinde, içinde başkalarıyla 
birlikte yer alınabilecek bir senaryo yaratılmış olur. Ve bu doğal olmayan duruş, poz 
birlikte denenirse, katılımcıların bundan hoşlanma, ya da kendi yaşam biçimlerini bul-ın bundan hoşlanma, ya da kendi yaşam biçimlerini bul-, ya da kendi yaşam biçimlerini bul-
maya yarayacak, uygulanabilir ve geliştirilebilir şeyler keşfetme ihtimali doğacaktır. 

Önerilerin hayatı sınıfa kadar sürer ancak yine de bunlar – öneri ve sınıf -birbirle-adar sürer ancak yine de bunlar – öneri ve sınıf -birbirle-
rinden farklıdırlar. İskemle fikri ile iskemlenin kendisi arasındaki fark nedir? Gayet basit 
bir şekilde, bir iskemle yer ve zaman kaplar. Bir kez imal edildikten sonra bir iskemle 
ne ise odur, olduğundan ne eksik ne de fazla. Yorgunluğunuzu hafifletebilir, kapı-
ları tutup, duruşunuzu düzeltebilir, kemikleri kırabilir ve yer kaplayabilir. Çürüyebilir 
ve devrilebilir. Ve bir iskemlenin başka neler olabileceği hakkında yeni fikirler üretir. 

2. http://thepublicschool.org/
proposals
3. http://thepublicschool.org/
node/26591
4. http://thepublicschool.org/
node/44
5. http://thepublicschool.org/
node/3482

4. http://thepublicschool.org/
node/44
5. http://thepublicschool.org/
node/3482



“There is nothing less passive 
than the act of fleeing...”
 Reader. 

“Kaçma Eyleminden Daha Az 
Pasif Bir Şey Yoktur…” 

kitabı

7. http://thepublicschool.org/node/27046
8. http://thepublicschool.org/thereisnothinglesspassive/
thantheactoffleeing.html 
9. Bu noktada bu projenin Berlin’de henüz bir okul yokken 
gerçekleştiğini belirtmek önemli.
10. http://thepublicschool.org/node/26941
11. http://thepublicschool.org/node/28424

12  http://thepublicschool.org/node/2574

13  Kısa bir yan bilgi: Berlin’deki seminere Alex Galloway ve 
Jason Smith tarafından tercüme edilen Tiqqun’un “İç Savaş’a Giriş” 
metni ile başladık. Smith daha önceden, Los Angeles’taki okulda 
başka oturumlar gerçekleştirmişti. Seminerimizin altıncı gününde, 
Matteo Pasqinelli’nin “Animal Spirits” adlı eserinden bir alıntı 
okuduk. Pasquinelli o sırada Berlin’deydi ve o günden itibaren okuma 
grubumuza katıldı. Los Angeles’a döndükten sonra TPS, UCIRA’nın San 
Diego, California’da gerçekleştirilen “Gelecek Zaman: Üniversitede 
Alternatif Sanatlar ve Ekonomiler” konferansında sunum yapmak üzere 
davet edildi. Davet edenlerden, bizimle birlikte (Sean Docray ve ben) 
sunum yapmak üzere, Smith ve Pasquinelli’yi de davet etmelerini rica 
ettik. Dördümüz ortak bir şekilde yazdığımız bir metni sunduk. Bu 
metinden bir alıntı daha sonra Berlin merkezli “…ment” isimli bir dergide 
yayınlandı (http://bit.ly/QueMLK). Bunun yanı sıra, The Public School 
Berlin’in ilk komitesi, 13 günlük seminere katılanlardan oluşturuldu.
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something, more than simply learning something, they are creating a scenario in 
which to be with others. And maybe when they try this unnatural position together, 
they’ll find something pleasurable. Or maybe something that will be practiced and 
developed to find our own ways of living. 

The life of the proposal flows into a class, but they are distinct from one another. 
One could ask, what is the difference between the idea of a chair and a chair? Quite 
simply, a chair occupies space and time. When the chair is made, it is what it is, 
neither more nor less than itself. It can relieve fatigue, block doors, correct posture, 
break bones, and occupy space. It rots and falls. And it generates new ideas about 
what a chair can be. A chair activates the idea of a chair - it makes it real - but it 
does not exhaust the idea. The idea of a chair is never exhausted. 

The proposals made at TPS, each of which is an idea of a class, might be activated 
at some moment in some place in some city. In fact, it might be activated again and 
again, always in a different context and with a different form. None of these classes 
will ever completely use up the proposal. It is an inexhaustible resource.

A class is an occurrence where some people together decide to perform one (or 
a combination) of these proposals. Each class belongs to the people who partici-
pate in it, but the proposal belongs to anyone in a way that only a shared idea can.

To give a concrete example, the school in New York made a proposal for a class 
called, French Theory Today -- An Introduction to Possible Futures.6 The class in New 
York took place over a five day period in which Alex Galloway, a writer and com-
puter programmer who teaches at New York University, gave lectures on individual 
philosophers. The class in New York took on the familiar form of a lecture by an 
expert conveying information to an audience. In Los Angeles there was interest in 
the same proposal, but neither access to someone who could lecture on the topic, 
nor the desire to follow that configuration. So, rather than abandon the idea, the LA 
school simply divvied up the responsibilities and had five individuals teach over a 
five week period. 

While in this instance the format is the primary thing that shifted from the pro-
posal to how the classes took place in different locations, there are other ingredients 

Bir iskemle, iskemle fikrini harekete geçirir – fikri gerçek hale getirir - ancak fikri 
tüketmez. Bir iskemle fikri hiçbir zaman tüketilemez.

Her biri TPS için bir sınıf fikri olan öneriler, herhangi bir anda, herhangi bir yerde, 
herhangi bir şehirde etkin hale getirilebilir. Aslında, her seferinde farklı bir bağ-
lamda ve farklı bir şekilde tekrar tekrar etkin hale getirilebilir. Bu sınıfların hiçbiri 
öneriyi tamamen tüketmeyecektir. Bu bitmez tükenmez bir kaynaktır. 

Bir sınıf, kişilerin bu önerilerden birini (veya birkaçının bileşimini) birlikte ger-
çekleştirmeye karar verdikleri bir olaydır. Her sınıf katılımcılarına aittir ancak öneri, 
paylaşılan bir fikir birine ne kadar ait olabilirse, herhangi birine o derece aittir. 

Somut bir örnek: New York’taki okul, Günümüzde Fransız Teorisi-Olası Gelecekler 
için bir Giriş 6 isimli bir sınıf önerisinde bulunmuştu. New York’taki bu sınıf beş gün-
lük bir dönemde gerçekleşti ve New York Üniversitesi’nde ders veren bir yazar ve 
bilgisayar programcısı olan Alex Galloway, tek tek felsefeciler üzerine dersler verdi. 
New York’taki bu sınıf, bir uzmanın izleyiciye bilgi aktarımında bulunduğu alışıldık 
ders formatında gerçekleşmişti. Los Angeles’ta da, aynı öneriye ilgi mevcuttu, ancak 
ne konu üzerine ders verebilecek bir kişiye ulaşmak mümkündü, ne de o tür bir for-
mat üzerinden gidilmesi isteniyordu. Dolayısıyla fikirden vazgeçmek yerine LA’daki 
okul, basit bir şekilde sorumlulukları paylaştırdı ve beş haftalık dönem boyunca beş 
kişinin konu üzerine ders vermesini sağladı.

Bu vermiş olduğum örnekte, aynı öneriden farklı yerlerde gerçekleşen sınıflara 
geçerken esas değişime uğrayan unsur yalnızca format olduysa da, yeniden düzen-
lenebilen başka bileşenler de mevcut. 2010’da The Public School, Kaçma Eyleminden 
Daha Az Pasif Bir Şey Yoktur  7 isimli bir proje organize etti. Bu, Berlin’de her gün farklı 
bir yerde toplanılan 13 günlük bir seminerdi 8. Bu seminer, her gün üzerine tartışılan 
metinlerin seçilen mekanla belli bir uyum sağladığı, açık bir okuma grubu forma-
tında gerçekleşti. Her ne kadar seminer, okulun doğrudan mekaniğinin dışında 
planlandıysa da, yine de Berlin’e gelme imkanı bulamayacak başka kişilerin de 

6. http://thepublicschool.org/
node/27046
7. http://thepublicschool.org/
thereisnothinglesspassive/
thantheactoffleeing.html 
8. Bu noktada bu projenin 
Berlin’de henüz bir okul yokken 
gerçekleştiğini belirtmek önemli.



that are often up for revision. In 2010, The Public School organized a project called 
There is nothing less passive than the act of fleeing... 7 It was 13-day seminar, meeting 
each day at a different location in Berlin.8 This seminar took the form of an open 
reading group, where the texts discussed each day resonate with the site selected. 
While the seminar itself was planned outside of the direct mechanics of the school, 
a proposal was still made for other people to get involved who would not be able 
to make it to Berlin. In addition to the seminar that was held in Berlin, three ver-
sions of the class took place elsewhere (in Los Angeles 9, New York 10 and Paris 11). 
Each iteration took on the general theme and similar ambition, but all with distinct 
temporalities (one spanning nearly six weeks) and each modified and changed the 
readings (or order of the readings), and, of course, held the meetings in different 
locations in their respective cities. For all involved, a similar drive was shared to 
cope with the topics at hand, yet how this took place was distinct and specific to 
the context and desires of those involved. This web of labor, ideas and experience 
became a resource for subsequent activities and publications in the years since. 12

It is the concept of access, not accumulation, that lies at the core of a resource. 
In fact, accumulation (“a stock or supply”) is a component of the resource only in 
so far as it guarantees access (“can be drawn on”). It is shared, and because it is 
shared (or held in common) it makes a public. 

This public may come into being by shared problems- a better word would be 
need or even desire. This is what often initiates open-source development. It may 
be obvious from the outset, so much so that many disconnected people would 
simultaneously express it; some problems, however, only become visible to people 
when one has articulated it publicly. Here the “source” in open source takes on a 
different meaning, before any code repository has been created: not simply the 
source of a product, it is the source of productive activity, the motivation, the spark.

Learning might work similarly, particularly when it’s not reduced to the asym-
metric transmission of knowledge between minds, from the haves to the have-nots. 
A certain question or idea – or simply the way the question is asked – can mobilize 

katılması için bir öneri sunulmuştu. Berlin’de yapılan seminerin yanı sıra, sınıfın üç 
başka versiyonu da başka yerlerde gerçekleşti (Los Angeles’ta 9, New York’ta10 ve 
Paris’te 11). Her bir tekrar, genel temayı ve benzer niyetleri taşıdı ancak hepsi farklı 
sürelere (biri neredeyse altı hafta) yayıldı, okumaları (ya da okumaların sırasını) 
dönüştürdü ve değiştirdi ve tabii ki kendi şehirlerinde toplantıları farklı yerlerde ger-
çekleştirdi. Dahil olan herkes, konuları ele alırken benzer dürtüleri paylaştı, ancak 
gerçekleştirme biçimleri ayrıydı, bağlama ve katılımcıların arzularına özgüydü. Bu 
emek, fikir ve deneyim ağı, takip eden yıllarda gerçekleşen faaliyetler ve yayınlar 
için bir kaynak haline dönüştü.12 

Bir kaynağın çekirdeğini oluşturan kavram birikim değil erişimdir. Aslında, biri-
kim (“bir stok ya da tedarik”), sadece ona erişim garantisi olduğu (“ondan faydala-
nılabildiği”) sürece kaynağın bir bileşenidir. Kaynak paylaşılır ve paylaşıldığı (veya 
ortak kullanıma açık tutulduğu) için bir topluluk yaratır. 

Bu topluluk paylaşılan sorunlar – bunun için kullanılabilecek daha uygun bir 
kelime gereksinim ve hatta arzu olabilir - üzerinden oluşabilir. Açık-kaynak geli-üzerinden oluşabilir. Açık-kaynak geli- oluşabilir. Açık-kaynak geli-
şimini başlatan sıklıkla budur. Bazı meseleler daha baştan o kadar bariz olabilir 
ki, pek çok birbiriyle bağlantısız kişi, bunu eş zamanlı olarak ifade edebilir. Ancak 
bazı sorunlar, biri onu toplulukla paylaştığında, dile getirdiğinde görünür hale gelir. 
Burada açık-kaynak kavramında geçen “kaynak” kelimesi, herhangi bir kod belleği 
yaratımından önce, başka bir anlam üstlenir: Sadece bir ürünün değil, üretken etkin-
liğin, motivasyonun, kıvılcımın kaynağıdır.

Öğrenme de benzer şekilde işleyebilir, özellikle de bilginin zihinler arasında - 
bilgiye sahip olanlardan olmayanlara doğru - asimetrik bir aktarımına indirgenme-doğru - asimetrik bir aktarımına indirgenme-
diğinde. Belli bir soru ya da fikir, veya sadece o sorunun soruluş biçimi insan grup-
larını harekete geçirebilir, ilişkiler üretebilir ve kolektif arzu kendi kendini devam 
ettirdiği sürece bir dünya yaratılmış olur. TPS’nin müfredatsız bir okul olmasının 
başlıca nedenlerinden biri bu bakış açısıdır.

İngilizce’deki Curriculum (Müfredat) kelimesi Latince “koşmak veya hızlı bir 

Making Furniture class at The 
Public School Los Angeles, 2010
Mobilya Yapımı sınıfı The Public 
School Los Angeles, 2010

6. http://thepublicschool.org/
node/27046
7. http://thepublicschool.org/
thereisnothinglesspassive/
thantheactoffleeing.html
8. It is important to note here 
that this project happened in 
Berlin before there was a school 
in Berlin.
9. http://thepublicschool.org/
node/26941
10. http://thepublicschool.org/
node/28424
11. http://thepublicschool.org/
node/2574
12. As a quick aside: We began 
the seminar in Berlin with a text 
by Tiqqun, “Introduction to Civil 
War,” which was translated by 
Alex Galloway and Jason Smith. 
Smith had previously facilitated 
other sessions at the school in 
Los Angeles. On day 6 of our 
seminar, we read an excerpt 

9. http://thepublicschool.org/
node/26941
10. http://thepublicschool.org/
node/28424
11. http://thepublicschool.org/
node/2574
12. Kısa bir yan bilgi: Berlin’deki 
seminere Alex Galloway ve 
Jason Smith tarafından tercüme 
edilen Tiqqun’un “İç Savaş’a 
Giriş” metni ile başladık. Smith 
daha önceden, Los Angeles’taki 
okulda başka oturumlar 
gerçekleştirmişti. Seminerimizin 
altıncı gününde, Matteo 
Pasqinelli’nin “Animal Spirits” 
adlı eserinden bir alıntı okuduk. 
Pasquinelli o sırada Berlin’deydi 
ve o günden itibaren okuma 
grubumuza katıldı. Los Angeles’a 
döndükten sonra TPS, UCIRA’nın 
San Diego, California’da 
gerçekleştirilen “Gelecek Zaman: 
Üniversitede Alternatif Sanatlar 
ve Ekonomiler” konferansında 
sunum yapmak üzere davet 
edildi. Davet edenlerden, bizimle 
birlikte (Sean Docray ve ben) 
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bodies and produce relations, creating a world that lasts as long as the collective 
desire sustains itself. This perspective is one of the main reasons why TPS is a 
school with no curriculum.

The word, curriculum, comes from the latin root, curró, which means to “run, or 
move quickly.” Embedded in a curriculum is the idea of a quick movement through 
some set of knowledge in the context of a school; it is a race. To do without a cur-
riculum would be to move in groups, maybe slowly, and departing from the course 
whenever it seems right.

A curriculum is the set of courses and coursework offered at a school or uni-
versity. It is the content of what takes place. It’s true, a school can’t be without 
content. But can it be without the institutionalized agenda that decides what 
content should be offered?

That force, which decides the curriculum, is increasingly market-driven. It sub-
stitutes its goals for our own. It disallows the possibility that we don’t know what our 
goals are. It closes off tendencies to change our mind and learn something new. It 
neglects the things that can only be figured out by going slowly into and out of an 
idea, an action or practice, or a whim, without a profitable result in mind. 

A school without a curriculum can take away those constraints, which often border 
on coercion, and by doing so carve out a kind of cavity that needs to be filled.

Since The Public School began in 2007 in a basement in Chinatown, Los 
Angeles, there have been over fifteen hundred proposals. From those proposals 
there have been nearly four hundred classes, which held over a thousand meet-
ings, involving many people with different interests, ideas and backgrounds. This 
is not to reduce the school to a quantitative measure (some of the most rewarding 
experiences have come with only a few people in the room), but to suggest that it 
exists and continues to transform itself, because it serves some purpose for those 
participating. I don’t think any of us know exactly what that is, but it seems like a 
good place to figure it out together.

şekilde hareket etmek” anlamına gelen curró kökünden gelmektedir. Bu kelimenin 
içinde yerleşik fikir; bir okul bağlamında bir dizi bilginin içinden hızlıca geçmektir, 
yani yarıştır. Müfredatsız işleyiş, belki biraz yavaş bir şekilde, gruplar halinde hareket 
etmek ve doğru göründüğü anda dersten ayrılabilmek anlamına gelmektedir.

Müfredat, bir okul ya da üniversitede sunulan bir dizi ders ve çalışmadan oluşur. 
Olup bitenlerin, ortaya çıkanların içeriğidir. Doğru, bir okul içeriksiz olamaz. Ancak, 
ne tür bir içerik sunulacağına dair karar veren kurumsallaşmış bir envanteri bulun-
maması mümkün müdür?

Müfredatı belirleyen güç, gittikçe artan şekilde piyasa tarafından yönlendiril-
mekte. Bu güç kendi hedeflerini bizimkilerin yerine geçirirken, hedeflerimizin ne 
olduğunu bilmeme ihtimalini bile reddediyor. Fikrimizi değiştirme ve yeni bir şey 
öğrenme eğilimlerimizin önü kesiliyor. Aklınızda kazançlı bir sonuç hedefi olmak-
sızın, bir fikrin, eylemin, pratiğin veya merakın içine ancak yavaş yavaş girip çıktığı-
nızda anlaşılabilecek türden şeyleri tamamen göz ardı ediyor. 

Müfredatı olmayan bir okul, çoğunlukla bu gibi baskıcı eğilimler taşıyan kısıtlama-
ları ortadan kaldırabilir ve böylece doldurulması gereken bir boşluğu biçimlendirebilir.

The Public School Los Angeles’ın Çin Mahallesi’nde bir bodrum katında 2007 
yılında faaliyete geçtiğinden bu yana 1500’den fazla öneri yapıldı. Bu önerilerden 
yaklaşık 400’ü sınıfa dönüştü, sınıflarda 1000’den fazla toplantı yapıldı ve bunlara 
farklı ilgileri, fikirleri ve geçmişleri olan pek çok kişi katıldı. Bunu, okulu sayısal 
değerlere indirgemek amacıyla değil (ki en doyurucu deneyimlerimizin bazıları 
sadece birkaç kişinin olduğu toplantılarda oluşmuştur), okulun katılımcıları için 
bir amaca hizmet ettiğinden, varlığını ve kendini dönüştürmeyi sürdürdüğünü 
anımsatmak için belirtiyorum. Bu amacın ne olduğunu herhangi birimizin tam 
olarak bildiğini sanmıyorum ama hep birlikte anlamaya çalışmak için iyi bir yer 
olduğunu düşünüyorum. 

sunum yapmak üzere, Smith ve 
Pasquinelli’yi de davet etmelerini 
rica ettik. Dördümüz ortak bir 
şekilde yazdığımız bir metni 
sunduk. Bu metinden bir alıntı 
daha sonra Berlin merkezli 
“…ment” isimli bir dergide 
yayınlandı (http://bit.ly/QueMLK). 
Bunun yanı sıra, The Public 
School Berlin’in ilk komitesi,       
günlük seminere katılanlardan 
oluşturuldu.

of “Animal Spirits” by Matteo 
Pasquinelli. Pasquinelli was in 
Berlin at the time and joined 
our reading group from that 
day forward. After returning to 
Los Angeles, TPS was invited to 
present at UCIRA’s “Future Tense: 
Alternative Arts and Economies 
in the University” conference 
held in San Diego, California. 
We asked the hosts to also invite 
Smith and Pasquinelli to present 
with us (Sean Dockray and 
myself). The four of us presented 
a text that we collaboratively 
wrote, an excerpt of which was 
subsequently published in a 
Berlin based journal called “...
ment” which can be found here: 
http://bit.ly/QueMLK. Additionally, 
the first committee of The Public 
School Berlin was comprised 
of those who participated in the 
13-day seminar.
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Gülçin Aksoy - Let me start by introducing myself. I 
am an artist and a faculty member at an art educa-
tional institution. I have been working there since 1995. 
I started at the Engraving Studio then about three years 
later I moved to the Tapestry Studio.
Apart from my individual works I have participated in 
many collective projects. Since 2006 together with 
Yasemin Nur and Gözde İlkin, we are runing the artist 
collective, Atılkunst. 
To put it shortly, day to day political and social agenda 
and agenda as the concept itself make the field of inter-
est for AtılKunst. The collective’s main purpose is to 
manipulate the topics of the agenda and pierce holes 
through it. We often produce a weekly sticker based on 
the topics prioritized and widely covered by the media. 
We send the stickers which we call Surplus Agenda, to 
our mailing list and ask them to distribute them further 
to their contacts. The stickers are free to print and stick 
as one likes; they are not copyrighted material. 
Though Atılkunst stems from an artistic context, it can 
more generally be regarded as an activist group and a 
cultural jammer. Besides this basic ongoing activity we 
have participated in many art events as Atılkunst. 
Today we are here to talk about ‘Learning Together’ and 
about a performance Garip bir Pandik (A Bizarre Feel 
Up) which is a collaborative work by Atılkunst, Haza-
vuzu and students of the Tapestry Studio. The first per-
formance was done about a year ago and currently we 
are working on a sequel.
 

GARİP BİR PANDİK

Gülçin Aksoy- Kendimi tanıtarak başlayayım. Sanat-
çıyım ve bir sanat kurumunda öğretim üyesi olarak 
çalışmaktayım. 1995 den beri o kurumda çalışıyorum. 
Gravür atölyesinde başladım, sanırım üç sene sonra 
Halı Atölyesine geçtim.
Kişisel üretimlerimin yanında, bir çok kolektif projede 
yer aldım. 2006 dan beri Yasemin Nur ve Gözde İlkin 
ile birlikte Atılkunst adlı kolektifi yürütmekteyiz.
Kısaca Atılkunst’un başlıca çalışma alanı, gündem ve 
gündem kavramı  üzerinedir. Atılkunst’un ana hedefi 
gündem manipülasyonu yaparak, gündem üzerinde 
delik açmaktır. Her hafta o haftanın önem sırasına 
göre belirlenmiş gündeminden bir sanal çıkartma üre-
tiriz. Gündem Fazlası olarak adlandırdığımız bu çıkart-
maları geniş mail listemizdeki kişilere yollar ve onlar-
dan dağıtmalarını rica ederiz. Eğer isterseniz gündem 
fazlalarını basabilir ve yapıştırabilirsiniz. Çıkartmalar 
sahipli değildir. 
Atılkunst sanatsal bir bağlamdan gelse de, daha genel 
anlamda bir aktivist grup ve kültürel frekans bozucu 
olarak görülebilir. 
Atılkunst olarak bu temel aktivitenin yanında bir çok 
farklı sanat etkinliğinde de yer aldık. 
Bugün burada olmamızın nedeni; ‘Birlikte Öğrenme’ 
üzerine konuşmanın yanında, Atılkunst, Hazavuzu ve 
Halı Atölyesi Öğrencilerinin yaklaşık bir yıl önce birlikte 
gerçekleştirdikleri ‘Garip Bir Pandik’ adlı performansın 
konuya son derce uygun düşmesidir. Bugünlerde ikin-
cisi üzerine çalışmaktayız.



Garip bir Pandik 1 took place in April 2011 at the Tapestry 
Studio which I have been working at and responsible for 
many years . This is one of the reasons which brought 
us together. There were around 20 people together with 
Hazavuzu, Atılkunst and 9 students. The performance 
was mainly a critique of the academic system, the edu-
cational structure which we are also part of. It dealt with 
the pressure that was exerted upon us by the surround-
ing institutional bodies and a sense of being stuck up 
against a wall. Tapestry studio works as a place of par-
ticipation and collaboration. People who took part at 
this particular performance, all spent time or worked at 
the Tapestry stuido at some point of their educational 
lives or artistic careers. 
Whenever I talk about the Tapestry Studio and the work we 
have been doing there, I often see that it surprises many 
people. It is common not to expect such a traditional craft 
to be mentioned together with contemporary art practices. 
I want to stress the importance of intention here. 
 
A perspective that questions and aims at making 
connections, always lets one transform the material. 
Weawing essentially is an act that relates more directly 
to life; you can or even have to touch the thing you 
are producing. On the other hand, weawing consists 
of shifting positives and negatives. You can concep-
tualize the act of weaving and perhaps without being 
factitious. For all concepts are invented and they get 
actualized within practices of life. Process of weaving 
together with the perspective I have mentioned above, 
offered me many occasions to disturb and unmake 
various stereotypes.  
With reference to the Tapestry Studio, I think it would 
be interesting to join this panel titled ‘Learning Together’ 
with the phrase ‘Producing Together’. Our attitudes and 
hence our ways of working at the studio often result 
in collective productions. It all starts by changing the 
terminology and the attitude. The most crucial thing is 
to end the hierarchy and render the studio as a public 
space. Everything is accessible in the studio and open 
for 24 hours. Resposibility belongs to the ones who are 
inhabiting the studio at that moment.Tapestry Studio is 
an alternative zone within the institution as people using 
the studio may or may not work as a group.
The efforts for creating an open space at the Tapestry 
Studio were continuously being hampered (and totally 
blocked at the moment). Everything was against our 
existence there and still is. We were sort of pushed to a 
tight corner and this was quite obvious. It would not be 
wrong to say that this collaboration was initiated by Haz-
avuzu’s support to the Tapestry Studio. At least we have 
declared the ownership of the studio together with the 
students. Then, other sorts of agencies came into play 
and a performance emerged in an artistic context. Our 
position within the institution did not improve in terms 
of institutional status however more and more students 
happened to know about the studio. Actually, this was 
what really mattered so I can say that we succeeded.   
Appropriating the space brings us together. This way, 
one can recognize one’s own need as well. If those 

Neden ve nasıl bir araya geldiğimize dair biraz detay 
vermek gerekirse; ‘Garip Bir Pandik 1’ resmi olarak 
sorumlu olduğum, yıllardır çalışmakta olduğum Halı 
Atölyesinde Nisan 2011’de gerçekleşti. Hazavuzu, 
Atılkunst ve dokuzöğrenciyle toplamda yaklaşık 20 
kişiydik. Performans bizlerin de içinde bulunduğu aka-
demik eğitim sisteminin eleştirisi hakkındaydı. Orada 
yapmaya çalıştığımız paylaşımın, üretimin dışarıdan 
gördüğü baskıyı, sıkışmışlığını da içermekteydi. Halı 
Atölyesi aynı zamanda bu performansa katılan ve şu 
an bu mekanda olan kişilerin ortak noktasıydı. Perfor-
mansa katılan kişiler bir yer ve zamanda Halı Atölye-
sinde bulunmuşlardı. 
Ne zaman Halı Atölyesi ve gerçekleştirdiğimiz üretim-
lerden söz etsem, karşımdakinin yüzünde şaşkınlık ifa-
desi belirir. Halı ve güncel sanat ifadelerinin yan yana 
duramayacağı inanışı vardır çoğu kez. Burada niyetin 
önemini vurgulamak istiyorum. 
Sorgulayan , ilişki kurmayı hedefleyen bir bakış açısı 
daima materyali dönüştürme olanağı verir. Dokuma 
doğası gereği yaşamla daha fazla alakalı bir şeydir, 
ürettiğiniz şeye dokunabilirsiniz. Öte yandan dokuma 
artı ve eksinin yer değiştirmesinden oluşur. Eylemin 
belki de uydurma olmayan kavramsal bir ifadesini 
yapabilirsiniz. Zira bütün kavramlar uydurmadır, yaşam 
pratiği içerisinde gerçeğe dönüşür. Dokuma eylemi, 
yukarıda sözünü ettiğim bakış açısıyla birlikte, stereo-
tipleri değiştirebilmek için bana bir çok fırsat sundu. 
Halı Atölyesinden yola çıkışla, ‘Birlikte Öğrenmek’ baş-
lıklı bu panele ‘Birlikte Üretmek’ sözcükleri ile eklen-
mek iyi olur diye düşünmekteyim. Atölyedeki davranış 
biçimlerimiz , dolayısıyla çalışma şeklimiz Birlikte 
Üretme ile sonuçlanır çoğu kez.
Her şey terminolojiyi ve davranış biçimini değiştir-
mekle başlıyor. En önemlisi, hiyerarşinin kaldırılması 
ve mekanın kamusal hale getirilmesidir. Atölyemizde 
her şey açıktır. Kapımız 24 saat açıktır. Kilitli hiçbir 
çekmece yoktur. Kitaplar, bilgisayar vs. Üzerimize 
kayıtlı her şey herkesin kullanımına açıktır. Sorumlu-
luk o anda atölyede bulunan kişiye aittir. Halı Atölyesi 
kurum içinde alternatif bir alandır. Çünkü orada çalı-
şan herkes aynı zamanda bir gurup gibi çalışabilir ya 
da çalışmayabilir.
O dönemde Halı Atölyesi,’nde açık bir mekan oluş-
turma çabaları sürekli sekteye uğratılıyordu. (Şu an 
tamamen egellenmiş bulunuyor) Her şey varlığımıza 
karşıydı, hala öyle. Sıkışmışlığımız fark ediliyordu. 
Aslında Hazavuzu bize destek olmakla işe başladı 
desem yeridir. En azından o süreçte öğrencilerle bir-
likte mekanımızı sahiplendik. Sonrasında her türlü 
donanım devreye girdi ve sanat bağlamına yer-
leştirilen bir performans ortaya çıktı. Konumumuz, 
kurum içinde, kurumsal anlamda daha iyileşmedi 
ancak çok daha fazla öğrenci varlığımızdan haber-
dar oldu ki asıl önemli olan da buydu. Yani amacı-
mıza ulaştık.
Mekanı sahiplenmek bizi bir araya getirir. 
Aynı zamanda kişi kendi ihtiyacını fark eder. Eğer 
ihtiyaçlar karşılaşırsa Garip Bir Pandik gibi birlikte-
likler ortaya çıkar. 
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needs can meet at a point, collective acts such as 
Garip bir Pandik may emerge. At this point if we try 
to describe Garip bir Pandik, I think all the talking will 
make more sense. 

Güçlü Öztekin- Pehaps first we should start with the 
word ‘pandik’. What does it mean? (Güçlü stands up) 
Gülçin can you show us?

Gülçin seems perplexed; this was not planned. A bit hesi-
tant, she shows the gesture on Güçlü. ‘Pandik’ is a rude 
hand gesture, which may mean ‘feel up’ in English. 
 
GA: No, this is not the right way exactly ....(Laughter)

GU: My name is Güçlü Öztekin. I am part of Hazavuzu. 
Core team is composed of 7 people. The group may 
enlarge or contract.

Duygu Sabancılar : I am a ‘proficiency in art’1 student 
at the Painting Department of Mimar Sinan University 
of Fine Arts (MSGÜ) and I also work there as a research 
assistant. I came to know about the Tapestry Studio 
through a course at Photography department , while 
I was looking for course options where I could study 
something upto date, contemporary beyond conven-
tional techniques and topics. I think Gülçin Aksoy was 
teaching Contemporary Art course not at the Painting 
department but within the Photography’s program. I 
came to see a non-hierarchical and collaborative work 
environment at the Tapestry Studio; with professors 
not in the pursuit of academic prestige but wishing to 
mediate and create occasions. An environment where 
there is enough room for discussion, participation and 
production and where students’ inclinations and inter-
ests are recognized. In a conventionally structured edu-
cational institution, where art is perceived and taught 
only as a linear procedure, this is a studio where art 
is conceived through non-linear processes. When a 
student arrives at the Tapestry Studio after life drawing 
classes from morning to afternoon, she can no longer 
see the model only as a form. The model happens to 
have a life, a name – Leyla - and perhaps a family. She is 
not there with contrasts of light and shadow; she exists 
there as a person and connot be reduced to charcoal 
drawing or oil painting. 
Parts from the video documentation of the performance 
is screened.

GU: As a starting point it was important to sit around 
a table all together. I mean Atılkunst and Hazavuzu 
together with the students of the Tapestry Studio. When 
we first met nobody was sure about what to expect as 
an outcome of this collaboration. 

GA: Moreover, this performance was in a way an act of 
defining a territory. Similar to what dogs do inorder to 
mark their zone...(Laughter) 
 
GU: Gülçin’s point is important. At the beginning we had 

Bu noktada Garip Bir Pandik’ten biraz daha söz eder-
sek, bütün bu konuşmalar çok daha net anlaşılabilir.

Güçlü Öztekin- Belki öncelikle ‘pandik’ in anlamını 
açıklamalıyız. Canlı olarak gösterebiliriz aslında. 
(Güçlü ayağa kalkar), Gülçin gösterebilir misin?

GA- (şaşırır, planlanmamıştır. Oldukça çekingen bir 
tavırda Gu üzerinde gösterir ama kendisi de inan-
maz yaptığına. Pandik yemiş ama hayatında hiç 
pandik atmamıştır.)

GA- Aslında böyle değil. Gülüşmeler...

GU- Ben Güçlü Hazavuzu’nun parçasıyım. Ana takım 7 
kişiden oluşur. Grup bazen büyür, bazen küçülür. 

Duygu Sabancılar- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi, Resim Bölümü’nde sanatta yeterlik öğren-
cisiyim ve aynı zamanda araştırma görevlisi olarak 
çalışmaktayım. Halı atölyesiyle, resim bölümündeki 
sanatta yeterliğin ders aşamasında geleneklerin 
dışında bugünü yakalayabileceğim bir ders arar-
ken, fotoğraf bölümündeki bir dersi seçerek tanıştım. 
Sanırım Gülçin Aksoy, Güncel Sanat dersini Resim 
Bölümü nde değil, ancak fotoğraf bölümü kapsamında 
verebiliyordu. Büyük hoca olmak niyetinde değil de 
sadece vesile olmak isteyen hocalarla, hiyerarşisiz ve 
işbirlikçi bir ortam vardı karşımda. Öğrencinin eği-
limine göre konuşmanın, tartışmanın, paylaşımın ve 
üretimin gerçekleştiği bir ortam. Geleneksel yapılan-
maya sahip bir eğitim kurumu içinde sadece çizgisel 
olarak algılanan ve algılatılan sanatı, ard arda değil 
de iç içe dairesel şekilde algılayarak, farklı, özgür, 
paylaşımcı ve işbirlikçi olmayı deneyimlediğimiz bir 
atölye. Sabahtan öğlene canlı modelin çizildiği resim 
atölyelerindeki bir öğrenci, halı atölyesine geldiğinde, 
artık modele sadece form olarak bakmaz. Adı Leyla’dır, 
o bir annedir, o’nun bir hayatı vardır. O ışık ve gölge 
olarak değil, her şeyiyle karşınızdadır. O’nu karakaleme 
yağlıboyaya indirgeyemezsiniz. Edilgen konumundaki 
bir gelenekten çıkıp etken olmayı öğrenirsiniz böylece. 
Ne yapmamız gerektiğini değil de ne yapmamamız 
gerektiğini öğrenirsiniz, öğrenirim.  Eskisiyle yeni-
siyle tüm bunları deneyimleyen öğrencileriyle, vesile 
olmak isteyen hocalarıyla; Garip bir pandik I, edilgen 
bir geleneğin, anlatıcıların, babaların var olduğu bir 
eğitim kurumunda tüm bunlara eleştirel bakabilen 
işbirlikçi bir üretimin sonucu olarak ortaya çıkmış, 
sanatsal bir pratiktir. 
Garip Bir pandik ten bir miktar göstermek istiyoruz.  

GU- İlk aşama için en önemli mesele masaya birlikte 
oturulması. Yani, Atılkunst , Hazavuzu ve Halı Atölyesi 
öğrencilerinin. Masaya oturduğumuzda ortaya ne çıka-
cağını hiç kimse bilmiyordu. 

GA- Bu performans Halı Atölyesinin etrafına bir tür 
işeme performansıydı. Hani köpekler alanlarını koru-
mak için çevrelerine işerler ya. Gülüşmeler....
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some issues in mind; the table was not all clear. At the 
time there was even hearsay about an incident of harr-
asment to a student. 
This was one of the captions. Another one was the status 
of the Tapestry Studio. For quite  some time AtılKunst 
has positioned herself within this hierarchical, male 
dominated system in order to protect that zone. For 
instance, one of the three puppets we have seen in the 
video is for the founder of the academy. Osman Hamdi 
Bey. The performance had some issues at hand to deal 
with; the academy, its educational system, status of 
women within that, Atılkunst’s position, how it operates, 
what kind of a structure is in place there etc. 

GA: And also there is this issue of ‘one man’ being in 
absolute power

GU: Yes, if you have a look at Osman Hamdi, there 
are two female figures next to him. They are his 
wives. Both of them are named Maria. 
 We are mentioning this in order to give an idea about 
how we ended up with this scene. No one scripted 
this scene at home alone saying ‘now Osman Hamdi 
and Maria’s enter’. Through whole process it was 
imposssible to trace back the orgin of this scene 
and the idea to its owner. First we discussed around 
a table and recorded all discussions. For instance 
some parts from the performance which we will be 
showing, have a complete mix of sources such as 
talks, research, documents etc... 
 
GA: We have produced an expressive text by transform-
ing a bureucratic language. 

GU: Let’s watch some more... For instance this scene 
was added in the very last week after 1 or 1,5 months 
work with the rest. This was another artist’s, Cevdet 
Erek’s contribuiton.
I want to point to this particular scene for a reason. This 
was incorporated at the very last moment. There is a 
certain structure which emerged out of the material dis-
cussed around a table. However, we were also able to 
assemble something from the outside quite easily. 

Question: I wonder how you decided on this. How did 
you add Cevdet in?

GA: We make open calls 
Not exactly artist talks, but time to time we invite 
artist friends and organize informal talks, discussions 
together. Some years ago Cevdet published a ‘carpet’ 
book titled SSS, ‘Shore Scene Soundtrack’. He mimicks 
the sound of sea by rubbing his hands on the surface 
of a carpet. 
In the video he is there, behind the workbench together 
with the people making music. They are students of 
the Tapestry Studio. Cevdet did a presentation at the 
studio previously about his performance and the book. 
So seeing this connection we invited Cevdet to Garip 
bir Pandik. 
 

GU- Gülçin in dediği önemli. Başlarken belli konuları-
mız vardı, kafamız o kadar boş değildi, masamız boş 
değildi. Çünkü okulda gerçekleşen bir takım hikaye-
ler vardı. Mesela o dönem bir kadın öğrenciye taciz 
olmuştu. 
 Bu bir başlıktı, diğer bir başlık halı atölyesinin konu-
muydu. Atılkunst öteden beri okulda okulda pozisyon 
almıştı., hiyerarşik düzen içinde. O alanı korumak için. 
Gülçin in işemek fikride buna bağlı bir şeydi. Mesela az 
önce gördüğümüz üç kukladan biri okulun kurucusu-
dur. Osman Hamdi Bey. Azıcık detaya girersek, okulu, 
eğitim biçimini ele aldığımız bu performans; içerideki 
kadının durumu, AtılKunst’ un okuldaki pozisyonu, 
orada nasıl bir yapılanma var.. gibi başlıklarla masa 
üzerini bolca dolduracak fikre ve malzemeye sahiptik.

GA- Bir de Tek adam ve onun iktidarı meselesi var. 

GU- Evet. Mesela Osman Hamdi’ye baktığımızda, 
orada iki kadın figürü var. İkisi de Osman Hamdi’nin 
hanımları. Marialar. Baba figürü..
Bu sahneye nasıl ulaştığımızı anlatmak için bu örneği 
veriyoruz. Bu sahneyi kimse evde tek başına, Osman 
Hamdi Bey ve iki Maria sahneye çıksın diyerek yazmadı. 
Bütün süreç boyunca bu sahnenin kimin fikri olduğu 
veya bu sahnenin izini bile süremezdik. Örnek olarak ilk 
zamanlar sadece masada konuştuk ve konuşmalarımızı 
kaydettik. Mesela performanstaki birazdan gösterece-
ğimiz başka bölümler kendi konuşmalarımızdan, yap-
tığımız araştırmalardan, yazılı kaynaklardan tamamen 
karma, çırpma nasıl söylesem...

GA-Bürokratik bir dili dönüştürerek, çağrışımsal bir 
metin oluşturduk. mesela ‘Sevgili Dekanım’ değil de, 
‘Sevgili ...kanım’ kısmını kullanmak.

GU-Biraz daha izleyelim isterseniz. ............Örneğin bu 
sahneyi ele alalım. Bütün bunlar 1 ya da 1,5 ayda çıktı, 
bu sahneyi de son haftada ekledik. Aslında Cevdet 
Erek’in işi. O da bir sanatçı. 
Ama şunu söylemek için bu sahneyi anlatmak istiyo-
rum. Bir aylık bir çalışmada son anda eklendi. Hem 
bütün o masadan çıkanların kendi kendine bir araya 
gelmesinden oluşan bir yapı var. Hem de dışarıdan bir 
şeyi çok kolay içeri monte edebiliyorduk.

Soru: Merak ediyorum. Baştan buna nasıl karar verildi? 
Cevdet’i nasıl eklediniz?

GA- Açık çağrı yapıyoruz. 
Sanatçı konuşmaları demeyeyim de, zaman zaman 
nazımızın geçtiği arkadaşlarımızı çağırıp gayri resmi 
konuşmalar, tartışmalar yapıyoruz birlikte. 
Cevdet bundan bir kaç sene evvel bir halı kitabı çıkart-
mıştı SSS diye. Sahil sesi çıkartmak, halının üzerinde 
ellerinizi gezdirince o sesi duyuyorsunuz. Daha iyi bir 
kayıt olsa o sesi duyabilirsiniz. Sürtme sesinden doku-
nunca sahilde dalgalar vuruyormuş gibi bir ses çıkıyor.
Bu Cevdet’in yıllar önce yaptığı bir performanstı. 
Cevdet şu anda tezgahın arkasında müzik yapanlar 



Oddly enough, there is a VIP corridor going right in front 
of the studio’s window. Cevdet carried the red carpet 
into the studio, placed it against the wall and so con-
nected it with the performance. And as he made the sea 
sound rubbing this carpet, the location of the academy 
building on the Bosphorus was also referenced.
This performance includes other indications of the 
whole institutional space; from its pier, to the canteen 
and the studios. 

GU: We can talk about this musical part briefly. Actu-
ally we should translate the lyrics of Gökçe’s song but 
let me try to tell the story. We first recorded sounds from 
the carpet looms. Then we added a cello and a zither. 
So anyone around the table who has an instrument or 
anything which can be used as an instrument, was able 
to contribute to this hybrid structure according to his or 
her own interest. 
For instance Gökçe is interested in Turkish classical 
music. She chants her own composition. She criticizes 
male domination in the educational structure. She says 
that she suffers the harrasment of such education itself. 
At the end of the song the male choir responds to Gökçe 
in a paternal voice:
‘You got me wrong, you are like a daughter to me’.  

DS: Creaking sounds from the cello correspond to the 
sounds that paternal figure makes when sitting and 
moving on his seat. Notes from the cello both imply 

arasında. Ses çıkaranlar halı atölyesi öğrencileri. Daha 
önce Cevdet kitabı ve bu performansı ile ilgili Halı 
Atölyesi’nde sunum yapmıştı. Bağlantılı olduğu için biz 
de Cevdet’i çağırdık. 
Halı atölyesinin penceresinin önünden tuhaf bir 
şekilde geçen bir VIP koridoru var. Cevdet oradaki 
kırmızı halıyı duvara taşıyarak performansa bağladı. 
Bir de duvardaki halıdan sahil sesi çıkarınca sahil-
deki konumuza da bağlanmış olduk. Bu performansın 
içinde bütün mekanla ilgili belirlemeler de var. Rıhtı-
mından kantinine, atölyesine kadar. 

GU- Kısaca bu müzikli bölümden bahsedebiliriz. 
Aslında Gökçe’nin şarkısının sözlerini çevirmek lazım 
ama kısaca anlatayım. Biz önce Halı Atölyesi’nin tez-
gahlarından ses aldık. Gördüğünüz gibi buna bir çello 
ekledik, bir kanun var. Sonuçta bu masanın etrafında 
kimin müziğe dair elinde ne varsa, az önce bahset-
tiğim melez yapı içinde hepsini karıştırabildiği bir 
durumdan bahsediyoruz. 
Herkes kendi ilgisine göre katkıda bulunuyor. Örne-
ğin Gökçe,Türk Sanat Müziği ile ilgilenen bir öğrenci. 
Kendi bestesini söylüyor. Şarkıda maço eğitim siste-
mini eleştiriyor. Kendisinin aldığı eğitimle de tacize 
uğradığından söz ediyor. Şarkının sonunda erkek 
korosu Baba sesiyle Gökçe’ye cevap veriyor:
‘Sen benim kızım gibisin yanlış anladın.’
DS- Çellodan gelen gacır gucur sesleri, o baba figü-
rünün koltuğunda otururken çıkarttığı gıcırtıya denk 
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his command, the power he gathers through his posi-
tion, the ‘seat’ and the feminine cry as a response. This 
came out of a brainstorming session around the table 
and transformed further into other things. 

Q: How is Hazavuzu related with the Tapestry Studio? 

GA: Many of the participants in Hazavuzu were stu-
dents of the Tapestry Studio in the past. AtılKunst came 
together there as well. For quite long time it has been 
our base. Both collectives deal with the social and 
the personal, and the Tapestry Stuido is the second 
common ground. 

DS: Actually, the Tapestry Stuido is the only space in 
the school where one can do and produce something 
different. 

GA: If you would like to have more information please 
visit garipbirpandik.blogspot.com. We are currently 
working on Garip bir Pandik 2.

GU: As in the first one where the space of performance 
sort of sets the content, this one also gets shaped in 
reference to the particular space, Hazavuzu studio. The 
framework of the performance is being drawn accord-
ing to the location which is Taksim and Tarlabaşı. We 
should be rehearsing right now. Again, no one is certain 
about the final version of the performance which will 
take place this Monday. In a collaboration there has to 
be a shared goal and risks to be taken.  
 
Q: How was the response at the school?

GA: They ignored us basically. They still do. But it was 
important for us to contact more people, establishing 
our own dialog. Nevertheless, the participation from 
within the school was not bad. There were people who 
did not ignore. Perhaps some prefered not to seem inter-
ested although they were aware what was hapenning.  

Q: How did you announce the event?

GA: Via e-mails etc. For a couple of days we put stickers 
and posters in and around the school. We put them up 
and some others took them down. We kept doing it as 
they went on removing the announcements. 

DS: And there was a complaint saying that chiaroscuro 
lesson could not be done upstairs due to the clamour 
downstairs. 

DIFFERENT PEDAL TO THE SAME DIRECTION, SAME 
PEDAL TO THE DIFFERENT DIRECTION

Note: The Tapestry Studio is part of a subsection of the 
curriculum, titled ‘Obligatory Elective’.

düşüyor aynı zamanda. Hakimiyetinin, o masaya veya 
koltuğa sahip olmanın verdiği güçle hem o kız çocu-
ğuna seslenişi hem de dişi bir gıcırtı ile ona cevap 
veriş ima edildi. O oluşum süreci masada bir beyin 
fırtınası ile çıktı. Sonra başka bir şeylere dönüşebildi.
Soru- Hazavuzu’nun halı atolyesiyle nasıl bir iliskisi, 
gecmisi var?

GA- Hazavuzu katılımcılarının çoğu Halı Atölyesinde 
bir zamanlar öğrenci idiler. Atılkunst kollektifi de halı 
Atölyesinde oluştu. Hatta uzun bir süre üssümüz oldu. 
Her iki kollektif toplumsal ve kişisel gündemleri kendi 
yöntemlerince bünyelerinde dert edinen kollektiflerdir 
ve bir diğer ortak noktaları Halı Atölyesidir. 

DS- halı atölyesi aslında okulda bir şeyler yapabilmek 
için tek alan.

GA- Daha fazla bilgi almak isterseniz, garipbirpandik.
blogspot.com a bakabilirsiniz. Bu aralar Garip Bir Pan-
dik2 yi çalışıyoruz.

GU- Birinci de nasıl Halı Atölyesi’ndeysek ve içerik 
ona göre oluştuysa, ikinci de Hazavuzu mekanında o 
mekanın içeriğine göre oluşuyor. Performans mekanın 
bulunduğu yere, Taksim, Tarlabaşına göre düzenleni-
yor. Şu saatlerde çalışıyor olmalıydık. Pazartesi günü 
yapılacak performansın bitmiş halinden kimse emin 
değil. Ortak çalışmada sonuçta bir hedef olmalı ve risk 
alınmalı. 

Soru: Okulda nasıl tepkiler aldınız?

GA-Bizi görmezden geldiler. Hala öyle. Ama bizim 
için daha fazla kişi ile kontak kurabilmek önemliydi, 
kendi diyalogumuz önemliydi. Yine bir sürü katılım da 
oldu okul içinden. Görmezlikten gelmeyenler de çoktu. 
Oldukça kalabalıktı. Aslında bütün gözler üzerimiz-
deydi, görmezlikten geliniyormuş gibi yapıldı. 

Soru: Nasıl duyurdunuz?

GA- Mail vs. ile. Bir de birkaç gün boyunca okula afiş, 
sticker astık. Çeşit çeşit flyerlar yaptık. Sürekli dağıt-
tık. Yapıştırdık. Biz yapıştırdık, onlar indirdi. İndirdikçe 
yapıştırmaya devam ettik.

DS- Bir de şöyle bir tepki geldi. Aşağıdaki gürültüden 
dolayı yukarıdaki ışık gölge dersi yapılamadı diye..

AYNI YÖNNEE AYRI PEDAAAL AYRI YÖNE AYNI PEDAL

Not: Halı Atölyesi, Zorunlu Seçmeli diye tabir edilen bir 
alanda yer alır.



Interestingly, at least in the languages I know, when one talks about alphabetiza-
tion there is always the mention of reading and writing, in that order. Ideologically 
speaking, this prioritized order not only reflects the division between production and 
consumption, but subliminally emphasizes the latter: ignorance is shown more by 
the inability to read than by the inability to write. Further, this order suggests that 
alphabetization is more important for the reception of orders than for their emission.

Of course, this theory - that if one wants to be able to write something, one should 
know how it is written - has some logic to it. It forces one first to read, then to copy 
what one reads – to understand somebody else’s presentation in order to then re-pre-
sent it. In art terms, however, this is similar to saying that one has to first look at the 
model in order to then copy it. Now the logical construction becomes much less per-
suasive. This is not necessarily wrong, insofar as one really wants to copy the model, 
or the need to copy the model is well grounded. In essence, if there is no proven need, 
the logical construction ceases to be one - it becomes a dogma disguised as logic.

This theory establishes first that the model deserves to be copied, second that 
there is a merit in making a reasonably faithful copy, and third that this process is 
useful to prepare the artist to produce art. This idea is a leftover from the nineteenth 
century, and its relevance today is highly questionable. An artist then has to ask 
whether the problems posed today by alphabetization might not be in need of new 
and more contemporary approaches. Is there an analysis of these problems informed 
by the attitudes that removed art from the nineteenth century and brought it into the 
twentieth? In other words, is alphabetization a tool to help presentation or re-pres-
entation? Where is power located? Is it granted to the literate-to-be or to be found in 
the system that wants him or her to be literate?

One tends to speak of art as a language. In some cases it is even described as 
a universal language, a kind of Esperanto capable of transcending all national bor-
derlines. As a universal language, stressing universal, art serves the interests of colo-
nization and the expansion of an art market. The notion of art as a plain language, 
however, underlines a notion of it as a form of communication. In this case, power is 
not granted to the market, but to those who are communicating.

Educational institutions expect everybody to be able to learn how to read and 
write. It would follow that, if everybody has the potential to use reading and writing 
for expression, everybody should also have the potential to be an artist. Yet in art the 
assumption is different. Everybody may be able to appreciate art, but only a few are 
expected to produce it - not all readers are writers. Such inconsistent expectations 
overlook the fact that, just as alphabetization should not aim for Nobel Prizes in lit-
erature, art education should not aim for museum retrospectives. Nobel Prizes and 
retrospectives are more indicative of a kind of triumphal competitiveness than of 
good education. Put simply, good education exists to develop the ability to express 
and communicate. This is the importance of the concept of ‘language’ here, the impli-
cation being that both art and alphabetization can be linked to nurture each other. 

 

ART AND LITERACY
SANAT VE OKURYAZARLIK

Luis Camnitzer

You teach a child to read, and he or her 
will be able to pass a literacy test. 
George W. Bush, in a speech given in Townsend, 
Tennessee, February 21, 2001
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Bir çocuğa okumayı öğretirseniz, 
onu okuryazarlık testinden de geçebilir.
George W. Bush. Townsend, Tennessee’de 21 Şubat 
2001 tarihinde yaptığı konuşmadan.

İlginç bir biçimde, en azından benim bildiğim dillerde, alfabe öğrenimi* hakkında 
konuşuluyorsa her zaman okuma ve yazmadan söz edilir, tam olarak bu sırayla. 
İdeolojik olarak konuşursak, bu öncelikli sıralama üretim ve tüketim arasındaki 
bölünmeyi yansıtmakla kalmaz alt-algısal biçimde ikincisini vurgular: cehaleti, 
yazma becerisi olmamasından ziyade okuma becerisi olmaması belli eder. Ayrıca 
bu sıralama, emir almanın alfabe öğrenimi açısından emir vermekten daha önemli 
olduğunu da öne sürer. 

Şüphesiz bu teorinin – kişi bir şeyi yazmak istiyorsa, nasıl yazıldığını bilmeli-
dir – bir mantığı var. Kişiyi önce okumaya zorlar sonra da okuduğunu kopyalamaya 
– başka birine ait fikir sunumunu daha sonra yeniden sunmak, temsil etmek üzere 
anlamak. Diğer yandan sanat açısından yaklaşıldığında bu, kişi sonrasında kopya-
lamak için önce modele bakmalıdır demeye benzer. Bu kez mantıksal yapı daha az 
ikna edici hale gelir. Eğer kişi gerçekten modeli kopyalamayı istiyorsa ya da modeli 
kopyalama gereği sağlam temellere sahipse, bu önerme mutlaka yanlıştır denemez. 
Esasında eğer ispatlanabilir bir ihtiyaç yoksa, mantıksal kurgu sona erer – mantık 
kılığına girmiş bir dogma haline gelir. 

Bu teori öncelikle modelin kopyalanmaya değer, ikinci olarak makul biçimde 
aslına sadık bir kopya yapmanın bir meziyet, üçüncü olarak da bu sürecin sanatçıyı 
sanat üretimine hazırlamak açısından faydalı olduğunu var sayar. Bu fikir ondoku-
zuncu yüzyıldan kalmadır ve bugüne uygunluğu son derece tartışmalıdır. O zaman 
bir sanatçının, alfabe öğrenimiyle öne sürülen problemler açısından yeni ve daha 
çağdaş yaklaşımlara ihtiyaç duyulup duyulmadığını sorması gerekir. Bu sorunların, 
sanatı ondokuzuncu yüzyıldan alıp yirminci yüzyıla getiren tutumlardan haberdar ya 
da bunları benimsemiş bir analizi yapılmış mıdır? Diğer bir deyişle, alfabe öğrenimi 
fikir sunumuna mı yeniden-sunuma mı yardımcı olacak bir araçtır? İktidar nerede 
konumlanmıştır? Okuryazar olmak isteyene mi verilmiştir yoksa onun okuryazar 
olmasını isteyen sistemin içinde mi bulunabilir?     

Sanatın bir dil olduğundan söz edilir. Hatta bazı durumlarda evrensel bir dil, tüm 
ulusal sınırları aşmaya kadir bir çeşit Esperanto olarak tanımlanır. Evrensel bir dil 
olarak, - evrensele vurguyla - sanat bir sanat piyasasının genişleme ve kolonileştirme 
çıkarlarına hizmet eder. Düz anlamda dil olarak sanat anlayışı ise bir iletişim biçimi-
nin altını çizer. Bu durumda güç piyasaya değil, iletişim içinde olanlara verilmiştir. 

Eğitim kurumları herkesin okuma ve yazmayı öğrenebilmesini bekler. Bunu 
takip eden argümanın, eğer herkeste okuma ve yazmayı ifade aracı olarak kullanma 
potansiyeli varsa, herkesin sanatçı olma potansiyeli de vardır olması gerekir. Fakat 
sanatta varsayım farklıdır. Herkes sanatı takdir edebilir, ondan zevk alabilir ama 
ancak çok az kişinin onu üretmesi beklenir – bütün okurlar yazar değildir. Böylesi 
tutarsız beklentiler, tıpkı alfabe öğreniminin hedef olarak Nobel edebiyat ödüllerini 
seçmemesi gibi, sanat eğitiminin de müze retrospektiflerini hedeflemesinin gerek-
mediğini görmezden gelir. Nobel ödülleri ve retrospektifler, iyi eğitimin değil zafer 
odaklı rekabetçiliğin belirtileridir. Basitçe söylemek gerekirse, iyi eğitim ifade etme 
ve iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi için vardır. Sanat ve alfabe öğrenimi-
nin birbirlerini beslemek üzere bağlantılanabileceği imasıyla, ‘dil’ kavramının önemi 
burada yatar. 

* Metnin orijinalinde kullanılan 
‘Alphabetization’ terimini, dilin 
yazılı kodlarının ve kod çözü-
münün belletilmesi anlamında 
yorumlayarak ‘Alfabeleştirme’ 
olarak Türkçeleştirmek yerine, 
alfabe öğrenimi ifadesi tercih 
edilmiştir. (ç.n)
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READING, WRITING, AND THE REST
At this moment, we are in the precise middle of the decade that the United Nations 
has designated as the Decade for Alphabetization (alphabetization here used in the 
sense of education for literacy). UNESCO estimates that there are 39 million illiterates 
in Latin America and the Caribbean, roughly 11% of whom are adults.1 16 million of 
them are in Brazil. These statistics only include people who do not know how to read 
or write. If we add those who are functionally illiterate - people who have the tech-
niques, but are not able to use them to understand or to develop ideas - these figures 
grow astronomically. In developing countries, one out of every five people older than 
15 is considered illiterate. Among developed countries, nearly 5% of the population of 
Germany, for example, is functionally illiterate. And among literate students in the US, 
it is estimated that 75% of those finishing high school do not have the reading skills 
required for college.

The teaching of reading and writing has been a major part of the schooling 
mission for over two centuries. It has also been on the minds of countless specialists 
who ponder gaps in formal education in both expected and unexpected sectors of 
the public. That everybody should know how to read and write is taken for granted. 
However, beyond vague truisms regarding its function, there is little discussion about 
how those abilities are used. And yet the problem of illiteracy persists even in coun-
tries claiming to have eradicated it.

Art has dealt with illiteracy on amazingly rare occasions, and when it did, it did 
so mostly of its own accord, keeping within its disciplinary identity and confusions, 
among them an idea that appreciating art is for everyone while making art is for the 
few. This means that art’s main strengths - speculation, imagination, and its questions 
of ‘what if?’ - have not really been explored on those occasions. Supposedly art is art 
and the rest is the rest. Art, however, happens to be the rest, too.
 
MY IMPERIALISM
Forty years ago, I was invited to organize the art department in a US university. 
I refused on the grounds that art is not really ‘art’, but a method to acquire and expand 

OKUMA, YAZMA VE GERI KALANLAR
Şu anda, Birleşmiş Milletler’in Alfabeleştirme Onyılı (alfabeleştirme burada okur-
yazarlık eğitimi anlamında kullanılmaktadır) olarak belirlediği dönemin içindeyiz. 
UNESCO, Latin Amerika ve Karayipler’de, kabaca %11’i yetişkin, yaklaşık 39 milyon 
okuryazar olmayan insan olduğunu hesaplamaktadır.1 Bu insanların 16 milyonu Bre-
zilya’da yaşamaktadır. Bu istatistikler sadece okuma ya da yazma bilmeyen kişileri 
içerir. Eğer buna işlevsel okuryazar olmayanları – teknik yeterliliğe sahip ancak bun-
ları fikirleri anlamak ya da geliştirmek amacıyla kullanamayanlar – eklersek sayılar 
astronomik boyutlara ulaşır. Gelişmekte olan ülkelerde, 15 yaşından büyük her beş 
kişiden biri okuryazar değildir. Gelişmiş ülkelerden, örneğin Almanya’nın nüfusunun 
yaklaşık %5’i, işlevsel okuryazar değildir. Ve ABD’de okuryazar öğrenciler arasından, 
liseyi bitirenlerin  %75’inin yüksek öğrenim için gereken okuma becerilerine sahip 
olmadığı tahmin edilmektedir.     

İki yüzyılı aşkın süredir okuma ve yazma öğretimi okullaşmanın en büyük kısmını 
oluşturmuştur. Kamunun beklenen ve beklenmeyen sektörlerinde formel eğitimin 
boşluklarını tartan sayısız uzmanın zihninde de mesele bu olagelmiştir.  Herke-
sin okuma ve yazmayı bilmesi gerektiği doğal kabul edilir. Ancak, işleviyle ilgili bir 
takım bulanık basmakalıp ifadeler dışında bu becerilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili 
pek az tartışma vardır. Ve hala okuryazar olmama problemi, bunu tamamen yok 
ettiklerini iddia eden ülkelerde bile sürmektedir.

Sanat, okuryazar olmama meselesiyle şaşırtıcı derecede az ilgilenmiş, ilgilendiği 
durumlarda da kendiliğinden, meseleyi disipliner kimliği ve zihin karışıklıkları içinde 
– bunlardan biri sanatı herkesin takdir edebileceği, sanat yapmanın ise azınlığa ait 
olduğu fikridir - tutmuştur. Sanatın kuvvetli olduğu noktalar – spekülasyon, düş-
lem ve ‘Peki ya … ise?’ soruları – bu fırsatlarda gerçek anlamda pek araştırılmamış-
tır. Sözüm ona, sanat sanattır ve gerisi de geri kalanlardır. Oysa ki sanat tüm geri 
kalanlar da oluverir. 

1. According to a National 
Adult Literacy Survey cited in 
1996 by The National Right to 
Read Foundation, 42 million 
adult Americans cannot read. 
According to a 2003 report by the 
National Institute for Literacy,
‘The mean prose literacy scores 
of U.S. adults with primary or no 
education, ranked 14th out of 18 
high-income countries.’ 

1. Ulusal Okuma Hakkı Vakfı 
tarafından 1996’da atıfta 
bulunulan Ulusal Yetişkin 
Okuryazarlık Araştırması’na göre, 
42 milyon yetişkin Amerikalı 
okuyamıyor. Ulusal Okuryazarlık 
Enstitüsü’nün 2003 tarihli 
raporuna göre ‘İlk eğitimden 
geçmiş ya da eğitim almamış 
Amerikalı yetişkinlerin, ortalama 
düz yazı okuryazarlığı sonuçları 
18 yüksek gelir ülkesi içinde 14. 
olmuştur’.



knowledge. Consequently, art should shape all academic activities within a univer-
sity and not be confined to a discipline. I recognize that my position reflected a form 
of art-imperialism, and this is something I still adhere to. As in all imperialisms, my 
position was not necessarily based on solid information and I used aggression as a 
tool for persuasion.

Predictably, I was defeated, and shortly after was condemned to solitary confine-
ment in the art department I had so proudly rejected. Yet I am unrepentant: I continue 
to operate with poorly informed opinions, I continue to be aggressive, and, to be sure, 
I will continue to be defeated.

My imperialism is based on a generalist view of art in which everything (including 
the‘rest’) can be seen as art. I also believe that the social structures that divide us into 
producers and consumers - those that ensure that our lives conform to the laws of the 
market instead of seeking a collective well-being - should be demolished. These were 
the views we developed as students during the late 1950s while I was in art school in 
Uruguay. These views took for granted that such a broad definition of art, in which 
everybody could be a creator, would become a tool for improving society. We were-
defeated then, and today these beliefs are considered anachronistic and out of place.

Regardless of their feasibility, these perspectives had some importance because 
they introduced an awareness of the role and distribution of power in matters of 
art and education that should not be ignored. They clarified claims surrounding 
the ownership of knowledge, how that ownership is distributed, and who benefits 
from it. Even if these issues are normally considered to be outside the scope of art, 
it is on their account that the use of language and the means of engaging illiteracy 
become interesting to art.

 
INDOCTRINATING SUBVERSION
Both art education and alphabetization have in common the dual and often con-
tradictory mission of facilitating individual and collective cultural affirmation and 
expression on the one hand, and of being necessary tools to cement and expand 

BENIM EMPERYALIZMIM
Kırk yıl önce, bir Amerikan üniversitesindeki sanat bölümünü organize etmek üzere 
davet edilmiştim. Sanatın gerçekten ‘sanat’ olmadığı, bir bilgi edinme ve genişletme 
yöntemi olduğu gerekçesiyle reddettim. Sonuçta sanat tek bir disiplin içinde sınır-
landırılamaz ve bir üniversitedeki tüm akademik etkinlikleri şekillendirmesi gere-
kir. Pozisyonumum bir çeşit sanat-emperyalizmini yansıttığının farkındayım ve bu 
hala bağlı olduğum bir düşünce. Bütün emperyalizmlerde olduğu gibi, pozisyonum 
somut bilgi üzerine temellenmemişti ve ben de ikna aracı olarak hücumu kullan-
mayı seçtim. Tahmin edilebileceği gibi, yenilmiştim ve bir süre sonra iftiharla red-
dettiğim sanat bölümünde hücre cezasına makum edildim. Yine de pişman değilim: 
kötü bilgilenmiş fikirlerle çalışmaya ve saldırganlığa devam ediyorum ve şüphesiz 
yenilmeye de devam edeceğim. 

Benim emperyalizmim, sanata genelci bir bakışa dayanır; her şey (‘geri kalanlar’ 
da dahil) sanat olarak görülebilir. Ayrıca, bizleri üreticiler ve tüketiciler gruplarına 
ayıran toplumsal yapıların da – kolektif bir iyilik hali peşine düşmektense, yaşamla-
rımızın piyasa kurallarına uygunluğunu temin eden yapıların - yıkılması gerektiğine 
inanıyorum. Bunlar 1950’lerin sonlarında, Uruguay’da sanat okulundaki öğrenciliği-
miz sırasında geliştirdiğimiz görüşlerdi. Bu görüşler, herkesin yaratıcı olabileceğini 
öngören böylesi geniş bir sanat tanımının toplumun gelişimi açısından bir araç 
olabileceği fikrini benimsiyordu. O zamanlar yenilmiştik ve bugün de bu inanışlar 
zamanını şaşırmış (anakronistik), yersiz ve aykırı sayılıyor. 

Uygulanabilir olup olmadıklarına bakılmaksızın, bu perspektifler önemliydi 
çünkü sanat ve eğitim konularında gücün dağılımı ve rolü hakkında bir farkında-
lık getirdiler. Bilginin sahipliği, o sahipliğin nasıl dağıtıldığı ve bundan kimin yarar 
sağladığı konularını çevreleyen iddiaları açıklığa kavuşturdular. Bu meselelerin 
normalde sanatın kapsamı dışında olduğu düşünülse de, bunlar aracılığıyla dilin ve 
okuryazar olmama sorunuyla ilgilenmeye yarayacak araçların kullanımı sanat açı-
sından ilginç hale geldi. 
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forms of consumption on the other. Consequently, education is not only an ideo-
logically fractured field, but one in which each of its ideologies assumes its own 
particular pedagogical approach to apply to all fields of knowledge, overcoming all 
irresolvable contradictions. When reasonably progressive, such pedagogies assume 
that one can ensure the stability and smoothness of the existing society while at the 
same time forming critically questioning, non-submissive, creative individuals. This 
approach takes for granted that education will create good, accepting citizens who 
play by the rules, but who will also be subversive individuals attempting to change 
that society. In a conservative pedagogical approach, the latter part of the mission 
will simply be ignored.

As it is, the educational system emphasizes good citizenship during the early stages 
of formation and postpones any potential subversion until the postgraduate level.

Speculation and imagination are allowed only after becoming a good citizen. In 
order for actual subversion to take place, it would first have to address the earlier parts 
of the educational process. This explains why alphabetization takes place at the begin-
ning of the educational voyage while true art-making is placed at its end, or is indeed 
postponed until after formal education is over.

The tension that emerges from this built-in stability/instability contradiction 
creates two main divisions in how education is approached: between ‘integral-
ism’ and ‘fragmentalism’, on the one hand; and between tutorial education and 
massive education, on the other. Although the two divisions are not necessarily 
aligned with each other, in traditional education, fragmentation tends to be coupled 
with massive education. Here information is reified, classified into disciplines, and 
simultaneously transmitted to large groups of people with the aim of achieving an 
efficient conformist stability. Knowledge travels from the outside to the inside. The 
elements are distinct, and their classification and order are presumed to be good 
and unchangeable. Power lies in the hands of somebody other than the student. 
 

YIKICILIĞIN ENDOKTRINASYONU
Sanat eğitiminin ve alfabe öğreniminin, bir tarafta bireysel ve kolektif kültürel kabul 
ve ifadeye olanak tanımak, diğer taraftaysa tüketim biçimlerini sağlamlaştırmak ve 
genişletmek için gerekli araçlar olmak gibi ikili ve sıklıkla birbiriyle çelişen ortak 
görevleri vardır. Sonuç itibarıyla, eğitim sadece ideolojik olarak kamplara ayrılmış 
bir alan değildir. Bu alandaki her bir ideoloji, kendine özgü pedagojik yaklaşımı-
nın, tüm çözümsüz çelişkileri aşarak, bütün bilgi alanlarına uygulanabilir olduğunu 
farz eder. Bu gibi pedagojilerin epeyce ilerici olanları, bir yandan var olan toplumun 
istikrar ve düzgünlüğünü temin ederken, öte yandan eleştirel olarak sorgulayan, tes-
limiyete direnen, yaratıcı bireyler şekillendirebileceğini zanneder. Bu yaklaşıma göre 
eğitim, oyunu kurallarına göre oynayan, makbul, kabullenen vatandaşlar yaratacak 
ancak bu vatandaşlar aynı zamanda toplumu değiştirmeye teşebbüs eden, yıkıcı 
bireyler de olacaklardır. Muhafazakar bir pedagojik yaklaşımda bu görevin ikinci 
kısmı rahatlıkla ihmal edilir. 

Eğitim sistemi, formasyonun erken dönemlerinde iyi vatandaşlığı vurgular ve her 
türlü potansiyel yıkıcılığı lisans üstü derecesine kadar erteler. Düşlem ve spekülas-
yona ancak iyi vatandaş olduktan sonra izin verilir. Gerçek yıkıcılığın ortaya çıkabil-
mek için, ilk olarak eğitim sürecinin önceki bölümleriyle meşgul olması gerekir. Bu, 
alfabe öğreniminin neden eğitim yolculuğunun başında yer alırken, sanat yapmanın 
en sona bırakıldığını, hatta formel eğitimin bitişine kadar ertelendiğini de açıklar. 

Burada sistemin yapısına yerleşik istikrar/istikrarsızlık çelişkisi, eğitime nasıl yak-
laşıldığı konusunda iki ana ayrım yaratır: bir yanda ‘bütünsellik’ ve ‘bölünmüşlük’ ara-
sındaki, diğer yanda bireysel eğitmenle eğitim ve kitlesel eğitim arasındaki ayrımlar. 
İki grup ayrımın mutlaka birbirine paralel olması gerekmez ama geleneksel eğitimde, 
bölünmüşlükle kitlesel eğitimin eşleşme eğiliminde olduğu söylenebilir. Burada, 
bilgi somutlaştırılmış, disiplinlere sınıflandırılmış şekilde ve aynı zamanda etkili bir 
konformist istikrar sağlanması amacıyla kalabalık gruplara aktarılır. Bilgi dışarıdan 
içeriye doğru seyahat eder. Unsurlar belirgindir; sınıflandırılışlarının ve düzenlerinin 
iyi ve değişmez olduğu kabul edilir. Güç öğrenciden başka birisinin elindedir. 
İkinci hizalanış farklıdır. Daha ilerici eğitim pratiklerinde, bütünsellik daha çok 



The second alignment is different. In more progressive education practices, integral-
ism tends to be associated with a tutorial style of instruction in which there is more 
room for interdisciplinary research, encouragement of discovery, and an emphasis 
on individual processing. While not necessarily seeking either a flexible society or a 
critical analysis of one’s connections to it, there is at the very least this

emphasis on individuation. And inasmuch as it includes the possibility of a per-
manent critique, there is an empowerment of the individual in the form of an encour-
aged, self-aware perception of the world.

It is this notion of empowerment that creates ideological differences between the 
two alignments. As soon as empowerment is introduced, the politics around the dis-
tribution of power becomes an indissoluble part of the educational process. This can 
explain why the most paradigmatic pedagogical figures in Latin America sought to 
develop not only the basic process of alphabetization within the field of education, 
but also self- and social awareness. Both the Venezuelan Simón Rodríguez (1769-
1854) and the Brazilian Paulo Freire (1921-1997) saw education as a form of building a 
progressive and just social community. In the 1820s, Rodríguez declared that educa-
tion had to deal ‘first with things, and second with those who own them.’ 2 In the 1960s, 
Freire wrote that ‘before learning how to read words, one should learn how to read the 
world.’ 3 Both educators underlined the importance of decoding the social situation 
prior to decoding the disciplines of reading and writing.

It is not surprising that this form of social decoding is easier to achieve through 
individual exchanges rather than collective ones. Individual tutoring seems to be 
ideal. When the teacher can focus all his or her energy and attention on one person, 
it allows for immediate calibration and response to the most minimal signs of incom-
prehension. Done well, it takes the Socratic method to the level of extreme psycholog-
ical therapy, making for a tailor-made education for each individual. If the teacher is 
a good one, this makes for perfection. Seen in terms of efficiency, however, individual 
tutoring is the least economical strategy. It is no coincidence that having a personal 
tutor is a symbol of wealth reserved for the upper classes, so it becomes paradoxi-
cal to expect this highly elitist mechanism to also be the most appropriate means of 
achieving a just and classless society.

On the other hand, massive education remains seductive for its apparent eco-
nomic efficiency as well as its populist appeal. A teacher can form tens or hundreds of 
individuals with the same investment of time and energy that a tutor makes for one. As 
far as the empowerment of the individual is concerned, however, massive education 
has the tendency to disseminate information and indoctrinate rather than to promote 
investigation and self- consciousness. In other words, striving for efficiency favors 
cheap output at the expense of qualitative evaluation. Quality becomes assessed 
within an economic frame of reference. Alarmingly, this distortion is accepted as 
the norm. Of course, there are tutors who inform and indoctrinate their students, just 
as there are teachers educating the masses who are able to raise awareness and 
empower them. In the first case, however, the tutor is betraying the teaching mission; 
in the second, the ideals are only reached by overcoming built-in obstacles.

 
CODING AND DECODING HOW AND WHAT
Sixty-five years ago, when I was learning how to write, I was forced to fill pages with 
the same letter, repeating it over and over again. I had to copy single letters before I 
was allowed to write words. I was given words before I could express other people’s 

2. Simón Rodríguez, 
Obras Completas 
(Caracas: Ediciones del Congreso 
de la Repœblica,1988), 1:356.
3. Later, Freire would rephrase 
this by saying: ‘To read a word 
and to learn to write it to then 
read it are a consequence of 
learning the writing of reality, 
of having had the experience 
of feeling reality and modifying 
it.’ Paulo Freire and Donaldo 
Macedo, Alfabetizacion: Lectura 
de la palabra y lectura de la 
realidad (Barcelona: Paidos, 
1989), 67.
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2. Simón Rodríguez, Bütün 
Eserleri (Caracas: Ediciones del 
Congreso de la Repœblica,1988), 
1:356.
3. Freire daha sonra bu sözü şu 
şekilde tekrar ifade edecektir: ‘bir 
kelimeyi okumak ve daha sonra 
okumak için bu kelimeyi yazmayı 
öğrenmek, gerçekliği yazmayı 
öğrenmenin, gerçeği hissetme 
ve bunu değiştirme deneyimini 
yaşamanın sonucudur’. Paulo 
Freire and Donaldo Macedo, 
Okuryazarlık: Sözcükleri ve 
Dünyayı Okuma (İmge Kitabevi 
Yayınları, 1998).
4. Aslında John Gadsby 
Chapman, Amerikan Çizim 
Kitabı’nın (The American 
Drawing-Book (New York: J.S. 
Redfield, 1847)) ilk satırlarında 
‘Yazmayı öğrenebilen herhangi 
biri çizmeyi de öğrenebilir’ 
demişti. (Arthur D. Efland’ın Sanat 

kişisel ya da küçük gruplarla çalışan eğitmen modeliyle ilişkilendirilir. Bu modelde 
disiplinlerarası araştırma, buluşların teşvik edilmesi ve bireysel işlem vurgusu için 
daha fazla alan vardır. Muhakkak esnek bir toplum veya kişinin onunla bağlantıları-
nın eleştirel bir analizi peşinde olmasa da, en azından bireyleşmeye önem verilmesi 
söz konusudur. Kalıcı bir eleştiri olasılığını içerdiği kadarıyla, desteklenmiş, öz-far-
kındalık taşıyan bir dünya algısı oluşumuyla bireyin güçlendirilmesi mümkündür. 

İki diziliş arasındaki ideolojik farklılıkları yaratan bu güçlendirme kavramıdır. 
Güçlendirme işin içine girdiğinde, iktidarın dağılımıyla ilgili politikalar eğitimsel 
sürecin ayrılmaz parçası olur. Bu, Latin Amerika’nın en yenilikçi ve etkili pedagojik 
figürlerinin neden eğitim alanında sadece alfabe öğreniminin temel sürecini değil 
öz ve toplumsal farkındalığı da geliştirmeye çalıştıklarını açıklayabilir. Venezuelalı 
Simón Rodríguez (1769-1854) ve Brezilyalı Paulo Freire (1921-1997) eğitimi ilerici ve 
adil bir sosyal topluluk kurulmasının bir yolu olarak görmüşlerdi. 1820lerde Rodrí-
guez ‘eğitimin önce şeylerle, ikinci olarak da onlara sahip olanlarla’ meşgul olması 
gerektiğini söylemişti. 2 1960larda Freire ‘kelimelerin nasıl okunduğunu öğrenme-
den önce, kişinin dünyayı nasıl okuyacağını öğrenmesi gerekir’ 3 diye yazmıştı. İki 
eğitimci de, okuma ve yazma disiplinlerinin kodlarını çözmeden önce toplumsal 
durumun kodlarını çözmenin önemini vurgulamıştı.  

Bu şekilde bir toplumsal kod çözme işinin bireysel alışverişler aracılığıyla başa-
rılmasının kolektif olanlardan daha kolay olacağı düşünülebilir. Bireysel eğitim 
uygulaması ideal gibi görünmektedir. Öğretmen tüm enerji ve dikkatini bir kişiye 
yoğunlaştırabilirse, kavrayamamaya ait en küçük işaretlere bile anında yanıt verme 
ve bunları düzeltme mümkün olabilir. İyi uygulandığında, her bir birey için ısmar-
lama eğitim, Sokratik yöntemi en uç psikolojik terapi seviyesine götürebilir. Eğer 
öğretmen iyiyse, sonuç mükemmel olur. Ancak verimlilik açısından bakıldığında 
bireysel eğitim en az ekonomik olan stratejidir. Bireysel eğitmene sahip olmanın 
üst sınıflara mahsus bir zenginlik sembolü olması tesadüf değildir. Öyleyse, bu son 
derece seçkinci mekanizmanın aynı zamanda adil ve sınıfsız bir topluma ulaşmak 
için en uygun aracı sağlamasını beklemek paradoksal olacaktır.

Öte yandan, kitlesel eğitim gözle görülür ekonomik verimliliği ve popülist cazi-
besi nedeniyle hala çekiciliğini korumaktadır. Bir öğretmen onlarca veya yüzlerce 
bireyi özel öğretmenin bir kişi için yaptığının aynı zaman ve enerji yatırımıyla etkile-
yebilir. Bireyin güçlendirilmesi söz konusu olduğundaysa, kitlesel eğitimin araş-
tırma ve öz bilinci desteklemek yerine bilgiyi yayma ve endoktrine etme eğiliminde 
olduğu görülür. Diğer bir deyişle verimlilik gayreti, niteliksel değerlendirme paha-
sına ucuz ürünü tercih eder. Kalite ekonomik bir referans sisteminde belirlenir hale 
gelir. Endişe verici biçimde bu bozulma norm olarak kabul edilmiştir. Şüphesiz, 
öğrencilerine bilgi aktaran ve endoktrine eden özel eğitmenler olduğu gibi, kitleleri 
eğiten ve farkındalık oluşturabilen, güçlendirebilen öğretmenler de vardır. Ne var ki, 
ilk durumda özel eğitmen öğretme misyonuna ihanet etmekte, ikinci durumdaysa 
ideallere ancak sistemin içine yerleşik engelleri aşarak ulaşılmaktadır.  

KODLAMA VE KOD ÇÖZME – NASIL VE NEYİ 
Altmışbeş yıl önce, yazı yazmayı öğrenirken sayfaları tekrar tekrar aynı harfle doldur-
maya zorlanmıştım. Kelimeleri yazmama izin verilmeden önce tek tek harfleri kop-
yalamam gerekiyordu. Başkalarının fikirlerini ifade edemeden, kendi fikirlerimi ifade 
edemeden, hatta kendi fikirlerimin ne olabileceğini keşfedemeden bana kelimeler 
verilmişti. Bir yetişkin olduktan sonra fark ettim ki, bir kalemle yazı yazmayı biliyor-
sam o kalemle nasıl çizileceğini de bilirdim.4



ideas, before I could express my own ideas, before I could even explore what my own 
ideas might be. It only occurred to me as an adult that, if I know how to write with a 
pencil, I also know how to draw with that pencil. 4

For my mother, educated in the Germany of World War I, matters were even worse. 
She had to use a pen designed specially - not for writing - but for learning how to 
write. The pen looked as if it had been designed for torture. Oval pieces of sharp tin 
forced the placement of the fingers into one particular position. If the fingers were 
not in the required position, they would be hurt. One could speculate that these pens 
were instrumental in preparing for Nazi Germany’s ethos of obedience.

Art education has always been faced with a confusion between art and craft: in 
teaching how to do things, one often neglects the more important question of what to 
do with them. The conventional way of teaching how to write concentrates on read-
ability and spelling, which only addresses the how of writing without regard to the 
what. Exemplified by the practice of teaching someone how to write by concentrating 
on a frozen aesthetic feature such as calligraphy, this approach fails to first identify 
the need for a message, which would then open an approach to writing that concerns 
the structure and clarity of what is being written.

In an exaggerated form, the pen synthesizes everything I hated about my edu-
cation: the fragmentation of knowledge into airtight compartments, the confusion 
between how-to-do and what-to-do, the development of communication without 
first establishing the need for it. It was like learning how to cook without first being 
hungry - without even identifying what hunger is. After all, education is less about 
being hungry than about awakening appetite to create the need for consumption. In 
fact, I believe that this is how cooking is taught.

Why can’t one first identify and explore the need to communicate in order to then 
find a proper way of communicating? Languages themselves are generated in this 
manner, and this is how they evolve. Words are created to designate things that had 
hitherto been either unknown or unnamable. Today’s spelling errors determine tomor-
row’s writing. Many of those errors are the simple product of an oral decoding that 
overlays written coding. Of course, errors should be acknowledged - but they should 

1. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da eğitim almış annem için durum daha da kötüy-
müş. Yazmak için değil, yazı yazmayı öğrenmek için özel olarak tasarlanmış bir 
kalem kullanmak zorundaymış. Kalem sanki işkence için tasarlanmışa benziyor. 
Keskin oval teneke parçaları, parmakları özel bir pozisyonda yerleştirmeye zorlu-
yor. Gerekli pozisyonda değilse parmaklar acıyıp, yaralanabilir. İnsan, bu kalem-
lerin Nazi Almanyası’nın itaat zihniyetinin hazırlanmasında yararlılık sağlamış 
olabileceğini bile düşünebilir. 

Sanat eğitimi her zaman sanat ve zanaat arasındaki karışıklıkla yüz yüze gelmiştir: 
bazı şeylerin nasıl yapılacağını öğretirken, daha önemli soruyu, bunlarla ne yapılacağı 
sorusunu sıklıkla ihmal eder. Yazmayı öğretmenin geleneksel yolu, ne yazılacağını 
önemsemeden yazmanın nasılını ele alarak, okunurluk ve imlaya yoğunlaşır. Yazmayı 
kaligrafi gibi dondurulmuş bir estetik özelliğe yoğunlaşarak öğretme pratiğiyle örnek-
lendiği gibi, bu yaklaşımın ilk önce mesaja duyulan ihtiyacı belirleyerek daha sonra 
yazılanın yapısı ve berraklığıyla ilgilenen yazma yaklaşımına yol açması beklenemez. 

Abartılı bir biçimde bu kalem kendi eğitimimle ilgili nefret ettiğim her şeyi bir-
leştiriyor: bilginin hava sızdırmaz odacıklara bölünmesi, nasıl yapmalıyla ne yapmalı 
arasındaki karışıklık, önce ihtiyacını oluşturmadan iletişimin geliştirilmesi. Aç olma-
dan - – hatta açlığın ne olduğunu teşhis bile edemeden - yemek pişirmeyi öğrenmek 
gibiydi. Ne de olsa eğitim, aç olmaktan ziyade tüketim ihtiyacını yaratacak iştahı 
kabartmakla ilgilidir. Aslında yemek yapmanın da bu şekilde öğretildiğine inanıyorum.
Kişi iletişim için uygun bir yol bulmak üzere, neden ilk önce iletişim ihtiyacını belir-
leyip araştıramaz? Diller bu yolla ortaya çıkmıştır ve bu şekilde evrilirler. Kelimeler 
o ana kadar ya bilinmeyen ya da adlandırılamayan şeyleri belirtmek için yaratılır. 
Bugünün imla hataları yarının yazısını belirler. Bu yanlışların bir çoğu yazılı kodla-
mayı örten sözel kod çözümlemeleridir. Şüphesiz yanlışlar fark edilmelidir - ama 
aynı zamanda eleştirel değerlendirmeye de tabi tutulmalıdır. Küçültücü bir terim 
olarak ‘yanlış’ kültürümüze özgü bir kod-merkezliliğe işaret eder. Ne de olsa, okur-

4. In fact John Gadsby Chapman 
had already proclaimed that 
‘Anybody who can learn to write 
can learn to draw’ in the first lines 
of his The American Drawing-
Book (New York: J.S. Redfield, 
1847), as quoted by Arthur D. 
Efland in his History of Art 
Education (New York: Teachers 
College Press, 1990).
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also be subject to critical evaluation. As a derogatory term, ‘error’ reflects a particular 
code-centrism typical of our culture. Illiteracy is, after all, only a problem within a liter-
acy-based culture. In general, codes are created by a need to translate a message into 
signs, and then decoded by a need to decipher the message. Through this coding and 
decoding, there is a process of feedback in which ‘improper’ or misplaced codings 
produce evocations that change or enrich the message.

 
FINDING DISCOVERY
When the reason to read and write is primarily to receive and give orders, it is under-
standable that the need for learning should not be identified by the person to be 
alphabetized, but by the same power structure that produces those needs. Knowl-
edge becomes predetermined and closed when both definition and identification 
are performed within this restricted functional field, while a more open field would 
stimulate questioning and creation. In essence, one cannot educate properly without 
revealing the power structure within which education takes place. Without an aware-
ness of this structure and the way it distributes power, indoctrination necessarily 
usurps the place of education.

While this is true for education in general, it becomes more insidious when applied 
to the teaching of reading and writing. In this case, indoctrination is not necessarily 
visible in the content, but instead seeps heavily into the process of transmission: if 
one is taught to repeat like a parrot, it doesn’t really matter what

is actually being repeated; only the desired automatic, internalized act of repeti-
tion will remain. If we only teach to recognize things by their forms without address-
ing concepts, it won’t matter what generates these forms. Only the recognition of the 
packaging will remain, and worse, the acquisition of knowledge will stop there.

A real education for an artist consists of preparation for a pure research of the 
unknown. In a strong art education, this starts at the very beginning. But as institu-
tional education in other areas is organized to convey only known information and 

yazar olmamak, okuryazarlık-temelli bir kültür içinde sorun yaratır. Genelde, kodlar 
bir mesajı işaretlere tercüme etme ihtiyacıyla yaratılır ve sonra da mesajı anlamak 
ihtiyacıyla kodlar çözülür. Bu kodlama ve kod çözme işlemleri arasında, ‘uygun 
olmayan’ veya yanlış yerleştirilmiş kodlamaların çağrışımlar üreterek mesaji değiş-
tirdiği veya zenginleştirdiği bir geri bildirim süreci vardır. 

KEŞFI BULMAK
Okuma ve yazmanın mantığı öncelikli olarak komut alma ve verme olduğunda, 
öğrenme ihtiyacının alfabe öğretilecek kişiyle değil bizzat bu ihtiyaçları yaratan 
iktidar yapısıyla özdeşleştirilecek olması anlaşılabilir bir durumdur. Hem tanımlama 
hem de özdeşleştirme bu kısıtlanmış işlevsel alanda yapıldığında, bilgi önceden 
belirlenmiş ve kapalı hale gelir.  Daha açık bir alan ise soru sormayı ve yaratımı 
harekete geçirebilecektir. Esasında, eğitimin içinde gerçekleştiği iktidar yapısını 
açığa çıkarmadan kişinin gerektiği şekile eğitim vermesi mümkün değildir. Bu yapı-
nın ve onun güç dağıtım şeklinin farkına varılmadığında, eğitimin yerine endoktri-
nasyon el koyacaktır.  

Bu genel olarak eğitim açısından doğru olsa da, okuma ve yazma öğretimine 
uygulandığında daha sinsileşir. Burada, endoktrinasyon muhakkak içerikte görülür 
halde değildir ancak iletim sürecine ağır biçimde sızar: eğer birisine papağan gibi 
tekrarlaması öğretilirse aslında neyin tekrar edildiğinin önemi yoktur; sadece istenen 
otomatik, içselleştirilmiş tekrar eylemi elde kalacaktır. Eğer sadece şeyleri biçimle-
rine göre tanımayı, kavramlara değinmeden öğretirsek bu biçimleri neyin ürettiğinin 
hiç bir önemi yoktur. Yalnızca ambalajın tanınması sağlanacak ve daha da kötüsü 
bilgi edinme eylemi orada duracaktır. 
Bir sanatçı için gerçek eğitim bilinmeyenin salt araştırması için hazırlık yapmaktan 
oluşur. Güçlü bir sanat eğitiminde bu en erken dönemde başlar. Fakat diğer alanlar-
daki kurumsal eğitim sadece bilinen bilgiyi iletmek ve geleneksel alışkanlıkları devam 
ettirmek üzere düzenlendiğinden, bu iki pedagoji temel bir anlaşmazlık içindedir. O 
zaman okuryazar olmamaya karşı mücadele nereye yerleştirilecektir? 



to perpetuate conventional habits, these are two pedagogies in fundamental conflict. 
Where, then, should the fight against illiteracy be placed? Should alphabetization be 
handled as a subject for training or as a tool for discovery?

The question may be too schematic. In art, pure discovery leads to amateurism, 
while pure training leads to empty professionalism – good preparation ultimately 
seeks a balance between them. The question does not concern which activity should 
be eliminated, but rather which one should inform the other. Those in favor of train-
ing often defend it with the need to supply good scaffolding for the student. Yet if one 
ultimately hopes that discovery will be the main purpose of a student’s life, whether 
for self-realization or for collective enrichment, it is clear that the student should not 
just learn to build scaffolds.

We now find ourselves in an age when the amount of available knowledge far 
exceeds our capabilities for codification. The imbalance is such that we must specu-
late on whether the concept of restricted alphabetization based on the re-presenta-
tion of known things may be an unforgivable anachronism. We may have arrived at a 
point where we need an education that goes far beyond all this: one that first makes 
the subject aware of the personal need for literacy and then identifies the coding 
systems already in use, so that they may be used as a reference; one that proceeds to 
activate translation processes as a primary tool for entering new codes; one that, from 
the very beginning, fosters the ability to reorder knowledge, to make unexpected con-
nections that present rather than re-present. In other words, we need a pedagogy that 
includes speculation, analysis, and subversion of conventions, one that addresses 
literacy in the same way any good art education addresses art. This means putting 
literacy into the context of art. By forcing art to focus on these things, in turn, the art 
empire itself will also be enriched.

Alfabe öğrenimi bir talim konusu olarak mı ele alınacaktır yoksa keşfetmek için bir 
araç olarak mı? 

Soru çok şematik gelebilir. Sanatta, salt keşif amatörleşmeye götürürken salt 
alıştırma/talim boş profesyonelleşmeye yol açar – iyi biçimde hazırlanma en sonunda 
bu ikisi arasında dengeyi sağlama peşindedir. Soru hangi etkinliğin dışarıda bırakıla-
cağıyla değil, hangisinin diğerini şekillendireceğiyle ilgilidir. Alıştırma/talim taraftarı 
olanlar, sıklıkla bunu öğrenci için iyi bir yapı iskelesi sağlama ihtiyacıyla savunurlar. 
Ancak, eğer keşfin en nihayetinde bir öğrencinin hayatının ana amacı olması – ister 
kendini gerçekleştirme ister kolektif iyileştirme için olsun - ümit ediliyorsa, öğrencinin 
sadece yapı iskeleleri inşa etmeyi öğrenmekle yetinmemesi gerektiği açıktır. 

Şimdi ulaşılabilir bilgi miktarının bizim kodlama becerilerimizin çok ötesinde 
olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dengesizlik, bilinen şeylerin yeniden-sunumuna, tem-
siline dayalı dar alfabe öğrenimi kavramının affedilmez bir zaman uyumsuzluğu 
olabileceği hakkında düşünmemizi gerektirecek boyutlarda. Bütün bunların ötesine 
geçen bir eğitime ihtiyaç duyduğumuz noktaya gelmiş olabiliriz: ilk önce öznenin 
kişisel okuryazarlık ihtiyacının farkına varmasını sağlayan, sonra da referans olarak 
kullanılabilmesi amacıyla kullanımda olan kodlama sistemlerini tespit eden; yeni 
kodlar girmek için önemli bir araç olarak tercüme süreçlerini etkinleştirmeye girişen; 
en başından itibaren, yeniden-sunan/temsil eden değil beklenmedik bağlantılar 
kurmak üzere bilgiyi yeniden düzenleme becerisini teşvik eden bir eğitim. Diğer bir 
deyişle, spekülatif düşünceyi, analizi ve geçerli kuralların alt üst edilmesini içe-
ren, okuryazarlığa iyi bir sanat eğitiminin sanatı ele alış biçimi gibi yaklaşacak bir 
pedagojiye ihtiyacımız var. Bu okuryazarlığı sanat bağlamına yerleştirmek anlamına 
gelir. Sanatı bu konulara odaklanmaya itmek, sanat imparatorluğunun kendisinin de 
zenginleşmesine yarayacaktır.  
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(EXTENDED) FOOTNOTES ON EDUCATION
EĞİTİM ÜZERİNE (GENİŞLETİLMİŞ) DİPNOTLAR

Florian Schneider

What follows is a series of loose considerations and fragmented thoughts relating to 
debates that have emerged over the past few years around the topic of education. On 
a rather abstract level, they are intended to reference discussions and struggles pres-
ently taking place in other fields; in another, more concrete sense, they might be of 
preliminary use in developing criteria for practical interventions in a situation widely 
perceived to be in crisis. 

1. LEARNING 
We learn nothing from those who say: “Do as I do.” Our only teachers are those who 
tell us to “do with me,” and are able to emit signs to be developed in heterogeneity 
rather than propose gestures for us to reproduce. 1 

In the preface to his first, seminal work Difference and Repetition, Gilles Deleuze 
articulates the challenges of pedagogy in a vivid, precise fashion. Deleuze claims 
that everything that teaches us something emits signs, and every act of learn-
ing is an interpretation of these signs or hieroglyphs. Using the example of learn-
ing how to swim, he points out that in practice we manage to deal with the chal-
lenge of keeping afloat only by grasping certain movements as signs. It is pointless 
to imitate the movements of the swimming instructor without understanding them 
as signs one has to decode and recompose in one’s own struggle with the water.  
 
 

Bu metin son bir kaç yıl içinde eğitim konusunda ortaya konmuş tartışmalara dair 
bir dizi serbest düşüncenin bir araya getirilmesiyle oluştu. Günümüzde diğer saha-
larda gerçekleşmekte olan tartışma ve mücadeleleri soyut sayılabilecek bir düz-
lemde referans alıyor kendine; daha somut anlamda ise, pek çok kişi tarafından kriz 
olarak algılanan bir duruma yapılacak pratik müdahaleler için kriterler belirlenme-
sine yönelik bir taslak işlevi olarak da görmek mümkün bu metni. 

1. ÖĞRENMEK
“Benim yaptığım gibi yap” diyenlerden hiçbir şey öğrenmeyiz. Bize öğretmenlik 
yapabilecek olanlar sadece “benimle birlikte yap” diyenlerdir, bize yeniden-üre-
tilecek jestler önermek yerine heterojenlik içinde geliştirilecek işaretleri etrafla-
rına yayabilenlerdir. 1  

Gilles Deleuze, en önemli yapıtlarından biri olan Fark ve Yineleme’nin önsözünde 
pedagojinin barındırdığı sorunları canlı ve net bir şekilde ortaya koyar. Deleuze bize 
bir şey öğreten her şeyin işaretler yaydığını ve her bir öğrenme ediminin bu işaret 
ve hiyerogliflerin birer yorumuna karşılık geldiğini söyler. Yüzmenin öğrenilmesi 
örneğine başvurarak, pratikte suyun üstünde kalma zorluğunun üstesinden ancak 
işaret niteliğindeki bazı hareketleri kavrayarak gelebildiğimize dikkat çeker. Yüzme 
öğretmeninin hareketlerini, şifresi çözülecek işaretler olarak algılamaksızın,  
bunları suyla girişilen mücadele içinde yeniden düzenlemeksizin taklit etmeye çalış-
mak manasızdır. 

Bunlara dikkat ederek gerçekleştirilecek bir yineleme edimi Aynı’nın yinele-
mesi değildir artık, “farkı içerir –bir dalgadan, bir jestten diğerine; ve böylelikle bu 
farkı oluşmuş olan yineleme alanı boyunca yanında taşır.” 2 Böylesi bir öğretim ve 
öğrenim yaklaşımının potansiyeli büyüktür: öğrenme kavramı, bağdaştırılageldiği 
bilginin mülkiyeti anlayışından koparıldığı anda, fark aidiyetten, yineleme yeniden-
üretimden (ya da direniş temsilden) özgürleştirildiğinde, eğitim konusundaki güncel 



Such repetition is no longer that of the Same, “but 
involves difference – from one wave and one gesture to 
another, and carries that difference through the repeti-
tive space thereby constituted.” 2 The potential of such 
an approach to teaching and learning is huge: as soon 
as a notion of learning is decoupled from the posses-
sion of knowledge, as soon as difference is liberated 
from identity, repetition from reproduction (or resist-
ance from representation), we may encounter what is at 
stake in today’s debate about education.

Rather than simply lament the decline of public 
institutions, the ongoing privatization of knowledge, 
and the resulting precariousness of access to educa-
tion, we should challenge ourselves to learn how to 
respond to the current situation without drowning in it. 

The discovery of possible points of resistance to 
these oncoming waves of privatization, appropriation, 
and commodification of knowledge has become urgent. 

The system of public education is threatened by a 
crisis with multiple sources, a crisis that exceeds the 
limits of our imagination and is essentially beyond 
measure since what is put into question is the very 
idea of measurement and commensurability as such. It 
is a crisis of property, which has become increasingly 

“imaginary” in the sense that one can no longer be sure 
of whether or not it is real. 

In an age of cognitive capitalism, however, the crisis 
presents itself with the very same rhetoric of quanti-
tative measurement that was so recently implicated in 
the near-collapse of the financial system. Certain risks 
present themselves as perfectly measurable as long as 
they are systematically obscured; their impact becomes 
noticeable only when it is too late. 

The problem is not just that of the inherent difficulty 
of assessing how critical the situation is, it is that we 
have reached an impasse, a failure to generate counter-
concepts that could characterize a different proposal, 
an alternative to the existing order. We are faced with a 
systemic crisis of the imagination. 

How can we envision, design, develop, and enjoy 
environments in which one learns “with” someone 
else instead of “from” or “about” others, as Deleuze 
suggested? How can we invent, create, and compose 

“spaces of encounter with signs” in which distinctive 
points “renew themselves in each other, and repeti-
tion takes shape while disguising itself?” 3 What would 
make these spaces different to the ones we have been 
forced to experience in the past?

2. EXODUS 
The emergence of the modern educational system in the 
Western world was characterized by public institutions 
aimed at regulating the movements of both individuals 
and the collective social body in order to produce well-
disciplined, coherent subjects on a mass scale. 

Through a system of spatial control, the reproduc-
tion of gestures was drilled over and over again; the 
disciples’ proper internalization of these movements 
became the ruling principle of the passage from one 
disciplinary regime to the next. There was not a great 

tartışmalarda ele alınan konularla yüzleşebiliriz.
Kamusal kurumların geri çekiliyor olmasına,  

bilginin özelleştirilmesine ve eğitime erişimin istik-
rarsızlaştırılmasına ağıtlar düzmek yerine, mevcut 
duruma –içine gömülmeksizin- nasıl tepki verilebile-
ceğini kendi başımıza öğrenmeye girişmeliyiz. 

Bilginin özelleştirilmesi, temellüğü ve metalaştırıl-
ması yönünde esen rüzgarlara karşı olası direniş  
noktalarının keşfi giderek daha acil bir zorunluluk 
haline gelmiş durumda. 
Kamusal eğitim sistemi farklı kaynaklardan beslenen 
bir krizin tehdidi altında; öylesine bir kriz ki bu düşle-
mimizin sınırlarının ve temelde herhangi bir ölçütün 
ötesine taşmakta, çünkü sorgulanmakta olan şey ölçü 
ve ölçülebilirlik fikrinin kendisi. Gerçek olup olmadı-
ğına emin olamayışımız bağlamında giderek “düşlem-
sel” hale gelmiş olan bir mülkiyet krizidir bu. 

Ne var ki bilişsel kapitalizm çağında kriz, finansal 
sistemin yakın geçmişteki çöküşünde de karşımıza 
çıkan niceliksel ölçümün retoriği içinde sunar kendi-
sini. Belirli riskler, sistematik olarak örtbas edildikleri 
sürece, kendilerini kusursuz biçimde ölçülebilir olarak 
sunarlar; etkilerinin farkına ancak çok geç kalındığı bir 
anda varılabilir. 

Sorun sadece durumun ne kadar kritik olduğunu 
öngörebilmek konusunda değildir; bir çıkmaza sürük-
lenmiş olduğumuzla, farklı bir öneriye, mevcut düzene 
yönelik bir alternatife şekil verebilecek karşı-kavram-
ların üretiminde yaşanan başarasızlıkla da alâkalıdır. 
Düşleme dair sistematik bir krizle karşı karşıyayız.

İnsanın başka insanlardan ya da başka insanlar ya 
da şeyler üzerine bir şeyler öğrenmesi yerine Deleu-üzerine bir şeyler öğrenmesi yerine Deleu- bir şeyler öğrenmesi yerine Deleu-
ze’ün önerdiği gibi başka birisiyle birlikte bir şeyler 
öğrendiği ortamları nasıl tahayyül eder, tasarlar, geliş-
tiririz ve bunlardan nasıl keyif alırız? Belirli noktaların 
“kendilerini birbirleri bünyesinde yenileyebildikleri ve 
yinelemenin başka bir kılık altında biçim kazandığı … 
işaretler ile karşılaşma mekânları”nı 3 nasıl icat edebili-
riz, yaratabiliriz ve biraraya getirebiliriz? Bu tür mekân-
ları geçmişte deneyimlemek zorunda bırakıldığımız 
mekânlardan ayrıştıran şey ne olabilir?

2. TOPLUCA ÇIKIŞ
Batı’da modern eğitim sisteminin ortaya çıkışını hazır-
layan temel olgu kitlesel ölçekte disipline edilmiş 
tutarlı özneler üretmek amacıyla hem bireyleri hem de 
kolektif toplumsal gövdeyi regüle etmeyi amaçlayan 
kamusal kurumların üstlendiği rol olmuştu.

Mekânsal bir denetim sistemi aracılığıyla jest-
lerin yeniden üretimi sürekli olarak talim edildi; bu 
hareketlerin sisteme bağlı olanlar tarafından düzgün 
bir biçimde içselleştirilmesi, bir disipliner rejimden 
diğerine geçilmesi sürecinde ana ilkelerden biri haline 
geldi. Disiplinin herhangi bir şekilde reddedilmesinin 
bir kurumdan dışlanılmak ve bir diğerine sevk olun-
mak anlamına geleceği öğrenilmiş oldu. 

Bilgi gövdelerinin “disiplin” sözcüğüyle tanımlan-
ması şaşırtıcı olmamalı. Disipliner kurumlar eğitimi, 
mevcut düzeni ve iktidar dağılımını bitimsiz bir döngü 
halinde tasdik eden bir özneleştirme süreci olarak 
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deal to learn besides the fact that any kind of refusal of 
the discipline would lead to exclusion from one institu-
tion and referral to another. 

It comes as no surprise that bodies of knowledge 
have been called “the disciplines.” The disciplinary 
institutions have organized education as a process of 
subjectivation that reaffirms the existing order and dis-
tribution of power in an endless loop. From the moment 
Nietzsche realized that, for the first time in history, 
knowledge “wants to be more than a mere means,” 
education has appeared as the arena of an inescapably 
circular relationship between the ways in which power 
can “produce knowledge, multiply discourse, induce 
pleasure, and generate power.” 4

At a certain moment such circularity became uncom-
fortable. In the course of the 1980s, in both Western and 
Eastern Europe, an exodus took place: large segments 
of a generation who would normally have formed the 
next progressive intellectual elite refused to partici-
pate in the system of higher education in universities 
and academies. Unlike previous generations – espe-
cially those associated with the protest year 1968 – this 
generation did not consider the academic field (with its 
specific capacity to forgive the sins of one’s youth) as 
a semi-public arena or training ground for social strug-
gles or radical political agendas. 

Those who realized that it had become pointless 
to reproduce the gestures of their masters did not only 
understand that there was nothing left to learn from, 
within, or against the institutions; they decided to take 
an interest in precisely the disciplining character of 
those institutions, the confinement of knowledge and 
subjectivities, the exclusion of differing and deviant 
forms of knowledge production. 

As a result, learning could suddenly take place any-
where: in the streets, in bars or clubs, in self-organized 
seminars, in the office spaces of so-called social move-
ments, in soccer stadiums, through subcultural fanzines, 
in squatted houses or even science shops (“Wissen-
schaftsläden” as they were called in German). 

At the same time, the topic of learning became 
increasingly popular, addressing everyday practices of 
resistance which, back then, were ignored by the tra-
ditional system and entered the academy only after a 
significant delay – like poststructuralist French theory, 
cultural studies, or postcolonial theory. There was a 
plethora of unexpected places where one could learn 
anything and everything, at least until the mass exodus 
from the educational institutions caused those institu-
tions to discover a new territory: the network.

3. THE EDUCATION OF A SELF 
Today’s crisis of the educational system, with all its 
consequent phenomena, can also be understood as a 
result of the refusal to be subjugated by the command 
of an educational system that represents the fading 
paradigm of industrial capitalism. Many of those who 
made careers have managed to inject the knowledge 
they accumulated in subcultures and social move-
ments of the late 1970s and 1980s directly into the 

örgütlemiş durumda. Nietzsche’nin bilginin “basit 
bir araçtan daha fazlası olmayı arzuladığı”nı tarihte 
ilk defa farketmiş olmasından itibaren eğitim, iktida-
rın “bilgi oluşturabildiği, söylemi çoğaltabildiği, haz 
verebildiği ve erk üretebildiği” yöntemlerin kaçınılmaz 
bir döngüsellik içinde birbirleriyle ilişkilendikleri bir 
mücade alanı halini almıştır. 4

Belli bir noktada bu döngüsellik rahatsız edici bir 
boyut kazandı. Seksenli yıllar boyunca Batı ve Doğu 
Avrupa’da toplu bir çıkış gerçekleşmişti: belli bir kuşa-
ğın bir sonraki ilerici entelektüel seçkinleri oluşturması 
beklenen büyük bölümü üniversite ve akademilerdeki 
yüksek eğitim sistemine katılmayı reddettiler. Ken-
disinden önce gelen kuşakların – özellikle proteso 
hareketlerinin yoğunlaştığı 1968 yılı ile özdeşleştirilen 
kuşağın - tersine bu kuşak, (insanın gençliğinde işle-
diği günahları affettirme kapasitesine sahip) akademik 
alanı yarı-kamusal bir mücadele alanı olarak ya da 
toplumsal mücadelelerin, radikal siyaset gündeminin 
idman sahası olarak algılama yoluna gitmedi.

Efendi konumundakilerin jestlerini yeniden üretme-
nin manasızlaştığını farkedenler için kurumlardan ya 
da kurumlara karşı öğrenilecek hiçbir şey kalmamıştı; 
onlar tam da bu kurumların disipline edici karakteri, 
bilgi ve öznellikler üzerinde uygulanan kısıtlamalar ve 
bilgi üretimini farklılaştıran ve çeşitlendiren biçimlerin 
dışlanması gibi konular üzerine eğilmeyi tercih ettiler.

Sonuç olarak, öğrenme bir anda her yerde gerçek-
leşebilecek bir edim haline geldi: sokaklarda, barlarda, 
kulüplerde, kendinden örgütlenen seminerlerde, top-
lumsal hareket olarak adlandırılan oluşumların çalışma 
odalarında, futbol tribünlerinde, altkültürel fanzinler 
aracılığıyla, işgal evlerinde ya da (Almanca ‘Wissensc-
haftsläden’ olarak adlandırılan) bilim dükkânlarında…

Aynı zamanda öğrenme konusu giderek popüler 
hale geldi; bir zamanlar geleneksel sistem tarafın-
dan göz ardı edilmiş, akademik ortama da önemli 
bir gecikme sonrasında (yapısalcılık-sonrası Fran-
sız kuramı, kültürel araştırmalar ve sömürge-sonrası 
kuram aracılığıyla) girebilmiş direnişe dair gündelik 
pratikler gündeme geldi. Her tür şeyin öğrenilebile-
ceği beklenmedik nitelikte pek çok mekân vardı artık 
ortada. Eğitsel kurumların toplu biçimde terk edilme-
sinin ardından bu kurumlar yeni bir sahanın ortaya 
çıktığının da farkına varmıştı: ağ-örgü [network].

3. BİR BENLİĞİN EĞİTİMİ
Sanayi kapitalizminin sönmekte olan paradigma-
sını temsil eden eğitim sisteminin günümüzdeki 
krizi ve buna bağlı olarak yaşanan olaylar, bu eğitim 
sisteminin egemenliğinin kırılmaya başlanmasının 
bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Kariyer 
yapan pek çok insan yetmişli yılların sonunda ve 
seksenlerde altkültürel ortamlarda ve toplumsal 
hareketlerde edindikleri bilgiyi reklâm ajanslarında, 
bağımsız mikro-girişimlerde, kooperatif ağlarda 
ya da ekolojik ağörgülerin ve çeşitli toplumsal 
hareketlerin yerleşiklik kazanmasının ardından pıtrak 
gibi çoğalan yeni siyasi kümelenmelerinde gayri-
maddi üretimin ilk dalgasına ait girişimci deneylere 



doğrudan zerketmeyi becerebilenlerden çıkmıştı.
Dijital teknolojilerin ve denetim dışına çıkan ağör-

gülerin ilerleme kaydetmesiyle birlikte uzun zamandır 
askıda duran kurumların çözülmesi ve düzensizleş-
tirilmesi süreci –bugünden bakıldığında geri dönüşü 
olmayacak biçimde- tetiklenmiş oldu. Bu süreç 
ölümcül bir vaad üzerine temellenmişti: kendinden 
örgütlü ve kullanılan medyumun dışında herhangi bir 
dolayımdan bağımsız bir biçimde bilgiye erişim.

Böylelikle kamusal kurumların bilgi üretimi üzerin-
deki devlet tarafından onanmış tekeli giderek işlevini 
yitirdi; varlıkları anlamsız hale geldi –ya da en azından 
kendi işleyişlerinin sorgulanmasına sebep olacak her 
tür güncelleme girişimine direnir duruma düştüler.

Bunun yanında kamusal kurumların ölümü Deleu-
ze’ün çok önceden öngördüğü gibi eğitimin bir ticari 
girişim haline sokulması için elverişli zeminin oluş-
masıyla sonuçlandı:

Disipliner toplumlarda her zaman için en baştan, 
yeniden başlamak zorundaydın (okuldan askeri 
kamplara, oradan da fabrikaya); denetim toplum-
larında ise hiçbir şeyi bitiremiyorsun… okul yerini 
sürekli-eğitime, sınavlar da sürekli-değerlendirmeye 
bırakmış durumda. 5

Kendinden idare olunan eğitim ansızın karikatürüyle 
karşı karşıya buldu kendini: sürekli olarak bir yeni-
den-müzakereye ve pazarlığa tabi olmuş bir benliğin 
eğitimi… Akademik notlandırma sistemine atfedilen 
katılığın yerini şirket sertifikalarından stajyerlik bel-
gelerine uzanan enformel ve kişiye özel bir kodlama 
aldı. Her şeyin ötesinde, bu kodlar sadece insanın 
kendisinden ve kendini değerlendirmekten sorumlu 
olduğuna işaret etmekle kalmıyor aynı zamanda 
kendini sınamanın bitimsiz sürecini de bir amaca 
dönüştürüyor.

Öğrenme özelleştirilmiş bir yoğunlaşma alanı 
haline gelir gelmez, kendini-eğitme ihtiyacının 
öncelikli hedefi (disiplini mekânsal bir denetim 
sistemi dahilinde uygulamak yerine) benliğin sürekli 
biçimde ulaşılabilir olduğunu gerçek zamanda 
görünür kılmaya ve canladırmaya meyleder. “Benliği” 
sürekli olarak ifa etmek gerekli hale gelir: efendinin 
jestlerini yeniden üreten bir ayna-imgesi olarak 
değil de; doyumsuz her yerde varolma talebini (ki 
denetim fikrini tam da olanaklı kılan şeydir bu) tatmin 
etmek için bitimsiz biçimde çoğaltılması gereken 
bir benliğin kendinden idare olunan profilleri ve 
canlandırılmış imgeleri olarak…

Eğitim araçlarının temellük edilmesinden ziyade 
kendini-eğitmeye dair kavramların günümüzde  
yaygınlaşıyor oluşu egemen olan toplumsal 
düşünce dahilindeki “benlik” yapılandırmalarına 
ilişkin büyük bir dönüşüme ve temel nitelikte bir 
karmaşaya işaret etmekte.

4. ENSTİTÜLER [KURUMLAR] VE EKSTİTÜLER
“Kendini-eğitme” bayrağı altında verimli bir denetim 
sisteminin uygulanması için gereksinen çaba, masraf 

entrepreneurial experiments of a first wave of immate-
rial production by advertisement agencies, independ-
ent micro-enterprises and their cooperative networks, 
or new political conglomerations that popped up with 
the establishment of ecological networks and other 
social movements. 

The advent of digital technologies and deregulated 
networks triggered a long-overdue process of dein-
stitutionalization and deregulation that from today’s 
standpoint appears to be irreversible. This process 
was based on a fatal promise: self-organized access to 
knowledge, independent of any further mediation other 
than that of the medium itself. 

Consequently, public institutions’ state-approved 
monopoly over the manufacturing of knowledge grad-
ually lost its function, its own existence rendered point-
less or at least resistant to any kind of upgrade that 
would run the risk of radically putting their own func-
tioning into question. 

But the demise of public institutions laid the ground-
work for turning education into a business, as Deleuze 
suspected early on: 

 
In disciplinary societies you were always starting all 
over again (as you went from school to barracks, from 
barracks to factory), while in control societies you never 
finish anything . . . school is replaced by continuing 
education and exams by continuous assessment. 5 

All of a sudden, self-managed education is confronted 
with its caricature: the education of a self, subject to 
constant renegotiation and trading. The alleged rigid-
ity of academic grading is replaced by all sorts of infor-
mal and proprietary codes ranging from corporate cer-
tificates to confirmations of internships. Above all, these 
codes stress the fact that one is not only responsible for 
oneself, for the evaluation of oneself, but also that the 
infinite process of self-examination is an end in itself. 

As soon as learning becomes an exclusively private 
concern, the primary goal of what is by then a required 
self-education is to demonstrate and perform the per-
manent availability of the self in real time rather than 
just perform discipline in a system of spatial control. It 
becomes necessary to continuously perform “selves”: 
not as mirror-images that reproduce the gestures of a 
master, but as self-managed profiles, animated images 
of a self that needs to be multiplied infinitely in order 
to satisfy the insatiable demand for omnipresence that 
renders possible the very idea of control. 

Rather than being a re-appropriation of the means 
of education, the current proliferation of concepts of 
self-education points to a major shift in and a funda-
mental confusion about configurations of the “self” in 
prevailing social thought.

4. INSTITUTIONS AND EKSTITUTIONS 
Under the banner of “self-education,” the effort, the 
costs, and the resources needed to perform an effi-
cient system of control are outsourced to the individual. 
Obviously, this goes along very well with the praise of 
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chivalries such as horizontalism, flat hierarchies, charity, 
and sharing. Teamwork and a flattering notion of “col-
laboration” have turned out to be key components of a 
renewed educational managerialism. 

In a society of control, the postulate of lifelong learn-
ing challenges traditional views of radical, emancipa-
tory pedagogy in both institutional and non-institu-
tional contexts. What was formerly known as “progres-
sive” may all of a sudden and without warning turn out 
to be repressive, or indeed, vice-versa. 

For this reason it is necessary to revaluate the con-
cepts of both institutions and their opponents: net-
worked environments, deinstitutionalized and dereg-
ulated spaces such as informal networks, free univer-
sities, open academies, squatted universities, night 
schools, or proto-academies. 

In-stitutions insist: basically they insist on the ine-
quality between those who know and those who do 
not know. But they also insist that the unequal who has 
become equal will himself then drive the system that 
produces inequality by reproducing the process of its 
diminution. Institutions are based on the concept of lim-
iting the transmission of knowledge, of managing the 
delay, of postponing equality indefinitely for the sake of 
infinite progress. 

Networked environments or what could be called 
“ekstitutions” are based on exactly the opposite princi-
ple: they promise to provide instant access to knowl-
edge. Ek-stitutions exist: their main purpose is to come 
into being. They exist outside the institutional frame-
work, and instead of infinite progress, they are based 
on a certain temporality. 

What characterizes ekstitutions is their absolute 
indifference towards inequalities, since it does not 
matter at all who possesses knowledge and who does 
not. One can instantly get to know what one needs to 
know, even if only for a limited amount of time or from 
distinct places. This is the formula of the ekstitution’s 
postulate of an equality that is essentially unfinished. 

The challenge that ekstitutions permanently face is 
the question of organizing, while in institutional con-
texts the challenge is, on the contrary, the question of 
unorganizing. How can they become ever more flexi-
ble, lean, dynamic, efficient, and innovative? In contrast, 
ekstitutions struggle with the task of bare survival. What 
rules may be necessary in order to render possible the 
mere existence of an ekstitution?

Like it or not, these rules need to establish an exclu-
sivity, something which is of vital importance; by its very 
nature, the institution has to be concerned with inclusion. 
It is supposed to be open to everybody who meets the 
standards set in advance, while in ekstitutions admis-
sion is subject to constant negotiation and renegotiation. 

The obscurity and nebulosity in accessing ekstitu-
tions from the outside relates, paradoxically, to their 
egalitarian ideology, once one reaches the inside. In 
institutions it is usually the other way around: no matter 
how difficult, they need to be generally accessible from 
the outside; inside, obscurity rules, barely concealed by 
hierarchies, formalities, representative procedures. 

 

ve kaynaklar bireylere havale edilmiş durumda. Tabii ki 
bunlar yataylık, yassı hiyerarşiler, hayırseverlik ve pay-
laşım gibi şövalyeliklere yönelik övgülerle birlikte iler-
liyor. Takım çalışması ve “işbirliği” gibi gönlü okşayan 
kavramlar yenilenmiş eğitsel idareciliğin anahtar unsu-
rularına dönüştürülmüş durumda. Denetim toplumu 
dahilinde ömür boyu öğrenim esası hem kurumsal ve 
hem de kurum-dışı bağlamlarda radikal ve özgürlükçü 
pedagojiye dair geleneksel görüşlere meydan okuyor. 
Daha önce “ilerici” olarak görülen şeyler ansızın geri-
cilik konumuna gelmiş durumda; aynı şeyi tersten de 
söylemek mümkün.
Bu nedenle kurum kavramını ve ona karşıt biçimde 
konumlandırılan bazı kavramları yeniden değerlendir-
meye tabi tutmak gerekiyor – enformel ağörgüler, özgür 
üniversiteler, açık akademiler, işgal edilmiş fakülteler, 
gece okulları ya da proto-akademiler gibi ağörgüleşti-
rilmiş ortamlar, kurumluktan çıkarılmış ve denetimsiz-
leştirilmiş mekânlar gibi…

En-stitüler yani kurumlar ısrar eder: bilenler ile 
bilmeyenler arasındaki eşitsizlik üzerine temellenir bu 
ısrar. Fakat eşit konuma yükselecek olan, eşitsizlik için-
deki kişinin kendini yine eşitsizlik üretecek olan sisteme 
entegre edebileceğine dair bir ısrarları da vardır. Ensti-
tüler bilgi aktarımının sınırlandırılması, idareli biçimde 
ertelenmesi ve eşitlenmenin bitimsiz bir ilerleme lehine 
sonsuza dek geciktirilmesi üzerinde temellenirler.

Ağörgüye girmiş ortamlar ya da ‘eks-stitüler’ olarak 
adlandırabileceğimiz oluşumlar tam tersi bir ilke üzerine 
temellenirler: bilgiye anında erişim vaadinde bulunurlar. 
Eks-titüler varoluşa sahiptir: ana amaçları varlık haline 
gelebilmektir. Kurumsal çerçevenin dışında var olurlar 
ve bitimsiz ilerleme süreci yerine belirli bir zamansallık 
üzerinden şekil alırlar.

Ekstitüleri karakterize eden nitelik eşitsizliklere dair 
mutlak ilgisizlikleridir çünkü bilginin kimin mülkiyetinde 
olduğu, kimin olmadığı konusu önemli değildir. Kişi, 
sınırlı bir süre içinde ya da belirli bazı yerlerde de olsa, 
öğrenme gereksinimi duyduğu şeye anında erişebilir. 
Ekstitülerin temelde finalize edilmemiş olan bir eşitlik 
durumu üzerine kurulu tezi bu şekildedir.

Eksititülerin sürekli olarak karşılaştığı sorun örgüt-
lenme meselesi iken enstitüler bağlamında sorun, 
aksine, örgütsüzleşememe meselesidir. Nasıl daha 
esnek, seri, dinamik, verimli ve yenilikçi hale gelebilirler, 
mesele budur. Ekstitülerde ise çıplak biçimde yaşamda 
kalma çabasıdır söz konusu olan. Bir ekstitünün varlı-
ğını mümkün kılmak için gerekli olan kurallar nelerdir?

Beğenelim ya da beğenmeyelim, bu kurallar yaşam-
sal öneme sahip bir şeyi, bir dışlamayı tesis etmeyi 
gerektirir; enstitünün de doğası gereği dahil etme 
konusuyla meşgul olması gerekir. Önceden yerleşti-
rilmiş standartları karşılayan herkese açık olmalıdır; 
diğer yandan ekstitülerde içeri girebilme sürekli olarak 
müzakere ve yeniden müzakereye tabidir. Ekstitülere 
dışarıdan erişimde yaşanan belirsizlik ve bulanıklık 
paradoksal biçimde bu yapıların eşitlikçi ideolojileriyle 
alâkalı. Enstitülerde genellikle tersi yaşanıyor: ne kadar 
zor olursa olsun, dışarıdan erişime genel anlamda açık 
olmaları gerekiyor; içerde ise hiyerarşiler, formaliteler 



Ekstitutions have usually appeared as alternatives to 
institutions, or at least they have emerged in that order. 
There are of course numerous examples of ekstitutions 
that have first evolved and then been swallowed up by 
institutions. The opposite direction is still hard to even 
imagine, since an institution would rather cease to exist 
than abandon the pretense of its own infinitude. 

It is crucial to acknowledge that institutions and 
ekstitutions cannot mix – there is no option of hybridity 
or of simultaneously being both, although this may very 
often be demanded by rather naïve third parties. 

Today it seems that institutions and ekstitutions cor-
respond to complementary rather than antagonistic 
modalities. What once appeared a challenge to the tra-
ditional educational framework, turns out in the current 
situation to be a correlate that compensates for the defi-
cits of institutional frameworks that are gradually losing 
their conceits. 

Probably the most underrated effect of the current 
crisis in education is a shift that has brought both institu-
tions and ekstitutions much closer together. The privati-
zation of learning has produced friction between these 
two different, once polarized, but now adjacent concepts. 

Border economies have emerged, allowing an 
increased variety of actors to smoothly switch from the 
mode of institutions to that of ekstitutions and back – 
seemingly without compromise. They actually profit 
from the sharp boundaries between institutional frame-
works and ekstitutional networks. 

At the same time, new coalitions appear: in the past 
few years, waves of protest have emerged against cuts 
in public education, the rise of tuition fees, and staff 
layoffs. Rather than original propositions or sharp con-
clusions, these movements demonstrate a new desire 
for alliances across the boundaries of groups that are 
reduced to clienteles once education becomes a busi-
ness. But there is also a manifest interest in what will 
appear beyond the institution and its diminishing privi-
leges: precarious labor, lifelong apprenticeship, perma-
nent self-monitoring and self-profiling, and so forth.

5. A NEW DIVISION OF LABOR?
 It is that friction zone, the wider or narrower grey area 
between institutions and ekstitutions, that matters 
strategically: here the fault lines of a new division of 
immaterial labor are currently taking shape. 

Under the regime of Fordism, highly skilled, white-
collar workers calculated the time necessary to perform 
a certain task on the assembly line, and low-skilled, 
blue-collar workers repeated the gestures invented 
by their masters. The idea behind such a division of 
labor is usually described as an increase in efficiency: 
the production process is broken down into a series 
of steps that do not require any knowledge about the 
overall process; the result being a dramatic deskilling 
of labor, which then had to be concerned only with a 
specific task. 

Costs were expected to decrease enormously with 
a systematic focus on precision, specialization, and, 
most importantly, the synchronization of the steps that 

ve temsil prosedürleri tarafından gizlenen bir belirsizlik 
hüküm sürüyor. 
Ekstitüler çoğunlukla enstitülere yani kurumlara karşı 
alternatifler olarak görünürlük kazandılar ya da en 
azından bu minvalde ortaya çıktılar. Tabii ki belirli 
bir evrim geçiren ve sonrasında kurumlar tarafından 
yutulan pek çok ekstitü örneği mevcut. Tersini tahayyül 
etmek ise halen oldukça zor çünkü enstitüler, kurumlar 
kendi bitimsizliklerine dair benimsedikleri rolü terket-
mek yerine tümüyle ortadan kalkmayı tercih ederler.

Enstitüler ve ekstitülerin birbirine karışamaya-
caklarını saptamak önemlidir –naif nitelikteki üçüncü 
şahıslar tarafından bu yönde sıklıkla talepler geliyor 
olsa da, melezlenmiş seçenekler ya da iki yapıyı birden 
barındırmak gibi bir durum mümkün değildir.

Bugün enstitüler ve ekstitüler birbiriyle çatı-
şık, antagonistik yapılar olmaktan ziyade birbirlerini 
tamamlar nitelikte gözükmektedirler. Bir zamanlar 
geneleksel eğitim çerçevesine meydan okuma gibi 
görünen şeyler günümüzün koşullarında giderek kibir-
lerini yitirmekte olan kurumsal çerçevelerin gediklerini 
kapatan bağıntılar konumuna gelmiştir.

Eğitimde yaşanan mevcut krizin en az dikkate 
alınan etkilerinden biri belki de enstitüleri ve ekstitü-
leri birbirine ciddi biçimde yaklaştıran dönüşümdür. 
Öğrenmenin özelleştirilmesi, bir zamanlar kutupsal bir 
karşıtlığa sahip olan ama bugün birbirlerine bitişmiş 
bu iki farklı kavramın arasında bir sürtünme yaratmış-
tır.  Pek çok aktöre, enstitü halinden ekstitülüğe, ora-
dan da geriye (ve görüntüde uzlaşım gereksinmeksi-
zin) rahatça geçebilme şansı tanıyan sınır ekonomileri 
çıkmıştır ortaya.

Aynı zamanda, yeni koalisyonlar belirir: son bir 
kaç yıl içinde, kamusal eğitime ayrılan kaynakların 
kesilmesine, okul harçlarının yükselmesine ve perso-
nel sayısının düşürülmesine karşı protesto dalgaları 
ortaya çıkmıştır. Özgün önermeler ve keskin sapta-
malar üretmek yerine bu hareketler, eğitimin bir tica-
ret sahasına dönüştürülmesi sonucunda kendilerini 
müşteri konumunda bulan topluluklara uzanan itti-
faklar kurmaya yönelik bir arzunun peşinden giderler. 
Ama kurumların ve kurumlara ait zayıflamakta olan 
ayrıcalıkların ötesinde neyin bizi beklediğine yönelik 
belirgin bir ilgi de mevcuttur: eğreti koşullara itilmiş 
emek, ömür boyu çıraklık, sürekli kendini gözlemleme 
ve tanıtma, vb. gibi…

5. YENI BIR İŞ BÖLÜMÜ MÜ?
Stratejik olarak önemli olan şey tam da bu sürtünme 
sahası, yani enstitüler ve ekstitüler arasındaki geniş 
ya da dar gri bölge: burada gayri-maddi emeğe ilişkin 
yeni bir bölünmenin fay hatları şekil kazanmakta.

Fordizm rejiminde kalifiye, beyaz-yakalı işçiler 
montaj bandı üzerinde gerçekleştirilecek belirli bir 
işi ifa etmek için gerekli süreyi hesaplamaktaydılar 
ve kalifiye olmayan, mavi yakalı işçiler ise efendileri 
tarafından icat edilmiş jestleri tekrarlamaktaydılar. 
Böylesi bir iş bölümünün arkasında yatan fikir, 
verimliliğin arttırımı olarak tanımlandı genellikle: 
üretim süreci, sürecin tümü hakkında bilgi sahibi 



56 | 57

olmayı gerektirmeyecek bir dizi aşama şeklinde 
parçalara ayrılmaktaydı; sonuçta tek bir iş ile ilgilen-
mek zorunda kalan emek dramatik biçimde nitelik ve 
beceri kaybına uğramaktaydı.

Hassas üretim, uzmanlaşma ve en önemlisi 
zaman ölçümleriyle üretim aşamalarının senkronize 
edilmesi ve başkalarının üretim performanslarıyla 
karşılaştırılabilir hale getirilmesi yönündeki siste-
matik çabalar aracılığıyla giderlerde ciddi düşüşler 
sağlanabilmesi umuluyordu. 

İlk bakışta uzmanlaşma, eşzamanlılaştırma, 
ölçülebilirlik gibi tümüyle benzer fikirlerin ve 
standartlaştırılmış kitlesel meta üretiminin mantığının, 
daha önce hiçbir şekilde içine sızamayacakları 
düşünülen bilgi üretimi sistemine dahil edilmesi 
çabalarının ’Bolonya Süreci’ adıyla eğitim alanında 
yaşanan güncel tartışmalardaki paradokslarından biri 
olduğu düşünülebilir.

Bu tür inisiyatiflerin, gruplar içinde yeniden orga-
nize edilmiş olan çalışanları tüm sorumluluğu almak 
ve emek performanslarını kendi denetimleri altında 
tutmak konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan 
„takım çalışması“ türündeki paradigmaların Fordist 
montaj bandı modelinin yerini almasından çok daha 
sonraki bir dönemde ortaya çıkmış olması ise daha  
da şaşırtıcıdır.

Maddi ve gayri-maddi üretime atfedilen öze-
llikler bugünlerde karşılıklı olarak yer değiştirmiş 
gibi görünüyor: hiçbir zaman metalaştırılamayacağı 
düşünülen bilgi, mülkiyetin en kaba biçimlerin-
den birine tabi, standartlaştırılmış bir metaya 
dönüştürülmekte; diğer yandan, sanayi ürünleri 
giderek müşterinin isteğine göre tekilleştirilebilir, 
çeşitlendirilmiş bir müşteri tabanının giderek incelen 
arzularını tatmin edebilir durumda.

Ama birbiri içine geçmiş bu süreçlerin çelişik gibi 
görünen yapısı teknik konuları aşan başka bir şeye, 
emeğin toplumsal dağılımına ilişkin daha büyük bir 
dönüşüme, el emeğiyle zihinsel emek arasındaki 
ayrımın tümden yeniden-formülasyonu ve kurulumuna 
işaret ediyor olabilir.

Frederick Taylor’un ‘bilimsel idare’ kuramındaki 
anahtar rolü üstlenen unsur, pahalı makinaların 
hakkını verebilmek üzere, işçilerin ürüne özgü 
geliştirdikleri her tür bilgiye el konulmasıydı. Sürem-
sel sekanslara ilişkin analizler yardımıyla idari birim-
ler daha önce mahrum kaldıkları bir birikimi, kali-
fiye konumdaki mavi yakalı işçilerin işverenleriyle 
paylaşmayı pek istemedikleri bilgileri temellük 
edebiliyorlardı. ‘Bilimsel idare’ el konan bu bilgiyi 
matematiksel olarak sistematize etme ve (parçalara 
ayrılmış işler için hesaplanmış zamanlama hedeflerini 
saptayan değişken ölçeğe dair matematiksel formül-
lere indirgeyerek) yabancılaştırılmış bilgi biçimleri 
olarak işçilere iade etme iddiasını taşıyordu.

İşçilerin somut deneyimlerinin temellük ediliyor 
ve mühendislik bilimi şeklinde soyutlanıyor olması 
el ve zihin emeklerinin belli bir şekilde birbirinden 
ayrılmasına zemin hazırlamaktaydı –ki bu ayrım bilime 
dair modern anlayışı biçimlendiren bir unsurdu.

had to be measured in time and compared against the 
output of others.

At first sight, it may appear as one of the paradoxes 
of the current debate about education that what is 
known as the “Bologna Process” attempts to introduce 
absolutely equivalent ideas of specialization, synchro-
nization, and commensurability into a system of knowl-
edge production that has traditionally been immune 
to the virtues of the standardized mass production of 
commodities. 

It is even more surprising that these initiatives 
have arisen long after the Fordist model of the assem-
bly line was surpassed by paradigms like “teamwork” 
that aim to encourage workers, reorganized in groups, 
to take overall responsibility and self-control their 
labor performance. 

Material and immaterial production seem to have 
swapped some of their attributes: once considered 
un-commodifiable, knowledge has been turned into 
a standardized commodity form subject to the rudest 
forms of propertization, while industrial products arrive 
in ever more customized and singularized forms, pleas-
ing the sophisticated desires of an increasingly differen-
tiated customer base. 

But the seemingly contradictory character of these 
intertwining processes may also indicate that there is 
another, greater shift taking place that concerns the 
social division of labor over and above the technical, 
perhaps indicating an entire reformulation and recon-
figuration of the separation between manual and intel-
lectual labor as such. 

The key element of Frederick Taylor’s “scientific 
management” was the expropriation from workers of 
any production-specific knowledge in order to make 
the best use of expensive machinery. Through an anal-
ysis of the relevant temporal sequences, the manage-
ment was able to appropriate the competence of which 
it was formerly deprived, knowledge that high-skilled 
blue-collar workers were reluctant to share with their 
employers. “Scientific management” claimed to math-
ematically systematize the expropriated knowledge and 
return it to the workers as alienated forms of knowledge 
reduced to mathematical formulas for “sliding scales” 
that calculated respective time targets for the frag-
mented work.

The appropriation of workers’ concrete experience 
and its abstraction as engineering science constituted a 
specific separation of manual and intellectual labor that 
seems constitutive for modern notions of science. 

If we understand the situation today as the passage 
from a formal subsumption of immaterial labor under the 
rules of capital towards a real subsumption of the same, 
the historical analogies to Taylor’s and Ford’s intensifi-
cation of the exploitation of the labor force are striking. 

In the context of increased attention to the creative 
industries, the very idea of a systematic measurability of 
practices that were supposed to be essentially beyond 
measure has had to be sought, developed, and enforced 
at the core of knowledge production – in universities, 
design schools, and art academies. Such measurability 



does not emerge naturally, it cannot be discovered or 
researched. It needs to be implemented through the 
appropriation of a knowledge that has until recently been 
alien to capital. 

At the end of the nineteenth century, the idea of 
measuring the labor power of a highly skilled proletar-
ian worker would probably have appeared as absurd as 
if one were to consider the immaterial work of a com-
puter programmer or professor at an art academy today. 
But as with the worker, capital will once again discard 
further ontological considerations and proceed to estab-
lish a system of temporal quantification for the sake of 
global exchangeability. The outcomes are foreseeable: a 
deskilling of the cognitive workforce through fragmen-
tation and its resynchronization under the command of 
creative capital, as well as the alienation of living knowl-
edge and its innovative potential. 

The current crisis of the global financial system is 
only accelerating this process of expropriating spe-
cific knowledge. Budget cuts in public institutions, 
the privatization of the educational system, the pre-
carization of (not only) immaterial work, and the 
excesses of imaginary property in general will create, 
on a wider scale, the experimental conditions for the 
technical elaboration of methods of measurement.  
Finally, late capitalism can only survive a few more 
decades by way of an unseen intensification of exploi-
tation in immaterial production. This would need to 
happen to at least the same extent as Fordism managed 
to reinvent itself against the growing self-confidence of 
proletarian workers.

6. THE VIRTUAL STUDIO 
Historically, the workers’ movement responded to the 
redesign of the factory as assembly line by reinvent-
ing the concept of the union. Rather than a lean and 
flexible militant network that had to struggle with per-
secution in the workplace and in political life (such as 
the “socialist laws” in the 1880s in Germany), the very 
idea of the union was redesigned as a hierarchical mass 
organization with a bureaucratic apparatus capable of 
accommodating the talented leaders of the movement, 
a majority of whom were not able to adapt to the chang-
ing conditions of a deskilled workplace. 

Today’s crisis may suggest a different response: in 
the tension between institutions and ekstitutions, new 
formats of organizing and unorganizing have to be 
invented, which – certainly not in the first place, but 
maybe in the long run – may lead to a reconceptualiza-
tion of the idea of the “union” as a tactical and strategic 
alliance of very heterogeneous actors. 

Neither self-institutionalization nor a further dereg-
ulation in networks remain as options. Instead, we need 
to ask how to reconnect actors who operate in a field 
characterized by an indispensable “nonalignment” 
towards both the privatization of knowledge as well as 
the fading power of public institutions. The outlines of 
such a project are beginning to show themselves, albeit 
still in very rudimentary forms; and of course they will be 
contested and subject to wild criticism from all parties 

Bugün içinde bulunduğumuz durumu gayri-maddi 
emeğin sermayenin kuralları içine biçimsel şekilde 
yerleştirilmesinden bütünsel şekilde yerleştirilmesine 
geçiş olarak algılarsak emek gücünün sömürüsünün 
Taylor ve Ford tarafından yoğunlaştırılmasına yapılan 
tarihsel analojiler daha bir anlam kazanır. 

Yaratıcı endüstrilere giderek daha yoğun biçimde 
ilgi gösterilmesi bağlamında, bir zamanlar ölçü 
kavramının dışında oldukları farzedilen pratiklerin 
sistematik biçimde ölçülebilirliği fikri tam da bilgi üre-
timinin kalbinde geliştirildi ve dolaşıma sokuldu –yani 
üniversitelerde, tasarım okullarında ve sanat akademi-
lerinde. Bu sürecin uygulamaya konması yakın zamana 
kadar sermayeye yabancı kalmış bir bilgi türünün 
temellük edilmesiyle mümkün olabilirdi.

On dokuzuncu yüzyılın sonunda nitelikli bir proleter 
işçinin iş gücünün ölçülmesi fikri muhtemelen saçma 
bir çaba olarak algılanırdı; tıpkı bugün bir bilgisa-
yar programcısının ya da sanat akademisindeki bir 
profesörün gayri-maddi çalışmasının ölçülmesinde 
olduğu gibi. Fakat işçiye ilişkin olarak, sermaye bir kez 
daha ontolojik düşünümleri bir kenara koymakta ve 
küresel ölçekte değiş tokuşu mümkün kılabilmek için 
geçici bir nitelleştirme sistemini geliştirmeye çabala-
makta. Sonuçları şimdiden öngörebilmek mümkün: 
bilişsel işgücünün çalışmanın parçalara ayrılması 
sonucunda nitelik ve yetenek kaybı yaşaması; ve 
bunun yanında, yaşayan bilginin ve onun yenilikçi 
potansiyelinin yabancılaşmaya maruz bırakılması.

Küresel finans sisteminin bugünkü krizi özgül bil-
giye el konulması sürecini hızlandırmakta. Kamusal 
kurumlarda bütçe kesintileri, gayri-maddi (ve diğer tür-
lerde) çalışmanın eğretileştirilmesi ve genel anlamda 
düşlemsel mülk aşırılıkları geniş çapta ölçüm yöntem-
lerinin teknik anlamda geliştirilmesine yönelik deneyci 
koşulları güçlendirecektir. 

Son olarak, geç kapitalizmin ömrünü birkaç onyıl 
daha uzatabilmesi için gayri-maddi üretim üzerin-
deki sömürüsünü daha önce görülmemiş bir şekilde 
yoğunlaştırması gerekiyor. Bu ancak, proleter işçilerin 
yükselen özgüvenine karşı Fordizmin kendini yeniden 
icat edebilmesi derecesinde mümkün olacaktır.

6. SANAL STÜDYO 
Tarihsel olarak işçi hareketi, fabrikanın montaj bandı 
olarak yeniden tasarlamasına yanıt olarak sendika 
kavramını yeniden tanımlamıştı. İş sahasında ve siya-
sal yaşamda zulme (mesela 1880’lerde Almanya’da 
yürürlükte olan ‘sosyalist kanunlar’da olduğu gibi) karşı 
mücadele etmek zorunda olan cılız ve esnek bir mili-
tan ağörgüden ziyade sendika fikrinin kendisi hareke-
tin yetenekli liderlerine yer verebilecek (ki bu isim-
lerin çoğu niteliksizleştirilen iş ortamı koşullarındaki 
değişikliklere adapte olamamışlardı) bir bürokratik 
aygıta sahip hiyerarşik bir kitle örgütü olarak baştan 
tasarlanmıştı.

Bugün yaşanan kriz ise başka tür bir yanıta işaret 
etmekte: enstitüler ve ekstitüler arasındaki geri-
limde yeni örgütlenme ve örgütsüzleşme biçimleri 
keşfedilmeli; bunlar ilk anda olmasa bile belki uzun 
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involved and not involved. Nevertheless, there is an 
urgent need to develop experimental formats for gen-
erating findings that bring forward a process of “self-
valorization” of knowledge that jumps across the pit-
falls of the contemporary self. 

Not as a conclusion, but rather as a very prelimi-
nary proposal, one of these formats thought to resist 
the sliding scales of neo-Taylorism in the creative 
industries could be entitled “virtual studio.” In the first 
instance, the studio has striking associations with both 
the workplace in creative industries and the permanent 
need for self-organized studies. 

A studio as such is configured as a working environ-
ment that is not confined to the individual but opens 
up to possible worlds, to a multitude of collaborations, 
in unforeseeable and unexpected ways. Such col-
laborations are not directed towards a notion of the 

“common”: distinguished by logistics or infrastructure, 
studios can be used for very different purposes and by 
very different occupants; or the same occupants can 
constantly reconfigure a studio according to changing 
goals and needs. 

A virtual studio is characterized by a setting that 
allows actors to switch their selves between varying 
coulisses, blue screens, and sceneries, actualizing 
experiences that are only virtually there. Everything is 
imaginary, but that does not lower the impact of what 
we perceive. On the contrary, it urges us to question and 
challenge the very notion of experience. 

At the same time, any form of studio acts as a learn-
ing space that is neither public nor private. While 
remaining open to a varying degree it enables a specific 
focus on problems that are unresolved and may not be 
resolved easily. At a minimum it allows us to rediscover 
a notion of learning that is productive rather than repro-
ductive, that is compositive rather than representational.

 But the virtual studio is more than just a place. It 
needs to be understood as a “time-space,” express-
ing the intrinsic connectedness of temporal and spatial 
relationships; very much like how in Mikhail Bakhtin’s 
theory of literature the chronotope was “the place where 
the knots of narrative are tied and untied,”6 the virtual 
studio is the place where organizing and unorganizing 
can happen simultaneously. It is a distinct point where 
time and space intersect and fuse, enabling a new 
engagement with reality. 

Precisely in the context of resisting the forces cur-
rently let loose to measure, compare, and commodify 
networked knowledge and render it susceptible to new 
forms of imaginary property, the virtual studio insists 
on the distinctiveness of a specific spatial arrangement 
that is not reproducible as such. 

Furthermore, this distinction is supported by the very 
notion of the “working” mode; it asserts the unfinished 
character of the studies undertaken, which culminates 
in an otherwise precluded appreciation for the aleatory 
essence of both working and studying.

 Ultimately, one may be able to rediscover in stu-
dio-like configurations a Deleuzian notion of learn-
ing “with” instead of “from” or “about.” Such a “with” 

erimde ‘sendika’ fikrinin son derece heterojen aktörler 
arasında taktiksel ve stratejik bir ittifak olarak yeniden 
kavramsallaştırılmasına kadar uzanabilir.

Ne kendini kurumsallaştırma tercihi, ne de 
ağörgülerde denetimsizleşme yönünde atılacak bir 
ileri adım mevcut durumda bir opsiyon olarak görü-
lebilir. Bunun yerine, bilginin özelleştirilmesi ve 
kamusal kurumların güçlerini yitirmelerine ilişkin 
olarak, ‘bağlantısızlık’la [nonalignment] tanımlanan 
bir sahada işleyen aktörlerin birbiriyle nasıl 
bağlantılandırılabileceğini sormamız gerekiyor.  
Bu tür bir projenin dışçizgileri henüz gelişmemiş 
biçimlerde de olsa kendilerini göstermeye başladı; ve 
tabii ki bunlara karşı çıkılacak ve konuyla ilgili ilgi-
siz pek çok taraftan vahşi eleştiriler gelecek. Yine 
de, bilginin güncel benliğin kurduğu tuzaklarından 
sıyrılabilecek şekilde bir ‘kendine değer katma’ 
süreci üretebilmesini mümkün kılmak üzere deneysel 
biçimlerin geliştirilmesi gerekliliği bütün aciliyetiyle 
karşımızda duruyor. 

Bir sonuç olarak değil de, hazırlık niteliğinde bir 
öneri olarak, yaratıcı sanayilerdeki yeni-Taylorcılığın 
değişken ölçeklerine direnebilecek formatlardan biri 
olarak „sanal stüdyo“ dan bahsedebiliriz. Bakıldığı 
zaman, stüdyo kavramı ile hem yaratıcı endüstriler-
deki çalışma ortamıyla hem de kendinden örgütlü 
araştırmalara duyulan sürekli ihtiyaç arasında çarpıcı 
benzeşmeler bulunmakta.

Stüdyo sadece bireyle sınırlanmayan, kapısını olası 
dünyalara, işbirliği çokluğuna daha önceden öngörü-
lemeyecek, beklemedik yollarla açılabilen bir çalışma 
ortamı olarak yapılandırılabilir. Bu tür işbirlikleri 
‘müştereklik’ [common] kavramına yönelmemekte: 
lojistik ya da altyapı aracılığıyla ayrışan atölyelerden 
çok farklı amaçlar için, çok farkı kullanıcılar fayda-
lanmakta; ya da aynı kullanıcılar farklılaşan amaç ve 
gereksinimler uyarınca atölyeyi sürekli olarak yeniden 
yapılandırabilmekte. 

Sanal stüdyo aktörlerin kendilerini farklı kulisler, 
mavi perdeler ve sahneler arasında gezdirmelerine, 
deneyimleri sadece sanal olarak gerçekleştirmelerine 
izin veren bir altzeminle tanımlanıyor. Burada her şey 
düşlemsel nitelikte ama algıladıklarımız üzerindeki 
etkiyi azaltmayan bir durum bu –tersine, bizi deneyim 
kavramının kendisini sorgulamaya ve tartışmaya da 
yönlendiriyor.

Aynı zamanda, bütün stüdyo biçimleri ne kamusal 
ne de özel nitelikte olan bir öğrenme mekânı ola-
rak işliyor. Değişen derecelerde açık olma özelliğini 
korurken, çözülememiş ya da kolayca çözülemeyecek 
sorunlara yoğunlaşmayı mümkün kılıyor. En azından 
çoğaltmaya değil üretime, temsili olana değil bileştirici 
olana yönelik bir öğrenim kavrayışı geliştirmemize 
yardımcı oluyor. 

Ama sanal stüdyo sadece bir yer olmanın öte-
sinde bir şey. Süremsel ve uzamsal ilişkinlerin içkin 
bağlantılılığını dışa vuran bir ‘zaman-mekân’ olarak 
algılanmalı; Mikhalin Bakhtin’in edebiyat kuramında 
kronotop kavramının ‘anlatının düğümlerinin atıldığı ve 
çözüldüğü yer’ olarak tanımlamasına benzer biçimde6 



sanal stüdyo da örgütlenmenin ve örgütsüzleşmenin 
eşzamanlı olarak gerçekleşebileceği yer konumunda. 
Zaman ve mekânın birbiri içine geçtiği, kaynadığı, ger-
çeklikle yeni bir bağıtlanmayı mümkün kılan farklı bir 
noktaya karşılık geliyor sanal stüdyo.

Ağörgüye dahil olmuş bilgiyi ölçmeye, karşılaştırı-
labilir kılmaya ve metalaştırmaya yönelik zincirlerinden 
boşanan dinamiklere karşı direnme bağlamında sanal 
atölye çoğaltılması mümkün olmayan özgül nitelikte 
bir mekânsal düzenlemenin farklılığında ısrar ediyor. 

Ayrıca bu ayrım stüdyo kavramında içerilen 
‘çalışma’ hali nosyonuyla destekleniyor; gerçekleştiri-
len etüdlerin [studio sözcüğüyle bağlantılı olarak study, 
ç.n.] tamama erdirilmemiş yapısının ve hem çalışma-
nın hem de etüd etmenin (başka ortamlarda göz ardı 
edilen) rastlantıya bağlı özünün altını çiziyor. 

Son olarak, stüdyo türündeki yapılandırmalarda 
‘birinden’ ya da ‘bir şey üzerine’ öğrenmek yerine 
biriyle ‘birlikte’ öğrenmeye yönelik Deleuzecü tanımla-
mayı yeniden keşfetmek mümkün. Bu tür bir ‘birlikte’lik 
halinin, çalışma ve öğrenmenin işbirliğine dayanan 
gerçek karakterini ortaya koyma kapasitesi mevcut. 
İşbirlikleri [collaborations] müşterek bir payda, zemin 
ya da amaç gibi önceden tanımlanmış her tür kavrama 
direnebilir çünkü bir diğer kavram olan kooperasyonu 
karakterize eden emeğin ve çalışmanın teknik biçimde 
bölünmesi özelliğine meydan okurlar.

Bu anlamda işbirlikleri, iş bölümü kavramını 
bugüne dek anlamlandırıldığının tersine, pratik bir 
şekilde değerlendirir ve gayri-maddi emeğe empoze 
edilen saçma ölçülebilirliğin akışını terse çevrir. Özü 
itibariyle ölçümün ötesinde olan şeylerin sonsuz-
küçüklüğü sadece işbirliğine dayanan ortamlarda 
kucaklanabilir. İşbirliğinin getirisi coşkundur, öngörü-
lemez ve her zaman için beklenmediktir. Bazen işler 
yolunda gitmez, hatta nahoş neticeler ortaya çıkabilir, 
ama şundan emin olunmalıdır: hesaplanamaz, düş-
lemlenmesi gerekir.

1. Gilles Deleuze, Difference and Repitition, Continuum, 1994; s. 23.
2. agy, s. 23.
3. agy, s. 23.
4. Friedrich Nietzsche, Şen Bilim, Say, 2005. Michel Foucault, Cinselliğin 
Tarihi, Ayrıntı, 2003
5. Gilles Deleuze, Müzakereler, Norgunk, 2006
6. Mikhail Bakhtin, ‘Romanda Zaman ve Kronotop Biçimleri’, The Dia-
logic Imagination, Michael Joughin (ed.), Columbia University Press, 
1995; s. 250.

1. Gilles Deleuze, Difference and Repetition, trans. Paul Patton 
(Continuum International Publishing Group, 1994), 23.
2. Ibid., 23.
3. Ibid., 23.
4. Friedrich Nietzsche, The Gay Science, trans. W. Kaufmann 
(New York: Vintage, 1974), 180. Michel Foucault, The History of 
Sexuality, Volume 1: An Introduction, trans. Robert Hurley (New 
York: Pantheon Books, 1978), 73.
5. Gilles Deleuze, Negotiations, trans. Martin Joughin 
(New York:Columbia University Press,1995), 179.
6. M. M. Bakhtin, “Forms of Time and Chronotope in the Novel,” 
in The Dialogic Imagination, ed. Michael Holquist, trans. Caryl 
Emerson and Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 
1981), 250.

reveals the truly collaborative character of working and 
learning. Collaborations resist any predefined notion 
of a common denominator, a common ground or a 
common goal, since they defy the technical division of 
labor that characterizes any form of cooperation in the 
last instance. 

In that respect, collaborations are a practical way of 
reading the division of labor against the grain, and may 
turn out to be a way of swimming against the current 
of an enforced and blatantly absurd measurability of 
immaterial labor. Only in collaborative environments 
is it possible to embrace the infinitesimality of what 
is essentially beyond measure. The outcome of a col-
laboration is rampant, unforeseeable, and always unex-
pected. Sometimes it may not turn out nicely, it may 
even be harsh, but one thing is for sure: it cannot be 
calculated becalculated, it has to be imagined.
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In the recently published New Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society, 
Genevieve Lloyd describes the meaning of education as situated between the two 
strands of the word’s Latin roots: education as ‘drawing out’ of qualities already inher-
ent in an individual; and, secondly, as a ‘leading forth’, which is understood as a form 
of guiding individuals into certain social context 1 In the first framework, education has 
an enabling role, that of helping individuals to realise and fully utilise potentials that 
are thought to be already inherent in them.The second framework situates education 
in a larger political field, mediating between the notion of individuality and the social 
body that an individual is always part of: ‘Thinking of education as a ‘drawing out’ of 
what is rightfully our own can encourage us to think of its benefits as ultimately an 
individual and private matter, while the ‘leading forth’ idea encourages concern with 
the more collective, social dimensions of the process.’ 2  Although describing discord-
ant meanings of education, these two concepts are not mutually exclusive. ‘Leading 
forth’ is also partly based on the idea of inherent qualities: ‘We can be “led forth” by 
having our inner qualities or characters “drawn out.”’ 3

INDIVIDUALITY AND SOCIAL PRACTICE
In the arena of art education, these two operations or goals are at the heart of a 
conflict that haunts numerous art schools in their quest for a contemporary learning 

DRAWING OUT & LEADING FORTH
ORTAYA ÇIKARMAK VE İLERİ GÖTÜRMEK

Julie Ault and Martin Beck

Yakın zamanda yayımlanan Yeni Anahtar Kelimeler: Kültür ve Toplumun Gözden 
Geçirilmiş Söz Varlığı’nda Genevieve Lloyd eğitimin anlamını, kelimenin Latince 
kökündeki * iki bileşen arasında konumlandırarak tanımlıyor: bir bireyde haliha-
zırda bulunan içsel özellikleri “ortaya çıkarmak” ve ikinci olarak da bireyleri belirli 
sosyal bağlamlar içine yönlendirmek, rehberlik etmek olarak anlaşılabilecek “ileri 
götürmek”. 1 Birinci çerçevede eğitimin, bireylerin halihazırda içlerinde taşıdıkları 
düşünülen potansiyellerinin farkına varmalarına ve bunun tamamını kullanmalarına 
yardımcı olacak şekilde, etkinleştirici bir rolü vardır. İkinci çerçeve ise eğitimi, birey-
sellik kavramı ve bireyin her zaman parçası olduğu sosyal yapı arasında gidip gele-
rek daha geniş bir politik alana yerleştirir: “Eğitimi hakkıyla bize ait olanın ‘ortaya 
çıkarılması’ olarak düşünmek, faydalarını tamamen bireysel ve özel bir mesele ola-
rak görmemize neden olabilir. Öte yandan ‘ileri götürmek’ fikri, sürecin daha kolektif 
ve sosyal boyutlarıyla da ilgilenmeyi teşvik eder.” 2 Eğitimin birbiriyle çelişen anlam-
larını tarif eder görünse de bu iki kavram birbirini dışlamazlar. Rehberlik etmek, bir 
ölçüde içsel özellikler fikrine dayanmaktadır: “İçimizdeki özellikler veya karakterleri-
miz ‘ortaya çıkarılarak’, ‘ileri götürülebiliriz’”. 3  

BIREYSELLIK VE SOSYAL PRATIK
Sanat eğitimi alanında bu iki işleyiş ya da amaç, çağdaş bir öğrenme ortamı yarat-
mak peşindeki bir çok sanat okulunu meşgul eden çelişkinin tam kalbinde yatmak-
tadır. Bu anlaşmazlığın felsefi, yapısal ve pratik sonuçları vardır. 

Öğrencilere bilginin yüklendiği bankacı yöntemi kullanan tahsil alanlarından 
farklı olarak sanat eğitimi çoğunlukla bireyin kendine ait özelliklerinin ifade edildiği, 
desteklendiği ve geliştirildiği – ya da ortaya çıkarıldığı – bir çeçeve olarak düşünül-
müştür. “Bireysellik”, “bağımsız düşünme” ve “özerklik” gibi terimler sanat yapma-
nın ısrarla öne çıkan nitelendirmeleri olagelmiştir. Bağımsız düşünce için uğraşmak 
bir çok açıdan üretken ve olumlu olsa da, gerçekte sanatsal üretim, belirli bağlamlar 
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Grossberg and Meaghan 
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environment. This conflict has philosophical, structural and practical consequences.
Distinct from fields of study that utilise the banking method whereby informa-

tion is deposited into students, art education has largely been conceived as a frame-
work within which inherent qualities of an individual are expressed, encouraged and 
developed—or, one might say, drawn out. Terms such as ‘individuality’, ‘freethinking’ 
and ‘autonomy’ remain persistent characterisations of art-making. While striving for 
independent thinking is in many ways productive and positive, in reality, artistic pro-
duction is both a social process and a cultural practice, embedded into particular 
histories and contexts.

Though contested, the art school prototype that holds individuality as its ideology 
is still widely in use. However, conceptions of art and artist as well as art education 
have variously transformed during the latter half of the twentieth century. Anti-dom-
ination movements have provided theoretical and practical frameworks for making 
non-hierarchical social structures, including educational ones. In this light, educa-
tion might be considered a contextual, dynamic, and social process, aiming at the 
ongoing development of critical consciousness for the purpose of engendering cul-
tural and social agency as guiding principles. Paolo Freire and bell hooks, among 
others, have theorised such empowering pedagogical processes.  4

MASTER AND APPRENTICE
The long-established model of art education is exemplified, both practically and ideo-
logically, by the master-apprentice relationship. In this set-up, students’ worthiness 
to study or gain admittance is measured according to demonstrated talent and the 
requisite wide-eyed near-religious belief in being an artist.

Once immersed into such programmes, disappointment and frustration can 
rapidly set in, while waiting for inspiration that does not come (where should it 
come from?) and while feeling powerless to practise in an accomplished manner. 
How could one prove that she is an artist? How to even know? Do the professors 
know, or do they more often than not simply assist students in feeling they are onto 
something. Perhaps the enterprise is one of mutual indulgence and reproduction? 
 

ve tarihler içine yerleşmiş hem bir sosyal süreç hem de bir kültürel pratiktir. 
Karşı çıkılan yönlerine rağmen, bireyselliği ideolojisi olarak benimsemiş sanat 

okulu prototipi hala oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ancak yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında, sanat eğitimi kadar sanat ve sanatçı kavramları da çeşitli 
değişimler geçirdi. Eğitimle ilgili olanları da kapsayacak şekilde, hiyerarşik olmayan 
sosyal yapıların ortaya çıkışında otorite (ya da tahakküm) karşıtı hareketler kuram-
sal ve pratik çerçeveler sundu. Bu açıdan bakıldığında eğitim, kültürel ve toplum-
sal eylemliliği yol gösterici prensip kılmak üzere eleştirel bilincin sürekli gelişimini 
amaçlayan bağlamsal, dinamik ve toplumsal bir süreç olarak kabul edilebilir. Paolo 
Freire ve bell hooks da bu tip güçlendirici pedagojik süreçleri kuramsallaştıranlar 
arasında yer almışlardır. 4 
 
USTA VE ÇIRAK
Sanat eğitiminin uzun süredir yerleşik modeli, hem pratik hem de ideolojik olarak 
usta-çırak ilişkisiyle açıklanır. Bu düzenlemeye göre, öğrencilerin çalışmaya ya da 
kabul edilmeye değer bulunup bulunmaması, sergiledikleri yetenekle ve mutlaka 
sanatçı olmaya duydukları saf, neredeyse dinsel inançla ölçülür. 

Bu gibi programların içine bir kez dahil olunduğunda, gelmeyen ilhamı (nereden 
gelecekti acaba?) beklerken ve sanatını yetkin biçimde icra edecek güçten yoksun his-
sederken hayal kırıklığı ve hüsran hızlı biçimde kendini gösterir. Kişi sanatçı olduğunu 
nasıl kanıtlayabilir? Hatta bunu nasıl bilebilir? Profesörler bilebilir mi, yoksa onlar daha 
çok öğrencilerin bir şeyler üzerinde oldukları hissine yardımcı olmakla mı yetirnirler? 
Belki de bu bir karşılıklı müsamaha ve yeniden üretme girişiminden ibarettir.

Kuzey Amerika’da 1960lar ve 1970lerde tasarlanmış ve reform ilanıyla eğitim-
sel yapıları demokratikleştirmeyi, sanat söylemini geleneğin ötesinde genişletmeyi 
amaçlayan sanat programları büyük ölçüde usta-çırak yapısının yeni versiyonlarına 
beklenmedik biçimde teslim oldular. Bir dizi misyon, özellik veya uzmanlık alanı 
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Surprisingly, North American art programmes designed in the 1960s and 1970s that 
proclaimed reform and sought to democratise educational structures and widen the 
discourse of art beyond tradition have largely succumbed to newer versions of the 
master-apprentice structure. Although a range of missions and specificities or areas 
of expertise are purported to define particular institutions and art departments, most 
prominent art schools function on a business model within which student recruitment 
is based (via their art careers) on the marquee appeal of teachers who promise new 
generations of viable careers on the horizon, once the school’s stamp of approval has 
been earned in the form of a Master of Fine Arts (MFA) degree. Such developments 
are symptomatic of American market culture wherein education is a commodity that 
costs money, sometimes a great deal of money, and is believed to translate into the 
potential to make a great deal of money.

While American art schools continue to up the financial ante and traffic in increas-
ingly raw marketing processes of selling education, many European art academies 
have been immersed in differently textured states of transition in recent years as con-
stituencies grapple with contemporizing institutional structures and integrating more 
recent modes and models into their curricula. One of the conflicts being played out in 
a number of central European art academies with long histories is the transition from 
the historical Meisterschule principle, a master-apprentice model, to a more topically 
oriented model of study with an emphasis on discourse and critical reflection.

TOPICALITY AND DISCURSIVITY
The concept of an art school structured along not just one, but a multitude of models, 
topics and discourses that are communicated in seminar, lecture and visiting artist 
formats as well as developed in independent work aims to address shifts in terms 
of what an art practice and, consequently, what an artist can be. The legacy of Con-
ceptual art and the emergence of new media also question the structuring of an 
art school along traditional artistic media or material such as painting, sculpture, 
ceramic, fibre, etc. An expansive model of art in contemporary circumstances might 
well encompass all potential forms, as well as including both analytic and creative 

kimi kurum ve sanat bölümlerini tanımlamak üzere ortaya atılmış olsa da en önde 
gelen sanat okulları, öğrenci çekmenin öğretmenlerin (sanat kariyerleri aracılığıyla) 
isimlerinin cazibesine dayandırıldığı, okulun onay damgasının Sanat Yüksek Lisans 
derecesi şeklinde elde edildiği takdirde yeni nesillere ufukta geçerli kariyerler vaad 
eden bir iş modeline göre çalışır. Bu tip gelişmeler, eğitimin paralı, kimi zaman çok 
pahalı bir meta olduğu ve büyük paralar kazanma potansiyeline dönüştürüleceğine 
inanılan Amerikan piyasa kültürünün belirtisi niteliğindedir. 

Amerikan sanat okulları fiyatlarını arttırmaya devam ederken ve eğitim satmak 
için daha yeni pazarlama stratejilerini kullanırken, son yıllarda birçok Avrupa sanat 
akademisi farklı özellikte geçiş durumları içindeler. Kurumsal yapılarını çağdaşlaş-
tırma ve müfredatlarına daha yeni usul ve modelleri enetgre etmekle uğraşıyorlar. 
Uzun geçmişlere sahip bir dizi orta Avrupa sanat akademisini meşgul eden çelişki-
lerden biri, tarihsel Meisterschule prensibinden – usta çırak modelinden – söyleme ve 
eleştirel düşünceye ağırlık veren, konu odaklı çalışma modeline geçiş meselesidir.  
 
KONU ODAKLILIK VE SÖYLEMSELLIK
Sadece tek bir modele göre değil, seminer, ders ve ziyaretçi sanatçı format-
larında aktarılabilecek birçok model, konu ve söylem etrafında yapılanmış bir 
sanat okulu kavramı, sanat pratiğinin ve dolayısıyla da sanatçının nasıl ve ne 
olabileceği hakkındaki değişimlere hitap etmeyi amaçlar. Kavramsal sanatın 
mirası ve yeni medyanın ortaya çıkışı da sanat okulunun resim, heykel, seramik, 
tekstil vb. geleneksel sanatsal malzeme ve teknikler çevresinde yapılandırılma-
sını sorgular. Günümüz koşullarında geniş bir sanat modelinde bütün potansi-
yel formlara yer bulunabileceği gibi, analitik ve yaratıcı düşünme biçimleri de 
kapsanabilir. Pratikler arasındaki, sanat yapıtı çeşitleri arasındaki, motivasyonlar 
ve amaçlar arasındaki farklılıklar sanat alanını canlı kılar ve bir olasılıklar sahası 
haline getirir. 



ways of thinking. The differences between practices, between kinds of artwork and 
between motivations and purposes are what make the art field vital and constitute 
it as an arena of possibilities.

Topicality and discursivity (formatted into a curriculum-based seminar and lecture 
configuration) are advocated as capable of transcending historic forms of organisa-
tion in favour of a structure based on interdisciplinarity and media diversity. In such 
a model, topics and critical discourses relevant to contemporary visual and cultural 
production would be foregrounded, investigated and developed. The teaching focus 
would largely shift from material techniques to intellectual tools in order to model 
artistic practice as an integration of analytical thinking and the translation of that 
thinking into manifestations independent of specific media. In its ideal form, a topi-
cally and discursively organised structure would be open-ended in terms of methodol-
ogy, continually evolving and negotiated as well as challenged by various processes of 
what has recently been termed ‘artistic research’—an open-form, but nevertheless rig-
orous, visual and intellectual investigation meant to result in artistic communication. 5
 
REGULATION
The currently much-discussed European ‘Bologna Process’ aims at synchronizing 
university education throughout western Europe for the purpose of furthering cul-
tural and scientific integration. It is meant to enable students to choose, change and 
combine their sites of education as they see fit. The formal structure underlying this 
exchange is founded on compatible bachelor’s, master’s and philosophical doctor-
ate degrees (BA, MA, PhD). 

Translated into the art academy, it would produce a curriculum-based path 
of study composed of seminars, lectures and independent study units led by 
various teachers.

The larger transformation is recognised by adversaries of the Meisterschule prin-
ciple as a historic possibility to do away with whatever remains of those structures 
and steer art education away from the master-apprentice model towards a poten-
tially more discursive one. Rather than studying with one professor for four or five 

Konu odaklılık ve söylemsellik (müfredat bazlı seminerler ve ders düzenine ayar-
lanmış haliyle), disiplinlerarasılık ve medya çeşitliliği üzerine temellenmiş bir yapı 
lehine tarihsel organizasyon şekillerini aşabilir göründüğünden savunulmaktadır. 
Böylesi bir modelde, çağdaş görsel ve kültürel üretimle alakalı konular ve eleştirel 
söylemler ön planda olacak, araştırılacak ve geliştirilecektir. Öğretim odağı, sanat-
sal partiği analitik düşünme ve bu düşüncenin özel bir medyaya bağlı olmaksızın 
çeşitli göstergelere tercüme edilmesinin entegrasyonu olarak şekillendirmek üzere, 
büyük ölçüde maddi tekniklerden düşünsel araçlara kayacaktır. İdeal biçiminde, 
konu odaklı ve söylemsel olarak düzenlenmiş bir yapı, metodoloji bakımından açık 
uçlu olmalı ve sürekli dönüşüp, müzakere edilmesinin yanında son zamanlarda 
‘sanatsal araştırma’ - açık bir form olmasına rağmen, sanatsal iletişimle sonuçlan-
ması amaçlanan titiz görsel ve düşünsel soruşturma 5 - adı verilen çeşitli süreçler 
tarafından sınanmalıdır. 
 
DÜZENLEME
Şu aralar sıklıkla tatışılan “Bologna Süreci” kültürel ve bilimsel entegrasyonu geliş-
tirmek amacıyla, batı Avrupa çapında üniversite eğitimini uyumlu hale getirmeyi 
hedeflemektedir. Öğrencilerin uygun gördükleri biçimde eğitim yerlerini seçme, 
değiştirme ve birleştirmelerini mümkün kılmak amaçlar arasındadır. Bu değişimin 
altında yatan formel yapı, bağdaşık lisans, lisans üstü ve doktora dereceleri (BA, 
MA, PhD) üzerine kurulmuştur. Sanat akademisine tercüme edildiğinde, seminerler, 
dersler ve çeşitli eğitmenlerce idare edilern bağımsız çalışma birimlerinden oluşan 
müfredat bazlı bir öğrenim rotası ortaya çıkaracaktır. 

Büyük çaplı bu dönüşüm Meisterschule prensibi karşıtları tarafından, eski 
yapıların tüm kalıntılarından kurtulmak ve sanat eğitimini usta-çırak modelinden 
uzaklaştırıp potansiyel olarak daha söylemsel olana yöneltmek için tarihi bir fırsat 
olarak görüldü. Tek bir profesörle/öğretim üyesiyle dört ya da beş yıl çalışmaktansa 
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Balkema ve Henk Slager, 
(Amsterdam: Lier en Boog, 2004).
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years—as is the case in the Meisterschule—students would experience working with 
different teachers and being exposed to a variety of methods and bodies of knowl-
edge. Moreover, they would be able to seamlessly integrate and combine specialty 
knowledge offered at different art academies and universities in Europe.

Not surprisingly, the application of the Bologna recommendations in art schools 
has repeatedly produced conflicts which tend to get rhetorically framed not only as 
a battle of epic proportions, but far too frequently in polarized terms too. For some 
this shift represents a foolhardy abandonment of standards and continuity as well as 
submitting art education to the waves of discursive fashions; for others it is a battle of 
the past versus the present and future, fought by the necessity to be competitive in the 
contemporary world as well as to rid the academy of what is often seen as a fossilized 
structure susceptible to nepotism and corruption. These battles cast choices in black 
and white terms of either self-reproducing formalisms or reflective open-endedness.

MODELLING
There is no doubt that such a process offers a genuine opportunity for reform since 
hardly ever is it possible to reframe the organisational structure of an entire academic 
institution in one grand sweep: idealistically speaking, a chance for utopia; pragmati-
cally speaking, a chance to rid a school of outmoded yet institutionalised characteristics.

What gets little play in the rhetorical outbursts marking the transformation is 
a closer look at the most immediate references for the Bologna synchronisation 
model—the Anglo-American university system. In the universitarian sub-genre of the 
art academy, one tends to encounter an innocent enthusiasm for a particular model 
of US-American art school. The art programmes at Columbia University in New York 
and the University of California in Los Angeles (UCLA), for example, have sometimes 
been singled out as inspiration for future development. Over the last few years, both 
schools have been the subject of newspaper and art press features and have been 
lauded as some of the most significant schools for art education today. Attention is 
being drawn to alumni success stories, the roster of art world celebrity on faculty, the 
fact that influential gallery owners prowl graduation shows and so forth. The tenor 

– Meisterschule modelinde olduğu gibi – öğrenciler farklı öğretmenlerle çalışma, 
çeşitli metodlar ve bilgi birikimleriyle karşılaşma deneyimini edinebileceklerdi. 
Bunun ötesinde, Avrupa’nın farklı sanat akademileri ve üniversiteleri tarafından 
sunulan uzmanlık bilgilerini sorunsuz şekilde birleştirip, entegre edebileceklerdi. 

Beklendiği üzere, Bologna tavsiyelerinin sanat okullarında uygulanması hala 
süre giden anlaşmazlıklara yol açtı. İhtilaflar sadece büyük boyutlarda bir muharebe 
olarak seyretmekte kalmıyor, sıklıkla da kutuplaşmış terimlere başvurulan retorikle 
çerçevelenme eğiliminde. Kimileri için bu geçiş, standartların ve devamlılığın gözü 
kapalı bir şekilde terk edilmesi ve sanat eğitiminin söylemsel tarzlara kaptırılmasını 
temsil ediyor. Diğerleri içinse geçmişe karşı şimdiki zamanın ve geleceğin savaşı; 
çağdaş dünyada rekabetçi olma gerekliliğinin yanında akademiyi adam kayırma 
ve yozlaşmaya açık fosilleşmiş yapıdan kurtarma amacı taşıyan bir mücadele. Bu 
savaşlar eldeki seçenekleri, ya kendini yeniden üreten biçimcilikler ya da düşünceye 
dayalı açık uçluluk olarak siyah beyaz bir karşıtlıkta belirliyorlar.

MODELLER
Böyle bir sürecin reform için gerçek bir fırsat sunduğu şüphesiz. Çünkü bir aka-
demik kurumun bütününün organizasyonel yapısını bir çırpıda yeniden şekillen-
dirmek aslında pek de mümkün görünmüyor. İdealist yaklaşımla ütopya için bir 
şans; pragmatik yaklaşımla bir okulu köhne fakat kurumsallaşmış özelliklerinden 
kurtarma şansı.  

Dönüşüm meselesine eşlik eden retorik çarpışmalar içinde daha yakından 
bakılması ihmal edilen nokta, Bologna uyum modeli için alınan en yakın referans-
lar – Anglo-Amerikan üniversite sistemi. Üniversite alt kategorisi olan sanat akade-
misinde, ABD-Amerikan sanat okulunun belirli bir modeline karşı duyulan masum 
bir hevesle karşılaşmak olasıdır. Örneğin, New York Columbia Üniversitesi ve Los 
Angeles California Üniversitesi (UCLA) sanat programları zaman zaman önemli esin 



is that today’s successful artists are groomed in these kinds of schools. Such media 
accounts do not, of course, deliver a discussion of educational principles or structures. 
That is, after all, not headline material. When European art academies are taking 
inspiration from such schools, it is nevertheless somewhat troubling that it generally 
seems to be accepted that an art school is a business whose products are profession-
alised artists who should practice their profession on a prominent stage. In the current 
neo-liberal cultural and economic climate, one might be able to sympathise with a 
fiscal argument about cost control in a university setting. But a problem lies in the 
confusion that arises if an educational institution’s success is measured in economic 
terms, and, specifically, the economics of the current mainstream mercantile art 
world. The educational question would be: Is a successful art student someone who 
is able to line up a number of gallery shows for graduation? Clearly it is problematic 
to define cultural agency only in market terms. What of someone whose work interro-
gates the ideological parameters and possibilities of cultural agency? Of course, these 
goals are not mutually exclusive, but they have a tendency to get in each other’s way.
 
REPRODUCTION
Curriculum requirements in art programmes such as the American ones cited above 
are often centred on one-to-one meetings with faculty and guests, taking place in 
school-provided individual studios. 6 Generous spatial working conditions are, no 
doubt, an asset for schools as well as students and, to a certain degree, important 
for a productive learning context. However, this kind of spatial and organisational 
premise implicitly posits a model of artistic practice in which an artist is someone 
who works, mostly alone, in a studio where every now and then a member of the 
faculty, visiting artist, critic or curator comes to discuss the work emerging in this 
situation. One aim of this spatial and social ritual is to simulate professional prac-
tice. Although offered, the students’ curricular obligation to take courses other than 
independent study meetings is minimal by comparison. Often it is simply left to 
the students to decide if their education consists mostly of individual studio prac-
tice cum meetings or if other intellectual and social engagement with significant 

kaynakları olarak öne çıkar. Son birkaç yıldır bu iki okul da gazetelerde ve sanat 
basınında konu olmuş ve günümüzde sanat eğitimi açısından en gözde okullar ola-
rak anılmıştır. Dikkatler, mezunların başarı öyküleri, sanat dünyasından ünlü isimleri 
içeren fakülte listeleri, etkili galeri sahiplerinin gizlice mezuniyet sergilerini geziyor 
olmaları vs. üzerine çekilmektedir. Bugünün başarılı sanatçılarının bu tip okullarda 
yetiştirildiği mesajı verilir. Tabii ki, bu gibi medya hikayeleri eğitimsel prensipler 
veya yapılar hakkında tartışmalara yer vermemektedir. Nihayetinde bu konular man-
şet malzemesi olamazlar. Avrupa sanat akademileri bu tip okullardan esinlenirken, 
genel olarak sanat okulunun, mesleklerini şöhretli sahnelerde icra edecek profesyo-
nelleşmiş sanatçılar üreten bir iş alanı olarak kabul edildiğini görmek oldukça rahat-
sız edici. Bugünün neoliberal kültürel ve ekonomik ikliminde, bir üniversite orta-
mında maaliyet kontrolüyle ilgili parasal bir argümana anlayışla yaklaşılabilir. Ancak, 
bir eğitim kurumunun başarısı ekonomik terimlerle, özellikle de günümüzün ana 
akım ticari sanat dünyası ekonomisiyle ölçüldüğünde ortaya çıkan karışıklık önemli 
problem kaynağıdır. Eğitimi ilgilendiren soru şu olmalıdır: Başarılı sanat öğrencisi, 
mezuniyeti için bir dizi galeri sergisi ayarlayabilen kişi midir? Kültürel edimi sadece 
piyasa terimleriyle tanımlama yaklaşımının sorunlu olduğu açıktır. Sanatsal işle-
rinde, kültürel edimin ideolojik parametrelerini ve olasılıklarını sorgulayan biri için 
ne denebilir? Bu amaçların birbirini tamamen dışladıkları tabii ki söylenemez ama 
birbirinin yolunu kesme eğilimleri de vardır.   

YENIDEN ÜRETIM
Yukarıda sözü edilen Amerikan örneklerine benzer sanat programlarının müfredat 
gereklilikleri genellikle öğrencilerin fakülte üyeleri ve konuk eğitimcilerle, okulun 
sağladığı bireysel stüdyolarda bire bir görüşmeleri etrafında odaklanır. 6 Mekansal 
çalışma koşullarındaki cömertlik şüphesiz okullar ve öğrenciler için bir değerdir ve 
bir ölçüye kadar verimli bir öğrenme ortamı için önemlidir. Ancak bu tip mekansal 

6. On these issues see Howard 
Singerman Art Subjects: Making 
Artists in the American University 
(Berkeley: University of California 
Press, 1999).

6. Bu konular hakkında bakınız: 
Howard Singerman Art Subjects: 
Making Artists in the American 
University (Sanat Özneleri: 
Amerikan Üniversitelerinde 
Sanatçıların Yapımı) (Berkeley: 
University of California Press, 
1999).
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discourses around art, visual culture or other fields is vital to their development. 
Given the pressures of tuition fees (often in the range of $30,000 annually), peer 
success, media affirmation, and, last but not least, the normalisation of this educa-
tional set-up, one can grasp the difficulties a student might have in developing an 
artistic practice that differs from a professionalisation that seeks its rewards in the 
art market.

The faculty’s role in this educational model is two-fold and includes both the 
drawing out and the leading forth: the explicit feedback role in which a teacher 
draws out a student’s simmering talent in private studio conversations is comple-
mented by the more implicit leading forth into the social rituals that compose the 
art world. Studio visits are, to some degree, ritualised social encounters in which 
studio practitioner and visitor play scripted roles for which, in order to inhabit them 
properly, one has to cultivate a certain habitus, to use Pierre Bourdieu’s term for 
an internalised behavioural pattern that is specific to a social context. In the arena 
of the art studio, habitus translates as a form of social courting skill that merges 
genuine engagement with a hard sell. Education and economics are joined together 
into one experience that aims at the professionalisation of the art student—and 
the faculty benefit of being able to deliver success stories as the immediate result 
of their educational efforts. The development of that habitus is a key to the repro-
ductive functioning of this particular art school model. What is reproduced is not 
so much intellectual information deposited into students (as it is the case with the 
banking method) or artistic styles (as it is the case of the master-apprentice model), 
but a scripted model of what artistic practice is. What an artist does, how she does 
it, where she does it, and how art circulates once it is made are plainly resolved 
into a coherent version of a professionalised artistic practice that integrates into 
the gallery circuit.

It would be unfair to blame studio visits alone for such a reproductive ten-
dency—they undoubtedly have an educational value and offer a chance for student 
and teacher to articulate what the student is struggling with, and help them move 
forward and identify effectivities. It takes a seamless combination of spatial isolation, 

ve organizasyonel düzenleme dolaylı olarak, sanatçının çoğu zaman bir stüdyoda 
yalnız çalıştığı, arada sırada bir öğretim üyesi, konuk sanatçı, eleştirmen veya küra-
torün bu ortamda ortaya çıkan işi tartışmak üzere uğradığı bir sanatsal pratik mode-
lini öngörmektedir. Bu mekansal ve sosyal ritüelin bir amacı profesyonel pratiği 
harekete geçirmektir. Ders seçenekleri olduğu halde, öğrencilerin bağımsız çalışma 
toplantıları dışında ders alma yükümlülükleri oldukça azdır. Eğitimlerinin daha çok 
bireysel stüdyo pratiği ve toplantılardan mı oluşacağına, yoksa gelişimleri açısın-
dan sanat, görsel kültür veya diğer alanlar hakkında önemli söylemlerle düşünsel ve 
sosyal bağlantılar kurmanın mı daha hayati olduğuna karar vermek sıklıkla öğrenci-
lere bırakılmaktadır. Okul ücretlerinin (çoğunlukla yıllık 30,000$ civarında), diğerle-
rinin başarılarının, medya tarafından onaylanmanın getirdiği baskılar ve bu eğitim 
düzeninin normalize edilişi göz önüne alındığında, bir öğrencinin sanat piyasasın-
dan karşılık bekleyen bir profesyonelleşme haricinde bir sanatsal pratik geliştirme-
sinin zorluğu kavranabilir.   

Fakülte üyelerinin bu eğitim modelindeki rolü iki yönlüdür; hem ortaya çıkarmayı 
hem de ileri götürmeyi içerir. Öğrencinin yeteneğini özel stüdyo konuşmalarında 
ortaya çıkardığı açık geri bildirim rolü ve bunun tamamlayıcısı, sanat dünyasını 
oluşturan sosyal ritüeller içerisine, üstü kapalı şekilde rehberlik etme, ileri götürme 
rolü. Stüdyo ziyaretleri bir ölçüde ritüelleşmiş sosyal karşılaşmalardır. Burada stüdyo 
çalışanıyla ziyaretçi belirlenmiş roller oynarlar ve bu rollere doğru şekilde girebil-
mek için kişinin özel bir habitus - Pierre Bourdieu’nun bir sosyal bağlama özgü 
içselleştirilmiş davranışsal kalıbı belirten terimini kullanırsak – geliştirmesi gerekir. 
Sanat stüdyosu alanında habitus, gerçek bir bağlılıkla ısrarcı bir satış yöntemini 
birleştiren, bir çeşit sosyal beğeni sağlama becerisine tercüme edilir. Eğitim ve eko-
nomi, sanat öğrencisinin profesyonelleştirilmesini amaçlayan tek bir deneyim içinde 
birleştirilir. Öğretim kadrosu da eğitimsel çabalarının doğrudan sonucunu gösteren 
başarı hikayelerinin yayılmasıyla fayda sağlayacaktır. Bahsedilen habitusun gelişimi 



no-obligation curriculums and a highly art world-integrated school environment to 
generate that dynamic of reproduction.

If looked at on a structural level, the reproduction of a particular artistic role model 
under the banner of professionalisation has an uncanny resemblance to the principle 
of the Meisterschule. Although more liberal-minded and less focused on artistic style 
than the traditional Meisterschule, the above model is highly effective in normalising 
artistic practice: in this case as a business practice. Consequently, artistic agency is 
redefined as the ability to function professionally in a neo-liberal economic model of 
culture that readily masks its shortcomings and retrograde tendencies—maybe not 
by purpose but by effect.

 
CURRICULUM AND STRUCTURE
Whereas several prominent US-American art schools operate smoothly within this 
model, many European art schools—particularly those still battling with the rem-
nants of the Meisterschule—are at a crossroads imposed upon them by the Bologna 
process. As one can see from taking a closer look at the choice of references dis-
cussed in that process, the challenge these European schools are facing lies less 
in the embattled BA/MA/PhD model, but in how to functionally implement notions 
of topicality and discursivity within that model, in order to develop an educational 
structure that is capable of defining artistic production as both a social process and 
a cultural practice. Another battle seems to be looming right around the corner and 
it will be fought around the minute details of curriculum.

The advocates of structured curriculums believe that there are certain sets of 
knowledge that are the foundation to an individual’s explorations. What these sets of 
knowledge are is, again, highly contested—for good reasons, since the question of 
the nature of that knowledge is highly ideological. Even in Art schools that one would 
deem more progressive, the question of how to balance the need or urge to structure 
curriculums with a freeform exploratory approach is critical. This balance is often 
precarious, sometimes eloquently articulated, or—more often than not—taciturnly 

bu özel sanat okulu modelinin, yeniden üretime dayalı işleyişinin püf noktasıdır. 
Yeniden üretilen, öğrencilere depolanan düşünsel bilgi (bankacı yöntemde olduğu 
gibi) ya da sanatsal üsluplar (usta-çırak modelinde olduğu gibi) değil, sanat-
sal partiğin ne olduğuna dair belirlenmiş bir modeldir. Bir sanatçının ne yaptığı, 
nasıl ve nerede yaptığı ve sanatın yapıldıktan sonra nasıl dolaşıma girdiği, galeri 
sistemine entegre olan profesyonelleşmiş sanatsal pratiğinin uygun bir versiyonu 
halinde açıkça çözümlenmiştir. 

Böyle bir yeniden üretim eğilimi için sadece stüdyo ziyaretlerini suçlamak 
haksızlık olacaktır – şüphesiz eğitimsel değerleri vardır ve öğrenciyle öğretmenin, 
öğrencinin zorlandığı noktaları anlaması için olanak sunar, bunları atlatıp etkili yön-
leri belirlemesine yardımcı olurlar. Yeniden üretim dinamiğini yaratmak için, mekan-
sal izolasyonla, zorunlu olmayan müfredat ve sanat dünyasıyla entegrasyonu yüksek 
bir okul ortamının kusursuz bir birleşimi gereklidir. 

Yapısal düzeyde bakıldığında, profesyonelleşme başlığı altında belirli bir sanat-
sal rol modelinin yeniden üretiminin, Meisterschule prensibiyle tuhaf bir benzerlik 
taşıdığı görülebilir. Daha liberal zihniyetli ve geleneksel Meisterschule’ye kıyasla 
sanatsal üsluba daha az odaklı olmasına rağmen, yukarıdaki model sanatsal prati-
ğin - bu defa bir iş pratiği biçiminde - normalleştirilmesinde oldukça etkilidir. Sonuç 
olarak sanatsal edim,  hatalarını ve gerileme eğilimlerini kolaylıkla saklayabilen 
neoliberal bir kültürel ekonomik model içinde, profesyonel çalışma becerisi olarak 
yeniden tanımlanmaktadır. 

MÜFREDAT VE YAPI
Kimi ünlü Amerikan sanat okulu bu modelle sorunsuz şekilde çalışırken, birçok 
Avrupa sanat okulu – özellikle Meisterschule’nin kalıntılarıyla mücadele edenler – 
Bologna sürecinin dayattığı bir yol ayrımında.

Bu süreç içinde tartışılan referans seçimlerine yakından bakıldığında, Avrupa 
okullarının karşı karşıya olduğu zorlukların BA/MA/PhD modelinden çok, konu 
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odaklılık ve söylemselliğin bu model içinde nasıl işlevsellik kazanacağında yattığı 
görülebilir. Ancak bu şekilde, sanatsal üretimi hem bir sosyal süreç hem de bir kül-
türel pratik olarak tanımlayabilecek bir eğitim yapısı geliştirmek mümkün olabilir. 
Diğer bir mücadele de biraz ileride belirmeye başlamıştır ve müfredatın ince ayrıntı-
ları etrafında gerçekleşecektir. 

Yapılandırılmış müfredat savunucuları bireyin araştırmalarının temelini oluştura-
cak belirli bir takım bilgiler olduğuna inanmaktalar. 
Bu bir takım bilginin neler olduğu ise yine oldukça tartışmalıdır – geçerli sebep-
lerle, çünkü o bilgilerin niteliğinin belirlenmesi oldukça ideolojik bir meseledir. 
Daha ilerici addedilen sanat okullarında bile, müfredatın yapılandırılması ihtiyacı 
veya isteğiyle, serbest araştırmacı yaklaşımın nasıl dengeleneceği sorusu kritiktir. 
Çoğunlukla sallantıda olan bu denge, bazen ince ifadelerle dile getirilmiş ya da 
sessizce kurumsal yapılara yerleştirilmiştir. Oysa yukarıda sözü edilen örnek belli 
koşullar altında, bir tarafa fazla yaslanmanın piyasa teslimiyetine yol açacağını, bu 
denklemin diğer tarafına geçildiğinde ise, bankacı yönteme göre akademik aşırı 
yapılandırma ve bilgi transferinin ortaya çıkacağını gösterir. İki durum da yeniden 
üretim eğilimindedir. 

Sanat okulu gibi açık uçlu bir çerçevede çekirdek müfredat, bağımsız çalış-
manın, sanatsal tekniğin ve bölük pörçük sanat tarihinin ötesine geçip, sanatsal 
üretimin ilişki içinde olduğu ve etkilendiği çeşitli bağlamların soruşturulmasına ve 
incelenmesine odaklanacak şekilde genişlemelidir.  

Bunlar ideolojileri, tarihleri ve estetik, kültürel, sosyal, politik ve ekonomik çer-
çevelerin güncel koşullarını içerir. Bireyin sanatsal arzularıyla daha geniş bağlamlar 
arasında dinamik bir girişimle ilişki kurulabilmesi, eleştirel bilincin geliştirilmesi ve 
profesyonelleşmenin ötesine giden bir kültürel eylemliliğin şekillenmesi için gerekli 
araçları sağlayabilir. Birlikte çağdaş sanat eğitimi için kapsamlı bir gündem oluş-
tururlar. Amaçlardan biri, öğrencilere bir dizi metodolojik modelin (tek bir metod 
yerine) ve bunların uygulaması için araçların sunulması olabilir.

embedded in institutional structures. Whereas the above-mentioned example shows 
how, under certain conditions, tilting to one side can produce a capitulation to the 
marketplace, the other end of this equation could result in academic over-structuring 
and knowledge transfer according to the banking method. Both cases are reproduc-
tive in tendency. 

Within an open-ended framework such as an art school, it seems vitally impor-
tant that the core curriculum expand its scope beyond independent work, artistic 
technique and spotty art history, to focus on investigation and analysis of the various 
contexts artistic production stand in relation to and are influenced by. These include 
the ideologies, histories and current conditions of aesthetic, cultural, social, political 
and economic frameworks. Correlating individuals’ artistic desires with these larger 
contexts in a dynamic enterprise might provide, generally speaking, the means for 
developing critical consciousness and articulating a form of cultural agency that goes 
beyond professionalisation. Together they constitute a broad agenda for contem-
porary art education. One goal in particular may be to equip students with a set of 
methodological models (rather than one method) and the means to their application. 
 
EXAMPLE: SOCIAL PROCESS AND COLLABORATION
In thinking through a notion of leading (students) forth to develop artistic and cultural 
agency beyond the kind of professionalisation outlined above —for instance, agency 
based on non-market-centred models that speak to various social dimensions of cul-
tural practices—questions emerge such as: How can social process be taught? How 
do people learn how to collaborate effectively?

We should state clearly that we do not believe individual practice to be con-
servative and collaboration to be progressive. This essay attempts to look criti-
cally, and with vested interest, at current configurations of the field of art educa-
tion, noting fundamental conditions and tendencies we have experienced. Within 
the larger discussion this is part of, various art school models may appear to be on 
a positional or hierarchical field, within which models are either negative or positive.  



But things are not so black and white and it is not our intention to advocate one 
model against another, but to advocate an opening up along lines of our particular 
interests and experience. Our primary aim here is to analyse what particular situations 
encourage and discourage, and highlight the potential transformation of the social 
relations (and subsequent artistic production) within differently organised educative 
environments.

As we have seen above, being ego-oriented with a focus on individuation has 
been normalised beyond questioning, particularly in the cultural field. Art as social 
process, collaboration and collective production are largely omitted as topics and 
models from many schools and institutions. 

These modes are often denigrated as ideological, or as something people try 
when they are younger, and then feel that they have outgrown, or that they should 
move on to develop their singular voices. For instance, it is commonly believed that 
collaboration eclipses individual practice—which sets up a specious binary relation-
ship—when in fact they can be balanced to productively fuel one another. Collabora-
tion is rarely presented as a viable method, or even simply as a fact of most creativity 
and production and worth knowing about for that reason. We believe it is important to 
broaden the field of references to include specific models and principles of effective 
collaboration as potential influence and inspiration, in order to pose a counter-para-
digm to the standard definition of art practice. Only if one knows of differing models is 
one able to make choices and take what is needed and desired from various sources.

Clearly, artistic production as social process and collaboration should not be 
essentialised or regarded as mandatory, to be taught according to formulas laid out 
in curriculum reports. That kind of regimentation is antithetical to the principles of 
dynamic collaborative process and would certainly undermine its discursive charac-
ter, which is so valuable as method for thinking and acting. In this mix, which is in 
part a discussion of institutionalisation, there is a risk of rendering social engagement 
and collaboration into genres and medias as opposed to ways of working, guiding 
principles or operating systems. But from our perspectives, the values of collabora-
tion and collectivity—their inherent tendency to complexify and contextualise—need 
to be amply represented, theorised and experienced in the context of art education. 
In art education, collaborative structures and process as a mode of authorship need 

ÖRNEK: SOSYAL SÜREÇ VE İŞBIRLIĞI
Yukarıda genel hatları verilen profesyonelleşme şekli ötesinde sanatsal ve kültürel 
edimlerini - örneğin piyasa merkezli olmayan, kültürel pratiklerin çeşitli toplumsal 
boyutlarına hitap eden modellerde – geliştirebilmeleri amacıyla (öğrencileri) ileri 
götürmek hakkında düşünürken şu tip sorular ortaya çıkar: Sosyal süreç nasıl öğre-
tilebilir? İnsanlar etkin biçimde iş birliği yapmayı nasıl öğrenirler? 

Bireysel pratiğin muhafazakar, işbirliğinin ilerici olduğuna inanmadığımızı baş-
tan belirtmemiz gerekir. Bu makale sanat eğitimi alanının günümüzdeki düzenleni-
şine, deneyimlediğimiz temel koşullar ve eğilimlere dikkat çekmek suretiyle eleştirel 
bir bakış sunmayı deniyor. Bunun bir parçası olduğu daha geniş bir tartışma içinde, 
çeşitli sanat okulu modelleri konumsal veya hiyerarşik alandaymış gibi görünebi-
lir ve bu modeller ya pozitif ya da negatiftir. Ancak aslında mesele bu kadar siyah 
beyaz değil ve biz de bir modeli ötekinin karşısında savunmak niyetinde değiliz. 
Savunmak istediğimiz, kendi ilgi ve deneyimlerimiz ekseninde bir açılım. Öncelikli 
amacımız hangi özel durumların, farklı şekillerde düzenlenmiş eğitimle ilgili ortam-
lar içindeki sosyal ilişkilerin (ve takip eden sanatsal üretimin) potansiyel dönüşü-
münü öne çıkardığını, yüreklendirdiğini ve hangilerinin de caydırdığını incelemek. 

Yukarıda gördüğümüz gibi, özellikle kültürel alanda ego yönelimli olmak, birey 
odaklılık itiraz kabul etmeyecek şekilde normalleştirilmiştir. Sosyal süreç, işbirliği ve 
kolektif üretim olarak sanat, konu ve model olarak çoğu okul ve kurumca dışarıda 
bırakılmıştır. Bu usuller çoğunlukla ideolojik bulunarak kötülenir veya insanların genç-
ken denedikleri şeyler olarak küçümsenir; artık bunu aşmışlardır veya kendi tekil söz-
lerini geliştirmek için başka türlü devam etmeleri gerekmektedir. Örneğin genellikle 
işbirliğinin bireysel pratiği gölgelediğine inanılır – bu aldatıcı bir ikili karşıtlık durumu 
ileri sürer. Oysa birbirlerini verimli biçimde beslemek üzere dengelenebilirler. 
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İşbirliği geçerli bir yöntem, hatta en azından birçok yaratıcılık ve üretimin gerçeği 
olarak - ve bu sebeple hakkında bir şeyler bilinmeye değer bulunarak - pek sunul-
maz. Referanslar alanının, potansiyel bir etki ve esin kaynağı olarak işbirliğinin 
prensipleri ve bazı modellerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemli oldu-
ğuna inanıyoruz. Böylece sanat pratiğinin standart tanımına bir karşı paradigma 
getirilmesi mümkün olabilir. Kişi ancak farklılaşan modeller hakkında bilgi sahibiyse 
seçim yapabilir ve değişik kaynaklardan ihtiyacı olanı veya istediğini alabilir. 

Sanatsal üretim açısından sosyal süreç ve işbirliğinin asli ilke olarak tanımlan-
ması ya da zorunlu kılınması, müfredat raporlarında planlanan formüllere göre öğre-
tilmesinin söz konusu olmadığı açıktır. Bu tip bir sistematik düzenleme, dinamik 
işbirliği süreçlerinin prensiplerine aykırıdır. Ayrıca düşünme ve eylemle ilgili bir yön-
tem olan söylemsel özelliğine mutlaka zarar verecektir. Kısmen bir kurumsallaşma 
tartışması olan bu karışım içinde, sosyal angajman ve işbirliğini, çalışma biçimleri, 
yol gösterici prensipler ya da işleyiş sistemlerinin tam tersine, janrlar (türler) ve med-
yalar olarak belirleme riski de vardır. Ancak bizim bakış açımıza göre, işbirliği ve 
kolektivitenin değerlerinin – içsel karmaşıklaştırma ve bağlamsallaştırma eğilimle-
riyle beraber – sanat eğitimi içinde yeterince temsil edilmesi, kuramsallaştırılması 
ve deneyimlenmesi gereklidir. İşbirliğine dayalı yapılar ve süreçler bir müelliflik tarzı 
olarak, sanat eğitiminde referans verilen, anlatılan ve soruşturulan modeller alanına, 
pratik yolunu da kapsayacak biçimde çekilmelidir. 

Öğretim boyunca ve sanat okulu yapısının ince ayrıntılarında, sanatsal prati-
ğin çeşitli şekilleriyle karşılaşma, bunları inceleme ve deneme şansının sunulması, 
sanatsal edim için verimli bir üretim zemini tanımlar. Çalışma ve anlatım konuları 
olmanın ötesinde, sosyal süreç ve gerçek işbirliğinin yön gösterici prensipler olarak 
bir dizi araçla göz önüne serilmesinin, yukarıda tartışılan konu odaklılık ve söylem-
sellik yapısının etkinliği için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Eğer böyle bir prog-
ram pedagojik güçlendirmeyi amaçlıyorsa, programın kendisinin refleksif olması ve 
eleştirel süreçlere – içeriden gelenler de dahil - açık tutulması gerekir.

Gerçek işbirliği ruhunun ve otoriter güç ilişkilerinin yeniden üretimine karşı 
uyanıklığın, ileri götürme edimlerinin ve eğitim ortamının demokratikleştirilmesinin 
içinde yer alması durumunda, öğrenci, öğretmen ve kurum arasındaki ilişkiler tekrar 
düzenlenmekle kalmayacak, dinamik sosyal angajman sanatçı olma sürecinin par-
çası haline gelerek pratiğin merkezine, hem bireysel hem de kolektif eylemlilik için 
bir araç olarak yerleşecektir. 

to be effectively brought into the field of models that are referenced, articulated and 
investigated, including through practice.

Offering—in the course of teaching and in the minute details of art school struc-
ture—a genuine chance to encounter, analyse and test a variety of modes of artistic 
practice represents the groundwork for producing artistic agency. Beyond a subject 
matter for articulation and study, we believe that social process and genuine col-
laboration as guiding principles, to be evidenced through a number of means, are 
essential to the effectivity of the topicality and discursivity structure discussed above. 
If such a programme is aimed at pedagogical empowerment, then the programme 
itself must be reflexive and open to critical process, including from within.

Were a genuine collaborative spirit along with vigilance against reproducing 
authoritarian power relations be brought to bear in the acts of leading forth and the 
democratisation of the educative environment, then not only would relations between 
students, teachers and institution be reconfigured, but dynamic social engagement 
as part of a continual process of becoming and being an artist would be central to 
practice as a means for both individual and collective agency.



İnsel İnal: I graduated from Mimar Sinan University of 
Fine Arts; back then it was called Mimar Sinan Univer-
sity School of Fine Arts. Until eight years ago, I worked 
exclusively as an artist, of ceramics and other materials. 
Eight years ago, I started working at Kocaeli University 
as an assistant professor. I thought everything would be 
great—I was doing my PhD until 2004, so I had always 
been a student and then all of a sudden I was back-
stage. Being backstage, I thought I could resolve, or at 
least identify, many of the issues in education. I became 
an associate professor two years after that and now I am 
about to become a professor.

Aslı Çetinkaya: Let me ask this right away: Consider-
ing that you said ‘in the backstage, I thought I could 
resolve,’ you had already identified certain issues before 
your appointment, right?

İİ: Yes, a lot. I am talking about MSÜ, the academy, the 
school considered by many to be the best art school in 
Turkey. When I first got into the school, I was very excited. 
I knew very little about art then, but still soon I realized 
what I was being taught was insufficient. Not only about 
art, but also technique. There was a technician who 
helped me out a lot. The idea that art education should 
not be based on technique was beginning to form in my 
head. Later, I got my own studio and, for a year, all of my 
ceramics kept blowing up in the kiln. With that, I started 
to learn ceramics from the basics. So I say I graduated 
from the ceramics department, but I don’t use those 
studies in my current production. 
The best thing an art school, a department provides their 
students is giving them an identity. It’s after you learn that 
you can make ceramics, be in close contact with other 
ceramic artists and get the title you are going to use on 
your business card... You start educating yourself after all 
of that. Now I believe that is the purpose of universities.

AÇ: On the other hand, you think that is not how it 
should be...

İİ: Of course. Now that I was backstage, I became the 
service provider. That’s great responsibility, since those 
four years are very important for the student. So you start 
researching to what the service you provide pertains. 
You start planning those four years. I’m sure the instruc-
tor doing this also trains himself a lot. You start thinking 
everything from square one, from the foundation. When 
you finish university, you are beyond foundation and not 

İnsel İnal: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
eski adıyla MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik 
Bölümü mezunuyum. Sekiz yıl öncesine kadar sadece 
sanat üretimi yapıyordum, seramikle ya da farklı 
malzemelerle. Sekiz yıl önce Kocaeli Üniversitesi’ne 
yardımcı doçent olarak girdim. Her şeyin çok güzel 
olacağını düşünüyordum çünkü bir anda o güne kadar 
- 2004 yılına kadar doktora da yapıyordum ‘Sanatta 
Yeterlilik’ - hep öğrenciydim ve bir anda perdenin 
arkasına geçtim. Perdenin arkasında eğitim sorunla-
rıyla ilgili bir çok şeyi çözebileceğimi veya en azın-
dan tespit edebileceğimi düşünüyordum. İki yıl sonra 
doçent oldum şimdi de profesör olacağım.

Aslı Çetinkaya: Hemen şunu sorayım: ‘perdenin  
arkasında çözebileceğimi düşünüyordum’ dediğine 
göre öncesinden tespitlerin, kafanı kurcalayan  
sorunlar mı vardı?

İİ: Evet, çok vardı. MSÜ’den, Türkiye’nin sanat eğitimi 
veren en iyi kurumu olduğu düşünülen bir yerden, 
akademiden bahsediyorum. Bu okula da çok isteyerek 
girdim. Fakat girdikten sonra bana öğretilenlerin, sanat 
hakkında bilgim ne kadar az dahi olsa, yetersiz oldu-
ğunu düşünüyordum. Sanatı bir tarafa bıraktım, teknik 
anlamda da çok az şey öğreniyordum. Teknisyen 
vardı bir tane. Sağolsun çok yardımcı oluyordu. Sanat 
eğitiminin de teknik bazlı olmaması gerektiği fikri o 
zamanda kafamda oluşuyordu. Sonra kendi atölyemi 
açtım ve bir yıl boyunca bütün seramiklerim fırında 
patladı. Daha sonra yavaş yavaş gerçekten, sıfırdan 
seramik öğrendim. Yani ben aslında seramik mezunu-
yum diyorum ama kendi bölümümde öğrendiklerimle 
şu anda üretmiyorum. 
Fakültenin, bölümün verdiği en büyük hizmet öğren-
ciye kimlik kazandırmasıdır. Sen seramik üretebilirsin, 
diğer seramikçilerle yakın olursun veya kartvizitini 
şöyle yazarsın gibi ünvanları aldıktan sonra sen kendi 
kendini yetiştirmeye başlıyorsun. Üniversitenin böyle 
bir amacı olduğuna inandım. 

AÇ: Ama olması gerekenin bu olduğunu düşünmüyor-
sun öte yandan...

İİ: Tabii ki düşünmüyorum. Ben perdenin öteki tara-
fına geçtim ya, artık servis veren ben oldum. Bu büyük 
bir sorumluluk, 4 yıl gibi öğrenci için önemli bir vakit. 
Neyin servisini vereceğini araştırmaya başlıyorsun. O 
4 seneyi programlamaya başlıyorsun. Bunu yaparken 
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eminim dersi yürüten hoca da kendini çok yetiştiriyor. 
Sen de en temelden, başından başlıyorsun her şeyi 
düşünmeye. Üniversiteyi bitirdiğinde yukardasın artık 
temelle ilgilenmiyorsun, ama eğitim tarafına geçince 
birinci sınıf öğrencisinin gözünden bakıp, temel mese-
leler üzerine tekrar düşünüyorsun.

Selin Kocagöncü: O zaman onları biraz daha anlatabi-
lir misin? Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölüm Başkanı’sın değil mi? O zaman 4 yılın 
programını gerçekten çıkartıyor oluyorsun.

İİ: Ben kesinlikle bir seramik bölümünün sanat eğiti-
minde farklı bir programı uygulaması gerektiğine inan-
mıyorum. Sanat eğitimi bana kalırsa standart bir eğitim 
olmalı ve eğitimci bu standartı iyileştirmek için çaba 
göstermeli. Herkesin standart eğitimi de birbiriyle ilişkili 
olmalı. Yani fotoğraf, grafik - en ticari bölümler onları 
özellikle söylüyorum - resim, heykel ve seramiğin sanat 
eğitimi ayrı ayrı olmamalı. Ama o kadar kötü ki durum, 
birbirinden tamamen kopuk. Sen de bunlarla uğraş-
mak yerine kendi bölümünde sanatın işlevi, devamlılığı 
adına bir müfredat oluşturmaya çalışıyorsun kendince. 
Birinci sınıflara giriyorum. Birinci sınıflar çok önemli 
benim için. İlk yıl zaten öğrenciler şoka giriyor, ken-
dilerini, düşüncelerini, ideolojilerini tanımalarını eğer 
eksikse veya yoksa üzerine düşünerek bir yol bulmala-
rını sağlayacak projeler oluşturmalarını sağlıyorum. 

SK: Temel sanat eğitimi var değil mi?

İİ: Var tabii, her yerde var. Ama çok sayıda öğrenci 
olduğu için hocalar farklı ve bu yüzden de yaklaşım ve 
uygulama farklılığı oluyor. Bana göre genelde uygula-
nan temel sanat eğitimi çok eksik. Boyayı öğretmek, 
boyayı ton ton arttırmak azaltmak veya geometrik 
bazı hacimler yaratmak, dokularla hacimler yaratmak 
gerçekten el ve göz melekesini güçlendirmekten öteye 
geçen bir şey değil. Halbuki bedensel, kimliksel, top-
lumsal, coğrafik, politik ayırımların temelleri oluştur-
duğu bir yapı bu derste kurulabilmelidir. 

SK: Meleke geliştirmek, amacı o değil yanılmıyorsam...

İİ: Amacı o, en azından şu anki hocaların amacı o. 
Düşünceye ya da ideolojiye ait herhangi bir boyut yok. 
Bu ezbere dayalı bir sistem. Eğer hoca biraz iyiyse, biraz 
haberdarsa Gestalt’ı öğretiyor, kompozisyon teknikleri. 
Hocasızlıktan dolayı ben de temel sanat eğitimi dersi 
verdim. İsteyerek verdim. Bütün temel sanat veya dengi 
dersleri dünyadaki uygulamaları hakkında bir araştırma 
yapıp, öğrencinin sanat eğitimiyle ilk karşılaşmasında, 
onda istek ve merak uyandıracak biçimde nasıl formüle 
edilebileceği konusunda bilgiler içeren kitaplar hazır-
lanmalı bence. Çünkü bu temel sanat denilen şey nesil-
lerdir aynı ve herkes birbirini taklit ediyor.  

SK: Neler yapılmalı temel sanat eğitiminde, somutlaş-
tırabilir misin? 

interested in it anymore; but once you cross over to the 
side of the education provider, you step into freshmen’s 
shoes and rethink basic issues.
 
Selin Kocagöncü: Could you elaborate on those? You 
are currently the Head of Ceramics Department in 
Kocaeli University, right? So that would mean you really 
can plan your students’ four years...

İİ: I absolutely do not think that, in art education, ceram-
ics departments should implement a different course 
than the other departments. I think there should be a 
standard art education and the educator should try to 
raise this standard. Everyone’s standard art education 
should be related to one another’s. So, photography, 
graphic design—note that I am also including these 
most commercial departments—painting, sculpture, 
ceramics... Their courses for art education should not 
be separate. But the situation is that they are so discon-
nected that, instead of tackling this, you can only try 
to forge a curriculum in your own department for the 
function and continuity of art.
I teach the freshman class. They are very important to 
me. Students get a shock treatment in their first year—
they create projects that enable them to get to know 
themselves, their own thoughts and ideologies and, if 
theirs are incomplete or nonexistent, to develop some 
of their own.

SK: And you have foundation studies, right?

İİ: Of course, all art schools do. But, because of their 
high numbers, students study under different profes-
sors who are diverse in approach and practice. I’d say 
that foundation studies in the majority of schools is 
very lacking. Teaching color and gradually shifting its 
values or making geometric forms and creating three-
dimensional forms based on texture all only develop 
hand-eye coordination. A structure that reflects on the 
bodily, the social, the geographical, the political, and 
the identity-based limits of the students should be 
formed instead.

SK: I don’t think the idea behind the foundation year is 
developing hand-eye coordination...

İİ: It is. At least it is the goal of the professors these 
days. It has no aspect regarding thought or ideology. It 
is a very prescriptive system. If the professor is a little 
good, he might teach gestalt theory and techniques of 
composition. There was a shortage of professors, so 
I also taught foundation year. I did it willingly. I think 
foundation studies in schools around the world should 
be researched, and books should be written on how to 
arouse interest and curiosity in students first encoun-
tering art education. What is called foundation studies 
has been the same for generations and everyone has 
been copying off of one another. 
 
 
 



İİ: Daha önce verdiklerimde algıyla ilgili işler ürettir-
miştim. Bedensel boyutlarıyla ilgili çizim yapmalarını 
istemiştim, daha sonra bir sinek olsa nasıl görürdü aynı 
şeyi gibi. Daha sonra duygu ve kavramların ifade edil-
mesiyle ilgili bir çalışma vardı; On tane kavram, başlık 
veriyorsun. Herkes ne seçtiğini açıklamadan çizim 
yapıyor ya da şekillendiriyor daha sonra da bu üretile-
nin hangi kavramla ilgili olduğunu sınıfta tahmin etme. 
Önce duygulardı, nefret, öfke, kırgınlık, aşk vs. Daha 
sonra daha politik kavramlar girdi işin içine. Orada 
zaten tıkanıyorsun kalıyorsun. Çünkü liseden yeni gel-
miş bir öğrencide çoğunlukla bir fikir ya da görüş yok. 
Ama aslında tıkanması problem değil çünkü o zaman 
başlıyor buna düşünmeye başlıyor; buna hiç kafa yor-
mamışım, bunu hiç ifade etmemişim, nasıl ifade edilir? 
Ama neyi ifade edeceğim, ifade edecek bir şeyim yok 
sadece bir kelimem var ve bende bir referansı yok. 
Böylece daha sonrasında başka yerlere yönlendirebil-
menin hazırlıklarını yapabiliyorsun. Sokaktan objeler 
buldurtuyorsun. Yalnız tek başlarına dolaşacaklar, grup 
halinde değil. O objelerle bir hikaye yazmasını isti-
yorsun. Yine düşüncenin gösterilenle aktarılması. Bu 
şekilde yaptığı seçimleri düşünmeye başlıyor. 
Hep öğrenciliğimden referans alıyorum. Öğrenciyken 
ne zaman üretmek istedim? Ya da şimdi; bazen hiçbir 
şey yapmak istemiyorum. Sonra fark ediyorum ki bir 
yere kızgın olduğum vakit, düzenle ilgili bir problemim 
olduğunda, bir şeyleri değiştirmek istediğimde daha 
üretkenim. Bana göre bu çoğu insan için de geçerli. 
Hiçbir zaman resim yaparak kendimi mutlu hisset-
medim, ya da mutlu olduğumda resim yapmadım. 
Üretimin yaşamın düzensizlik, öteki ve kirli tarafında 
olduğunu hep bildim. O yüzden birinci sınıfta da bu 
düzensizlik meselesinin çok iyi gösterilmesi gerektiğini 
düşünüyorum öğrenciye. Aksayan, düzensiz, problemli 
alanları nasıl es geçmeyeceklerini, bunun metodlarını 
anlatmak ya da göstermek derselerin kemeline oturdu.  

SK: Peki malzeme eğitimi nereye düşmeli? Malzeme 
ertelenebilir onu anlıyorum...

İİ: Malzeme ve eğitimi gereksiz demek de çok yanlış. 
Çok sözün oluyor, hayattaki birçok çelişkiyi görüyorsun 
eğer malzemeyi bilmiyorsan, malzemenin diliyle ilişki 
kuramamışsan ve o sözü malzeme üzerinden aktara-
mıyorsan karikatürist oluyorsun. Malzemeyle metaforu 
nasıl birleştirebileceğini, nasıl yeni bir gerçeklik algısı 
oluşturabileceğini çözemiyorsun. Malzemeye girmiyor-
sun çünkü ihtiyaç duymuyorsun. İhtiyaç duymak çok 
önemli. Dolayısıyla malzemeyi öğretmek şart. Sanat 

SK: Could you give a more concrete example of what  
instead can be done for foundation studies?

İİ: I used to have the students produce work about per-
ception. For instance, first I had them do drawings on 
the way their bodies relate to a certain object, and later 
asked them to do a drawing on how a fly might see the 
same thing. Then there was a project on how emo-
tions and concepts are expressed: You give students 
ten words; then, on their own, without disclosing their 
words to the others, they make drawings about their 
individual words; and then everyone guesses which 
idea these drawings relate to. First it is emotions such 
as hate, anger, love, and disappointment. Later, more 
political concepts get introduced, which is when you 
get stuck. Because a student right out of high school 
often lacks opinion and convictions. But getting stuck 
is not really a problem, because that is when students 
start thinking about their keywords and wondering how 
they can be expressed. How are they going to express 
these, when all they have are words with no personal 
references? This is how you lay the foundation to redi-
rect their production. Later, you have them bring found 
objects. But they need to walk around on their own and 
not in a group. You ask them to write stories using their 
found objects. So, again, conveying thought through 
signifiers. Thus, students start considering the deci-
sions they make.
I always refer back to my years as a student. What did 
I want to make when I was a student? Or now—some-
times I don’t want to do anything. But I notice that I am 
more productive when I am angry and bothered about 
the status quo. I think this is the case for most people. 
I’ve never felt happy painting or ever painted when I was 
feeling happy. I have always known that production is 
on the chaotic, other, dirty side of life. That’s why I think 
that this chaos shoud be clearly communicated to the 
first year students. Explaining and showing methods of 
how not to overlook the irregular and problematic areas 
has become a real pivot of those lessons. 

SK: So where does material training go? For you, I’m 
sensing, it can be postponed...

İİ: It’s also very wrong to say that materials and teach-
ing them is unnecessary. Eventually you’ll see many con-
tradictions in life and have a lot to say, but if you don’t 
know the material, haven’t developed a relationship with 
its language and are unable to express what you have 
to say through the material, you’ll become a cartoonist. 

Poster for the project exhibition “I’m here/Dilovası in Passing” organized 
by students who worked collectively at the “Interdisciplinary Art Studio” 
course taught by İnsel İnal at Kocaeli University, Faculty of Fine Arts. 
Research work for the project is done in Dilovası which is a small town, 
with 45 km.distance to Istanbul, is a very important hub for some of 
the heaviest industries around. The town and the region struggle very 
urgent environmental and urban issues. 

İnsel İnal’ın Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde verdiği 
“Disiplinlerarası Sanat Atölyesi” dersinde bir araya gelen öğrencilerin 
oluşturduğu inisiyatiflerin gerçekleştirdiği proje “Buradayım/
Dilovası’ndan Geçerken” sergisi afişi. 
Proje araştırma çalışmaları, İstanbul’a 45km.uzaklıktaki, ağır çevresel ve 
kentsel sorunlarla boğuşan Dilovası ve civarında gerçekleştirilmiştir. 
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You won’t know how to conjoin material and metaphor or how to form a new per-
ception of reality. You won’t deal with the material because you won’t need to. That 
need is very important. So, teaching the material is essential. There cannot be art 
education without studies in material. However, the content of current founda-
tion studies does not correspond to what we’re saying here. Let’s just gather that 
many artists one day and ask them whether they use what they’ve learnt in their 
foundation studies.
 
AÇ: What’s interesting is that you’ve been doing something very different. The curricu-
lum is not enforced, then?
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eğitimi malzemeyi çalışmadan olamaz. Ama temel 
sanatın içeriğiyle bu bahsettiğimiz şey kesinlikle kesiş-
miyor. Bu kadar sanatçıyı toplayalım bir gün temel 
sanatta aldığı bilgilerden yararlanıyor mu yararlanmı-
yor mu bir soralım.      

AÇ: İşin ilginç yanı da şu ki sen bambaşka bir şey uygu-
lamışsın. Yani müfredat zorunluluğu yok o zaman.       

İİ: Söylediğim buydu işte. Bir standart olsaydı müca-
dele ederdik, bu yanlış değiştirelim diye. Genelde 
fakültelerde birçok kişi veriyor bu dersi hepsi de farklı 
oluyor haliyle. Esneklik var içeriği sen belirliyorsun diye 
de düşünülmemeli. Bu bir iş, bir hobi değil eğitim. Sen 
onu ver ben bunu vereyim, işte bir tanesi de iyi kur-
tardık paçayı diyemezsin. Asker eğitimi gibi bir temel 
sanat eğitimi veriliyor bu ülkede, o zaman yeni bir 
model çizilmeli ve kabul ettirilmeli...

SK: İstanbul’da özel bir üniversitede çalışırken, henüz 
gerçekleştirilmemiş dersler için Bologna formlarını 
fazladan araştırma yaparak doldurmuştum. Yurtdı-
şında ismini hatırlayamadığım bir okulun şöyle bir 
ortak birinci yıl programı vardı: İki haftalık yoğunlaşmış 
teknik atölyeler. Öğrencilerin iki hafta yalnızca ahşaba 
yoğunlaşması gibi. Malzemenin dili ve tekniğiyle ilgili 
genel bir temel atılabilir böylece, ancak öğrencinin 
hayatı boyunca belki bir daha kullanmayacağı bir mal-
zemeye de aylarını harcaması engellenir. Öte yandan, 
ilerleyen zamanda, öğrencinin projesi için bir mal-
zemeye ihtiyaç duyması durumunda, üstüne ekleyip, 
isterse de uzmanlaşabileceği bir temeli olmuş olur. Bu 
şekilde, kompozisyon araştırmalarıyla temel malzeme 
araştırmalarını bir araya getirmek birinci yıl programı 
olarak iyi bir çözüm gibi gelmişti bana.

İİ: Dediğin anlamda bir çözüm yok maalesef. Öğrenci-
nin tanınması ve öğrencinin özelliklerine göre bir servis 
verilmesi söz konusu değil. Genelde şöyle bir çözüm 
var; bizde hocanın tanınması var. Hoca tanınacak ve 
kişiliği, yaklaşımı neyse öğrenci ona göre servis vere-
cek. Bizim eğitim sistemimizde öğrenci servis veriyor. 
O kadar komik ki, bizim üniversitede var mı bilmiyorum 
ama İTÜ’de var mesela. Hocaların karakterlerinin analiz 
edildiği forumlar var. İTÜ’de üç yıldır haftada 2 saat 
seçmeli ders veriyorum benim bile sayfam var. Kopyaya 
önem vermez ama kendi cümlelerinizle ifade etmenize 
önem verir vs. Hocalar böyle istiyor çünkü. 
Ben mesela öğrencinin nasıl olduğunun, nereden 
geldiğini bilgilerini içeren defterler tutuyorum. Öğren-
cinin kimliği, coğrafyası, ailesiyle yaşayıp yaşamadığı, 
tercihleri, hayata baktığı yer, okudukları. Birinci sınıf 
sonunda bırakıyorum üçte tekrar alıyorum. Unutmuş 
oluyorum öğrenciyi, o yüzden onlara bakıyorum. Konu 
seçerlerken onlara göre yönlendirme yapmaya çalışı-
yorum. Şöyle demiyorum ‘onbeş kişisiniz gidin yağan 
yağmurun sesini dinleyin ve heykel yapın’. Böyle bir 
şey mümkün değil. İstanbu’ldaki bir fakültede son sınıf 
heykel projesiydi bu, kapıda yazıyordu: ‘Yağan yağ-
murun sesini dinleyin ve heykel tasarımınızı şu tarihe 

İİ: That’s exactly what I was saying. If there were a stand-
ard, we’d be able to fight against it, to change it. Usually 
in art schools, many people give these classes and they 
are all very different from one another. But that flexibility 
does not mean that you determine the content. This is 
not an occupation or a hobby, it is education. You can’t 
just say “You do that, I’ll do this... Look that one worked 
out, we’re in the clear.” Because the foundation studies 
in this country are akin to military training, a new model 
must be devised and made accepted.

SK: When working at a private university in Istanbul, I had 
to do some extra research to fill out the Bologna forms 
for classes that hadn’t been taught yet. I can’t remember 
its name now, but there was a school abroad that had a 
foundation program in which the students went through 
a series of intense two-week technical workshops, such 
as focusing solely on wood for two weeks. Perhaps, this 
way, a foundation can be laid regarding materials and 
their language, while preventing students from wasting 
months on a material they might never use in their own 
practice. On the other hand, in case they feel the need to 
use a certain material in the following years, the founda-
tion will have been laid for them to improve upon. Inte-
grating compositional studies and material research 
thus seemed like a good solution to me.

İİ: The kind of solution you’re talking about does not 
exist unfortunately. Getting to know the student and 
providing service according to his individual needs is 
out of the question. Instead, what we have is getting 
to know the professor. Professors are to be known and 
students are to provide the service according to the 
professors’ individual approaches. In our system of 
education, student is the service provider. It’s so funny: 
I don’t know if there is one in my university, but I know 
they have this in ITÜ: There are online forums where 
professors’ characters are analyzed. I have been teach-
ing at İTÜ only two hours a week for the past three 
years and even I have a page there. “He doesn’t care 
about copying ideas, but cares whether you express 
them in your own words,” etc. Because that’s what 
teachers want. 
I, for instance, keep notebooks on the character and 
backgrounds of students. Their identities, their geog-
raphies, whether they live with their families, their 
points of view, what they read... I leave them after the 
first year and pick them back up in the third year. By 
that point I’ll have forgotten the student, so I use the 
notebooks. I try to use that information to assign topics 
that are relevant to the students. I don’t say, “all of you 
fifteen students, now go out, listen to the rain and 
make its sculpture.” This is unearthly. This was a senior 
project for a sculpture department in a school in Istan-
bul. A note on the door read, “Listen to the falling rain 
and hand in the design for your sculpture by this date.” 
That professor has a falling rain sculpture made out 
of metal; and I think that’s the reason for the project. 
Because everyone is standard for him. Everyone must 
make that romantic sculpture.
 



kadar şu hocaya teslim edin’. O hocanın yağan yağmur 
heykeli var ya, demirden ben onunla ilişkilidir diye 
düşündüm. Herkes standart tabii o hocaya göre. Her-
kes mecbur o romantik heykeli yapmaya. 

AÇ: Şununla da ilgisi var bence: sanat yalıtılmış, sanat-
çının ‘iç dünyası’ ile malzeme arasında olup biten, 
özerk bir alanda olup biten bir üretimdir. Bu o kişinin 
sadece eğitimsel yaklaşımı değil ideolojisi hakkında 
da bir şeyler söylüyor. Toplumsal olanla herhangi bir 
bağlantı ön görülmüyor. Bu sanatçı adaylarından da 
ilerideki üretimlerinde böyle bir şey beklenmeyeceği 
mesajını veriyor. Sen yağmurun sesiyle bir heykel 
yapacaksın sonra istersen gidip örneğin toplumsal 
bir eyleme katılabilirsin. Toplumsal ve siyasal olanla 
sanatsal üretim hayatı birbirinden ayrı tutulacak. 

İİ: Bununla ilgili garip bir hikayem var: Bir kız öğrenci 
birinci sınıfta ve eylemlere katılıyor sürekli. Yürüyüşlere 
gidiyor, derslere gelmiyor. Bir gün yine geldi hırpalan-
mış, coplanmış vs. Ne yaptınız dedim. ‘gittik, bağırdık, 
bayrak taşıdık, yürüdük’. “Bak, sen bir şey üretmek 
için buradasın ve yaptığın şey o kadar etkili olabilir ki, 
hiçbir iktidarın, baskının yaratmayacağı etkiyi yarata-
bilirsin. Sen sanat eğitimi alıyorsun bunu yapmıyorsun 
diğeri gidiyor ne bileyim kukla yakıyor, bayrak yakı-
yor vs. bu aslında bir performans. İsyanı, söz ve sesle 
anlatmaya o kadar yetmiyor ki başka bir görsellikten 
yararlanıyor. Sense elindeki aracı kullanmıyorsun.” 
Şimdi 3. sınıfta bu öğrencim, eylemlere video yapıyor. 
Arkadaşıyla beraber, bir de batarya var yanlarında, 
videoyu eylemlerde insanların üzerine yansıtıyor veya 
ürettiklerine isyanını dahil ediyor onları sergiliyor vs. 
İnsan kitleleri önünde neler yapılabileceğini düşünür 
hale geldi. Bana mutlaka seramik yapması gerekmiyor. 
Ama o artık üretmeye mecbur, hayatına karıştı artık 
üretim. Artık ekstradan yapılan, lütfen yapılan veya bil-
mem kime sanatçı gözükmek için yapılan bir şey değil 
artık bu. Sanat onun için bir ifade biçimi. 
Bu açıdan bakınca eğitim meselelerinin içinde olmak 
çok cazip geliyor. Eğitimle ilgili bu tip yaklaşımlardan, 
deneyimlerden, metotlardan aldığım keyif artık sanat 
üretimlerimdeki hazla yarışır hale geldi.   

SK: Hangi dersleri veriyorsun?

İİ: Çeşitli isimler altında çeşitli sınıflara seramik atölye 
dersleri veriyorum. Ama örneğin az önce bahsettiğim 
öğrenci videosunu da gösterebilir benim dersimde. 
Benim dersimde hiçbir şey yapmadan da not alabilir. 
Üç aşamalı bir çalışma yöntemi var derste: Birincisi 
sözünü oluşturup sunumunu yapacak, ikincisi tasa-
rımı yapacak ve üçüncüde de uygulamayı yapacak. 
Her biri 33 puan. Uygulamayı yapmazsa da 66 puanla 
geçebiliyor. Sunumu öğrenci o kadar etkili hale geti-
rebilir ki...Çok kötü sunumlar da oluyor ama gerçekten 
çok deniyorlar ve uğraşıyorlar. Bunun ismi yok, sanat 
yapıtı da değil belki ama bu sunumlar başlı başına 
işlere dönüştü. İş üretmek için yapılan bir hazırlık gibi 
gözükmüyor artık. Bunlar sonra tasarıma dönüşüyor ve 

AÇ: I think that also has to do with thinking that art 
is produced in isolation, in an autonomous zone 
between the artist’s ‘inner world’ and the mate-
rial. This says a lot not only about that person’s 
approach to education but also about his ideology. 
The social factor is not recognized. To his students, the 
prospective artists, he gives the message that such a 
relationship will not be expected in their future produc-
tion. You are going to make a sculpture of the sound of 
the rain and then you can go and, for instance, take part 
in a demonstration. The social and the political will be 
kept seperate from artistic production.

İİ: I have a strange story about that: There was a fresh-
man who was constantly at demonstrations and rallies. 
She used to skip classes to go to them. One day she was 
in class all bludgeoned and beaten up; so I asked her 
what she did and she said, “we went, we shouted, we 
carried a flag, we walked.” So I told her, “Look, you’re 
here to produce and what you make can be so effective; 
you can create something with an effect that no govern-
ment, no repression can match. You are an art student, 
but you aren’t doing that. People go burning puppets, 
flags, what have you; these are all performances. These 
happen when words and sounds do not convey the 
degree of those people’s revolt. You are not using your 
own tools.” Now she’s a junior, and makes videos for 
these protests. She works with a friend and they project 
their videos onto people at protests, or she incorporates 
her revolt into her work, etc. Basically, she has begun 
to think about what can be done in front of the masses. 
She does not need to make ceramics for me. But she 
feels she must produce; production is a part of her life 
now. It’s not something she does in her spare time or to 
appear as an artist to I-don’t-know-who. For her, art is 
a form of expression now.
Looking at it this way, I really enjoy being in education. 
The joy I get from such approaches, experiences and 
methods now compares to that I get from making art. 

SK: Which classes do you teach?

İİ: I give various ceramics studio classes with differ-
ent names. However, for instance, the student I’ve 
just mentioned can also show her video in them. Stu-
dents can even get grades without producing any-
thing. There is a three-tiered structure in the class: 
First, they formulate what they have to say and make 
a presentation; second, they formulate the design; and 
third, they implement. Each is 33 points. Even if they 
don’t implement their projects, they can pass with 66 
points. The students can sometimes make the pres-
entation so effective... There are very bad presenta-
tions too, but they really try and work on them. There 
is no name for that, and perhaps they are not works 
of art, but these presentations have become works on 
their own right. They don’t look like preparations for 
a final work anymore. Anyway, then these are turned 
into designs, which is actually the most difficult stage. 
Still, if a student develops his thoughts and forms his 
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aslında en sıkıntılı kısım o. Malzemeyle üretim aşama-
sında öğrencinin üretmemesi söz konusu olmuyor. Zira 
sözünü doğru geliştiren ve sunumunu sağlam oluş-
turan bir öğrenci artık hoca veya dersten geçmek için 
değil tüm samimiyetiyle üretimini yapıyor. 

SK: Sunumlar hakkında daha fazla bilgi verebilir 
misin? Örneğin işin küçük bir modelini yapmak da bir 
parçası diye anladım ben ama...

İİ: Hayır değil. En temelde konular veriyorum mesela 
öteki çok dillilik, çok kültürlülük, ırkçılık, cinsiyet vs.  
Bu konularda hazırladıkları, yaptıkları araştırmaları 
içeren dokümantasyonları sunumlarına dâhil ediyorlar. 
Araştırmalarını hem kitap üzerinden hem de internet 
gibi ortamlardan yapıyorlar. Ama en önemlisi sokakta 
yaptıkları araştırmalar. Ulusalcılıkla ilgili bir araştırma 
için 3. sınıf öğrencilerimden biri Bulgaristan’a gidip 
oradaki bir anıt hakkında röportaj yapmıştı. İç acıtan 
meseleler var, ya uzaktan bakarsın ya da işin içine 
girersin, o mağduriyete yakından bakarsın, o durumla 
yakınlaşırsın. İş üretmek için de bu ikincisi gerekiyor 
bana göre. Örneğin bir kentsel dönüşüm konusunda 
bir öğrencim polisleri atlatarak Tarlabaşı’nda evlerin 
içlerine girerek çeşitli kalıntı ve izlerden bulduklarını 
bize sunumunda gösterdi İlkinde fotoğrafları polis 
çemberinin dışından çekmiş, olmadı kötü not aldı. 
Sonra yollar aradı içeri girdi. Bir diğeri, ilaç tedavisi 
görüyor, ruhsal rahatsızlığı var ama bunu arkadaşla-
rından saklıyordu. Eşcinselliğini gizleyen vardı. Kabul 
edilemez buldukları, küçük düşürücü buldukları, 
reddettikleri konular birdenbire üzerinde konuşulması 
gereken, entelektüel meselelere dönüştü. Örneğin 
bahsettiğim ruh sağlığı bozuk ve yıllardır tedavi gören 
3.sınıf öğrencim verdiğim konu dahilinde ‘tımarha-
ne’de çalışmak istedi - o ‘tımarhane’ dediği için diyo-
rum, ‘akıl hastanesi’ demiyor. Kesinlikle ne yapacağını 
henüz bilmiyordu. Sonunda internetten yararlanarak 
hazırladığı sunumu yaptı. Haliyle sunum çok kötüydü. 
Ve geçemedi bu projeden çünkü tımarhaneye gitme-
miş. Kendi bilgisini oluşturmamış. Tek kriterimiz de 
sunumlar sonrasında beraber izlediğimiz öğrencilere 
soruyorum ‘ikna oldunuz mu?’. ‘Olduk ya da olmadık.’ 
Sonra gerçekten gitti, hastanede insanlarla konuştu, 
hastalarla röportaj yaptı, konuyu araştırdı. Projenin 
takır takır devamı da geldi. Bu projeler sırasında kendi 
önyargılarıyla, ayrımcılıklarıyla yüzleşiyorlar. Örneğin 
öteki konusunda çalışırlarken konuştukları kişilerin hoş 
görülecek, bir lütufta bulunulacak bireyler olduklarını 
düşündükleri ortaya çıkıyor. 

AÇ: Sen onları gidip sahada bir bilgiye ulaşmaya yönlen-
diriyorsun. Örneğin bu ırkçılık ya da ayrımcılık meselesini, 
kendileri yanlışa düşerek belki öğreniyorlar. Kuramsal bir 
okuma, araştırma eşlik ediyor mu bu sürece? 

İİ: Birinci sınıfta Lyotard’ın ‘Postmodern Durum’ bir 
de Debord’un ‘Gösteri Toplumu’ benim için önemli 
kitaplar. Bunları veriyorum birinci sınıfta ama okuduk-
larını söyleyemem. Bölüm bölüm okuyalım, tartışarak 

presentation well, he doesn’t produce to pass or to 
please the professor anymore; he produces work in 
all his sincerity.
 
SK: Could you expand on the presentations? I had ini-
tially thought making a model was a part of them, but...

İİ: No, it isn’t. I first give them a list of topics such as 
multilingualism, multiculturalism, racism, gender... They 
include the documentation of their research in their 
presentations. They conduct research using books and 
other sources like the internet. But the most important 
is the research they conduct out in the streets. For his 
research on nationalism, one of my juniors went to Bul-
garia and conducted interviews about a monument 
there. There are issues that break one’s heart... You can 
either view it form a distance or go in deep, getting 
familiar with that state of being wronged. I think one 
needs to do the latter to be able to produce work. For 
instance, on urban transformation, a student presented 
various remnants she’d found in Tarlabaşı houses, 
which she had entered after shaking off the police. For 
her first presentation, she had taken photos of the build-
ings from the outside; but that didn’t work and she got 
a bad grade. Then she looked for ways to get in and 
she did. Another student was on medication but would 
hide it from her friends. There was one who hid that he 
was gay. Issues they thought were unacceptable and 
humiliating, suddenly became intellectual issues that 
need to be discussed. For example, the junior with poor 
mental health had been getting treated for many years. 
One time, for the issue I had given her, she wanted to 
make work about ‘nuthouses.’ I call them ‘nuthouses,’ 
because she doesn’t call them ‘mental health institu-
tions,’ she calls them ‘nuthouses.’ She had no idea what 
she was going to do. So she based her presentation 
on internet research and naturally the presentation was 
awful, because she hadn’t gone to the nuthouse for her 
research and developed her own knowledge. The only 
criteria for passing the presentations is me asking the 
other students whether they are convinced. Later she 
indeed went to the hospital, researched the topic and 
interviewed the patients. Her project just developed 
from there.  
Students face their own prejudices during these pro-
jects. For instance, when working on being an other, it 
becomes obvious that students think they are being 
gracious talking to these individuals.

AÇ: You direct them to access knowledge in the field. So 
perhaps they learn racism or segregation by making a 
mistake themselves. Is there any theoretical reading or 
research to accompany this process?

İİ: Lyotard’s The Postmodern Condition and Debord’s 
Society of the Spectacle are important first year books 
for me. I tell them to read these books, but I can’t say 
they really do. I say, let’s read them chapter by chapter, 
discussing it, still not many read them. Other than this, I 
have a theoretical class called “Post-60s Art.” Here I talk 



gidelim diyorum pek kimse okumuyor. Bunun dışında 
60 sonrasi sanat diye bir teorik dersim var. Bu derste 
aslında sanat ve sanatçılar üzerinden Avrupadaki çal-
kantılar ve karşı çıkışları anlatıyorum. Çeşitli kitaplar 
kaynağında tabii. Sergi ve Gösteri Teknikleri Dersi ise 
Frankfurt Okulu’nun dahil olduğu sanatın hamileri 
ile (klise, soylular, burjuvalar, akademiler, müzeler ve 
galeriler) girdiği mücadeler sonrasında kendi ontolojini 
nasıl yarattığını anlatan bir ders. Bir çok kaynak kitapta 
haliyle bu dersle birlikte geliyor. 

SK: Tasarıma nasıl dönüşüyor sunumlar sonra? 

İİ: Tasarım kısmı da bütün sunumun veya gösterdiği 
filmin üzerinden ilerliyor. Oradan - eğer çok tıkanırsa 
– metaforlar çağrıştıran objeler çıkartılıyor. Onlar feno-
monolojik metotlarla neredeyse analiz ediliyor, göster-
geleri, temsilleri, birbiriyle olan ilişkileri tartışılıyor. Ders 
kendine geliyor. Bir deney yapılmaya başlanıyor. Çok 
önemli deney dersler için. Her deney sonucu artık eği-
timcinin daha önceden denenmiş standart bir sonucu 
değil, öğrencinin bulduğu gerçek bir veri. Dolayısıyla 
derslerde sürekli başka şeyler deniyoruz. Bazen hiçbir 
şey çıkmıyor, sürünüyor öğrenci. Ya da bazen iyi işliyor. 
Mesela bir öğrenci şimdi 4. sınıfta, hemen hiçbir şey 
çıkartamıyor. Ama bana göre daha sonrasında, okul-
dan sonra sanat üretecek kişilerden biri. Adliyeye gitti 
fotoğraf çekmek istedi. İzin vermediler, denedi yazılar 
almış dekanlıktan -benimle hiç alakası yok - ama 
olmamış. Sonra gizlice çekmiş. İçerideki mimarinin 
bütün o sıkıntılı ve bürokrasiyi çağrıştıran noktalarını, 
bölümlerini fotoğraflamış. Ne yapacağını bilmiyordu. 
Sadece denemek istedi. Sonra onları bilgisayarda 
birleştirerek formlar çıkarttı. Formlar o kadar kötü ki. 
Ama kötü olması gereken şeyler çünkü öğrencim his-
settiği o kötü ve sıkıntılı durumu ifade etmek istiyor.. 
Yapılan iş içeriği, süreci çok doğru ama çıkan şöyle 
de diyebilirim ‘piyasaya uygun değil’. (Tabii burada 
başka meseleler devreye giriyor. Eğitimcinin önemli 
sıkıntısı bu. Sen kendi sanatsal ideolojinle mi eğitim 
yapacaksın yoksa piyasaya bir iş adamı iş kadını mı 
yetiştireceksin?) Tabii üretimlerde tutarlılık çok önemli. 
Sanatçının ürettiklerini değerlendirirken, sadece birinin 
kendi duruşunu değil, bütün üretilenlerin aralarındaki 
tutarlılığı incelemek gerektiğini biliyoruz. 
Dördüncü sınıfta konu seçimlerinde serbest kalıyorlar. 
Konu bulamıyorsa zaten o yılı tekrar etmek zorundalar. 
Sözü olmayanın sanat üretemeyeceğini artık biliyorlar. 
Son sınıfta yaşamla ilgili bir sıkıntısı yoksa yani konu 
bulamayıp başaramazsa sonra da üretim olmaz gibi 
geliyor bana. Artık takıntılı olduğu bir meselesi olması 
gerekir diye düşünüyorum. Hiç önemli değil bana 
beğendirmesi. Şu masanın rengi bile takıntılı olduğu 
bir konu olabilir. Hiçbir öğrenci de suistimal etmiyor 
bunu, gerçekten hassas davranıyorlar konularını seçer-
ken. Çünkü hepsi ne yapmak istediğimi çok iyi anlıyor. 
Garip olan da bu. Dünyanın en problemli öğrencisi bile 
anlıyor ne yapmaya çalışıldığını. 

AÇ: Kolektif üretim yapabiliyorlar mı? Ayrı bir ders mi var?

about conflicts and protests in Europe while discussing 
the art and artists of this context. It has several books in 
its reading list, of course. “Exhibition and Performance 
Techniques” is a class that discusses how art has 
created its own ontology after conflicts with the church, 
aristrocracy, bourgoisie, academies, museums, galler-
ies... A long list of patrons and supporters including the 
Frankfurt School. Naturally, this class also comes with 
many books in its reading list.

SK: How do students’ presentations get turned into 
designs?

İİ: The design aspect follows up on the totality of the 
presentation or the film shown alongside them. If the 
student is especially stuck, objects that call forth met-
aphors are brought in. Those objects get almost ana-
lyzed through phenomenological methods, with their 
referents, representations and interrelationships being 
discussed. Next comes experimentation. Experiments 
are crucial for our lessons. Results of experimentation 
are actual data; they are real, first-hand knowledge that 
the students have uncovered for themselves. So we 
are constantly trying new things in class. Sometimes 
nothing comes of it and sometimes it works out well. 
For instance I have a senior now who almost never pro-
duces anything good. But, in my opinion, she is one of 
those who will continue making art after graduation. 
She went to the courthouse and wanted to take photo-
graphs, but they didn’t let her. So she went to the dean 
to get a letter—and she did this all on her own—but 
they still wouldn’t let her. So she took photographs in 
secret. She photographed the interior—all the spots and 
areas that connote bureaucracy. She just wanted to try 
it out. Then she created shapes on her computer. But 
the shapes were so bad. But bad was what they were 
supposed to be, because the student wanted to express 
the negative, uneasy state she’d found herself in. So the 
content and process are correct but the resulting work 
is not good in terms of ‘the market.’ Here, of course we 
start dealing with other issues, which is the greatest 
problem of the educator: Do you teach your artistic ide-
ology or do you raise businessmen and businesswomen 
for the art market? So, consistency is of course of utmost 
importance. We know that an artist’s production is eval-
uated not only by examining a single piece, but the con-
sistency throughout all of his or her production.
In their senior year, students are free to choose their 
subjects. If they can’t find any, they will need to retake 
the class. At that point, they know that without some-
thing to say, they will not be able to produce work. It 
seems to me that if a student isn’t bothered by some-
thing relating to life by their fourth year, they won’t con-
tinue producing after graduation. I think, by then, they 
should have a issue they are obsessed about. And it 
really isn’t important that I like his topic of choice. He 
can be obsessed about the color of this table. None of 
the students abuses this freedom either; they are all 
very careful about choosing their topics. Because they 
all understand what I’m trying to do. That’s the strange 
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İİ: O, Disiplinlerarası Sanat Atölyesi dersi, seçmeli bir 
ders. Bütün bölümlerin öğrencileri alabiliyor.
Orada da şöyle bir şey yapıyorum. Gruplar oluştu-
ruyorum. Ve dışarıda, sokakta bir konu bulmalarını 
istiyorum. Kendileriyle alakalı, sıkıntı duydukları bir 
mesele işte... Ne olabilir diye tartışma konusu açı-
yorum. Kaldırımlarda, körlerin geçitlerinin üstüne 
esnafın iş koyması mesela. Dolayısıyla dördüncü 
sınıftaki bu ders biraz daha toplumsal meseleleri 
içinde barındırıyor. Geçen yıl Dilovası’ndaki toplum-
sal ve politik meseleleri deşifre etmek üzerine proje 
ürettiler. Hava kirliliği ile başlayıp devlet politikaları 
ile devam eden içerikli bir proje sergisi ile ders bitti. 
Mesela, bu sene HES’lerle ilgili bir şey yapmayı düşü-
nüyorum. Belki işte Alakır Nehri’nin oraya gideceğiz...
Biliyorsunuz Türkiye’de 2000e yakın Hes projesi var.
O da şöyle oluyor: O konuyu seçtirtip, o konu üzerinde 
neler yapılabilir?
Bu gibi bir mesele üzerinden iş üretiliyor. Üretilen işler 
de okulun içinde bir tarafta sergileniyor. İyi bir işbir-
liği olursa, dışarıda bir yerde de sergilenebilir ama 
henüz öyle bir şey olmaı. Yani dağılıyorlar, sıkılıyorlar. 
Başka bölümlerden geldikleri için seçmeli bir derste 
bu disiplinli çalışmaya alışmamış oluyorlar. Hatta ikinci 
dönemde seçmiyorlar. Üç kişi-beş kişi kalıyor.
Ama ikinci dönemde de, birlikte çalışmak, kollaboras-
yon meselesiyle ilgili bir çalışma öneriyorum.
Grupta herkese sevmediği veya anlaşamadığı kşiyi 
seçtirdim. “Bana bu sınıfta en sevmediğin kişiyi gös-
ter,” dedim. “Nasıl yaparım hocam!” “Göster” dedim, 
“en sevmediğin, seni rahatsız eden kim?” Biraz zor-
landılar ama sonunda herkes birini seçti. Seçtikleriyle 
gruplar oluşturdum. Başta çok sıkıntı, gerilim yarattı, 
ama sonra bir enerji oluştu. “Şimdi siz bir sanatçı gru-
busunuz ve sanatçı grubu olmak ciddi bir iştir. İçtiğin 
için, işte yediğin için veya birlikte keyif aldığın için 
sanatçı grubu olmazsın. Aynı yere baktığın ve birlikte 
müdahale etme isteği duyduğun için grup olmalısın. 
Egolarınızı minimize edin ve proje üretin. Fikirsel ayrı-
lıklarınızı sadece bana iletebilirsiniz.” diyerek çalışmayı 
başlattım. Yaşamdakinin aynısını derste denedim. Proje 
merkezli düşünmeyi denediler. Yani birlikte çalıştığını 
sevsen de sevmesen de, projeyi sonlandırmak ve ama-
cına ulaşmak zorundasındır. Birbirlerini yediler, saç-
larını başlarını yoldular. Çok güzel işler de çıktı, ama 
bana göre işlerden daha önemli yapılan deneydi. 

SK: Birlikte baktıkları yeri tanımladın onlara. 

İİ: Evet, konular veriyorum gene. Onların dışında da 
olabilir. içinde de olabilir. Çünkü konuyla kaybedecek 
vaktimiz yok, konu aramalarıyla. Seçiyorlar konuları. 

SK: Şeyi sormak isterim: verdiğin konu listesi... Tek 
kelimelerden mi oluşuyor? Onlardan bir-iki örnek 
verebilir misin? Ne kadar genel, ne kadar dar? Ya da ne 
kadar araştırmaya ihtiyaçları olan konular?

İİ: Genelde konuları kitaplarıyla beraber veriyorum. 
Aslında çok beylik, toplasan 14 tane konu var. Bu 

thing. Even the most difficult student understands what 
the teacher is trying to do.

AÇ: Can they work collectively? Or is that a separate 
class?

İİ: That’s “Interdisciplinary Art Studio” and it’s elec-
tive. Students from all departments can take the class. 
There I form groups and have them pick a topic outside 
the studio. Something pertaining to themselves, and issue 
that bothers them... I open the floor for discussion on what 
it can be. It can be how street vendors take over walkways 
for the blind with their merchandise... So this fourth year 
class deals more with social issues. Last year they pro-
duced work on Dilovası, for which they started off with 
air pollution and continued with state policies. The class 
ended with an exhibition of the final projects. I’m planning 
on doing something on hydroelectric power plants this 
year. We might go to the Alakır River... You know, in Turkey 
there are almost 2000 such projects underway. 
I make them pick the topic and start questioning what 
can be done with it. Works get produced on issues 
like this and then they get exhibited somewhere in the 
school. If the collaboration works out, the work can also 
be exhibited somewhere outside of the school; but that 
hasn’t happened yet. They get bored and distracted. 
Because they come from other departments, they come 
unprepared for such disciplined work. Many don’t even 
choose the class the second semester. Of the nearly 
thirty students of the first semester, about three or five 
stay for the second. 
Talking about collaboration, for a different class, I had 
individual students point out the classmates they liked 
the least. “But how can I,” they exclaimed. “Point,” I said, 

“who bugs you the most?” Initially it was a little difficult, 
but eventually they all picked someone. I made them pair 
up with the person they had picked out. This caused a 
lot of tension at first, but I told them, “You are an artist 
collective now and being an artist collective is serious 
business. You don’t become an artist collective because 
of what you eat or drink or because you enjoy being 
together. You become one because you share a point 
of view and share the need to respond. Minimize your 
egos and produce projects. You can only tell me about 
your differences in opinion.” So they started to work. I 
tried a situation that resembles real life in that whether 
or not you like the people you are working with, you need 
to finalize the project and achieve your goals.They got 
into terrible fights. Some really good work came out of 
it also, but, for me, the experiment was more important 
than the work.

SK: And you gave them their common viewpoint.

İİ: Yes, I give them topics. They can pick something else 
if they like, but we don’t have time to spend on finding 
topics, so they choose instead.
 
SK: So the list of topics you use... Is it comprised of 
single words? Could you give a few examples, as in 



konularla karşılaşmayan ve hayatında hiç duymamış 
öğrencilerim de bu konular hakkında düşünmeye baş-
lıyor çünkü.

AÇ: Bir de senin sanatçı olarak performansla haşır 
neşirliğin var. Bir kolektifiniz de vardı, değil mi? 

İİ: Evet. DAGS mı? Disiplinlerarası Genç Sanatçılar 
Derneği. 

AÇ: Bir performans amaçlı grup muydu?

İİ: Aslında, öyle değildi. Disiplinlerarası Genç Sanatçılar, 
1990’ların ikinci yarısında kurulan bir grup. Benim daha 
aktif olduğum ikinci dönem ve sonrasıdır. Daha çok 
metin okuma üzerineydi. Aslında buluşma sebebiydi 
bizim için dernek. Hüsamettin Koçan’ın bizi, gençleri, 
itelemesiyle Plastik Sanatlar Derneği’nin yanında bir 
dernek olarak açıldık. Hatta bir bütçe de bulmuştu. 
Vahit Tuna, Elif Çelebi, Halil Altındere, Nadi Güler, Gaye 
Yazıcıtunç, Genco Gülan, Yeşim Özsoy, Didem Dayı, 
Mürteza vardı, Hakan Onur. Yürütme kurulundaki isim-
lerdi aklıma gelen. 

AÇ: Yani okumaların dışında üretim de var mıydı?

İİ: Okumalara önem veriyorduk. Okumalarda her-
kes yoktu. Çeviriler yapmaya çalışıyorduk.Örneğin o 
dönem Rosalind Krauss’la çeviriler sayesinde tanıştım. 
Türkiye’de yoktu pek kitap malum. 
Performans meselesi ise kendiliğinden oldu. Perfor-
mans yapılsın diye bu dernek açılmadı. Sergiler de 
yapıldı arasında.İşte benim performans yapıyor olmam, 
Nadi’nin ve Alican’ın Beklan Algan’ın TAL’den (Tiyatro 
Araştırma Labaratuvarı) geliyor olması.Dolayısıyla öyle 
birdenbire oluşan, kendi kendini yetiştiren, rastlantı 
ile yanyana gelen bir gruptuk. Ne yaptığımızın da tam 
olarak farkında değildik, bilmiyorduk. Ben, eğer bir 
inisiyatif olunamazsa, bir birliktelik olunamazsa, hiçbir 
gencin sanat üretemeyeceğine inanıyorum. Hatta o 
grubu ve diğer öğrencileri bu düşüncemden dolayı, 
bağımsız grup sergilerine götürmeye çalışıyorum, Ubik 
Projesi veya Haritasız sergisi gibi. Hep böyle kendi 
içinde ve sponsoru olmayan sergilerde öğrencilere 
yeni modeller göstermeyi amaçlıyorum. O sergilerdeki 
sanatçıların bu sergileri nasıl açtıklarını anlatmalarını 
istiyorum çünkü bu benim de ilgimi çekiyor. 

AÇ: Dayanışma. 

İİ: Dayanışma. Ve herhangi bir sorun, merak ve takıntı 
ile tutarlı bir dünya görüşü olmadan, sanatçı oluna-
mayacağına inanıyorum.Yani tek başına, “ben gittim, 
kimseyi sevmiyorum, odama gideyim, resim yapayım, 
sanatçı olayım” gerçekten olmuyor işte.Sadece bir ego 
tatmini veya terapi gibi oluyor.

AÇ: Aslında şunun için de sordum: Sen performans 
işleri de yaptın. Sanki bu öğretmenlikte de olabilecek 
performatif potansiyeli yokluyorsun gibi geliyor bana. 

how broad or how specific are they? Or how much do 
they need to research a given topic?

İİ: I usually give the topics with their books. They are 
very basic actually; there are at most fourteen of them. 
This way I get the students who have never heard of 
these topics to start thinking about them.

AÇ: As an artist you have already had some experi-
ence in performance. You were even part of a collec-
tive, right?

İİ: Yes, DAGS, which stands for the Interdisciplinary 
Young Artists Association.

AÇ: Was it formed to make performances?
 
İİ: Not really. The Interdisciplinary Young Artists is a 
collective that was formed in the second half of the 
1990s. I was especially active after its second term. It 
was mostly about reading texts. The association pro-
vided the excuse for us to get together. With Hüsamet-
tin Koçan pushing us, the young artists, DAGS was 
founded next to the Plastic Arts Association. Koçan had 
even got us some money.
Among the artists were Vahit Tuna, Elif Çelebi, Halil 
Altındere, Nadi Güler, Gaye Yazıcıtunç, Genco Gülan, 
Yeşim Özsoy, Didem Dayı, Mürteza Fidan, and Hakan 
Onur. I remember those on the board.

AÇ: Besides the readings, did you also produce work?

İİ: We paid attention to the readings, but not everyone 
was there. We also tried to translate texts. That was how 
I became acquainted with Rosalind Krauss, for instance. 
After all, there weren’t many books in Turkey back 
then. And the performance bit happened on its own. 
The foundation wasn’t started to make performances. 
There were also exhibitions. The performances were 
because of me already making them, as well as Nadi 
and Alican coming from Beklan Algan’s TAL(Theater 
Research Laboratory)... So we were a group of people 
that came together by chance and cultivated them-
selves, all of which really just happened out of nowhere. 
We didn’t even know—we weren’t aware of what we 
were doing. I think that without without togetherness, 
some collectivity, no young artist can make art. I try 
to take my students to independent group exhibitions 
such as Ubik Project or the Uncharted show. I aim to 
demonstate to them new models of exhibiting on your 
own and without sponsorship. I ask the artists in those 
shows to talk about how they opened the exhibition, 
because it interests me too. 

AÇ: Solidarity.
 
İİ: Solidarity. And I don’t think that one can become an 
artist without a world vision consistent with an issue, 
curiosity or obsession. I mean, you can’t go and say “I 
don’t like anyone, I’m out; I’ll go to my room, paint, be 
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an artist.” It really doesn’t work that way. That would 
only satisfy the ego or be therapy.

AÇ: Actually, the other reason I asked that was this: 
You have done performance work as well. It seems to 
me that you might also be examining the performative 
potential of teaching.
You also said that the joy you get from your teaching 
experience parallels that of your art practice. So I was 
thinking, that might have something to do with that 
background in performance.

İİ: You’re right. Absolutely.

SK: You can also start viewing the results soon, which 
provides real professional satisfaction. And don’t forget 
the ethical satisfaction.

İİ: I’m sure. 

AÇ: Dan Graham once said something along these lines: 
Artists are all the same; they dream of doing something 
more social, more collaborative, more real than art. So, 
perhaps education is one of the social situations with a 
very high degree of one to one, close interactions. There 
might not be any other occasion in which a person can 
be in such constant contact with ten to fifteen people. 

İİ: But what is my purpose, really? Teaching art, right? 
But I have issues with art. I’ve never really concerned 
myself with being immensely popular, working with gal-
leries, constantly writing and submitting proposals to 
museums... I’ve always preferred to be backstage, on 
the outside and able to talk comfortably about it. 
But now I find myself in a position that feeds that system 
or demands that I feed it; because artisthood is a pro-
fession and I am in fact providing its professional train-
ing. On the other hand, my personal interest is in the 
more politically engaged and dissident kind of art. This 
is an impasse in art education as I see it. 

AÇ: Is there a person or model from history or your own 
educational background that you are influenced by? 

İİ: Unfortunately not. Even if there is a lot of information 
on teaching art, they are not very easy to find. I can’t say 
that I’ve come across a model or an influential figure. 
When I was at university, we used to call some of the 
professors ağabey or abla. Now I see that these were the 
people who had established an effective dialogue with 
us. For me, there was Emre Ağabey (Zeytinoğlu). He truly 
opened my mind and I learned a lot from him.

Bir de, eğitimsel tecrübeler neredeyse kendi sanat-
sal pratiklerimden aldığım hazla yarışır hale geldi 
dedin. Belki de o performans geçmişiyle buluşmuş bir 
durum olabilir. 

İİ: Haklısın. Kesinlikle.

SK: Ve çabuk sonuç da alınıyor, bunun sağladığı ger-
çek bir tatmin var. 

İİ. Vardır. Çok gerçek etik bir tatmini de var bunun.

AÇ: Bir de şu var, Dan Graham’ın aşağı yukarı şöyle 
olan bir sözü var: Sanatçılar hep aynıdır; sanattan daha 
fazla sosyal, daha işbirliğine dayalı, daha gerçek bir 
şey yapmayı hayal ederler. Belki sosyal temasın en 
birebir ve yakın olduğu durumlardan biri eğitim. Bir 
insanın hayatında 10-15 kişiye sürekli temas edebildiği 
başka bir an yok belki de.

İİ: Fakat aslında benim amacım nedir? Sanat öğret-
mek. Değil mi? Ama sanat meselesiyle ilgili sorunlarım 
var. Yani benim hiçbir zaman, çok popüler olmak gibi, 
galerilerde çalışmak gibi, müzelere devamlı projeler 
yazıp göndermek gibi dertlerim olmadı. Her zaman 
perde arkasında durmayı, dışarıda kalmayı, daha çok 
dialog kısımda kalmayı tercih ettim.
Fakat şimdi öyle bir beklentiyi besleyen ya da bes-
lemeyi gerektiren bir yerde buldum kendimi. Çünkü 
bu bir iş ve bu işin mesleki eğitimini veriyorum ben 
aslında. Sanatçılık bir meslek çünkü. Şahsen sanatın 
daha angaje ve muhalif temeller üzerinde duran yapısı 
ile ilgilensem de... Bu benim anladığım anlamda sanat 
eğitiminin önemli bir açmazı.

AÇ: Bu alanda seni etkilediğini düşündüğün kendi 
eğitim hayatından veya tarihsel bir figur ya da mode-
lin var mı?

İİ: Maalesef yok. Sanat eğitimi ile ilgili elle yoklayarak 
bir çok veriye ulasiyoruz. Bir model veya figurle henuz 
karşılaştığımı soyleyemem. Benim öğrenciliğimde bir 
kısım hocalara ağabey veya abla derdik. Simdi bakiyo-
rum da bu kişiler aslında bizimle güçlü diyalog kuran 
kişilermiş, Benim öğrenciliğimde de Emre Agabey 
(Zeytinoğlu) vardı. Ondan çok şey öğrenmişimdir ve 
kendisi kafamı çok açmıştır. 



ATILKUNST

Atılkunst got started in 2006.  Atılkunst acts and thinks with irony. 
Instead of considering a single concept at length, it creates a 
contemporary and up-to-date reaction area. Atılkunst’s acts 
start with spoken language and catchwords. Used language is 
being transformed to printed images. Those images are shown 
in public or private places, as stickers, videos, photo-novels. 
Atılkunst, using the communication methods of mass media, 
makes strong remarks on political agendas and dominant daily 
expressions. In addition to its artistic context, Atılkunst can be 
considered as an activist and culture jammer group.

Atılkunst 2006 yılında çalışmalarına başlamıştır. Atılkunst 
etrafına eylem üzerinden ironi ile bakar. Bir kavramı irdele-
mek yerine güncel bir tepki alanı oluşturur. Atılkunst’un eylemi 
sözle başlar, söz basılı imgeye dönüşür, bu basılı imge kamu-
sal yada özel bir çok yerde kimi zaman video, kimi zaman 
fotoroman, kimi zaman sokaklarda etiket olarak karşımıza 
çıkar. Atılkunst sokakların ve medyanın iletişim araçlarını 
kullanarak gündeme ve gündelik hayattaki hakim söylemlere 
müdahale etmektedir. Sanat bağlamından çıkmasına rağmen 
atılkunst aktivist ve kültürel frekans bozucu (cultural jammer) 
bir gurup olarak görülebilir. 
http://atilkunst.blogspot.com

JULIE AULT
 
Julie Ault is an artist, writer, editor, who works both indepen-
dently and collaboratively. She often assumes curatorial and 
editorial roles as forms of artistic practice. Her work empha-
sizes interrelationships between cultural production and pol-
itics and frequently engages historical inquiry. In 1979 Ault 
cofounded Group Material, whose practice explored the rela-
tionship between art, activism, and politics. Recent exhibitions 
include: “Ever Ephermal, Remembering and Forgetting in the 
Archive,” Signal and Inter Arts Center, Malmö, and “No-Stop 
City High-Rise: a conceptual equation,” with Martin Beck, for 
the São Paulo Bienal. Her edited and authored publications 
include: (FC) Two Cabins by James Benning (2011); Show and Tell: 
A Chronicle of Group Material (2010); Felix Gonzalez-Torres (2006); 
Come Alive! The Spirited Art of Sister Corita (2006); Alternative Art 
New York 1965–1985 (2002). 

Julie Ault hem bağımsız hem de işbirliğiyle çalışan bir sanatçı, 
yazar ve editördür. Sıklıkla, sanatsal pratik şekilleri olarak 
küratoryel ve editoryal çalışmalar yapmaktadır. Kültürel üretim 
ve politikalar arasındaki ilişkileri vurgulayan işleri sık sık tarih-
sel sorgulamayı içerir. Pratiklerinde sanat, aktivizm ve siyaset 

ilişkilerini araştıran Group Material’ın 1979’daki kuruluşunda 
yer almıştır. En son sergilerinden bazılarıSignal and Inter Arts 
Center, Malmö ve Martin Beck’le birlikte ) São Paulo Bienali. 
Yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı yayınlardan bazıları: James 
Benning (2011); (2010); (2006); (2006); ve (2002). 

MARTIN BECK

Martin Beck lives and works in New York. Exhibitions and pro-
jects include “Presentation” at 47 Canal and “Remodel” (with 
Ken Saylor) at Ludlow 38 in New York (2011), “Panel 2—‘Nothing 
better than a touch of ecology and catastrophe to unite the 
social classes…’” at Gasworks in London (2008), “The details 
are not the details” at Orchard in New York (2007), and contri-
butions to the 29th São Paolo Bienal (with Julie Ault) and the 
4th Bucharest Biennal (both 2010). In November 2012 a survey 
exhibition of Beck’s work, titled “the particular way in which a 
thing exists,” will open at the Leonard & Bina Ellen Art Gallery 
at Concordia University in Montreal. Beck is the author of an 
Exhibit viewed played populated (2005), About the Relative Size 
of Things in the Universe (2007), and The Aspen Complex (2012).

Martin Beck, New York’ta yaşamakta ve çalışmakta. Sergi ve 
projelerinden bazıları: 47 Canal, New York ve (Ken Saylor ile 
birlikte) Ludlow 38, New York (2011), Gasworks, Londra (2008), 
Orchard, New York (2007). Ayrıca 29. São Paolo Bienali’ne 
(2010) (Julie Ault ile birlikte) ve 4. Bükreş Bienali’ne (2010) 
katıldı. Kasım 2012’de Beck’in işlerinden bir tarama sergisi, 
başlığıyla Montreal Concordia Üniversitesi Leonard & Bina 
Ellen Sanat Galerisi’nde açılacak. Beck’in, (2005), (2007) ve 
(2012) kitapları yayımlanmıştır.

LUIS CAMNITZER

Luis Camnitzer is a German-born Uruguayan artist who has 
lived in the USA since 1964, and an emeritus professor of art 
at the State University of New York, College at Old Westbury. 
He was the Viewing Program Curator for The Drawing Center, 
New York, from 1999 to 2006. In 2007, he was the pedagogical 
curator for the 6th Bienal del Mercosur. He was pedagogical 
curator for the Iberê Camargo Foundation in Porto Alegre, and 
is presently pedagogical advisor for the Cisneros Foundation. 
He is the author of New Art of Cuba (1994/2004) and Conceptu-
alism in Latin American Art: Didactics of Liberation (2007), both 
from University of Texas Press.

Almanya doğumlu Uruguaylı sanatçı Luis Camnitzer, 1964’ten 
beri ABD’de yaşamaktadır ve State University of New York, 
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College at Old Westbury’de sanat fahri profesörüdür. 1999-
2006 yıllarında New York, The Drawing Center’ın İzleme 
Programları Küratör’ü olarak çalışmıştır. 2007’de 6.Mercosur 
Bienali pedagojik program küratörlüğünü yapmıştır. Porto 
Alegre, Iberê Camargo Vakfı’nın pedagojik program küratörü 
olarak çalışmıştır ve halen Cisneros Vakfı’nın pedagoji alanı 
danışmanlığını yapmaktadır. Her ikisi de Texas Üniversitesi 
Yayınları’ndan çıkmış ve kitaplarının yazarıdır. 

HA ZA VU ZU

Ha Za Vu Zu is a collective based in Istanbul. They started 
to make music and performance art in 2005. The collective 
creates a simple and practical working model around artistic 
disciplines including music, video, performance and design. 
Recent group exhibitions and festivals: 2011: Re-Locate project, 
Istanbul, what a loop, NonStage, Istanbul, Garip bir pandik, Halı 
Atölyesi M.S.Ü. Istanbul, Between Stamp and Mars no:3 with 
ÅBÄKE, Salt Beyoğlu, Ateşin Düştüğü Yer,DEPO, Istanbul, 2010: 
Nord PTLK events, Istanbul, What a Loop, performance, Münch-
ner Kammerspiele, When Ideas Become Crime, curator: Halil 
Altındere, Depo, Istanbul, NAKKA!, The Hall, Istanbul, 10e Bien-
nale de Lyon, curator: Hou Hanru.

Ha Za Vu Zu İstanbul’da yaşayan ve çalışan grup. Müzik ve per-
formanslar yapmaya 2005 yılında başladı. Ha Za Vu Zu müzik, 
video, performans ve tasarım gibi sanatsal disiplinler etrafında 
basit ve pratik bir çalışma modeli oluşturarak çalışan bir kolek-
tiftir. Son yıllarda katıldıkları sergi ve festivaller : 
2011: Re-Locate project, Istanbul, what a loop, NonStage, Istan-
bul, Garip bir pandik, Halı Atölyesi M.S.Ü. Istanbul, Between 
Stamp and Mars no:3 with ÅBÄKE, Salt Beyoğlu, Ateşin Düştüğü 
Yer, DEPO, Istanbul, 2010: Nord PTLK events, Istanbul, What a 
Loop, performans Münchner Kammerspiele, Fikirler Suça Dönü-
şünce, kürator: Halil Altındere, Depo, Istanbul, NAKKA!, The Hall, 
Istanbul 
2009: 10. Lyon Bienali, kürator: Hou Hanru 
http://hazavuzu.blogspot.com

NAOMI HENNIG 

Naomi Hennig is educated as designer, visual artist and cul-
tural producer in Hamburg, Edinburgh and Berlin. She has 
been working as a member of Interflugs for several years and in 
various artistic and curatorial collaborations, such as the exhibi-
tion Spaceship Yugoslavia at NGBK art center in 2011. Her research 
includes ideological aspects of art funding and the writing of art 
history, politics of land use and landscape representation.

Naomi Hennig eğitimini Hamburg, Edinburgh ve Ber-
lin şehirlerinde tasarım, görsel sanat ve kültürel yapımcılık 
alanında tamamladı. Uzun bir süredir Interflugs’un üyesi olarak 
çalışmakta ve 2011’de NGBK Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 
‘Uzaygemisi Yugoslavya’ başlıklı sergi gibi sanatsal ve 
küratöryel işbirliklerine katkıda bulunmakta. Hennig’in araştırma 
alanı sanata ayrılan fonların, sanat tarihi yazımının, arazi 
kullanımı ve temsilinin ideolojik boyutlarını içermekte.www.
naomihennig.com; www.interflugs.de; www.fakultaetnull.org 

İNSEL İNAL
 
İnsel İnal is an artist who lives and works in İstanbul and 
Kocaeli. He has organized interdisciplinary events and panel 
talks together with Performance Days and was the chairman of 
DAGS, Interdisciplinary Young Artists Association. He exhibited 
at numerous exhibitions in Turkey and abroad. İnal’s practice 
ranges from ceramics to performance and video in terms of 
technique and materials and mostly deal with contemporary 
local issues often in socially engaged projects. İnal is currently 
the head of ceramics department at Kocaeli University, Faculty 
of Fine Arts. He also teaches at various programs in İstanbul 
Technical University and MGSÜ on contemporary art history 
and theory. 

İnsel İnal, İstanbul ve Kocaeli’de yaşamakta ve çalışmakta. 
Bir dönem ‘Performans Günleri’ ile interdisipliner organiza-
syonlar ve paneller düzenleyen İnal, “DAGS Disiplinlerarası 
Genç Sanatçılar Derneği”nin başkanlığını yaptı. Yurtdışı ve 
yurtiçi birçok karma ve kişisel sergiye katıldı. Disiplinlerarası 
kurgular ile güncel ve yerel odaklı projelerini oluşturan İnal, 
seramik, fotoğraf, video, pentür gibi mecralarla düzenlemeler 
oluşturmakta, katılımcı ve paylaşımcı oluşumlarla tuttuğu 
kayıtları sergilemekte, kamusal alanlarda çeşitli projeler 
uygulamaktadır. Halen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı olan İnal, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 
de çeşitli lisans ve doktora düzeyinde kuramsal dersler ver-
mektedir. 
http://inselinal.blogspot.com

SELIN KOCAGÖNCÜ

Selin Kocagöncü (b.1982, Toronto) is an artist based in Istanbul. 
Supplemented by her CELTA (recd. 2005), Kocagöncü’s fifteen 
years of teaching experience spans various educational insti-
tutions from language schools to diverse non-profit organiza-
tions for people of low socioeconomic standing. While teaching 
at Okan University, she also functioned as the school Erasmus 
Coordinator. In 2011, Kocagöncü started SK Stüdyo, an initiative 
inquiring into an alternative education in the arts. With its motto 
“produce a generation of nonprofessional outstanding artists”, 
some of the issues SK Stüdyo addresses are professionalism 
and specialization, remuneration, feminism, and ethics.

Selin Kocagöncü (d. 1982, Toronto) İstanbul temelli bir 
sanatçıdır. Kocagöncü’nün dil okullarından, düşük sos-
yoekonomik düzeyden kişilere hizmet eden ve kar amacı 
gütmeyen çeşitli eğitim kurumlarına kadar bir yelpazede 
edindiği 15 yıllık eğitmenlik geçmişi; 2005’te aldığı 
CELTA’sıyla desteklenmiştir. Okan Üniversitesi’nde çalışırken, 
derslerin yanısıra, Fakülte Erasmus Koordinatörü olarak da 
görev yapmıştır. Kocagöncü, 2011’de alternatif bir sanat 
eğitimi olasılığını araştırdığı SK Stüdyo’yu kurmuştur. “Na-
profesyonel, olağanüstü bir nesil sanatçı üretmek” ilkesiyle 
yola çıkan SK Stüdyo’nun ilgi alanlarından bazıları, profesyo-
nellik ve uzmanlaşma, hakediş, feminizm ve etiktir.

 



JOHANNES PAUL RAETHER 

Johannes Paul Raether lives and works in Berlin. During his 
studies at the Berlin University of Fine Arts (UdK) he worked in 
several self-organised projects such as the re-grouping of the 
Freie Klasse. Since 2006 he has been a member of the artist 
run space “basso” and has worked in several performance col-
lectives. His work has been shown in exhibitions in the NBK, 
Berlin; Shedhalle, Zürich; Platform Garanti, Istanbul and KUMU 
Art Museum, Tallinn. He has published texts in chto delat?, 
Texte zur Kunst and the catalogue of the 6th Berlin Biennale.

Johannes Paul Raether Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor. Berlin 
Üniversitesi Güzel Sanatlar’daki (UdK) öğrenimi sırasında 
Freie Klasse’nin yeniden toplanmasında olduğu gibi kendin-
den örgütlenen pek çok projede çalıştı. 2006 yılından bu yana 
sanatçılar tarafından işletilen ‘basso’ isimli mekanın üyel-
erinden olan Raether bazı performans kolektifleri içinde de 
yer aldı. Çalışmaları NBK (Berlin), Shedhalle (Zürih), Platform 
Garanti (Istanbul) ve KUMU Sanat Müzesi (Tallinn) gibi yerl-
erde gösterildi. Yazıları Texte zur Kunst, chto delat? ve 6. Berlin 
Bienali kataloğunda yayınlandı. 
www.johannespa ulraether.net

 
FLORIAN SCHNEIDER 

Florian Schneider is a filmmaker, based in Munich. Over the past 
ten years he has been involved in a wide range of projects that 
deal with the implications of postmodern border regimes on 
both theoretical and practical level.

Florian Schneider Münih’te yaşayan bir film yapımcısıdır. 
Geçmiş on yıl içinde, postmodern sınır rejimlerinin etkileri ve 
anlamlarını kuramsal ve pratik düzeyde ele alan birçok projede 
çalışmıştır. 

CALEB WALDORF

Caleb Waldorf is an artist currently living in Berlin. Since 2008 
he has served on the committee for The Public School started 
in Los Angeles by Telic Arts Exchange, which also occasion-
ally acts as a collective; most recently for the project “A Public 
School” that was part of MDE11, Encuentro Internacional de 
Medellín, held in 2011 in Colombia. In 2007 he co-founded and 
is currently the creative director of the magazine, Triple Canopy. 
He is also the co-editor of a journal for short-form writing and 
media work called Version and is part of the editorial collective, 
Occupy Everything.

Caleb Waldorf Berlin’de yaşayan bir sanatçı. 2008 yılından 
bu yana The Public School komitesinde yer alıyor. Bu komi-
teyle birlikte 2011 sonbaharında Kolombiya’da gerçekleştirilen 
MDE11, Encuentro Internacional de Medellín’in bir parçası olan 
‘Kamusal Bir Okul’ projesinin hazırlanmasına katkıda bulundu. 
2007’de arkadaşlarıyla birlikte Triple Canopy isimli dergi-
nin kuruculuğunu üstlendi; şu dönemde de derginin kreatif 
yöneticiliğini üstlenmiş durumda. Aynı zamanda Version isimli 
kısa yazılar ve medya çalışmaları üzerine kurulu derginin 

editörlerinden biri konumunda. Occupy Everything [Her Şeyi 
İşgal Et] isimli editöryel kolektifin de içinde yer alıyor. 
www.calebwaldorf.net; http://all.thepublicschool.org

 
EDITORS

Aslı Çetinkaya Studied engineering, business administra-
tion, art history and critical theory in the past years. Worked 
at Sabancı University, Kasa Galeri as the gallery manager 
between 2005-2010. Her texts, interviews and translations are 
included in various publications. Currently working as a free-
lance cultural manager on a number of separate projects. She 
is one of the founding members of ortak müfredat. 

Aslı Çetinkaya Son yirmi yılda mühendislik, işletme, sanat 
tarihi ve eleştirel teori alanlarında eğitim aldı. 2005-2010 ara-
sında Sabancı Universitesi, Kasa Galeri’de galeri yöneticisi 
olarak çalıştı. Yazı, söyleşi ve çevirileri çeşitli yayınlarda yer 
aldı. Halen bağımsız olarak farklı projeler üzerinde çalışıyor. 
(www.ortakmufredat.org) 

Marina Sorbello is a curator and writer based in Berlin, Germany. 
She is one of the co-founder of uqbar, a non for profit organiza-
tion operating in and from Berlin, and has been involved in the 
part years in a number of international projects such as Tran-
sient Spaces – The Tourist Syndrome (www.transientspaces.org) 
and more recently Right-To-Left (www.right-to-left.net)

Marina Sorbello Berlin merkezli, küratör ve yazar.  
Sorbello kar amacı gütmeyen bir sanat kurumu olan uqbar’ın 
kurucularından. Geçtiğimiz yıllarda (www.transientspaces.org) 
ve daha yakın zamanda (www.right-to-left.net, hazırlanıyor) gibi 
projeleri yürüttü. 
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