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Gordon Matta-Clark, ölümünden iki y›l önce, 1976 y›l›nda, ünlü mimar Peter Eisenman’›n kurdu¤u Mimar-

l›k ve fiehir Çal›flmalar› Enstitüsü’nün evsahipli¤ini yapt›¤› Model olarak Fikir sergisine davet edilir.

Matta-Clark’›n ilk önerisi do¤rultusunda kendisinden beklenen, erken yetmiflli y›llarda yapt›¤› bina kesme/du-

var delme/zemin biçme ifllerinin evcillefltirilmifl bir çeflidini üretmesi, binan›n içindeki penceresiz betonar-

me duvarl› seminer odalar›ndan birine pencere açmas›d›r. Baflka bir ifadeyle kendisinden beklenen beyaz

kutu’nun elefltirisini, beyaz kutu içinden, beyaz kutu’nun çerçevesi içinde kalarak yapmas›d›r. Ne var ki, aç›-

l›fl›n olaca¤› ö¤leden sonra son dakikada fikrini de¤ifltiren Matta-Clark, Enstitü’ye elinde saçma

mermi atan bir tüfekle girer, biraz da durumdan afallam›fl olan serginin düzenleyicisi Andrew MacNair’in de

iznini alarak, Enstitü’nün camlar›n› patlatmaya bafllar. Amac›, boflalan çerçevelerin içine Güney Bronx’daki

bir toplukonut binas›n›n, mahalledeki çocuklar›n att›klar› tafllarla k›r›lm›fl camlar›n›n foto¤raflar›n› büyütüp

asmakt›r. Beklenebilece¤i üzere, bu müdahale sergiye kat›lan Cornell’li mimarlar› (Michael Graves, Richard

Meier, Charles Gwathmey, vb.) ve onlar›n modernist temayüllerini, hassasiyetlerini oldukça zorlar. Camlar

pürtelafl yenilenir ve hiçbir fley olmam›fl gibi davran›l›r. Dahas›, MacNair’in aktard›¤›na göre, Eisenman bu

müdahaleyi Nazi Almanya’s›n›n Kristalnacht’›na benzetir (Lee, 2000: 114-118). 

Bu olay› okumaya çal›fl›rken san›r›z üzerinde ›srarla durulmas› gereken Matta-Clark’›n anarflistli¤inin, kendi

tabiriyle mimarflistli¤inin (ya da na-mimarl›¤›n›n) cam k›rmaya, duvar delmeye veya bina kesmeye indirgen-

memesi gerekti¤i. Kuflkusuz Matta-Clark’›n mimarflistli¤i bu müdahale yöntemleriyle somutlafl›r ve onun

sanat›n› biriciklefltiren tam da bu müdahalelerin keskinli¤idir. Ve fakat, Matta-Clark’›n en erken ifllerinden

bafllayarak ›srarl› bir biçimde önerdi¤i ve ifllerinde ifade bulan modernist mimarinin söylem ve prati¤inin kap-

saml› elefltirisi bu yöntemlere ve bu yöntemlerin esteti¤ine indirgenemez. ‹flte tam da bu nedenle, yukar›-

da aktard›¤›m›z olay Matta-Clark’›n ne esteti¤i siyasete ne de siyaseti esteti¤e indirgeyen, kelimenin tam

anlam›yla “esteti¤i siyasallaflt›ran” sanat›n› okuyabilmemizi mümkün k›labilecek anahtarlardan biri olmal›d›r. 

Son tahlilde, Matta-Clark’›n ifllerinin estetik ve siyasi boyutlar›n› beraber ve birbirleriyle ilintilendirmeden

de¤erlendirmedi¤imiz sürece Matta-Clark’›n bu müdahalesini (ve asl›nda tüm müdahalelerini) bir çeflit vanda-

lizm ya da erkek-egemen fliddet gösterisi olarak okuma hatas›na (Eisenman ve bir dizi elefltirmenin düfltü-

¤ü hataya) düfleriz. “Gel bizim odalardan birinde pencere aç” diyerek Matta-Clark’› davet eden zihniyet

tam da iflte onun müdahalelerini toplumsal-elefltirel içeriklerinden soyutlayan ve onlar› salt estetik-

Doxa 5 Eylül 2007



60

Gordon Matta-Clark

Hair, 1972 (detay)

Foto¤raf: Carol Goodden

© Estate of Gordon Matta-Clark ve David Zwirner

karfl›t› biçimsel ve y›k›c› müdahaleler olarak yorumlayan zihniyettir. Baflka bir ifadeyle, onu beyaz kutu’nun

içinde evcillefltirmeye çal›flan zihniyet ile, çizgiyi aflt›¤› anda onu Nazi vandalizmine indirgeyen zihniyet asl›n-

da ayn› biçimselci zihniyettir. 

Oysa Matta-Clark’›n k›rd›¤› o camlardan geride kalan bofl çerçevelerin içine asacak oldu¤u foto¤raflar da

mimarl›¤›n modernist söylemini do¤rudan karfl›s›na alan imgelerdir. Bronx’lu, (muhtemelen) proleter ve

siyah ailelerin çocuklar›n›n att›¤› tafllarla camlar› k›r›lm›fl (modernist mimarinin enkazlar› olarak okunmas› ge-

reken) toplukonut foto¤raflar›, onun mimari elefltirisinin salt biçimsel bir elefltiri olmad›¤›n›n; tam tersine,

mimariyi toplumsal ve hatta iktisadi bir süreç olarak ele alan bir elefltiri oldu¤unun imleyicisidir. Dahas›, onun

müdahalelerinin fliddeti iddia edilenin aksine, ne bina-karfl›t› bir fliddettir ne de içinde umars›z ve nihi-

list bir vandalizm bar›nd›r›r. Tam tersine, müdahale ederek yücelefltirdi¤i ve an›tsallaflt›rd›¤› bu imhay› bek-

leyen binalara, bu binalar›n tüm aleladeliklerine ra¤men (ya da daha do¤rusu aleladeliklerinden dolay›),

onlar› saran hüzne yak›flan fliirsel bir aflk ve flefkatle yaklafl›r. Asl›nda Matta-Clark’›n meselesinin (sorunsa-

l›n›n) ne oldu¤unu ancak k›sa yaflam›na s›¤d›rd›¤› onlarca ifli birarada ve iflinin estetik, siyasi ve hatta

Gordon Matta-Clark

Window Blow-Out, 1976

© Estate of Gordon Matta-Clark ve David Zwirner
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duygulan›msal (affective) boyutlar›n› birbirlerine ilintilendirerek okumaya çal›flt›¤›m›z zaman anlayabili-

riz. Onu binalar› kesip biçen, binalara delikler açan bir bina-karfl›t› olarak okumaya çal›flt›¤›m›z vakit onun

meselesinin salt binalarla de¤il de, binalar›n varolufl (ya da “infla ve imha”) koflullar›n› düzenleyen toplum-

sal ve iktisadi süreçlerle ve modernist mimari söyleminin sorumlulu¤u ile oldu¤unu gözden kaç›r›r›z. 

Bu yaz›da mimarfli ve na-mimari gibi (uyduruk) sözcüklerle karfl›lamaya çal›flt›¤›m›z “anarchitecture” tabiri

asl›nda 1973’te bafl›n› Matta-Clark’›n çekti¤i, aralar›nda Suzanne Harris, Tina Girourard, Laurie

Anderson, Richard Nonas, Caroline Goodden gibi isimlerin bulundu¤u bir grup New York’lu sanatç›n›n

mimarl›k söylem ve prati¤ini sorgulayan eylemler gerçeklefltirmek üzere kurduklar› gerilla grubun

ad›d›r. Bu portmanteau sözcük anarchy ve architecture sözcüklerinin bilefliminden oluflmufltur. Düzenledik-

leri toplant›larda, mimariyi, mimarinin d›fl›na at›lm›fl, kullan›m-d›fl› olarak tan›mlanm›fl art›k-mekânlar›, yüze-

yin de¤ifltirilmesinden ibaret kozmetik yaklafl›mlar›, mekân›n siyasi konumunu ve özel mülkiyeti tart›flm›fl-

lar ve bu konulara iliflkin projeler üretmifllerdir. Bu ba¤lamda kentsel dokuya ve sosyal hayata dair olan

herfley grubun aktivitelerinin meselesi olmufl, mimarl›k bina özelinden ç›kar›l›p her türlü “yap›”ya iliflkin bir

olgu olarak ele al›nm›flt›r. Matta-Clark grubun amac›n› flöyle anlat›r:

Grubun mimari amac›n›n binalara yönelik alternatif bir duruflu örnekleyecek ifller yapmak oldu¤unu

söylemek tam olarak mümkün de¤il... biz daha çok metaforik boflluklar, aral›klar, art›k-mekânlar ve

daha henüz de¤erlendirilmemifl alanlarla ilgileniyorduk... örne¤in, ayakkab› ba¤c›klar›n›z› ba¤lamak

üzere durdu¤unuz yerler, günlük hareketlerinizin kesintiye u¤rad›¤› yerler. Böylesi yerler asl›nda her

zaman için anlaml› çünkü hareket alan›na iflaret ediyorlar. [Mimarfli] mimarinin yerleflmifl da¤arc›¤›n›n

d›fl›na, formel bir tart›flmaya saplanmamaya çal›flarak, ç›kmakla ilgiliydi. (Lee, 2000: 105)

Sanat tarihçisi Pamela Lee, Matta-Clark üzerine yazd›¤› Object to Be Destroyed: The Work of Gordon

Matta-Clark (‹mha Edilecek Nesne: Gordon Matta-Clark’›n ‹flleri) (2000) adl› monografide, Matta-Clark’›n

ifllerindeki bu, salt bina-karfl›tl›¤›na indirgenemeyecek, ele gelmez (elusive) boyutu, onun 1969’da

Cornell’de Robert Smithson ile karfl›laflmas›na ba¤l›yor. Smithson’un ifllerinin üzerine oturdu¤u entropi

kavram› Matta-Clark’›n ifllerinde düzenden düzensizli¤e, çürümeye, y›k›nt›ya, k›sacas› infladan imhaya

do¤ru yönelen bir vektörün metaforik kayna¤› olarak belirir. 

Gordon Matta-Clark ve arkadafllar›, Tree Dance 

Vassar Koleji, New York, 1971

16 mm’ye transfer edilmifl Super 8 mm filmden kare 

© Estate of Gordon Matta-Clark ve David Zwirner
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Gordon Matta-Clark

Splitting 10 & 11, 1975

Foto¤raf: Sheldan C. Collins

Özel koleksiyon, New Jersey
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Gordon Matta-Clark

Splitting 32, 1975

Jane Crawford ve Bob Fiore Koleksiyonu

© Estate of Gordon Matta-Clark ve David Zwirner

Erken iflleri aras›nda say›labilecek k›zart›lm›fl foto¤raflar, yanm›fl gofretler, kokuflmaya ve küflenmeye b›rak›l-

m›fl y›¤›nt›lar, Matta-Clark’›n entropi kavram›n› araflt›rmaya bafllad›¤› hafif alayc› çal›flmalard›r.

Ne var ki, çok geçmeden ve belki de daha belirleyici olarak Cornell’den New York’a tafl›n›p mimarfli tart›fl-

malar›na geçince Matta-Clark’›n ifllerinde entropi kavram› daha aç›k bir biçimde siyasi ve elefltirel bir

anlam kazan›r. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda sanayi atölyelerine evsahipli¤i yapan Soho daha 1950’li y›llardan iti-

baren kapitalist spekülatörlerin “de¤er”lendirmeye ve mutenalaflt›rmaya karar verdikleri bir mahalle haline

gelmifl ve 1970’li y›llara girdi¤inde (bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde) sanatç›lar›n öncülü¤ünde kentsel dönü-

flüm sürecine girmifltir. Tam da bu süreç içinde Matta-Clark burada bir grup arkadafl›yla birlikte uygun

fiyata güzel yemekler sunulan FOOD (YEMEK) adl› bir lokanta açm›fl ve iflletmifl, köprü alt›nda domuz çevir-

me flöleni tertiplemifl ve elinden geldi¤ince fakir bir sanatç› olarak, kentin bu h›rpane ve çürümüfl ama ayn›

zamanda da kentsel dönüflüm (mutenalaflt›rma) sürecine girmifl mahallesinde yaflam alan› yaratmaya

çal›flm›flt›r. Tahminimiz kentsel dönüflüm sürecinin infladan imhaya ve sonra yeniden inflaya giden

“de¤er”lendirme döngüsünün entropik boyutu Matta-Clark için bu dönemde anlam kazanm›flt›r. 

‹flte tam da bu yüzden onun bina kesip biçmeleri, duvar, zemin, tavan delmeleri hep ve ancak kapitalist

kentsel dönüflüm sürecinin döngüsel u¤raklar› olan infla ve imha aras›nda, infladan sonra ve imhadan

önceki, iki ara bir derede kalm›fl art›k-alan ve ölü-zamanda gerçekleflir. Matta-Clark’›n kesti¤i binalar›n y›k›l-

may› bekleyen binalar olmas› rastlant›sal ya da koflullar›n zorlad›¤› bir durum de¤ildir. Kuflkusuz, müdaha-

le etti¤i binalar›n y›k›lacak binalar olmas› kesme, biçme, delme edimlerini yapabilmesini mümkün

k›lar. Ama salt müsade edilece¤i için y›k›lmakta olan binalar› tercih etti¤ini düflünürsek iflinin kurucu

(constitutive) ve elefltirel vurgusunu gölgelemifl oluruz. Çünkü tam tersine, Matta-Clark y›k›lmay›, imhay›

bekleyen ve asl›nda an›tsal olmayan (kendi tabiriyle “nonumental”) alelade binalar› iflaretlemek ve inad›na an›t-

laflt›rmak üzere keser, deler ve biçer. 

Herhalde bu iflaretleme, heykellefltirme müdahalelerinin siyasi ve elefltirel vurgusunun en belirginleflti¤i

ifllerinden biri 1975 y›l›ndaki Day’s End (Günün Sonu) adl› çal›flmas›d›r. 1950’li y›llarda bafllayan

Manhattan adas›n›n kentsel dönüflüm sürecinde önemli u¤raklardan biri, kentin bat› yakas›ndaki r›ht›mla-

r›n (yak›n gelecekte Haydarpafla’n›n da yaflayacak oldu¤u dönüflüme benzer bir biçimde) kapat›lmas›d›r.
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Day’s End, 1975 (detay), New York
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1960’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru yaklafl›k 1.400 r›ht›m iflçisinin iflini kaybetmesiyle r›ht›m çürümeye terkedilir.

Matta-Clark 52. R›ht›m’a gizlice ve kanunsuzca yapt›¤› delme müdahalesini “tarihin hüzünlü bir an›n›

iflaretlemek” olarak tan›mlar (Lee, 2000: 121). ‹lk bak›flta birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan kesmeler olarak

görülen müdahaleler asl›nda Matta-Clark’›n bu dev hangar›n içine yerlefltirdi¤i dev bir hayalet

çeyrek yar›m kürenin izlerini iflaretler. Deliklerden içeri s›zan ›fl›k hüzmeleri de günün her saatinde binaya

farkl› bir estetik kazand›r›r ve binay› gün ›fl›¤›n›n müdahaleleriyle dönüflen ve binan›n içinden deneyimlen-

mesi gereken görkemli bir heykel haline getirir. Matta-Clark, yapt›¤› ifl arac›l›¤›yla binay› yeniden kent

hayat›na dahil etmeye çabalad›¤›n› söylese de, flehir otoriteleri bu kanunsuz müdahaleden pek hofllanmaz ve

sanatç› için tutuklama emri ç›kar›rlar. 

Bu ifle benzer biçimde, gün ›fl›¤›n›n binaya müdahalesini düzenleyen bir di¤er ifli ise, Günün

Sonu’ndan bir y›l önce, 1974’te, New Jersey’in orta s›n›f banliyölerinden birinde y›k›lmay› bekleyen iki

katl› “322 Humphrey Street”e yapt›¤› müdahaledir. Matta-Clark Splitting (Yar›lma) adl› bu çal›flmas›nda

yeniden “de¤er”lendirilmeyi bekleyen bu banliyö arsas› üzerindeki bu alelade, özelliksiz ve hatta çirkin orta

s›n›f evini son derece flefkatli bir müdahaleyle an›tsallaflt›r›r. Binay› tam ortas›ndan kesiflini ve sonra arka

parças›n› temelinden hafifçe alçaltarak yar›¤›n aç›s›n› aralay›fl sürecini belgeleyen Super 8 kamerayla çekil-

mifl belgeselde hissedilen ruh hali, bu özelliksiz (“nonumental”) binaya duyulan bir afla¤›lama duygu-

sundan daha ziyade bu binaya ve onun çaresizli¤ine duyulan bir flefkatin varl›¤›na iflaret ediyor

kan›m›zca. Ifl›k hüzmeleri binan›n içinde gün boyunca hareketlerini sürdürürken, kesik eflikler ve do¤ran-

m›fl merdiven basamaklar›n›n yaratt›¤› tekinsiz ortam da kuflkusuz “322 Humphrey Street”in içinde

dolaflanlardan, belki de binan›n daha önce hiç görmedi¤i türden bir ihtiyat ve sayg›y› talep ediyordu. 

Ne var ki, Günün Sonu’nda netleflen toplumsal-elefltirel izlek Amerika’da de¤il, Atlantik Okyanusu’nun öte

yakas›nda, Paris’te, 1975’te infla halinde olan Centre Georges Pompidou’nun hemen yan›nda imhay› bekle-

yen 1699’da infla edilmifl “27-29 rue Beaubourg”a yapt›¤› Conical Intersect (Konik Kesifl) adl› müdahale ile

devam eder. Geçerken an›msatal›m, Paris daha 19. yüzy›lda belki de tarihin ilk bütünlüklü,

karfl›-devrimci ve kapitalist kentsel dönüflümünü yaflam›fl bir flehirdir. Marksist co¤rafyac› David Harvey

Paris, Capital of Modernity (Paris, Modernitenin Baflkenti) (2003) adl› eserinde 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda

gerek Paris Komünü ard›ndan kenti daha kolay denetlenebilir hale getirmek (dar sokaklar›n yerine

genifl bulvarlar açarak) gerek afl›r› biriken sermayenin düflen kâr oran› sorununu halletmek amaçlar›yla
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Conical Intersect filminden kare, 1975
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Paris’in nas›l yeniden infla edildi¤ini anlat›r. Harvey’in tarihsel ayr›nt›lar›yla tart›flt›¤› bu kentsel dönüflüm

modeli asl›nda tüm müteakip sermaye güdümlü kentsel dönüflüm projelerinin de modeli olacakt›r. Kabaca

ifade edersek, tüm kapitalist kentsel dönüflüm süreçlerinin e¤er bir amac› sermayenin kendini

yenilemesi ve afl›r›-birikimden düflüfle geçen kâr oranlar›n›n yükseltilmesinin koflullar›n› sa¤lamak üzere

yeni yat›r›m alanlar› açmak ise, bir ikinci amac› da kenti bir mühendislik nesnesi olarak gören

modernist bir anlay›fl›n çerçevesi içinden kentsel dokuyu yeniden “düzen”lemek ve toplumsal muhalefetin

yaflam alanlar›n› evcillefltirmek suretiyle denetim alt›na almakt›r.

Matta-Clark 1975 Eylül’ünde “27-29 rue Beaubourg”u delmeye ve kesmeye bafllad›¤›nda çok amaçl› bir

kültür merkezi olarak tasarlanan Centres Georges Pompidou’nun inflas› sürmekte ve bu iki (gene

“nonumental”) kentsoylu hanesi de imhalar›n› beklemekteydi. Les Halles’in talihsiz yeniden yap›land›r›lma

hikâyesi de asl›nda yukar›da kabaca özetlemeye çal›flt›¤›m›z kapitalist kentsel dönüflüm modelinin bir çefli-

didir. 1971’de, kasap, manav, vesairenin yer ald›¤›, neredeyse Paris kadar eski pazar yerinin y›k›lmas›n›n

ard›ndan modern, manas›z ve çirkin bir al›flverifl merkezi olarak yeniden yap›land›r›lan Les Halles’in dönüflü-

mü küçük ölçekli tüccarlar›n büyük ölçekli süpermarketler taraf›ndan “imha” ediliflinin kentin mimari

dokusuna yans›yan görüntüsüdür. Ve fakat burada mimariyi üstyap›, iktisadi iliflkileri de altyap› olarak

gören kolayc› ve ekonomik belirlenimci anlay›fla teslim olmamak gerekiyor. Kentsel dönüflüm

süreci ve onun devletin kurum ve ayg›tlar› taraf›ndan orkestra edilifli de zaten s›n›fsal yap›lar aras›ndaki

mücadelenin kaderini belirleyen müdahalelerdir. Baflka bir deyiflle, e¤er Les Halles’de büyük sermaye müca-

deleyi kazanm›flsa, bu zaten her koflulda kazanacak oldu¤u için de¤il, tam tersine, s›rt›n› devletin modernist

kentsel dönüflüm projesinin sorgulan(a)mayan meflruiyetine dayand›rd›¤› içindir. Kan›m›zca

Matta-Clark’›n 1975 y›l›nda “27-29 rue Beaubourg”a yapt›¤› müdahale hem Les Halles’in bu yeniden

“de¤er”lendirilme sürecini hem de (Centre Georges Pompidou’ya komflulu¤undan dolay›) bu kentsel

dönüflüm sürecinde sanat›n, sanatç›n›n ve kültür endüstrisinin meflrulaflt›r›c› ifllevini iflaretler. Delme ifllemi

bittikten ve polisle bir kez daha bafl› belaya girdikten sonra, Matta-Clark, Manhattan’da köprü alt›nda yapt›-

¤›na benzer bir biçimde, art›k yap›tlaflm›fl olarak y›k›lmay› bekleyen “27-29 rue Beaubourg”un önünde

dana çevirir ve geçenlere bedava da¤›t›r. 

Belki bu noktada Matta-Clark’›n ifllerindeki siyasi, iktisadi ve elefltirel boyutu vurgulamak üzere Georges

Bataille’›n The Accursed Share (Lanetli Pay) (1991) adl› eserinde önerdi¤i “genel” ve “k›s›tl›” ekonomi
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Gordon Matta-Clark

Conical Intersect filminden kare, 1975

© Estate of Gordon Matta-Clark

Gordon Matta-Clark

Office Baroque, 1977 

© Estate of Gordon Matta-Clark

kavramlar›na de¤inmekte fayda var. Matta-Clark’›n müdahaleleri kapitalizmin toplumsal uzam› sürekli

yeniden düzenleyen, parselleyen ve metalaflt›ran “k›s›tl›” ekonomisinin iflleyifl biçimlerini imlerken asl›n-

da onun ötesinde ve onu da kapsayan, infladan imhaya giden vektör üzerinde, kentsel art›k ve y›k›nt›larda,

imhay› bekleyen ifllevsizleflmifl bina ve yap›larda maddeleflen bir “genel” ekonominin varl›¤›n› da an›msa-

t›r. Hat›rlanaca¤› üzere Bataille, k›tl›¤› kaç›n›lmaz bir varolufl koflulu varsayan “k›s›tl›” ekonominin

(ki egemen iktisat söylemi bu varsay›ma hâlâ s›k› s›k›ya sar›l›r) asl›nda harcama, art›k, imha, bolluk,

hediye ve gösteriselli¤in kural oldu¤u bir “genel” ekonominin özel bir durumu oldu¤unu iddia eder. Kapita-

list kentsel dönüflümün infladan imhaya ve sonra yeniden inflaya do¤ru akan döngüsel mant›¤›

iflte tam da bu “genel” ekonominin tezahürlerinden biridir. Öyleyse Matta-Clark’›n bina delme, kesme,

biçme iflleri kapitalizmin “normal” iflleyiflinin bile gereksinim duydu¤u “genel” ekonomiye ait grotesk usd›fl›-

l›klara iflaret ederken, onun düzenledi¤i potlatch-vari flölenler, mülkiyet haklar›n› takmadan müdahale etti¤i

binalarda bafl›n›n sürekli polisle derde girmesi ve en önemlisi ifllerinin geçicili¤inin onlar›n (en az›ndan o yaflar-

ken) metalaflmas›n› imkâns›zlaflt›rmas› da asl›nda onun kendi ifllerinin de “k›s›tl›” ekonominin düzenleyici ku-

rallar›na uymayan “genel” ekonominin parças› oldu¤unu gösterir. 
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Matta-Clark’›n metalaflan toplumsal uzam›n çeperlerine ve kentsel bürokrasinin kimi zaman gülünçleflen

usd›fl›l›¤›na iflaret eden ifllerinden bir di¤eri de Fake Estates (Sahte Gayrimenkuller) adl› bitmemifl proje-

sidir. Matta-Clark, 1970’lerin bafl›nda New York Belediyesi’nin aç›k art›rmayla sat›fla ç›kard›¤› 15 “art›k”

arsay› sat›n al›r. Fiyatlar› 25 ila 75 dolar aras›nda de¤iflen bu arsalar, flehir parsellerinin çeflitli nedenlerle

yeniden düzenlenmesi sonucu ortaya ç›kan, tuhaf biçimli, üzerine bilindik anlamda bir yap› yap›lmas› ya da

belirli bir ifllev için kullan›lmas› imkâns›z, kimi zaman tamamen binalarla çevrelenmifl olduklar›ndan

ulafl›lmaz olabilen, biçim olarak terzilerin elbise dikerken kullanamad›klar› art›k kumafl parçalar›n›

and›ran kent parçac›klar›d›r. Belediye, bu tür art›k-mekânlar› sat›p vergilendirerek, bunun d›fl›nda hiçbir ifle

yaramayan bu arazilerden kazanç sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Matta-Clark, k›rsal›n kentsele dönüflümünde

modernleflme, parselleme, hatal› ölçüm ve s›n›r çizme ve benzeri nedenlerle ortaya ç›km›fl, asl›nda flehir

dokusunun içinde imar bürokrasisinin açt›¤› yar›klar gibi duran bu parselleri sat›n al›r ve üç aflamal› bir

proje kurgular. Öncelikle arazilerin herbirinin yeri, ölçüsü, varsa üzerinde yetiflmifl bulunan bitki örtüsünü

kapsayan bir yaz›l› belgeleme yap›lacakt›r. ‹kinci olarak görsel belgeleme gelecek, araziler bire bir ölçekte

sergilenmek üzere foto¤raflanacakt›r. Üçüncü olarak da araziler bu yaz›l› ve görsel belgeler halinde sergi-

lenecek ve “ifl”i sat›n alan kifli, arazinin kendisini de sat›n alm›fl olacakt›r. Matta-Clark iflin ilk iki k›sm›n›

büyük oranda bitirdikten sonra bu projeyi rafa kald›rm›fl, vergiler ödenmedi¤inden arsalar flehre geri intikal

etmifltir. 

Her ne kadar Matta-Clark’›n müdahaleleri özelliksiz ve alelade binalar› yap›tlaflt›rarak an›tsallaflt›rsa da, bu

bina-heykellerin bir k›sm› iflin “tamamlanmas›ndan” hemen birkaç saat sonra, önemli bir k›sm› ise çok

geçmeden yerlebir edilmifltir. ‹fllerin kendilerinin ortadan kalkmas›yla oluflan bofllu¤u, yine sanatç›n›n

çekti¤i foto¤raf ve filmler doldurmaktad›r. Kendi içinde çeflitli kategorilere ay›rabilece¤imiz bu görsel arfliv,

bugün Matta-Clark’›n sanat›n›, aktivistli¤ini, mimarflistli¤ini anlayabilmek için elimizde bulunan tek araçt›r.

Yap›lan iflin belgelenmesinin de en az iflin kendisi kadar önemli oldu¤unu savunan Matta-Clark, tüm “müda-

hale” ifllemini foto¤raf ve film arac›l›¤›yla kaydeder. Yap›ya dair filmlerinin hemen hepsi, eserin salt son

halinin de¤il, delme, kesme, ç›kar›p alma ifllemlerinin de kaydedilmesinden oluflur. Belge niteli¤i tafl›yan

filmlerinin yan›s›ra, Matta-Clark’›n yine a¤›rl›kl› olarak içinde bulundu¤u kentsel ve toplumsal dokuya

iliflkin filmleri de bulunmaktad›r. Kendi icad› olan bir filtreyi kullanarak çekti¤i City Slivers (fiehir

Dilimleri), New York’tan kesilmifl gibi gözüken ince dikey fleritlerin yanyana getirilmesinden

oluflur. Fresh Kills adl› filmi New York’un befl bölgesinden biri olan Staten Island’daki devasa çöp y›¤›n›n›

konu eder. Evinin penceresinden tele-objektif ile çekti¤i Chinatown Voyeur (Çin Mahallesi Dikizcisi) adl› çal›fl-

mas›nda çevredeki binalarda yaflayan insanlar›n hayatlar›n› filme alan Matta-Clark, hem Hitchcock’un

Arka Pencere’sine göz k›rpar hem de kompart›manlara ayr›lm›fl bir dizi ayr› yaflant›y› yanyana

koyarak bir New York silueti oluflturur.

Toparlamak gerekirse, Matta-Clark’›n sanat› asla fluursuz bir vandalizmin ya da nihilist ve erkek-

egemen bir fliddetin estetiklefltirildi¤i bir sanat de¤ildir. Tam tersine, Matta-Clark’›n mimarflist sanat›,

modernist mimari söylem ve prati¤in, özel mülkiyetin ve kapitalist kentsel dönüflüm mant›¤›n›n sürekli ve

tekrar tekrar infaz etti¤i fliddetin karfl›s›nda ve imhay› bekleyen alelade ama hüzünlü binalar›n, k›rp›lm›fl

arazi parçac›klar›n›n, çürümeye terkedilmifl r›ht›mlar›n, kompart›manlara ayr›lm›fl yaflant›lar›n, kentsel art›k-

lar›n y›¤›ld›¤› çöplüklerin, mutenalaflan mahallelerde direnmeye çal›flan sanatç›lar›n, köprü altlar›nda

yaflamlar›n› sürdürmeye çal›flan evsizlerin ve toplukonutlarda camlar› k›rarak kendilerine e¤lence bulan

sokak çocuklar›n›n yan›ndad›r. ‹flte tam da bu yüzden, Matta-Clark’›n meselesini ve onun sanat›n›n özgül

esteti¤ini idrak edilebilmek için onun ifllerine flehrin ma¤dur öznelerinin ve art›k nesnelerinin taraf›ndan

bakmak gereklidir.

Kaynakça

Georges Bataille, The Accursed Share, Zone Books, Cambridge, MA, 1991.

Corinne Diserens (der.), Gordon Matta-Clark, Phaidon, New York, 2003.

David Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra, 2003.

Steven Jenkins (der.), City Slivers and Fresh Kills: The Films of Gordon Matta-Clark (sergi katalo¤u), San Francisco Cinemateque, San Francisco,

2004. 

Jeffrey Kastner, Sina Najafi ve Frances Richard (der.), Odd Lots: Revisiting Matta-Clark’s ‘Fake Estates’ (sergi katalo¤u), Cabinet Books,

New York, 2005. 

Pamela Lee, Object to be Destroyed: The Work of Gordon Matta-Clark, MIT Press, Cambridge, 2001.

Gloria Moure (der.), Gordon Matta-Clark Works and Collected Writings, Ediciones Poligrafa, Barcelona, 2006.


