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Marc Dachy aşağı yukarı on yedi yaşındayken, William Burroughs, John Cage, Dada ve 
Sitüasyonistlerden başlayarak, öncülerle ilgilenmiş, ozan Clément Pansaers’in yayımlanmamış 
yapıtlarını bulmuş ve yalnızca onları yayımlamak için –19 yaşında– bir yayın birimi, bugün 
de varlığını sürdüren Transédition’u (1972), sonra da 2003’ten beri yeni bir dizisini çıkardığı 
Luna-Park dergisini (1978’de Créateurs Ödülü) kurmuştur. 1986’da, Pansaers’i (Bar Nicanor), 
1990’da da Kurt Schwitters’i (Merz) Champs Libre’den yayımlamıştır. Journal du Mouvement 

Dada’sına (Albert Skira, 1989) Büyük Sanat Kitabı Ödülü verilmiştir. Aynı zamanda Aragon’un 
Projet d’histoire littéraire contemporaine’ini (Mercure de France) yayına hazırlamış, John Cage’i, 

Gertrude Stein’ı, La Monte Young’ı çevirmiştir. 2000’de Villa Kujoyama’da ödül almış, Kyoto’da 
araştırmalar yapıp karısı Mayuko için Dada au Japon’u (PUF, 2002) yazmıştır. Yazar, çevirmen, 

dizi ve dergi yöneticisi Marc Dachy 1993’te Lyon Çağdaş Sanat Bienali’nin başına geçmiş (Et 
tous ils changent le monde) ve Poésure et peintrie’ye katkı sağlamıştır (Marsilya, 1993). 2005’te, 
Tokyo’daki Murayama / Schwitters sergisinin küratörlüğünü üstlenmiş, Archives du Mouvement 

Dada’yı yayımlamıştır (Hazan). Bir Dada / Néo Dada kitabı ve  
bir Tristan Tzara sergisi hazırlamaktadır.
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Aydınlanma Çağı’nın 
felsefesiyle kabarenin 

kendiliğindenliğini 
birleştirmek (solda, 
Cabaret Voltaire’in kapağı, 
Mayıs 1916, Marcel 
Janco’nun ahşap gravürüyle 
birlikte), işte Hugo Ball’la 
arkadaşlarının genel 
çılgınlığın sonucu olan savaş 
karşısındaki bağımsızlık 
bildirisi bunu söyler, dil ile 
sanat artık bu çılgınlığın 
suç ortağı olmamalıdır. 
Jean Arp’la Hans Richter 
bu başkaldırıya Dada adını 
koyan Tristan Tzara’yı 
omuzlarında taşıyorlar 
(yanda). 

1. BÖLÜM

DADALAND

1916’da, resimde soyutlamayla öncü şiirin 

kavşağında doğan Dada, sanatın bunalımı, 

“-izmler”in arasından sıyrılır, tam bir ayaklanmadır. 

Genç sanatçılar yaratı ve düşünce mekanizmalarını 

baştan yaratarak, sanatı bir ilk örneğe dönüştürürler. 

Bireyin bu yakıcı ve bütünlüklü başkaldırısı 

gelecekteki tüm öncü sanatlara örnek oluşturacaktır.
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Dada bir söylence gibi doğar. Birkaç arkadaş, 
genç sanatçılar, bir kabare, bir dergi, sonra bir 
koleksiyon, başka dergiler, bir sürü sergi. Olay 
1915’te, Limmat kıyısında gürültü patırtıdan 
uzak bir kent olan Zürich’te geçer. Birinci Dünya 
Savaşı ortalığı kasıp kavurmaktadır. Dünyada 
olup bitenlerden uzakta duran Zürich’i, Jean 
Arp 1948 tarihli alaycı bir tanıklıkta şakayla 
karışık “Dadaland” olarak adlandırır: “Zürich’te, 
dünya savaşının kıyımlarıyla ilgilenmeden 
güzel sanatlara adamıştık kendimizi. Uzaklarda 
toplar gümbürderken, biz yapıştırıyor, ezberden 
parçalar okuyor, şiirler düzüyor, tüm ruhumuzla 
şarkılar söylüyorduk. Bizce, insanları o 
günlerin gözü dönmüş deliliğinden 
kurtarması gereken temel bir sanatı 
arıyorduk. Cennetle cehennem 
arasında yeniden denge kuracak yeni 
bir düzen kurmaya can atıyorduk. 
Çoğunluk çok geçmeden bu sanatı 
yermeye başladı. ‘Haydutlar’ın bizi 
anlamamasında şaşıracak bir şey 
yok. Onlardaki o çocuksu 
baskıcılık düşkünlüğü 
sanatın da insanların 
alıklaştırılmasına 
yardımcı olmasını ister.” 

“Dadaland”, yani 
“Dada toprağı” 
sözü Dadacıların 
Zürich’te, yan 
tutmayan İsviçre’de bir 
sığınak bulduklarını 
göstermeye yetmez 
mi? Oradaki sanat 
ya da şiir, korkunç bir 
savaşın kırıp geçirdiği 
bir dünyada masum 
bir etkinlik olmaktan 
çıkacaktır: Dada yeni 

Ozanlık ruhuna 
işlemiş Tristan 

Tzara, 19 yaşında, göz 
kamaştırıcı zekâsı, 
içinde yaşadığı zamanın 
bilinciyle, “yüreğini 
yaratıya”, “matematik-
tanrı-beynin son 
hücresinin en özel 
titreşimlerine” açar. 
Hem bir ozan, hem de 
kuramcı olarak sözel bir 
devrim başlatır.



Şiirsel yazı, lekeli dilin 
koşullandırmasından 

kurtarır. Tzara yıkıcı 
“kirlenmiş” insanın 
karşısına yaratıcı 
sanatçıyı koyar. Arp 
ahşap oyar. Basım 
üstünde çalışırlar. 
Tzara’nın Yirmi Beş 
Şiir’indeki atılım sıkı 
bir tipografiyle öne 
çıkarılır (üstte ve sol 
sayfada). Arp da yazar. 
Kırlangıç Taşağı’nda (Die 
Schwalbenhode, üstte), 
titreşimliliklere olan 
düşkünlüğü kendisini 
gerek Tzara’nın bayıldığı 
siyah şiirlerine, gerek 
Ball’ın soyut şiirlerine 
yaklaştırır.
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bir sanatçı kuşağını; devrimci özelliği hem estetik hem 
de öyle bir bağlamda, kendiliğinden siyasal bir tutum 
olarak anlaşılması gereken yepyeni bir sanatı simgeler. 
Amaç, sanatı, artık kabul edilemeyecek ve çöküşüyle 

geçersizliğini açığa vuran bir toplumun cilası olma 
(“insanları alıklaştırma”) işlevinden kurtarmaktır. Her 
şeye baştan başlanmalıdır. Amaç çağdaş sanatın en ileri 
biçimine dönüşmekten çok, bir bunalımı hızlandırmak 
ve bunu da zaten büyük ölçüde eleştirel bir sanat biçimi 
olan soyutlama çerçevesinde gerçekleştirmektir. “Dada 
soyutlamanın bayrağıdır” der bir yandan çağdaşlık ya da 
“çağdaş sanat” düşüncesini kendinden uzak tutan Tzara.

Dada nedir?

Dada bir sözcük, bir topluluğun simgesi, özellikle 
alaycı kılınmış bir karşı-etikettir. Hem bir slogan, hem 
de kışkırtıcı bir öğe olarak, yeni eğilimleri genelde 
küçümseyici biçimde yaftalayan (örneğin “Kübistler”) 
eleştirmenlere karşıt bir yol tutar. Bağlam bellidir, 
Dadacılar eleştirmenleri kendi yanlarına çekmek değil, 
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M arcel Janco 
maskeler üretir 

(üstte), arkadaşlarının 
portre gravürlerini yapar, 
burada Hugo Ball’ınkiyle 
eşi Emmy Hennings’inki 
görülüyor.

onlarla alay etmek isterler. 
“Malafat eleştirmenleri”1 der 
Duchamp, “Bay Eleştirikler” 
diye dalga geçer Schwitters. 
Raoul Hausmann konuyla ilgili 
karikatürsü bir kolaj hazırlar. 
Dada, eleştirmenlerle kurduğu 
bu çatışmalı ilişkide (onunla 
kurabileceği tek ilişki de budur) 
öne geçer, aranın kapanmasına 
da asla izin vermeyecektir.

Zürich’teki Dada laboratuvarı, 
resmi adıyla “Dada Akımı” sanata 
başka bir biçim verip, her sanat 
kolunu içeriden, en baştan yaratır. 
Eskiden kalma ve kabul edilemez bir 
kültürün yerini yeni bir yaratıcılık alır, 
sanatçının artık toplumsal engellerin o 

güne dek dayattığı biçimde 
“sanat”la değil, kendi 
sanatıyla doğrudan 
ilişki kurması sağlanır. 
Dada, değerini yitirmiş 
toplumsal düzenin 
sanatçıdan artık kendi 
estetik ve ideolojik değerlerini 
benimsemesini bekleyebilecek 
durumda olmadığını gösterir. 
Kentsoylu güzelliği gülünç 
bir şeydir. Şiir artık titreşimli 
ve soyuttur, gazeteciliğin 

tekbiçimlileştirdiği dilin panzehridir. 
Ressamlar betimleme yapmaz, 

malzemeyi olduğu gibi ele alır; rengi, 
biçimi, yapıyı yalnızca sanata özgü kurallar uyarınca 
düzenlemek için biçimlemenin zincirlerinden kurtulurlar. 
Öncesinde ressamların kolay kolay kabullenemediği 
fotoğraf, başlı başına soyut bir sanata dönüşür. 

1 Critiques dard. Critiques d’art’dan (sanat eleştirmenleri) hareketle sözcük 
oyunu. Dard argoda “erkeklik organı” anlamına gelmesinin yanı sıra 
“sivri dil, yılan dili”ni, “iğneli sözcükleri” vb. tanımlar (ç.n.).
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Rastlantı yabancılaştırıcı 
koşullandırmalardan kurtaran 
yaratıcı bir yöntem olarak ileri 
sürülür. Danslar, maskeler, 
kostümler, happenings, 
manifestolar, konuşmalar: 
Sanat özgürdür ve bunu 
“kanıtlayacaktır.” Bir karşı-
kültür uzamı oluşur: Afrika 
sanatları, çocuk çizimleri. 
Bu devrim canlılığını her 
zaman koruyarak, zaman 
yitirmeden, kültürü istediği 
gibi yönlendirdiğini düşünen 
herhangi bir kurumdan 
destek almaksızın gerçekleşir. 
Ne müzeler, ne yayınevleri: 
Cabaret Voltaire ile Julius 
Heuberger’in basımevi bir 
avuç genç ve özgür sanatçının 
sanatın ve yüzyılın akışını 
değiştirmesi için yeterli 
olacaktır.

Bir sözcüğün öyküleri

Dada adı ne zaman ortaya çıkmıştır? Hugo Ball’ın 
tasarladığı Cabaret Voltaire dergisinin çıkan tek sayısının 

başyazısında. Nasıl bulunmuştur? 
Birbiriyle önce gülünç, ama iş (çok 

geçmeden) akımın tarihini yazmaya 
geldiğinde ciddi biçimde çelişen 

öyküler vardır bu konuda.
Ozan Huelsenbeck’e göre, 

sözcüğü kendisi Hugo Ball’la 
birlikte, bir Almanca-Fransızca 
sözlükte, kabaredeki bir 
şarkıcıya takma ad ararken 
rastlantı sonucu bulmuştur. 
Hugo Ball 18 Nisan 1916’da 
şöyle yazar: “Tzara bir dergi 

Solda. Cabaret 
Voltaire’de dans: 

Burada, Sophie Taeuber 
1917’de, yansımalı-
şiirsel bir ağıt olan 
“Uçan Balıklar ile 
Denizatları” şiiri üstüne 
dans ediyor olabilir 
(üstte). Hugo Ball’ın 
tanıklığı: “Parlamalarla 
ve sivri köşelerle dolu, 
kıpraşan ışıklarla dolu, 
yoğunluğuyla insanın 
içine işleyen bir dans. 
Bedeninin çizgileri 
kırılıyor, her atılım 
belirgin, köşeli, keskin 
yüz harekete ayrılıyor.”




