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Mithat Şen imgelerin ezberin-
den ve temsilinden rahatsızlık 
duyan ve onları temsilin 
açmazından kurtarmayı amaçla 
yan bir sanatçıdır. Çünkü 
imgeler, içine kilitlendikleri 
tekrardan ve temsilden kurtu-
larak kendilerini özgürleştir 
mek, tutsaklıklarını aşmak 
zorundadırlar. (Sayın, 1999. 
s.22) İmgeler kendilerini değil, 
imgeledikleri şeyin aslını tem 
sil etme iddiasında bulunduk 
ları için Mithat Şen onları bu 
açmazdan kurtarmak ister. 
(Sayın, 1999. s.23)

Mithat Şen'in beden atıkları 
bütün ayrışmışlıklarına karşın 
bir yandan zamanı sabit kılmayı 
ve zamanı durdurmayı - bütün 
hazlar sonsuzluk ister - amaç 
larken, öte yandan zamanın 
geriye dönüşünün olmadığının 
bilincindedirler ve bu dönüşsüz 
lüğün oyununu zevkle gerçekleş 
tirirler. (Sayın, 1999. s.78)

Sürekli bir başlangıcın evetlen 
me ilkesidir Mithat Şen'in ebedi 
tekrarı: tekrar eden, aslından ve 
kendinden feragat etmiş bir 
imge atığının kendini kurucu ve 
düzenleyici bir ilkeye dönüştü 
rerek, atığın yalnızca kendinden 
ve kendi açılıp kapanmaların 
dan aldığı zevki sonsuza değin 
sürdürme isteğidir. (Sayın, 
1999. s.81)
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Bir anlamda Derrida'nın söz 
ettiği hayaletimsi kaynak metni 
çözmeye ve çözümlemeye 
uğraşır Mithat Şen; imgeden 
kurtularak dehşeti -ya da 
Tanrıyı- kendi başına bırakmak; 
nesnelere kaybolan isimlerini 
geri vermek ister: "Yalnızca bu 
ilkel imge dünyasını unutarak 
ve başlangıçta insan imgelemi-
nin ilksel yeteneğinden alev 
alev akarak dışarı taşan bu imge 
kütlesini soğutup dondurarak ve 
bu güneşin, bu pencerenin, bu 
masanın kendi başına birer 
hakikat olduğuna ilişkin yılmaz 
inancı sürdürerek; kısacası 
insanın sanat yaratan bir özne 
olarak kendini unutmasını 
sağlayarak onun biraz olsun 
huzura, güvenliğe ve tutarlılığa 
kavuşmasına yol açabiliriz." 
(Sayın, 1999. s.117)







Mithat Şen is an artist who feels 
himself uncomfortable from the 
memorization and the perform-
ing of the images and try to 
relieve them from the impasse 
of the performance. Because the 
images has to relieve them-
selves from the repetations and 
the performance that they are 
trapped and become free. 
(Sayın, 1999. pg.22) Mithat Şen 
wants to relieve them from this 
impasse as the images claim 
that they represent the actual, 
not themselves. (Sayın,1999. 
pg.23)

In spite of being resolved, all 
the body wastes of Mithat Şen, 
aming to stand the time still- all 
joy wants infinity - on the other 
hand they are in conscious that 
there is no turning back in time 
and realize this game of no 
turning back with a pleasure. 
(Sayın, 1999. pg.78) 

The perpetual repetation of 
Mithat Şen, is the approval 
principle of a continious begin 
ning: The repetation is, a waste 
of an image that renounced the 
actual and itself, turns itself to 
an erector and editor principle, 
the desire of the waste, to get 
the pleasure of itself and its 
own fade in-fade out, in an 
endless loop. (Sayın, 1999. 
pg.81) 

In a sense Mithat Şen tries to 
resolve and decode the specter 
like source text that Derrida 
mentioned: He wants to leave 
the fear-or the god- alone and 
give objects their lost names by 
getting rid of the image."Only by 
forgetting this primitive world of 
metaphor can one live with any 
repose, security, and consis-
tency: only by means of the 
petrification and coagulation of 
a mass of images which origi-
nally streamed from the primal 
faculty of human imagination 
like a fiery liquid, only in the 
invincible faith that this sun, this 
window, this table is a truth in 
itself, in short, only by forgetting 
that he himself is an artistically 
creating subject, does man live 
with any repose, security, and 
consistency." (Sayın, 1999. pg.117)
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