STARGEM: BU Bi-R SOSYAL SORUMLULUK PROJESi
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Işbirlikçi

Ferdi çantaları

Projeye başlarken kafanızda ne vardı,
nasıl yola çıkhnız?
Burak Delier: Ben uzun zamandır kurumlar, şirketler ve örgütlenmelerle ilgileniyordum. Kurum nedir? Nasıl ça-

Orta sınıf ne
zaman kendi

lışır? Hayahmızı nasıl şekillendirir?

buıunduğu

Devlet, şirket, üniversite gibi kurumların alternatifleri neler olabilir? Bütün
bu kurumlarda "kötü" olan nedir? Aklımda sokak toplayıcılığıyla ilgili alttan
gelişen bir ar-ge kurma fikri vardı. Fakat ne bu konu hakkında yeterınce bilgi sahibiydim ne de bunu uzaktan yapabilirdim. Bir sene kadar önce internette yaphğım taramalar sonucu, Ankara' da Katık ·dergisini çıkaran Ali
Mendillioğlu'na ulaşhm ve ona İstan
bul' da kiminle görüşebileceğimi sordum. O da bana Eylem'in (Akçay) ismini ve telefonunu verdi. Aradım, buluştuk . Birçok konuda hemfikir olmamız ve sosyal bir konuya yaklaşırken
çoğu zaman sürüklenilen handikaplar
konusunda eleştirilerimizin ortak olması büyük bir şansh. Sonra, Güneş' in
(Terkol) geçen sene Apartman Projesi'nde açılan sergisini gördüm. Güneş' i
okuldan tanıyordum ve Osmanbey den topladığı kumaşlarla çalışhğı
nı biliyordum. Apartman Projesi'ndeki
sergiyi gördüğümde hayran kalmışhm .
Ar-ge' nin sokak toplayıcılarından aldı
ğı ya da kendi topladığı kumaşlarla çeşitli deneyler ve üretimler yapması fikri vardı, fakat bunun nasıl olabileceğini
kestiremiyordum. Güneş'le konuştu
ğumda o da fikri heyecan verici buldu

toplumsal
konuma ihanet
eder, işte o
zaman yaratıcı
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Bu tarz " :: ...~~ ~
de, destek verilen gruplar belir:.i ~
ları karşılamak zorunda kalıyor. Ö=
ğin, "gerçekten" yoksul olmalı, kcr........,
malı, kendini bir yoksulolarak iiac.c
meli, böylece olduğu yerden ay: ....::..
destek verenin onun için açhğı kom
yerleşebilıneli. Destek vereninse 00 . .
bir zorunluluğu yok: O her "ak:
orayı düzeltmek üzere girip kena.:. :;;.
numuna geri dönebilir. İşbirliği ise :
tarafın da karşılıklı adımlar attıffi -:.
ilişki biçimini vurguluyor.
Delier: Belli bir iş bölümü yok açı....'< .
"herkesten yeteneğine göre, herkese
tiyacına göre" düsturunu işle temc '"
Bizim için aslolan, kendi yaşam a 1; :"'3
rımız kadar kendi düşünce biçb::.=:
mizin dışına da bir adım atarak bir ,:.:ya gelmek ve içinde bulunduğ<
durum üzerine alternatif düşüııG::.
kavramlar, bakış açıları, farklı bir .. yanın ipuçlarını sunacak üretimle:- . . _
pabilmek.
Akçay: Bunu yapabilmek, hareke:.mize mürşit kıldığımız ''bilim'',
nat" gibi uzmanlık alanlarından :c...
gat edebilıneyi, bu alanların üretirrt:::reçlerini de ortaklaşhrabilmeyi, ":ş±'
liğine" tabi kılmayı gerektiriyor.
DEGiLDiR
Bu ilişkiler mutlaka iki farklı
arasında mı kurulmalı? Kamusal
nat "küçük yaramaz kardeş"in sor-=larına eğilrnek yerine kendi s
işbirliğine girerse ne olur?
Delier: Biz her şeyden önce bulu.::.'::
var, işbirliği: Sokak toplayıcılanyla
birlikte çalışmayı hedefliyorsunuz . . ğumuz toplumsal düzen içerisinde
nıfları tespit ediyoruz. "Bir SL.-ı:.:s.:
Nasıl bir işbirliğini kastediyorsunuz?
komparhmanlaşma" var diyoruz ..~
Eylem Akçay: ''İşbirliği'' kavramını gebu bizim başlangıç noktamız .
niş bir anlamda kullanıyoruz . Kendi
mız bunu yeniden üretmek,
aramızda konuşmalarımızda sıklıkla
komparhmanlarda hapis kalmak
kullandığımız bir örnek var. Baba, büaksine, bunun dışına çıkmak. Kam:.:.x.
yük abi ve küçük yaramaz kardeş arasındaki ilişkiler içerisinde babayla, yalığın ancak böyle bir ko.mpartıma:-~
manın yıkı1ması ve kırılmasıyla O~...
ni devlet, belediye, şirket, yönetici elitçikabileceğini söylüyoruz. Bunun :;
le değil de, küçük "yaramaz" kardeşle
STARGEM'in bir deneyim ve süreç
geliştirilmesi gereken bir işbirliğinden '
duğunu vurguladık . Çıkabilecek ::.bahsediyoruz. Emperyalizm sözlüğü
timler ise ancak bu sürecin yete:s
nün kullandığı komprador "işbirlikçi"
gösterenleri olarak anlaşılmalı. Bb-.burjuvazi terimine de gönderme yapahot'nun çok yerinde bir tespiti y ar, :::::~
cak şekilde aşağılarla, alt sınıflarla 'iş
ucault üzerine yazarken '68 Ma~~
birliği yapmanın gerekliliğini vurguladan bahsediyor: ''Mayıs bozgunc..!2.
mak amacımız . Ayrıca, işbirliği kavrane söylerse söylesin, o dönem ~
mını "yardım", "destek", "hayırsever
lik" gibi hiyerarşiden kaynaklanan ve
arasında ya1ıuzca bir insan olarak.
başka insan olmaktan başka bir gEdbu hiyerarşiyi yeniden üreten ilişki biçelendirmeye gerek duymadan bt- o.rçimlerini dışlayacak, eşitler arasında
gelişen yatay bir ilişkiyi betimleyecek
sin birbiriyle anonim, gayrışalısi
şekilde kullanıyoruz .

Sanat her şeyden önce bir ilişki
biçimidir. İki sanatçı (Güneş Terkol
ve Burak Delier) ve bir sosyolog
(Eylem Akçay), PiST inisiyatifi
namına bu şiarla yola çıkıyorlar.
Ve Sokak Toplayıcıları Araştırma
Geliştirme Merkezi (ST ARGEM)
projesi bağlamında kağıt toplayıcı
larla ilişki kuruyorlar, şehir hayatı ,
kentsel rant, tüketim alışkanlıkları
üzerine beraber düşünüyorlar, eyliyorlar, konuşuyorlar. Maçka'da,
İnönü parkında çöpten bir heykelle
burun buruna gelirseniz ya da
bir atık kağıt çuvalında serbest
usul çiziktirilmiş bir Ferdi Tayfur
resmine rastlarsanız, biliniz ki bu
ar-ge faaliyetinin kapsama alanı
içindesiniz. 1 Mart'a kadar sürecek
proje dahilinde Pangaltı'da, PiST'in
mekanında söyleşiler, atölyeler de
düzenleniyor, sanatın, sanatçının
varlığı, yokluğu, işlevi üzerine
kafa patlatılıyor. Projenin
meramını ekipten dinliyol1!z ...

işbirliğine açık

hale gelir.
Bundan sonra
yapacağı
şey, kendisi
gibi yersiz
yurtsuzlan
aramak için
yola çıkmak

olacaktır.
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kilde konuşabildiği güzel zamanlar- dan beri "iyi de, alt sınıfların sanata
dr:" Bu anlamda bizim önerimiz, sa- niye ihtiyacı olsun?" önyargısıyla
dece sınıfsal bakış açılarını terketmek ve "çözüm öneriniz ne?" veya"
değil, özne konumunu da terkederek
STARGEM ne işe yarayacak?" sorugayrışahsi ilişkiler için bir aralık sağ
lanyla karşılaşıyoruz. Bu sorular aslamak. Dolayısıyla, işbirliği çağrımızı lında belli başlı cevaplardan kay"orta sınıf'a da yapıyoruz . Orta sını naklanıyor. Genelde bilimin, sanafın aracılığı yeni bir şey değil elbet,
tın, teorinin yaptığı, verilen cevapfakat uzun zamandır sanat alanında lara özne aramaktan ibaret. Alt sı
ya da akademik alanda kullandığı nıflan ilgilendiren sorunların oldustratejiler iyi niyetli-olsa da, ezilen alt ğu açık . Ancak bu sorunların çözüsınıfları, kendi sınıfını, hatta ve hatta
münün, bu sorunların alt sınıfların
tüm dünyayı sömürgeleştiriyor. Biz kendisinin bir sonın olarak temsilibu stratejileri bir kenara bırakıp aşağı ne yol açacak şekilde, "alt sınıfların
doğru hesapsızca akan bir araştırma
sorunları" başlığıyla tartışmakla, bu
geliştirme girdabı yaratmak istiyo"sorun" ların kıyısını köşesini ölçruz. Kastettiğimiz anlamda işbirliğini ,mekle çözülmeyeceği de açık. Asıl
bütün sınıflara, hem sınıfiçi hem sı ihtiyacımız olan, halihazırdaki sonıflararası hem de sınıflarötesi olmak
nılardan kurtularak sonılari ve soüzere herkese salık veriyoruz, yoksa runları toplumsallaştırmak, sonın
aracı sınıf zaten kendi içinde bizim
tarifini de önerdiğimiz işbirliği çerreddettiğimiz, danışıklı dövüş tarzın- ' çevesinde gerçekleştirmek.
da işbirliği ilişkileri içinde. Orta-aracı Terkol: İster geçici ister kalıcı bir
sınıf kendini ancak bu şekilde var
kahlımla sağlanan birliktelikler için
edebilir. Ne zaman kendi bulunduğu cazip gelecek nedenler üretmeye çatoplumsal konuma ihanet eder, işte o lışıyoruz. Bizi bir araya getirecek
zaman aracı-sınıf bizim kastettiğimiz ortak noktalar, entelektüel, ideoloanlamda yaratıcı işbirliğine açık hale jik veya aksiyona dayalı motivasgelir.
yonların yanında, sohbet ve çayla
Akçay: Kastettiğimiz "işbirliği'~ , için- gelen birliktelikleri de jçine alıyor.
de bulunduğumuz, -büyük oranda STARGEM' de oturup konuşmak ve
aracı-orta sınıfın eseri olan- söyle_
m - çalışmak için masarnız var. Bu masel ve sınıfsal düzene ihanet etmeyi sanın çalıştırılması da birlikte olma
içerdiğinden, tekrar dönüp orta sınıf
ve üretme hissini çağınyor.
la "işbirliği" geliştirmek mümkün STARGEM 12 Ocak'ta başladı, 1
değildii:-. Bundan sonra yapacağı şey, Mart'ta bitecek. Bu süre iki "taraf"
ihanet ettiği sınıfına dönmek değil, arasında sürekli bir diyaloğun kukendisi gibi yersiz-yurtsuzlan ara- rulabilmesi için yeterli mi?
Delier: Biz aslında bir nevi "ku_
mak için yola çıkmak olacaktır .
Projede kağıt toplayıcısı Osman Gü- rum" kurduk. Bir kurum binalarlek'le birlikte çalışıyorsunuz. Onun dan ibaret değildir, bir ilişkiler topbu işbirliğindeki rolü ne?
lamıdır. STARGEM' e başlarken akGüneş Terkol: Osman, STARGEM
hmızda Ankara ve İstanbul' da
açıld1ğından beri her gün geliyor,
edindiğimiz ilişkiler vardı. Mesela
kendi arkadaşlarını da gelmeye ikna Ankara' da birkaç yıldır süren deretmeye çalışıyor. Osman' ı STAR- nekleşme faaliyetleri ve Katık derGEM'in dışında görmek yanlış olur. gisiyle sürekli bir ilişkimiz var. Bu
Şimdilik somut olarak Osman için ve
ilişki, yapacağımız pankartla süreOsman'ın tavsiyeleriyle toplayıcı aracek. Bunun yanında, Pangaltı' da
balanna asılacak bir çanta yaptık. As- hemen yakınımızdaki depoyla ve
lında, biz ilk başta çanta olarak dücivarda çalışan kağıtçılarla ilişkileri
şünmemiştik, ama Osman söyleyince
miz var. Bu ilişkiler elbette 1
bizim de aklımıza yattı. Osman'ın bir Mart'tan sonra da sürecek ve belki
Ferdi hayranı olması vesilesiyle, üze- benzeri çalışmalara vesile olacak.
rinde Ferdi Tayfur olan bir toplayıcı Bu süreçte karşılıklı bir güven ilişki
çantası ürettik. Beraber yapmayı
si kurabileceğimizi düşünüyoruz,
planladığımız başka şeyler de 'var.
Akçay: Ama bu bir zorunluluk iliş
PiST'te düzenlediğiniz konuşmada kisi olarak düşünülmemeli. Bu çasorulan sorulardan biri de, neden lışma, bütün kağıtçılara veya belli
daha önceki sosyal yardım projeleri- sayıda kağıtçıya ulaşmayı hedeflene benzer şekilde, Dünya Banka- miyor, kağıtçılar için ulaşabilecekle
sı'ndan fon almak için girişimde buri bir uzaklıkta ve açıklıkta durmayı
lunmadığınızdı. Bu projelere kıyas
hedefliyor daha çok. Sadece kağıtçı
la kendi çalışmanızı nasıl konum- lar için değil, sanatçılar, araştırma
landırıyorsunuz?
cılar ve başkaları için de çeşitli karAkçay: Sokak toplayıcıları için onları şılaşma fırsatları sunmayı hedef"kurtaracak" bir çözüm sunmaya ça- liyor. Ancak, zorunlu olmadığı- ~
lışmıyoruz. Aksine, kolaycı çözümIDlZı söylerken, sorumluluk sahi- S: '
<is
lerden, hızlı fikirlerden ve sokak top- bi olmadığımızı söylemiyoruz. ~
layıcılarını bir sonın olarak tanımla
Müdahalemiz geçici de olsa, kalı- :
mak:-an kaçmak, bildi~ 5<l11c:ttı a oL"", kam!L~ alanda 502:ıÇ- 'l
. ..-:,---.
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NURi BiLGE (EY

il<limler

'Mayıs Sıkıntısı'nda,

'Uzak'ta, 'Kasaoc

Ci:

olageldiği üzere, 'iklimler'in sena ryosı; c2.

çekimden önceki haliyle ulaşıyor okurıa!"L
Kitapta ayrıca film üzerine yazılmış say.sc
yazıdan alıl)tılar, yönetmen ve oyuncular'.:
yapılmış söyleşiter, yapım sırasında tutulc'"
günlükler de yer a lıyor. Böylece bir kü lli)-arc
dönüşüyor 'iklimier'.
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