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alanını

bankalara ve belli başlı zengin ailelerin
terk etti. 80'lerde sanat piyasası
Özalizm'in gölgesi altında gelişti. Sanat alanının
bugüne kıyasla desteğinin ve izleyicisinin az
olduğu 90'larda yapılan önetnli sergilere (Bkz.
Gar, Devlet. Sefalet, Şiddet ve Anı Bellek sergileri)
baktığımızda, yapılan işlerin girişim mantığı ile de
örtüşen bir ihtiyaç duygusuyla gerçekleştirildiğini
görüyoruz. l Sanat üretiminin bu mantıkla her
zaman bir dirsek teması o1ınuştur. 2 Sonuçta
sanatçı kimsenin ondan talep etmediği bir sözü,
kendi kurduğu ilişkiler ve imkanlar dahilinde
sunan ve kabul ettirrnek için uğraşan bir kişidir.
Bu örneklerde, küratörler ve sanatçılar altyapının,
desteğin ve izleyicinin bulunmadığı bir ortamda
kendi inisiyatifleri ile kimsenin onlardan talep
etmediği son derece angaje ve cesur sergiler
gerçekleştiriyorlar, Her ne kadar politik, sosyal,
tarihsel meseleler hedeflense de ya da -Devlet,
Sefalet, Şiddet sergisinde olduğu gibi- kolektif
bir ruhla işler yürütü1ınüş olsa da, bu sergilerin
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Zeynep Öz: Burak, çok uzun zamandır üretiyorsun; ama özellikle son zamanlarda, sanat ve
kurumlarını ele almaya başladın. Buna bir "dönüş"
demek istemiyorum, ama özellikle Koleksiyonerin
Dileği'yle başlayan süreçte, sanatın nasıl üretildiği
ve kimler tarafından tüketildiği konusunda kafa
yormaya başladın. Bu bir tür dürtü mü yoksa yerel
bir analiz mi?
Burak Delier: İkisi de diyebiliriz. Hem bir
dürtü -daha doğrusu bir duygudan kaynaklanan
dürtü- hem de bir analiz. Hatta bu analize,
2008 krizi sonrasında dünya ölçeğinde iyice
belirginleşen sanatın özel sektöre ve hayırseverlik
kurumuna devredilişini de ekleyebiliriz. Kriz
sonrası, sosyal devlet geleneğini bildiğimiz
Avrupa'da bile sanat kurutnlarının bütçeleri
kesintiye uğradı ve kendilerine özel sektörden
"hayırsever" bir destekçi, sp on sor vs. bulmak veya
programlarını yeni kısılmış bütçelerine uydurmak
gibi zorluklar ile boğuşmak durumunda kaldılar.
Bu da piyasanın ve piyasa mantığının sanat
üzerinde daha etkili olmasına neden oldu. Bir
nevi "dünyanın hakikatinin dışında olduğumuzu
hayal edebileceğimiz bir faaliyet alanı olarak sanat
alanı" fıkrinin sonuna geldik. Zaten pek dışında
sayılmazdı ama şimdi iyice bu "gerçek" dünyanın
içine batınış gözüküyor sanat.
Elbette bütün bunlar 70'lerin ortasından beri
uygulanan neo-liberal programın sorgusuz sualsiz
kabul edilmesinin ve dayatılmasının sonuçları.
Dolayısıyla lokali aşan bir durum söz konusu.
Türkiye'de ise çağdaş veya güncel sanat her zaman
"hayırseverlik" kurumunun, sponsorluğun, özel
sektör ve özel girişim mantığının kurduğu bir
alanda gelişti. 50'li yıllardan itibaren devlet sanat

gerçekleştirilmesinde girişimcilik mantığının

geçerli olduğunu düşünüyorum. Bugün ise büyük
ölçüde özel girişime ve hayırseverliğe dayalı bu
mantık başarısını ve alternatifsizliğini kutluyor...
Avrupa ile aramızdaki fark şu: Biz Türkiyeli
güncel sanatçılar, devlet, belediye, şehir sanat
galerisi, kurumu nedir bilmedik, bilmiyoruz. Biz
falanca bankanın, fılanca ailenin sanat kurumlarını, koleksiyonlarını biliyoruz ve bu ilişkiler
içerisinde kendi alanımızı açmaya çalışıyoruz.
Bu elbette çoktandır tartıştığımız sanat-sermaye
sorunlarını barındıran bir ilişkiler zinciri ortaya
çıkarıyor ve belirli bir saflık ile ilişkilendirdiğimiz
sanat anlayışını sarsıyor.
Fazla uzatmadan, benim bu yönetim
mantığı ile ilgilenmem Koleksiyoner'in Dileği
ile başlamadı. 2007 yılında kurduğum Tersyön
isimli hayali şirket belki böyle bir "dönüş"ün
başladığı nokta olabilir. Orada da piyasa/
tüketim mantığı ile sosyal, siyasal tarihin ilişkisini
araştırıyordum. Bir yanda 80 darbesinin etkisi
ile "serbestleşen" ve neo-liberalizmin bütün
kurallarının uygulamaya konduğu büyük bir pazar
olarak dış pazara açılan Türkiye'yle, diğer yanda
aynı Türkiye'nin sosyal ve siyasal çıkmazlarının
doğurduğu şiddeti, bir ürün ve şirket aracılığıyla
bir araya getirmiştim. Bu çalışma 2011 yılında
Tersyön Fizibilite Araştırması ile devam etti.
Tersyön projesinin düşünsel kaynağı, 80 darbesi
ile arzularını siyasal bir şekilde ifade etmesi
engellenen ve yönetime katılımının önü kesilen
bir toplumun ketletinıiş arzularını tüketim ve
piyasa dünyasında gerçekleştirrneye çağrılmasının
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paradokslan idi. Daha sonra Biz Kazanacağız
siyasal bir sanat işini, bir ürünün
hedef kullanıcı kitlesinin zihin dünyasına ne kadar
uygun düştüğünü anlamak için yapılan bir piyasa
araştırma yöntemi ile test ederek aynı izleği devam
ettirdim. Koleksiyoner'in Dile~ ise, büyük ölçüde
ifade etmeye, kendini sunmaya, görünür olmaya,
cezbederek ikna etmeye dayanan ve bu haliyle
neo-liberalizmin serbest girişim mantığından çok
şey banndıran sanat dünyasının üretim koşulları
üzerine bir işti.
Bütün bunlar elbette tarihsel ve toplumsal
okumalara dayanan bir analiz çabasının sonucu.
Fakat bu analiz çabası, dürtüden ya da duygudan
muaf değiL. Duygusuz analizin, duygusuz teorinin,
duygu, dürtü, ihtiyaç ve aciliyet içermeyen
herhangi bir düşüncenin mümkün olamayacağını
düşünüyorum. Sanırım bu işlerdeki dürtüyü,
duyguyu ve analiz çabasını kavrayabilmek için
işlere değil, o işlerin gerçekleştirildiği toplumsal
ve siyasal koşullara ve bu koşulların getirdiği algı
ve arzu kaymalarına bakmaınız gerekiyor...
Zeynep Öz: Çalışma yönteminden bahsedelim.
Genelde oldukça karmaşık fıkirleri çok yalın ve
doğrudan ifadelerle aktarmayı tercih ediyorsun.
Diğer yandan da ilişkiler üzerine ve ilişkiler
üzerinden çalışıyorsun . Nasıl bir çalışma sürecin
var, fıkirler nasıl ortaya çıkıyor, olgunlaşma
süreçleri nasıl gelişiyor ve ne kadar sürüyor?
Burak Delier: Belirli bir yöntemim yok, belirli
bir süre de yok. .. Çoğu zaman üzerinde uzun
zaman çalıştığım ve emek harcadığım bazı işler
gerçekleşmeden sönünıleniyorlar ve ben bir yığın
not, eskiz, görsel malzeme ve düşünce parçası ile
baş başa kalıyorum. Bazen de kısacık bir fıkirden
bir iş çıkıveriyor. Tamamen kaotik bir süreç
olduğunu söyleyebilirim. Bu, kısmen hiçbir üretme
formülümün olmamasından ve tekrara düşmek
istemeyişlınden; kısmen de bilinen, adı konmuş
meselelerin, yöntemlerin, biçinılerin beni yeterince
motive edememesinden kaynaklanıyor. Sürecini
merak etmediğim hiçbir işe girişemiyorum . Süreci
ve ortaya çıkacak bilgiyi biraz olsun tahmin etmek
dahi beni soğutmaya yetiyor. Bu anlamda merak
etmek ve deneyler yapmak en temel yöntemim
diyebilirim.
Belirli fıkirleri, konulan ve bu konulann
içinde hayat bulduğu nesneleri, kişileri, süreçleri
araştırıyorum . Araştırma yöntemim ise daha çok
bizzat deneyinılernek. Örneğin Tersyön Fizibilite
Araştirması'nda ya da Koleksiyoner'in Dileği'nde
bu performatif öğe görülebilir. Neo-liberalizm
hakkında, onun en bariz öğesi olan şirket ve şirket
kültürünü araştırmadan nasıl konuşulabilir? Nedir

sahada, mikro ölçekte olup biten1 Piyasa denen
ve genelde soyut birtakım fıkirlerle ifade edilen
şeyin deneyimi, süreci, işleyişi nedir? Bu işleyişin
diğer " şeylerle" ilişkisi nedir1 Ve bu ilişkilerin,
dönüşümlerin mantığını ortaya çıkarmak için nasıl
müdahalelerde bulunulabilir1 Bu gibi sorulardan
yola çıkarak sonucunu, çıktısını merak ettiğim
süreci kendim deneyimleyerek araştırıyorum.
İşin başında ortaya ne çıkacağına dair bir fıkrim
olmuyor; işin içeriği, biçimi, sunumu süreç içinde
oluşuyor. Örneğin Tersvön Fizibilite Araştırması
tam da böyle bir sürecin sonucu. Bu araştırmaya
girişmeden önce, güncel pazarlama ve halkla
ilişkiler disiplinlerinin "odak grubu" gibi
''bilimsel'' yöntenıleri kullandıklarını bilmiyordum.
Yaptığım, bu tartışmalı ''bilimin'' araştırma
yönteminin belirli bir güç ilişkisi barındıran
mekanizmasını kullanmak oldu. İlginç olan şu:
Bu araştırma yöntemleri içinde konuştuğunu
gördüğümüz "denek", indirgenmiş bir öznellikten
ibaret. Yani konuştuğunu gördüğümüz kişi aslında
kelimenin gerçek anlaını ile konuşmuyor. Burada
asıl konuşan ve benim görünür kılınaya çalıştığım,
belirli bir mimari tekniği de üreten, görünmez ve
sessiz olandır.
Elbette bu tür araştırma süreçleri de işin
ortaya çıkma süresini uzatıyor. Bazen bir iş,
süreçte meydana gelen bazı aksaklıklar yüzünden
ya da sununıla ilgili sorunlar çözülmediği için
fınalize olamıyor. Böyle bir yöntem, belirlenmiş
zaman anlayışını terk etmeyi de beraberinde
getiriyor ister istemez. Daha yavaş işleyen,
bitmeyecek, sonlanmayacak bir araştırma ve
düşünce arzusunun sığabileceği başka bir zamansallık ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan işler de bu
zamansallık içinde bazı noktalar, düğümler haline
geliyorlar... Böyle bir zamansallıkta üretmenin
sanat dünyasının üretim ritmi ile çeliştiğini
de belirtmeliyim. Sanat dünyasındaki üretim
döngüleri çok hızlı ve hemen yeni işler talep
ediliyor -sanki bundan önceki tüketilmiş ve bitmiş
gibi. Ben bu ritme göre üretemiyorum ve üretmek
de istemem ...
Bunun yanında iyi bir not alıcıyım ve
teorik metinlere özel bir ilgim var. Nerede zor
anlaşılan, karmaşık, ağır bir metin ya da sanat işi
varsa -benim için bu ikisini ayırt etmek giderek
zorlaşıyor- oraya doğru çekiliyorum.
Zeynep Öz: Yazının senin pratiğindeki
yerine gelelim. Yazmaktan hoşlanıyorsun. Bir
konuşmamızda, işlerinin formatının bu gidişI e
görselden tamamen çıkıp salt yazı bile olabileceğini söylemiştin . Yazı ile görselolan arasında

Araştirması'yla,
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kurduğun ilişkiden

düşünceyi körelten bir etki yapıyorlar. Güttükleri
siyaset bir direnme ve özgürleşme pratiğine denk
gelmiyor.
Son dönemde "görsellikten" uzaklaşarak
performatif araştırmaya ve metinsel üretime
ağırlık vermem güncel sanatın beslendiği bu
teorilere bir mesafe alma ihtiyacının ve içeriden
bir eleştiri kotarmaya çalışmanın da sonucu aynı
zamanda. Görünür olma ve kılma, konuşma ve
konuşturma niyetleriyle üretilen bu tür işler
genelde geçerli iktidar mantığının merhemi
olduklarını düşünerek hareket ediyorlar; oysa
aynı iktidarın başka bir yüzü haline gelerek
sömürü ve acı üreten mantığı tekrar üretiyorlar.
"İktidar" ya da "kapitalizm" -nasıl adlandırmak
istiyorsak- adeta hem kültür ve sanat aracılığıyla
kendi yarattığı acının merhemini sunuyor, hem
de kendi "innovasyon", "yaratıcılık", "girişimcilik"
üzerine kurulu ideolojisinin reklamım yapıyor.
Benim konuşmaktan, görünür kılmaktan geri
çekilerek; konuşturan, görünür kılan, bilgi üreten
mekanizmaları araştırmaya girişmem ve görsellik
dozunu azaltarak performatif bir yöne kaymam
sanatsal bilgi biçiminin maruz kaldığı bu çift
taraflı kuşatmaya bir cevap niteliğindeydi.
Zeynep Öz: Anaakım medyayla ilişkinden
de bahsedelim. A.B. Bayraklı Kız olarak bilinen
2004 tarihli işin İsimsiz'de olduğu gibi, medya
tarafından kucaklanman bir yerde işin medyayı
bir ortam ve araç olarak kullanmasına neden oldu
diyebiliriz. Bu ilişki kasti mi yoksa tesadüfı mi ve
her şeyin ötesinde işlerin ortaya çıkmasında ne
ölçüde önemli1
Burak Delier: Aslında anaakım medya belirli
bir sorunsal oluşturmuyor işlerimde. A.B. Bayraklı
Kız'da, tezat oluşturduğu düşünülen iki ikonu
b ir araya getirmiştim: Avrupa Birliği bayrağı ve
Orta Doğulu çarşaflı kadın. Bu anaakım medya ile
değil, temsillerini birçok yerde görebileceğimiz,
"şey"leri üzerinden anlamaya çok alıştığımız
kültürel kabuller ile ilişkiliydi. Medyayı bir araç
ve ortam olarak kullanmadım. Ben fotoğrafı afış
olarak bastırıp Beyoğlu civarına astıktan sonra
haber niteliği taşıyan bir afış ve imge olarak medya
tarafından kullanıldı . Sadece orada ve o zaman
da değil; çok çeşitli yerlerde (kültür ve siyaset
derslerinde, parti kampanyalarınd~J yazı dizilerinde, dergi kapaklarında, çeşitli haberlerde vs.)
kullanıldı . Bu benim hiç öngörmediğim bir şeydi.
Ben kendi düşüncelerim doğrultusunda sanata
has mekanları aşan, sokağa ve kamusal alana
yayılan, oradaki pop dili kullanan ama yadırgatıcı
bir iş yapmak istemiştim. İşin bundan sonraki
macerası beklenmedik bir şekilde gelişti. İşin daha

biraz bahsedebilir misin1
Burak Delier: Açıkçası ikisini ayırmak bana
çok mümkün görünmüyor. İkisi de bir düşünme
çabası ve denemesi. Ve bu düşünme süreci hem
yazıda hem de görsel ürünlerde kendi özerk
alanını oluşturuyor. Godard'ın çok güzel bir
deyişi var: "düşünen bir biçimi biçiınleyen bir
düşünce." ("une pensee qui forme une forme
qui pense.")3 Asıl olan bu düşünen biçimi ortaya
atabilmek ve sonra muhtemel düşünce izleklerini
takip etmek. Çeşitli niyetlerin, amaçların ve
öznelliğin ötesinde fıkirler, nesneler, süreçler
kendi ilişkilerini kuruyorlar ya da tezatlıklarım,
uyuşmazlıklarını ortaya çıkarıyorlar. Benim
tek yapmam gerekense bu uyuşmazlıkları ya da
ilişkilerin ortaya çıkardığı o düşünceyi izlemek,
onun kendini geliştirmesine fırsat vermek. Temel
olarak bazı öğeleri sezgiselolarak ortaya attıktan
sonra aralarındaki bağları kurmaya çalışıyorum;
bu bağların serbestçe oluşmasını izliyorum. Bazen
de kendim ilişkilendirmeye çalışıyorum ve böylece
kendi niyetlerimin, taktiklerimin geçerliliklerini
ölçüyorum ve hata yapmaktan korkmuyorum.
Özellikle son zamanlarda yazdığım yazılar
saf düşünme denemeleri; gerçekleştirdiğim/
gerçekleştireceğim işler ile de fıkirlerimi sınama
denemelerim devam ediyor.
Son zamanlarda görsellikten uzaklaşarak
daha performatif ve metinsel bir yöne doğru
kaydığım söylenebilir. Yani 2004'teki, isim
koymadığım ama sıkça A.B. Bayraklı Kız olarak
amlan fotoğrafı veya Muhafız (2005) işlerini
düşünün ve bunları Tersyön Fizibilite Araştırması
ile karşılaştırın . Muhafız ve A.B. Bayraklı Kız birer
görsel düşünme, hatta "görsel iddia" denemesi
sayılabilir; Tersyön Fizibilite Araştırması ise
performatif bir araştırma sürecidir. Elbette A.B.
Bayraklı Kız bir fotomontaj taktiğinden ibaret
değil; o iş, sergi alanında görünür olmasıyla
değil, kamusal alanda gerçekleşen bir eylem
olarak tamaınlanmıştı. Sanırım bu "görsel"
dilden, daha performatif, metinsel bir tarafa
doğru kaymamn sanat ortamındaki dönüşüınle ve
ayırdına vardığım bazı çıkmazlarla ilişkili stratejik
bir niteliği de var. "Görsellik", bazı alışılmış ve
tükenmiş taktikler (örneğin sitüasyonistlerin
kullandığı detournement taktiğinin güncel
versiyonları, "kültürel çalışmalar" alanında hala
"yüksek", resmi kültür ile pop, "aşağı" kültür
arasında bir çatışmayı varsayan ve "aşağıyı" ya da
"dışarıyı" görünür kılarak "minör varoluşlara",
"alt kiınliklere", "ötekilere" alan açtığını, onları
"konuşturduğunu" ve görünür kıldığım iddia eden
taktikler) artık düşünce için alan açmanın aksine
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çok bu maceradan kaynaklanan "ünü" benim için
önem arz eden bir konu değil. Elbette artık, işe
bu "ünü" hesaba katmadan bakmak da mümkün
değil, ama çok önemli bir değeri olduğunu da
düşünmüyorum.

Bugün her yerde çokça imge üretiliyor ve bu
imgeler rahatça ve fazlasıyla dolaşıyor, görünür
oluyor. Sızmak, görünür olmak, saptırmak artık
bir mesel e gibi; direnme ve özgürleşme pratiğine
işaret eden stratejiler olarak gözükmüyorlar.
Görsellikte temellenen, tüketim ve algı döngülerinin giderek hızlandığı bir kültür ortamı söz
konusu. Bu ortam imgeleri bir rekabete çağınyor.
Andy Warhol'un söylediği gibi, herkes kendi
15 dakikalık şöhretini yaşamak istiyor. Bu "15
dakikalık şöhret" mantığı bugün "yüksek kültür"
denen sanat dünyasında da aynı şekilde geçerli.
Üstelik döngüler artık saniyelerle ölçÜıüyor. A.B.
Bayraklı Kız da bu dolaşma döngüsü içine girdi,
orada 15 saniyelik şöhretini yaşadı ve bir ikon
haline gelerek kayboldu. Kendini kurtarmasını
sağlayan tek niteliği sanat alanına uğramadan
tamamen aşağıdan/sokaktan gelişmiş bir süreç
olmasıydı.

O zamanlar benim için mesele, sanat
kurumunun eleyici kıstaslannın etrafından
dolaşıp doğrudan sokağı bir sahne olarak
kullanmak ve oradaki görsel dile yerleşerek bir
boşluk ortaya çıkarmaktı. Sokakta alıştığımız
estetik dili (reklam, konser, yürüyüş afışlerini,
siyasal ve ticari afışleri, hepsinin kaynağı olan ve
genelolarak "propaganda estetiği" denebilecek
dili kastediyorum) kullanan ama üzerinde belirli
bir anlam ve amaca işaret eden metinsel bir öğe
olmayışıyla bu dilin yarattığı beklentileri boşa
çıkaran bir taktik izlemiştim. Özellikle sokaktaki
propagandist estetik bağlamında aynksı bir işti.
Bugünden baktığımda bu niyetlerim oldukça naif
geliyor kulağıma ...
Zeynep Öz: "İktidar" meseleleri senin için çok
önemli. İktidarla ilgili araştırmalarında özellikle
ilgini çeken nedir? Bu kişisel bir merak konusu
ve işleyişi anlama denemesi mi, yoksa bu işleyişe
bir çizik atma gayesi mi? Günümüzde bu kadar
yalın ve kesin çizgili ayrımlar kalmadı tabii. Senin
özellikle ilgilendiğin başlık nedir?
Burak Delier: İktidar, güç, otorite meseleleri
işlerimin temel konusunu oluşturuyor. Meşru olan
ile gayri meşru ilan edilen, kabul edilebilir olanla
kabul edilemez olan, söylenebilen ile söylenemeyen arasındaki sınırın nasıl çekildiği, nasıl
dönüştüğü ve değiştiği, bu dönüşümlerin dinamikleri ilgilendiğim temel meselelerdir diyebiliriz.
çoğu zaman bu sınırların iki tarafından alınan
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şeyleri birbiriyle karşılaştırıyorum, iç içe geçiriyorum veya birbirlerine uyguluyorum. İktidar
derken kastım illa devlet ve hukuk meselesi değil.
İktidan, post-yapısalcıların kullandığı anlamda,
belirli bir merkeze veya kuruma bağlı olmayan,
topluma, teker teker kişilere ve hatta kişilerin
kendileriyle, nesneler dünyası ve çevreleriyle
ilişkilerine yayılmış süreçler, ilişkiler olarak
düşünüyorum. Bu anlamda devlet de bir iktidar
ilişkileri amalgamıdır, sanat da, sosyal bilimler
de, üretim de, ekonomi de ... Bu çeşitli alanların
hepsi mikro iktidar mekanizmalanyla işler.
İşte benim asıl meselem de bu mikro iktidar
mekanizmalandır.. Burada çabam her şeyden önce
kabul edilen ile edilmeyen, söylenebilir olanla
söylenemez olanın sınırlannı görünür kılmak, bu
sınırlann nasıl kurulduğunu araştırmak ve belirli
bir eleştirel dil kotarabilmektir. Bugün kültür
dünyasında, bu eleştiri çabasının küçümsendiğini,
"demode" bulunduğunu ve arka plana itildiğini
düşünüyo rum. Eleştiri derken kastım elbette
teoriyi dışlamayan alternatif okuma ve düşünme
süreçleri; yoksa ''bu kötüdür", ''bu iyidir" gibi
yargılarla ilgilenmiyorum. Eleştiri, bir kültür
üreticisinden beklenen pozitif nitelikli "mutluluk
vaadi"nin ticaretini yapmayı ve iktidar ne kadar
ceberut olsa da ondan kaçabileceğinıiz küçük
alanlann bulunduğu temasını işlerneyi bu dünya
ile uzlaşmaya hazır ruhlara bırakan bir tavırdır.
Eleştiri her şeyden önce kendini sorunlara,
sorunsallara boğar. Rahat bir an, eleştiri için
katlanılmaz bir boşluk gibidir. Paranoyak,
rahatsız, ama güçlü bir taraf vardır eleştiride, bu
yüzden de üretken ve verimli değildir... İktidar
ile derdimin tam da böyle bir eleştiri çabasıyla
şekillendiğini düşünüyorum.

Zeynep Öz: Aynı zamanda bu araştırmalanı
denemeleri korunaklı sanat ortamı içerisinde
yapmak, bir açıdan çelişik değil mi? Yakın
zamandaki Pussy Riot olaylanna baktığımda
görüyorum ki, şaşırtıcı1ığının nedeni bir art punk
grubunun sanatın korunaklı ortamından çıkıp bu
kadar tepki yaratabileceğine inanmamamız . Bir
varsayım belki de.
Burak Delier: Sanat alanının korunaklı _
bir alan olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsun,
Muhafız fotoğrafı sergilenememişti. O dönemde
6-7 Eylül Olaylan' nın fotoğraflannın sergilendiği
Karşı Sanat'ın basıldığını, Hale Tenger'in 2003
Bienali'ndeki işinden dolayı, Halil Altındere'nin
Serbest Vuruş sergisi kataloğundaki -aralannda
Muhafız'ın da bulunduğu- üç iş dolayısıyla
301. Madde uyannca "T.S.K o'yı aşağılamak"tan
dava edildiğini, Allah Korkusu sergisinin
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basılına

tehditleri aldığını, Tophane'de galerilere
ve şu an aklıma gelmeyen diğer
tehdit ve saldırıları düşünelim . Kendimizi
korunaklı bir alandaymışız gibi hissediyor
muyuz? Sammyorum. Bugün eğer sanat alamnda
Pussy Riot'ın yaptığı gibi muhafazakar değerleri
eleştiren bir tavır ortaya koyarsanız hiç şüpheniz
olmasın kendinizi kızgın bir güruhun ya da
demokratik haklara saygılı olacağım dileyeceğiniz
bir hakimin karşısında bulursunuz.
Bunun da ötesinde sanatın meselesi, popüler
kültür ve nefret söylemiyle güdülenen toplumsal
grupları hedefleyerek bir "etki" ya da "tepki"
uyandırmak değildir. İçinde bulunduğumuz ve
giderek tahammülsüzleşen dünyada böyle bir
etkiyi uyandırmak, uyandırabilmek istisna değil,
kuraldır. Dolayısıyla bu gibi, popüler kültürde
hemen tüketilen meselelerin kendi başlarına
herhangi bir değer taşıdıklarım düşünmüyorum.
Ben kendi üretimirnde böyle bir etki ya da
tepkinin peşinde değilim. Bu anlamda sanat
alamnda faaliyette bulunmanın bir çelişki
oluşturduğuna inanmıyorum. Sanat işleri daha
"anlaşılabilir" ve "pop", dolayısıyla popüler ve
"etkili" ve daha az "anlaşılabilir" ve "yüksek",
dolayısıyla "elit" ve "etkisiz" işler gibi kategorilerle
düşünülemez. Kaldı ki, bu ayrımın çoğu zaman
popüler olam savunan ve bu haliyle popülist
de olan bir yam vardır. Bu popülizm, kitlelerin
sanatla ilgilenmelerini kolaylaştıracak, onların
anlayabileceği ve tepki vereceği biçimde işler
yapmak gerektiği gibi bir yaklaşımı da içerir.
Yani popülizm kitlelerin neden hoşlanacağım,
neyle ilgileneceğini, onlara en iyi hangi sanatın
gideceğini tayin eder. Kendi içinde yukarıdan
aşağıya bir işleyiş barındıran ve bu haliyle hayli
"elitist" olan bu yaklaşımla ilgilenmiyorum.
Söylediğim gibi benim derdim her şeyden önce
bir düşünme ve eleştiri çabası; bu çaba da
kendi izleyicisini yaratmak durumunda. Sanat
alammn içinde de dışında da, neye tepki verip
vermeyeceğini, neyi anlayıp anlamayacağım
tahmin ederek hareket edeceğimiz hazır bir
izleyici topluluğu yok.
Zeynep Öz: Biraz önce değindiğin bir
konuya geri dönmek istiyorum. Son General
(2010) gibi bir işe bakalım mesela. Temsiliyet ile
gerçeklik arasındaki ilişkiye dönmek gerekirse,
bu işinde sıkışıp kalmışlık hissi ve bu hissin bir
üniformayla ilişkilendirilmesi oldukça temsili.
Fakat biraz ileriye sarıp yakın dönemde ortaya
çıkardığın bir tartışma performansına bakmak
istiyorum: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar adlı
işin. Bu işin temsiliyet ile gerçeklik arasında bir

yerde durduğunu iddia edeceğim: Bir tartışma
formatında olsa da hem performatifliği hem de
önceden çalışılmışlığı açısından bir sanat işidir
diyebiliriz. Buna katılıyor musun? Bunun üzerine
bilinçli olarak gittiğin bir konu olduğunu söyleyebilir miyiz?
Burak Delier: Son General'le başlayalım.
Son General aslında benim için de sürpriz oldu.
Bambaşka şeyler üzerinde çalışırken gayri
ihtiyari ortaya çıktığım söyleyebilirim. Türkiye'de
gerçekleşen ve son derece önenili olduğunu
düşündüğüm tarihsel bir gelişmeyi işaretlemek
istemiştim. Bu anlamda belirli bir tarihsel kırıl
mayı işaretlerne çabası ile yola çıkmış "klasik" bir
iş diyebilirim.
Ağustos Böcekleri ve Karıncalar ise açık
uçlu olarak tasarlammş bir münazara performansı idi. Mürüvvet Türkyılmaz'ın Açık Masa
projesinden gelen bir davet sonucu ortaya çıktı.
Adından da anlaşılacağı gibi sanat alanındaki
üretim biçimlerine ve bu biçimlere direnme
pratiklerine odaklanan bir işti. Son beş-on senedir
sanat üretimi, asıl formatı olan sergi merkezli
organizasyonlardan uzaklaşarak giderek performatifliğin, canlı iletişimin ve söylem üretiminin
ön planda olduğu çeşitli formatlara kaydı. Son
İstanbul Bienali bu gelişmeye bir tepki içerirken,
son Berlin Bienali bu tartışma, iletişime geçme
formatlarım politik bir içerikle doldurarak kucaklıyordu. Bunun yanında 90'lara ve 2000'lerin
başına damga vuran "ilişkisel estetik" tam da bu
sürecin sanatsal biçim sorunları alanında adım
koyan bir kavramdı. Bu süreçte sanat nesnelerinin
gösterildiği sergiler merkezi önenılerini kaybettiler ve açık tartışma, konuşma, diyalog, panel,
konferans, atölye çalışması ve performans gibi
etkinliklerin yamnda bir öğe haline geldiler. Ben
bu gelişmenin kapitalizmin üretim mantığı ve biçimindeki değişimle ilgili olduğunu düşünüyorum.
Bugünkü kapitalizmde üretim, somut ve maddi
üretimin yeri olan fabrikadan ziyade "iletişim"in
kurulduğu ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Mesele
bir metayı fabrikada üretmek değil, bir ürünü ve
şirket kimliğini tüketicilerin beyin ve ruhlarına
"konunılamak" . İlişkisellik, bugünkü üretimin
gerçekleştiği üretim bandı. Dolayısıyla üretim
görsel, sözsel araçların kullamldığı duygu ve
bilgi dünyasında gerçekleşiyor. Sanat alam da
bu gelişmeyi izlereesine üretimi somut ve maddi
sergilerden, kişilerin ve performansların ön
planda olduğu gayri maddi üretimin asıl olduğu
bir biçime geçti. Ağustos Böceği ve Karıncalar
münazarası, içeriğinde sanat dünyasının dışında
ya da içinde bulunmamn ve ne kadar politik olursa

saldırıldığım
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olsun her sözün bir üretim olarak kodlamnasının
komplikasyonlarını tartışırken; biçim olarak - yani
bir münazara performansı olarak- bu dönüşümü
görünür kılmakta ve sorunsallaştırmaktaydı.
Münazarada iki tez kabaca "sanat kurumunun dışına çıkmak, onda delikler açmak, onu
saptırmak mümkündür" ve "sanat kurumunun dışı
yoktur ancak dışansı üretilebilirdir" önermeleri
üzerinden gelişen bir tartışma ve daha sonra
izleyicilerin de katılmııyla sürecek açık u çlu bir
akış planlanmıştı . (Elbette tartış ma gelişmeye
başladığında bu iki konum ara konumlara
bölünmeye ve bu ikiliğin ötesine işaret etmeye
başlıyordu . ) Katılımcılar yakından tanıdığım ve
daha önce birçok kere benzer konulan, benzer
biçimlerde grup olarak tartışmış kişilerdi. Bu
münazara performansı ile aramızdaki bu tartış
mayı belirli bir kurgu içinde sunmaya çalı ştık.
Burada benim için ilginç olan, münazara gibi
polemik üretmeye elverişli bir formatın kolektif
düşünme ve üretme biçimi olarak geçerliliğini test
etmektL Bu biçim, tarafiann giderek dağılması,
her söz ile farklı ittifaklar ortaya çıkması, bazı
tezlerin hemen geçerliliğini yitirmesi, bazılarının
kalıcılaşması vs. gibi hareketlerle kendi kaotik
yapı sı içinde dinanıik bir düşünme biçimine işaret
ediyordu. Küçük bir kolektif beyin söz konusuydu.
Zaten sanat dünyas ı kolektif bir beyin/ruh değilse
nedir ki ...
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