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"Terörün beslendiği bu ekosistemi, terörle mücadeleye katkı sağlayacak
şekle dönüştünnek çok önemlidir. "1
Org. llker Başbuğ
"Bir bebehten bir hatil yaratan haranlığı sorgulamadan hiçbir şey yapıl
maz kardeşlerim ... ,,2
Rakel Dink

GÜNCEL KAPİTALİZM
VE SANAT İLİŞKİSİ
Bu bir tesadüf mü? Bambaşka koşullarda bambaş
ka niyetlerle konuşan iki önemli figürün neredeyse aynı türde bir işleyişe dikkat çekmesi bir tesadüf olabilir mi? Böyle bir benzerlik, bir tesadüften ya da bizim tarafımızdan bir yanlış anlamadan
ibaret olsa dahi üzerine düşünülmeyi hak ediyor.
Türkiye'de ordunun hem yapısının hem de işlevi
nin giderek değişmekte olduğunu da resmin içine kattığımızda yönetim mantığı ve iktidar biçimi
anlamında başka bir tarzın yürürlüğe konmaya
çalışıldığım gözlemlemek mümkün. Türkiye'nin
son yıllarda içine çekildiği iki kutuplu siyasi ortam bu değişime verilen tepkiselliğin sonucu. Iktidar mantalitesindeki bu tarz değişikliğini anlamak eleştirel ve siyasal bir alan açmayı hedefleyen
mücadeleler açısından yaşamsal önemde.
1969 yılında sanat anlayışında bir kırılmaya
işaret eden ve bağımsız küratörlüğün öncülerinden Harold Szeeman'ın "Tavırlar Biçime Dönüşünce" sergisinin başlığından esinlenen bir sergi ile karşı karşıyayız. Elbette böyle bir bağlantı
bu sergiye gönderme yapmanın dışında biçimsel,
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y&ArticleID=9857 49&CategoryID= 77
Rakel Dink'in Hrant Dink'in cenazesinde okuduğu "Sevgiliye
Mektup" konuşmasından.

sanatsal bir paralelliğe işaret etmiyor. Fakat kavramsal sanatın "başarısım" ve "başarısızlığını" hesaba kattığımızda fotoğraf biraz olsun netleşiyor.
Kavramsal sanat, ilk yıllarında sisteme karşı bir
söylem ve biçimle ortaya çıkmıştı. Sanat alanın
daki konvansiyone! formlara, egemen sanat anlayışına, deha sanatçı figürüne karşı; sanatın gayrimaddi özünü ortaya çıkarmak ve sanatın ne'liğini
belirleyen, nötr olduğu farz edilen kurumsal idari yapıları ve sanatçı özneyi tartışmaya açıyordu.
O günden bugüne "yeni" kapitalizmin aldığı yol
göz önüne alındığında kavramsal sanatın bir direnç noktası değil ama kapitalizmin nereye doğ
ru evrileceğini gösteren bir öncü olduğu da savlanabilir. 3 Bizim için elimizdeki sergi ile 1969 yı
lındaki sergi arasında bir bağ varsa o da işte bu
"başarı" ve "başarısızlık" ihtimalidir. 4 Günümüz3

4

Stephen Zepke, The Concept Of Art When Art Is Not A
Concept , Angelaki, Volume II no. 1, London, Routledge,
April 2006 S. 157. Dilin evrenselliğine yapılan felsefi vurgu,
sanatın iletişimsel bir bilgiye (information) indirgenmesini
de getirir. Mekana bağlılık, aura ve estetizm sanattan dışlanır.
Böyle bir bilişselliğe (cognitive) işaret eden sanat neredeyse
enformatik kapitalizmi muştuluyor.
Elbette "başan" ve "başansızlık" ihtimalleri aslında muhalefet ve direniş kavramlanyla ortaya çıkan her sanatsal tavra
içkindir. Her direncin içinde egemen sistemin bir sonraki
evresinin ipuçlannı taşıdığını söylemek mümkün. Başka
bir deyişle, kapitalizmin eğer bir dehası varsa bu direnişleri
dönüştürerek kendini yeniden üretmek için araçsallaştırabil
mesidir. Bu diyalektik işleyiş ancak daha kapsamlı ve teorik
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de güncel sanat da sistem tarafından içleştirilme
nin sancılannı çekmekte. Bu anlamda eğer eleş
tirel bir konumu ele geçirmek istiyorsak, sanatın
nasıl bir bağlamda, hangi simgesel ekonomiler ve
iktidar biçimleri içinde etkinleştiğini ortaya çıkar
mamız gerekiyor.
Rakel Dink hiçbir itiraza yer bırakmayacak şe
kilde eleştirel çabanın nereye odaklanması gerektiğini gösteriyor. Bebekler değil ama "bir bebekten
katil yaratan karanlık" bizim asli konumuz olmalıdır. Bizce bu "karanlık" Org. Başbuğ'un bahsettiği "ekosistem"dir. Kuşkusuz böyle bir savlama
her bebeğin katilolacağı anlamına işaret etmez,
ama katillerin üretiminde "karanlığın" etkisine ve
bir mücadele alanı olarak " karanlığa" işaret eder.
Bu noktada şunu vurgulamakta fayda var: bir iktidar biçiminin geçersiz olduğunu ve bir diğerinin
onun yerini aldığını söylemiyoruz. Yani. merkezI
olarak örgütlenmiş ceberut devletin yerini, hayatın içine sızan , kendi meşrulaşma mekanizmalannı yaratan çevremize sızan yumuşak bir iktidar
almadı. Bunu iddia etmek Diyarbakır'dan her dakika kalkan F-16'lann ezici varlığını inkar etmek
olur. Hayır, söz konusu olan bir fazdan başka bir
faza, bir dönemden bir başka döneme geçmek değil ama birbirinden farklı iktidar mantalitelerinin
aynı anda var olmalan ve birbirlerini destekleyerek yer yer maskelerneye çalışarak işlemesi. Foucault ve Deleuze'ü izleyerek söyleyecek olursak,
bugün bir taraftan "disiplin toplumlan" diğer taraftan ise "denetim toplumlan" kavramlaştırma
lannın izini sürebiliyoruz. Hatta zaman zaman
bu iki biçimi destekleyecek şekilde "hükümranlık" biçimi de ortaya çıkabiliyor. 5 Foucault'nun
ortaya koyduğu iktidar biçimleri arasında yönetilen özneler açısından en çetrefilli olanı kuşku
suz yönetişimsel (governmental) biyo-iktidar biçimi. İşte güncel sanat bu biyo-iktidar biçimi için
cazibesi en yüksek alan olarak ortaya çıkıyor. Günümüzde savunma sanayiinde etkin olan şirketle
rin ya da herhangi bir şirketin ve devletin sanata
5

bir yazının konusu olabilir.
M. Foucault, Govemmentality, Securlty, Territory, Population,
Chapter Five, Lectures At The College De France, 197778, Edited hy Michel Seneliart, Trans. by Graham Burchell,
Palgrave Macmillan. Gilles Deleuze, "Denetim Toplumlarına
Ek", Doxa, no. 1, Ocak 2006, Norgunk Yayınlan.

olan ilgisinin motivasyonlan bu yönetişimsel iktidar zihniyetinden kaynaklanıyor. Bunun yanında
TSK'nın -ve Türkiye'deki diğer "modem" kurumlann- yeniden formüle edilmesini yine bu yönetişimsel neo-liberal iktidar mantığı dayatıyor.
İşte bu biçimi tam da bütün bir militer kompleksin başında olan kişi açıklıyor. "Terör"le mücadele artık direkt olarak "terörist"le savaşarak
değil, onun beslendiği bütün bir "ekosistemi" dönüştürerek yürütülmeli. "Terörle mücadele insan odaklı olarak yürütülmeli, mücadele insanlann kalbine ve beynine hitap etmelidir.,,6 Bu bölünmüş, sınırlı, kurumlarla örgütlenmiş disiplin
toplumlanna özgü bir anlayış değiL. İktidan elinde bulunduran, sert, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı bir
baba ile değil şefkatli, dost, çevreyi kuran bir baba
ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla , ordu sadece savaşarak öldürme görevi ile değil, hayatı bütünüyle
dönüştürme ve öznelerle "dost" olarak, hayatı özneler için "yaratma" görevi ile kuşanıyor. Bu aynı zamanda askerlerin halkla sempatik ve yakın
ilişkiler kurması gibi kişinin kendisinden kaynağını alan bir nevi "PR" hamlelerini de kapsıyor .
Şirket, devlet ve ordu örgütlenmeleri arasında
ki yapısal, araçsal, zihinsel farklar giderek eriyor.
Otorite figürü, bir ekosistem yaratarak, otoritenin
müdahale etme ihtiyacı olmadan tebaanın kendi
kendisini yönetmesini (onca tartışılan "sivil toplum" modeli) sağlıyor ve aradan çekiliyor. Ekosistem kavramıyla özetlenen bir iktidar mantığının
en vurucu özelliği iktidarın tam anlarıuyla görünmezleşmesi ve şeffaflaşmasıdır .
SANATıN DEGİŞEN KONUMU
İstanbul bağlamında sanat alanı - ya da ekosistemi- son on sene içerisinde büyük bir değişi~e uğ
radı. Daha doğrusu dünyadaki yapısal ve zihinsel değişikliklerin etkilerini yerel sanat ortarıu
na bakarak da kolayca tespit edebilecek durumdayız. Sanatın kamu alanından atılarak tamamen
hayırsever özel sektörün ellerine bırakılması, büyük değişimin herkesin malumu olan ve tartışı
lan kısmı. Bu, sanat ekosistemini dönüştüren en
önemli faktörlerden biri; fakat bizim dikkat çekmek istediğimiz konu sanat alanındaki değişimin
6
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yeterince kavrayışlı bir biçimde ele alınmamasın
dan kaynaklanan verimsiz sanat ve siyaset tartış
maları. Artık biz de sanat ve siyaset ilişkilerini tartışırken Org. Başbuğ'u yankılayacak şekilde sadece sanat ürününe değil, o sanat ürününün nasıl
bir sosyal ilişkiler , simgesel ekonomiler amalgamı
içinde etkinleştiğine bakmalıyız . Küratörler, sanatçılar , eleştirmenler· ya da sadece yazı yazanlar
olarak sanatsal biçim-içerik vs. tartışmalarındansa
sanatı daha geniş bir bakışla ve kavrayışla ele almaya çalışmalıyız .
Şimdi yerel sanatsal ekosistemimizdeki deği
şimleri ortaya koymaya çalışalım.
Bundan on beş sene önce kapalı bir alt-sosyal
alanda işleyen sanat bugün gerçek anlamda "sı
nırsızlaşmış" durumda. Modem tasavvur içinde
avangardın sanat kurumlarına getirdiği -bugün
de hala sol tarafından tekrar edilen- sanat alanı
nın hayaun dışında , kapalı, temiz bir burjuva alanı olduğu eleştirisinin geçersizleştiğini söylemek
mümkün. Bugün yönetenler yine burjuvalar olsa dahi sanat alanı hayat/üretim alanının dışında
ayrıcalıklı temiz bir yer değiL. İktidar, tebaasının
sağlığı için gerekli kültürel dozu sanat alanı üzerinden örgütlüyar. Bunun yanında günümüz kapitalizmi içerisinde boş zamanların üreticileşme
siyle beraber sanat da herhangi bir başka üretim
alanı kadar üreticileştirilmiş durumda. Özellikle
günümüz üretim modunun hem sarf edilen emek
hem de üretilen sonuç bağlamında dil, jargon,
stil, bilgi, duygulam, itibar gibi gayri-maddi olduğunu ve sanat alanının da bu üretim mantalitesinin tam merkezinde yer aldığını gördüğümüzde ;
sanat üzerinden yürütmekte olduğumuz sanat-siyaset gibi taruşmaları yeniden ele almak zorunda
olduğumuz gerçeği daha da netleşiyor.
Birbirinin içinde erimiş ekonomik, simgesel ve
sosyal alanları "altyapı" ve "üstyapı" tasavvurlarının birbiri içine geçmesiyle de örnekleyebiliriz.
Kapitalizmin ilk gelişim aşamasında yapılan analizlerde, var olan üretim ilişkileri üzerinden maddi
üretim "altyapı" olarak tarif edilmiş; maddi üretim
üzerinde yükselen kültür ve kültürel üretim bir
üstyapı kurumu alarak ele alınmıştır. Güncel kapitalizmde meseleyi kavramamızı sağlayacak gerçeklik ise şudur: Kültürün "metalaşması" ve bu-

na paralel olarak ekonominin "simgeselleşmesi
dir". Ekonominin simgeleşmesinin en can alıcı kanıtları, meta üzerindeki "üretici faaliyet"in "marka değeri" üzerinden, tasarım , reklam, iletişim,
imaj, servis, müşteri hizmetleri adı altında fabrikanın dışında başka bir "emek havuzuna", yani baş
ka bir endüstriye baurılıp çıkarılarak devam etıne- .
sidir. Ihtiyaçların mideden mi, yoksa hayallerden
mi kaynaklıyar sorusunda, "kalbin ve beynin" ihtiyaçları sanki bir adım öne geçmiş gibidir. Bu, bir
yanıyla altyapı/üstyapı karşıtlığına dayanan eski
yapının parçalanmasıdır. Metanın anında bir gösterge olarak, gösterge değeri olarak üretildiği, göstergelerin (kültürün) de meta gibi üretildiği evreye tanıklık ediyoruz? Burada şunu belirtmekte
fayda var; bu, kapitalizmin temel işleyişinin değiş
tiği anlamına gelmiyor. Tam tersine kapitalizmin
yaşamın her veçhesinde meta ilişkilerini hakim
kıldığının; sermayeyi çoğaltına güdüsünün yaşa
mın her alanına el attığının göstergesidir. Dolayı
sıyla ekonominin simgeleşmesi, metaların somut
biçimlerinden büyük ölçüde bağımsız olarak, belirli bir toplumsal ilişkilerin sonucu olduğu gerçeğini değiştirmiyar. Bunun anlamı , emeğin sadece
meta değil, toplumsal ilişkilerin (kültürel, siyasal,
ideolojik) tümünü meta görünümü altında topyekun yeniden ürettiği gerçeğidir.
Bizim yaklaşımımıza göre, kültürel olanı-eko
nomik belirlenim ve ideolojik yansımayla derin ilişkileri olmasına rağınen- sadece bir sınıfın
kodlanınış değerlerinin sonucu olarak göremeyiz. Kültür ve sanat alanı, bütün toplumsal sınıf
ve katınanları ilgilendiren, kültür kurumları içinde gündemleri birbirinden çok farklı olan çeşitli
katınanların ve öznelerin yürüttüğü bir mücadelenin sahasıdır. Yukarıdaki metaforu devam ettirecek olursak; mücadele, bebeklerden katil yaraulmaması için, kültürel çevre de diyebileceğimiz
"kültürel ekosistem" içinde verilmektedir. Bunun
yanında temsi11er ve disiplinler üzerindeki bu hegemonyaya etkili biçimde meydan okumak için
sadece bildik anlamda sınıf mücadelesi yeterli değildir, çünkü hegemonya ekonomik sömürü ka7

Hal Foster, " Çağdaş Sanalta Siyasal Kavramı", SanaUSiyaset:
Kaltür Çagında Sanat ve KalWrel Politika içinde, Editör Ali
Artun, Iletişim Yayınlan , 2008.

dar kültürel tabiyet aracılığıyla da işler. Kültüre yaklaşık 20 yıldır süren, galeri sisteminin de desböylesi bir mücadele sahası olarak bakıldığında , teklediği geleneksel, yerel ve milliyetçi sanat yapbunun sonucu olan strateji, kültürel temsillerin ma biçimi ile güncel sanat arasındaki savaşı , "geve sosyal rejimIerin oluşturduğu hegemonik ko- çerli sanat yapma biçimi tekelini" ele geçirmek
da karşı neo-Granısci'ci bir direniş ya da müdaha- anlamında Güncel Sanat'ın kazandığım görüyole stratejisidir. 8
ruz. Sanat piyasasına baktığımızda hala eskimiş,
Yaşamın her alanında ekonomik ile simgesel
manasızlaşmış konvansiyonel sanat ve bohem saarasında böyle geçişliliğin yaşandığı bir dönemde,
natçı figürlerinin baskınlığına , akademilerde gebunu siyası bir bakışla ele alıp, yeni bir sorunsalın çersizleşıniş bir sanat anlayışının savunulmasına
parçası olarak nasıl kavramak gerekiyor?
rağmen güncel sanat merkezi dönüştürmenin ilk
Yaşadığımız toplumun farkl1 sınıf ve katmanhamlelerini yapmış gözüküyor.
lardan oluşması gibi sanat alanının da yekpare olBir veri olarak bakıldığında burjuvazinin günmadığı açıktır. O da toplumsal sımf ça tışmaları gicel sanat eserlerini koleksiyonlarına katmaya baş
bi, geçerli algılama ve değerlendirme kategorile- laması güncelsanatın merkeze yerleşmekte olmarinin -görsel ideolojilerin- benimsetilmesirıi teke- sının bir sonucu. Eğer güncel sanat alanı içinde
le almak için verilen bir mücadele alarndır. İçinde neyin güzel, neyin doğru , neyin iyi olduğu üzerinbulunulan zamam sonsuzlaştırmaktan bir çıkarı deki mücadele sürdürülmeseydi, zengiıılerimizin
olanları geçmişe gömmeksizin, kendilerine bir)'ahiçbiri bugün güncel sanatla ilgileniyor olmazlarşam alam açamayanlar arasındaki bir mücadeledı. Bu ilgi, bir anlamda, sürdürülen simgesel müdir. Romantik bakış açısıyla sanat alanında "yara- cadelenin bir yan etkisi. Büyük burjuvazi ve elit
tıcı" ve onun sahip olduğu maddeyi değiştirme
profesyonellerin, hem yerel burjuvazi hem de orta
ye yönelik olağanüstü gücünü kimin yarattığı so- sınıf ile arasındaki beğeni farkını ortaya koymak
rusu yasaklıdır. Bu yasaklama bir yamyla ideolo- için, koleksiyonlanna güncel sanat eserlerini katjidir. O yüzden tüm bakışlar üreticinin etkinleş maya başladılar. Küresel ekonominin gereği düntiği çevreden ziyade tamamen üreticiye (ressam, .
yamn her tarafını dolaşan büyük burjuvazi ve elit
besteci, yazar) ve onun yapıtına yöneltilir sade- profesyoneller, küresel düzeyde karşılaştıkları yace. Bu yolla da yaratıcıya özgü bu gücün koşul pıtları hem de daha ucuza yerel ortamda bulduklarım, sanatçının ve onunkendi etkinliğinin ötelarında , buna yatırım yapmayı akıllıca değerlen
sinde aramak olasılığım ortadan kaldırır . Bir ya- dirdiklerini görüyoruz. Güncel sanatın zaferinin
pıt ortaya koyan sanatçımn kendisinin de üretim
getirdiği "sembolik sermaye"nin ekonoınik seralam içinde, bu sanatçının "bulgulanması"na ve
mayeye dönüşümüne tanıklık ediyoruz.
bu sanatçıyı " tamnmış" ve "benimsenmiş " sanatHalil Altındere'nin küratörlük deneyimine, yuçı olarak kabul etıneye katkıda bulunanların tükarıda tarif edilen mücadele bağlamında, siyasi
münce (eleştirmenler, önsöz yazarları , satıcılar
mücadele geleneğinin bilgisini taşımanın avantavb) yaratıldığının ayrımına varmak için yasak sojı
ile zaferin kazanılmasında önenıli bir faktör olaruyu gündeme getirmek yeterlidir.9
rak bakmak gerekir diye düşünüyoruz.
Bu anlamda Türkiye yerel sanat piyasasında
HALİL ALTINDERE SERG1LER!
8 A.g.y. Gramsci'nin Marksizme en büyük katkısı, "ideolojik
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9

hegemonya" ve "organik aydın" kavramlanm öne sürmesidir.
Kapitalist sömürü sisteminin yeniden üretimi, bir başka
deyişle bu sistemin ilelebet devam etmesi için gerekli
toplumsal nzarun yaraUıması, siyasal baskı mekanizmalanmn
yam sıra, esas önemlisi kültürel ve ideolojik koalar üzerinden
sağlanır. "Kültürel ekosistem"in nereye evrileceği, bizzat bu
ekosistemin oluşturucu özneleri aydınlannJentelektüellerin
sistemin kenanndakilerle, ezilen ve sömürüleulerle ilişki
biçimi ve pozisyonuyla yakından alakalıdu.
Pierre Bourdieu, Sanatın Kural/an, çev. Necmettin Kamil
SevU, Yapı Kredi Yayınlan, 1999, s. 263.
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"Fikirler Suça Dönüşünce" sergisinden
ay önce kaleme alındı. Dolayısıyla sergilenen sanat işlerinin okumalarım içermeyecek.
Yapabileceğimiz yukarıda bahsettiğimiz iktidar
mantalitesi değişimi bağlamında Halil Altındere
sergileri üzerine genel değerlendirmelerde bulunmak ve eğer kabul görürse bir çağrı yapmak.
Her şeyden önce Halil Altındere sergilerinin ka-
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pasitelerinin çok ötesinde bir boşluğu doldurmaya, kapasitelerinin çok üzerinde bir etki yapmaya
adayolduğunu söyleyelim. Söz konusu boşluğu
yerel sanat dünyasının giderek üretkenleşen mekanizmalannın merkezindeki büyük siyasal ve eleş
tirel söylem sessizliği olarak tanımlayabiliriz. Atomize olmuş ve kariyerizme odaklanmış sanat dünyası şenlikli varoluşu içinde onca ihtiyacımız olan
eleştirel tartışmalan üretemiyor. Bunu bir şikayet
olarak dile getirmektense, nedenlerini araştıracak
özeleştirel bir çabaya girişmek elzem görünüyor.
Bize göre sanat dünyası kendi dışındaki toplumsal
ve kurumsal örgülere eleştiri yöneltmenin yanın
da artık kendi bulunduğu çevreyi de sorunsallaş
tırmalı. Vurguladığunız gibi güncel sanatın kazanımlan, beraberinde ödenen bedelleri de getiriyor.
Giderek merkeze yerleşmeye başlayan güncel sanat, merkeze yerleşmenin bedelini politik içeriklerin ehlileşmesi, kariyerizm, atomizasyon, eleştirel
tartışmaların sönümlenmesi ile ödüyor.
Süreyyya Evren'in altını çizdiği gibi Halil Altın
dere sergilerine baktığımızda en önemli özelhği
nin merkezi dönüştürmek için kenarda olanlann,
dışanda bırakılanlann merkezdeki rolünü artır
maya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyoruz . 'o
Bu çabaya karşılık yönetişimsel (governmental)
iktidar mantığı da sanat etrafında onunla "dost"
olarak dönüşümünü sağlamaya çalışan bir ekosistem örmeye çalışıyor. Ve bu ekosistem, söylediği
miz gibi artık "merkez" ve "kenar" ikiliğini kurmamıza izin vermiyor. Bu tutum sınırlayarak, kı
sıtlayarak, dışlayarak çalışmıyor. Daha çok içI eyerek, içine alarak, çevresinde bir "ekosistem" kurarak dönüştürüyor. Böylece büyük sermaye gruplarının ve müzelerinin, sergilerinin, kurumlannın, PR ajanslanrıın desteklediği anti-siyasi sanatsal tutumu geçerli kılmaya çalışıyor. Halil Altın
dere sergileri bu uğrakta değerini kazandı ve kazanıyor. Hem büyük sermaye ve kurumlannın sanan sterilleştirmesine hem de orta burjuvazinin
köhnemiş yerel sanat anlayışına karşı bir mücadele yürütüyor. Güncel sanatı çevrelerneye ve içindeki siyasal, eleştirel enerjiyi yutmaya program10 Süreyyya Evren, Halil Altındere: Kayıplar Glhesiyle Dans ,
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lanmış bu makineye karşı Türkiye solunun mirasını sahiplenerek, modernist olmayan bir anlayış
la onu politize etmeyi amaçlıyor. Bunu yaparken
kendi kendini marjinalize etmekten ve bu marjinallikten temiz bir konum devşirmekten uzak duruyor." Dönüştürülen "sanat ekosistemi" içinde
her daim unutturulmaya çalışılan siyasal içerikleri cüretli ve yoğunlaştınlmış bir biçimde tekrar
tekrar gündeme taşıyor.
Genel olarak serginin katılımcılannın büyük
çoğunluğu için siyasal içeriklerin her zaman ön
planda olduğunu görüyoruz. Fakat Halil Altınde
re sergilerine katılmış sanatçılann "kariyerlerine"
baktığımızda içerikler yine aynı cüretli siyasallı
ğı taşısa da onlann arnk kenarda olduklanİu söyleyemeyiz. Güncel sanat nasıl merkeze alındıy
sa, onun eleştirel siyasallığını taşıyan aktörleri de
merkeze alındı. Daha doğrusu güncel sanat etrafında onu dönüştüren, siyasal içeriğini yumuşak
bir biçimde temizleyen "dost ekosistem" kurulmaya başlandı. Dolayısıyla Halil Altındere sergilerinin bugünkü işlevini tarif edebilmek için belki de söylememiz gereken şu: teker teker -yerel ve
Batılı- sanat ekosistemi tarafından yutulan siyasal
içerikleri toplayarak bunlan yoğunlaştıran ve bu
sanatçılara ve eserlere tekrar bakmamızı sağlayan
bir platform. Yani arnk kenardan merkeze doğru .
verilen bir mücadeleden değil, merkezde konumlanarak merkezi çevreleme çabasına karşı verilen
bir mücadele söz konusu.
Bu noktada Halil Altındere sergilerinin önümüzdeki yıllarda yoğunlaşarak devam etmesinin zorunluluğunu vurgulamak istiyonız. Belirttiğimiz değişen iktidar paradigması içinde sanatçılann kendi alanlarrnın dışındaki iktidarlan değil ama kendi etraflarrndaki bu "dost ekosistem"i
fark etmelerinin; sanat alanında yürütülecek bir
mücadele varsa artık bu mücadelenin dışanyla olduğu kadar içeriyle olduğunu görmelerinin, yani
kendi çevrelerine yönelınelerinin de gerektiğinin
altını çizmek istiyonız.

II Bu noktada belirtmekte fayda var; bugünkü iktidar mantığı
dolayısıyla , hakiki bir marjinal ve dışandan konumun imkanı başlı başına bir sorunsal. Günümüzdeki sistem kendini
yenilemek için eleştiriye ve dışandakine hiç olınadığı kadar
çok ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç çoğu zamyn dışandaki konumlarm en içeriye taşınmasıyla sonuçlanıyor.
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