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Bir oto-sansür

Burak Delier
Sanatçı

vakası: "Muhafız"
Oto-sansürün çıkmazı burada: Sansürcü, baskıcı, saldırgan
harekete geçmeden; muhtemel saldırının muhtemel nesnesi
saldırıyı öngörerek kendi kendini iptal ediyor. Geçmiş ya da
yakın zamanlarda gerçekleşmiş saldırıların hafızalarımızdaki
izi bu iptali kışkırtıyor.
"Serbest Vuruş " sergisi, Charles Esche ve
gerçekleşen 9. İstanbul Bienali (200S) dahilinde
"misafirperverlik alanı " adını koydukları ,
Roll ve Express dergisinin düzenlediği bir
sergi ve konuşma dizisinin ve Hafriyat ' ın
düzenlediği "İmalat Hatası" sergisinin
bulunduğu bölümde yer alıyordu . 1 Halil
Altındere'nin küratörlüğünü yaptığı sergiye ben de iki işimle katkıda bulunmuş
tum. Biri gerçekte isim koymadığım ama
sıkça ''AB bayraklı kız" olarak adlandırılan
fotoğraf, diğeri de Dolmabahçe Sarayı
önündeki muhafızın karşısına elinde bir
satır tutarak onun taklidini yapan arkası
dönük bir figürün bulunduğu "Muhafız"
ismini verdiğim bir fotoğraftı. Bilindiği
gibi "Muhafız" adlı işim sergilenemedi
ve daha sonra Bienal süresince çıkartılan
"2Yılda1" adlı gazetede Vasıf Kortun, Halil
Altındere'ye kaygılarını iletmesinin ardın
dan fotoğrafı kendi kendime indirdiğimi
söyledi ve bunun da işin tartışılmasının
önünü açtığına işaret ettP Gerçekten
de bugün iş , sergilenebilseydi mahrum
kalacağı anlamlara sahip. Fakat ben indirilmesinin benim kararım olduğunu açık
yüreklilikle söyleyemem.3 Eğer buna karar
almak denebilirse, bu karar bana ve benim
çabalarıma rağmen kolektifbir biçimde
alındı . Yani faili açık olınayan (sanatçı mı ,

VasıfKortun'un küratörlüğünde

sanatçılar mı, küratörler mi, kurum mu,
hepsi mi, belirli bir " sağduyu " mu?) kolektif bir oto-sansür eylemi idi. Dedikodularla, bölük pörçük, kulaktan kulağa aktarım
larla büyüyen, sergi alanına avukat getirip
görüşünün alınınası gibi hukuki bir sanat
ve tavır peyda etmeye çalışan baskı ortamının etkisiyle; benim, mücadeleyle geçen
ve hayli yıpratıa olan tartışmalar neticesinde haftanın son günü "indirebilirsiniz"
demem ile göz açıp kapayıncaya kadar
fotoğrafın alaşağı edilmesiyle sonuçlanan
bir süreç idi.
Vasıf Kortun'un yazısı ise bütün bu süreç yaşandıktan sonra kaleme alındı. Yazı
fotoğrafın sebep olduğu kaygı ve korkuları
net bir biçimde ifade ediyor: "Delier'in işi
ise tartışmanın oluşamadığı, bayrakların
açıldığı , silahların çekildiği, körleşmiş bir
alana çarpmaktaydı.{ ... ) tek bir işin hem
kendi sergisini hem de tüm Bienal'i esir
alacağını öncelikli olınak üzere, meselenin
bu dar kalıplar içerisinde ele alınınasının
yaratacağı tüm komplikasyonlar" (.. .) "bu
eseri, bir sanat eserinin statüsünü, demokrasiyi tartışabilmek için bu geri çekilmenin çok önemli olduğuna inanıyorum."4
Ben burada "Muhafız" vakasının
bir analizini sunmak ve "Muhafız"ı aynı
dönemde üreti1ıniş iki önemli iş ile {Şener
Özmen ve Erkan Özgen'in "Tate Modem

Yolu" ve Serkan Özkaya'nın "Davut"u)
karşılaştırarak -bizi "madun" olarak
konumlandıran adı konmamış ama yaygın
ve geçerli olduğunu düşündüğüm "kültür
siyaseti"nin ötesinde- "Muhafız"ın kaygı
uyandıran "kültür siyaseti"ni tartışmak
istiyorum. Bu, aslında güncel kültür dünyasının zihinsel sacayaklarını oluşturan
(sitüasyonizm, post-yapısalcılık, postkolonyal teori gibi) yönelimlerin hesaba
katıldığı çok daha kapsamlı bir çalışmayı
gerektiriyor. Burada ancak kendi deneyimim üzerinden bu girişimin ipuçlarını
ortaya koymaya çalışacağım.
Başlamak için serginin açılışından
önceki haftaya dönmek istiyorum.
O sırada Vasıf Kortun'un yazısı kaleme
alınmamıştı, yazı fotoğraf indirildikten ve
sergi açıldıktan sonra yazıldı. İş indirilmeden önce, sergideki bazı sanatçılar
da işi indirmemi telkin ediyorlardı. Dile
getirdikleri nedenler Kortun'un kaygıları
"e örtüşüyordu: işin boyutunun büyümesi ile etkisinin değişmesi, diğer işlerle
yan yana geldiğinde anlamının kayması,
şiddet propagandası yapması gibi. . .
Bunun yanında işi kaldırmamın benim
lehime olacağını, beni korumak için bu tür
-elkinlerde bulunduklarını söyleyenler de
vardı. Örneğin, bu baskı Drtanı.ını savuş
turınak için bir gazetede çalışan arkadaşıma haber yapması için danıştığımda,
gazete editörlerinin "beni korumak için
haber yapmamayı daha doğru bulduklanm" söyledi. Kısacası beni işi indirerek
sağduyulu olmaya çağıran yumuşak ama
:.cuvvetli bir baskı ortamıyla kuşatılmıştım .
Ş imdiden geriye bakınca bu oto-sansürün
- m esinin teker teker bireyler olmaktan
ziyade içinde bulunduğumuz korku at:nosferi Dlduğunu görüyorum. Teker teker
. ireyleri veoaların nedenlerini aşan, daha
. - yük, baskı yaratan bir duygu atmosferi
..-e bu atmosferin retiklemesi ile ortaya
;:.kan beceriksizce kotanlmış kolektif bir
~o -sansür söz konusuydu.

Burak Oelier'in "i simsiz" (2004) adlı işinin afişi ,
istiklal caddesinden çekilmi ş fotoğraf, 2005

Oysa ben tam da, kolektifliğe inanserginin kuruluşuna yardım ettiğim için sürekli sergi
mekanındaydım. Bu, bütün süreci son
derece canlı bir biçimde yaşamama sebep
oldu. Belki de serginin kurulmasına
yardım etmeseydim gün be gün sanatçı
arkadaşlarımın bana işi indirmemi telkin
etmelerine maruz kalmayacaktım. Ama
öyle olmadı, sergi açılışından önceki
yaklaşık bir haftalık süre boyunca her
gün bizzat sergiye katılan sanatçıları işin
kalması gerektiği konusunda ikna etmeye
çalıştım ve her seferinde başardığınıı sanarak yanıldım. Gerilimin hüküm sürdüğü ,
korku ve kaygı duygusunun hakim olduğu
cım doğrultusunda ,
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bir atmosfere karşı benim savunmalarım
sadece geçici başarılar elde edebiliyordu.
Ertesi gün ya da yarım saat sonra tekrar
aynı talep, tavsiye ve telkinlerle karşı
karşıya kalıyordum.

Elbette o gün için kültür dünyasında kaygı ve korku duymak son derece
doğaldı. Bienal'in açılışından üç hafta
önce, Karşı Sanat'ta, 50. yılında 6-7 Eylül
Olayları'nın fotoğraflarını gösteren sergi
Kemal Kerinçsiz'in başını çektiği milliyetçi
bir grup tarafından basılmış, sergi görevlisi tartaklanmıştı (bkz. sayfa 35). Aynı
dönemde, Bilgi Üniversitesi'nde "Ermeni
Konferansı"na (24 Eylül 2005) katılanlara
saldırılmış ve Orhan Pamuk, Das Magazine
dergisine (05 Şubat 2005) verdiği bir mülakatta sarf ettiği "30 bin Kürt'ü ve 1 milyon
Ermeni'yi öldürdük" sözleri yüzünden
301 'den yargılanmakta, dava çıkışlarında
milliyetçilerin saldırısına uğramaktaydı. 5
Bu korku, 2007 yılında Agos gazetesi genel
yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi ile doruğa ulaşacaktı. Türkiye'nin tarihinden çok iyi bildiğimiz suikast ve linç
kültürü kuşatması altındaydık. O günden
bugüne Türkiye'de bu linç kültürü zayıf
lamamış, daha da palazlanmış durumda.
Kültür sanat üreticileri için sorun ortada:
Böyle bir baskıcı atmosfere nasıl direnmeli
ve bu ortam içinde nasıl konuşmalı? Karşı
Sanat'! 6-7 Eylül gibi "hassas" meselelerde
sergi yapmaması için, Orhan Pamuk'u,
Taner Akçam'ı, Hrant Dink'i, poşu takan
ya da parasız eğitim talep eden öğrenciyi,6
Türkiye toplumunu göz önünde bulundurmaları ve sözlerini biraz olsun yumuşatmaları, araştırmalarının, tavırlarının,

taleplerinin yönünü revize etmeleri için
uyarmalı mıyız? Sanmıyorum. Eğer biraz
olsun nefes alabileceğimiz bir aralık yaratmak, korku ve kaygılarımızı dağıtmak
istiyorsak, bunu ancak, herhangi bir kültür
üreticisinin tavrını veya işini tasvip etme- .
sek dahi onunla dayanışarak başarabiliriz.

/

" Muhafız",

Burak Delier, 2005,

fotoğraf

Kendi kendini besleyen özne olarak
korku atmosferi
"Mı,ıhafız"ın indirilmesinin içinde bulunduğumuz bu gerilimli, korku ve kaygı
atmosferinin baskısını azalttığını savunamayacağımızı düşünüyorum. Hatta bizzat
bu kolektif oto-sansür eyleminin ve genel
olarak oto-sansürün korkularımızı tasdik
eden ve büyüten bir etkisi var. Oto-sansürün çıkmazı burada: Sansürcü, baskıcı,
saldırgan harekete geçmeden; muhtemel
saldırının muhtemel nesnesi saldırıyı öngörerek kendi kendini iptal ediyor. Geçmiş
ya da yakın zamanlarda gerçekleşmiş saldırıların hafizalarımızdaki izi bu iptali kış
kırtıyor. Korku ve hafizası kendini üretiyor
ve kendini silme eylemini gerçekleştirerek
kendi bilgisini tasdik ediyor. Biz de, korku
duygusunun içine daha da çekilerek tekrar
ve tekrar korkuyu üretiyor ve büyütüyoruz. Bu anlamda korku duygusu perfor-
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matif. Hem belirli eylemleri tetiklernesi ve
belirli eylemleri engellemesi anlamında,
hem de kendi kendini üretmesi, doğrula
ması anlamında. Oto-sansürün sarmalı bu
şekilde çalışıyor ve bizi kuşatarak neredeyse doğal bir atmosfer haline geliyor.
Yaptığımız için korkmuyoruz; korkuyoruz
çünkü yapmıyoruz. Korku oto-sansürü,
oto-sansür korkuyu besliyor.
Oto-sansür eylemi genelde kültür
üreticisinin iktidarı tamamen karşısına
almadan varlığını sürdürmek amacıyla
başvurduğu bir yöntem. Birçok sanatçı,
araştırmacı, gazeteci hayatını kurumsallaşmış, içselleştirilmiş oto-sansür
yöntemleriyle sürdürüyor. Türkiye kültür
dünyasında sansürün de, oto-sansürün
de yaygın olduğunu biliyoruz. Genelde
bilinçli ya da bilinçsiz oto-sansür mekanizmaları sonrası geriye sunulması başarı
olan bir hakikat parçası değil, kibarlaştınl
mış , kırpılmış ve sevimWeşmiş bir sunum
kalıyor. Üstüne üstlük oto-sansür eyleminde başanlı olamadık. Bizim oto-sansür
eylemimizde böyle bir süreç işlemedi ve
iktidar ile karşı karşıya gelmek zorunda
kaldık. Daha doğrusu "biz" değil , hatta sanat yapıtını üreten sanatçı bile değil, onu
katalog yoluyla basan ve yayan kişi karşı
karşıya kaldı. "Muhafız" indirildikten sonra sergi ve "Muhafız " değil ama sergi kataloğu yayıncısı olarak HaW Altındere 301.
madde uyarınca "TSK'yı aşağılamaktan"
dava edildi. Katalog sergiden önce basıl
mıştı; işi sergiden indirmek sadece gerilim
ortamının geçici bir şekilde rahatlamasına
yaradı. Bunun yanında dava konusu olan
sadece "Muhafız " değildi , orduya dair
görsellerin bulunduğu iki iş daha, anlam,
tarz, tavır farkları gözetilmeksizin eklenmişti. Kataloğun dava konusu olmasının
nedeni ise eylemin basın yayın yoluyla bir
suç haline gelmesiydU Tek bir kanaldan
yani sergi mekanından gerçekleşen bir
eylem, doğrudan 301. maddenin konusu
olmuyor ve sanatsal ifade özgürlüğü kap-

samına sokularak savunulması çok daha
kolay.
Buradan bakınca bütün olay, bilinçli
olarak düşünülmüş , kurulmuş , belirli
nedenleri olan bir oto-sansür eylemindense; tamamen korku duygusunun girdabında gelişmiş, anlık ve saçma bir refleks
gibi duruyor. Tabii bütün bunlar eylemin
amacının, sergiyi sürdürmek, kazasız belasız, feda edilecek en minimumla mutlu
sona, yani açılış ve sonrasında kapanış
gününe ulaşmak olduğuna işaret ediyor.
Dolayısıyla bu eylemdeki gizli mantık bir
işin, bütünü sürdürmek için feda edilebilir
olduğunu söylüyor. Kaygılı bakışlann dile
getirdiği işin şiddet propagandası yapıyor
olduğu

tezi; işin açmayi,! yeltendiği meşru
fim şiddet uygulayarak sonlandınyor. Eğer oto-sansürü
tetikleyen korku atmosferidir dersek; aracı
fiill bir şiddet, amacı sergiyi sürdürmektir
diyebiliriz. Korku atmosferinin ruhlanmız
daki hakimiyeti, bizi, sürdürmek pahasına
hoşnutsuzluk yaratan unsurun feda edildiği bir hayatta kalma siyasetine götürüyor. Bu siyasetin, az olanın, önemsiz
addedilenin, bir unsur, parça olanın feda
edildiği iktidar mantığı ile ilişkisi aşikar.
Oysa nefes alacağımız alanı genişletebile
cek başka siyasetler, tavırlar seçilebilirdi.
Sanatçıların tıpkı -İstanbul Modern'in
Bubi'nin işini müzayedeye almaması sonrası gelişen boykot eylemi gibi8- baskıyı
boykot etmeleri ya da basitçe sanatçının,
bir bütün olarak serginin sözünün veya
kmatörün yanında yer almaları gibi.
şiddet tartışmasını, işe karşı

Bir sanatçı

etiği ihtiyacı

Kuşkusuz "Muhafız " ın

indirilmesi bağ
bahsetmemiz gereken genel bir
"kültür siyaseti" ile yankılanan başka bir
boyut da var. Bu boyut, işlerin, tavırlann
.estetik politikalan, içerik-biçim tartışma
ları ile ilgili olmaktan ziyade -sansür söz
konusu olduğunda bu tartışmalar inandın
cılıklannı yitirerek ikincilleşirler- daha çok
lamında
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etik ile ilgilidir. Diyelim bir sanatçı "özgür"direnmekten", "alan açmaktan", "içeriden saptırmaktan" bahsediyor
ama bu sanatçı aynı zamanda başka bir
sanatçının işinin indirilmesini savunuyor.
Hangi durumda bir sanatçı başka bir sanatçıya işini kaldırması yönünde telkinde
bulunabilir? Bu durumda kültür üreticileri
olarak nasıl bir taktik izlememiz gerekir?
Hiçbir şekilde böyle bir telkinde bulunamaz demeli ve bunu bir ilke, prensip
haline getirerek yerleştirmeye mi çaba
harcamalıyız? Korku atmosferine karşı verilecek kolektif veya bireysel cevap hangisi
olmalıdır: Aynı fikirde , aynı estetik politik
görüşü savunmasak bile işin kalması için
dayanışmak ını; yoksa bu estetik politik
tavrı savunmadığımız için ya da taktik
uğruna kaldırılmasını mı talep etmek? Bu
sorulann cevaplan ancak kültür dünyası kendi içinde bazı tavırları , davranış
biçimlerini, basit etik değerleri tartışarak
içselleştirebildiğinde ve bu tartışmayı bir
birikim haline getirebildiği ölçüde verilebilecektir. Bunun yanında, son zamanlarda
ortaya çıkan sansür olaylarına verilen tepkileri ve bizzat Siyah Bant girişimini göz
önüne aldığımızda, "Muhafız "ın indirilmesi olayından çok daha sağlıklı bir tartışma
ve dayanışma ortamı içinde olduğumuzu
söylemek mümkün.
leşmeden",

Bir kültür siyaseti tartışması
meselenin başka bir boyutunu, her
sanat yapıtının bir konuşma edirni olduğu. nu öne sürerek, güncel sanat dünyasında
yaygın olan ve "Muhafız"ın indirilmesinde
etkili olan bir kültür siyasetini tartışmak
istiyorum. Bir kültür siyaseti neyin, nasıl
söylenebileceğine karar vermekten başka
,bir şeydir. Buna karar vermek iktidarın
işidir. Bir kültür siyaseti daha çok söylenebilenler ve söylenemeyenler içinde ve
bunlann arasındaki ilişkide temellenir.
Kültür siyaseti tarihin ve toplumun belirli
bir anında bağlamsallaşarak kendi anına,
Şimdi

içinde bulunduğu ortama, atmosfere bir
cevap üretir. Direngen bir kültür siyasetinin gözeteceği tam da bu söylenenlerin ve söylenmeyenlerin/sessizliklerin
ilişkisinin canlandığı bağlam ile kurduğu
etkileşirndedir. Her yapma bir yapmama,
her konuşma bir sessizlik olduğu ölçüde
her sanat tavrı, her konuşma kendi içinde
dile getirmediğinin suskunlaştırılmasıdır.
Bu anlamda tartışılacak şey, genelolarak
doğru, iyi, güzel sanatınıkonuşmanın ne
olması gerektiği değil; sanat yapıtlarının
içinden çıktıkları bağlam ile kurduklan
ilişkidedir.

Bana i şirni indirmeIni telkin eden dil
korkunun etkisi ile ini bu telkinde bulunuyor yoksa baş ka bir sanatsal, estetik tavrı
savunduğu için Ini? Spivak ' ın bahsettiği
madunun dili9 gibi, iktidarın dilini kendilerine mal ederek dolambaçlı, dolaylı , alttan
alta gelişen bir ö zneleşmeyi mi savunuyorlar yoksa düpedüz uzlaşmacı bir tavra
savrularak iktidarın yeniden üretilmesine ini sebep oluyorlar? Uzl aşmaya göz
kırptığımız için mi dolaylı , kurnaz, ince
bir estetiği savunuyoruz; yoksa bu "ince"
kültür siyasetinin bugün burada direnmek, özgürleşrnek vs. anlamına geleceğine
inandığımız için mi? Bu sorular kaygan,
konumların geçişli olduğu bir tartışma
zeminine işaret ediyor. Türkiye güncel
sanat ortamında geçerli kültür siyasetinin,
taktikler ile işleyen, kendini açık etmek
istemeyen bir tür "madun konuşması"
olduğunu düşünüyorum. Elbette bu kendi
başına eleştirilecek bir şey değil, her konuşma belirli bir taktik içerir. Direkt olarak
"doğruyu söylemek" de bir taktiktir. 10 Her
daim geçerli olan ve bizi başarıya götürecek ebedi formüllerden ziyade; ancak
kısIni olarak geçerli, uzlaşmacı , direngen,
çıkar güden, uzlaşmaz , şiddetli, yumuşak,
gözüpek, çekingen taktikler vardır. Güncel
sanat dünyasında geçerli olanın giderek
uzlaşmaya meyilli bir dil haline geldiğine ,
bunun da madunun taktiklerinin kurum-
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sallaşması nedeniyle gerçekleştiğine inanı
yorum. "Muhafız"ın indirilmesi vakası bizi
belirli bir kültürel siyasete işaret eden bu
konuşma taktiklerini tartışmaya çağınyor.

Midunun dilinin
kurumsallaşması

sorunu
Madunun, zayıf olanın dolambaçlı, kurnaz,
yan, alt ve öte anlamlarla dolu parçalanmış dili ve bunun "Muhafız"ın indirilmesi ile ilişkisi üzerinde duralım. Türkiye
sanatının ve kültür üreticilerinin halet-i
ruhiyesinin "mMun" kavramı üzerinden
okunup okunamayacağı tartışmalı olabilir.
Fakat Vasıf Kortun'un vurguladığı geri
çekilmenin fazileti ve bunun da ötesinde
kültür dünyasında çeşitli "alt-kimlikleri",
"ötekileri", "minör varoluşları" gündeme
taşımaya çalışan yönelim, kültür üreticilerini asıl özne olmadıkları bir ortama
konumluyor ve konuşurken izlenecek
dolambaçlı, dolaylı, "güzel", ince bir konuşma tarzına işaret ediyor. çoğu zaman
bu dolaylı konuşma taktikleri sanatsal konuşma ile de örtüştürülüyor. Sanatsal konuşma bir dolayım, katmanlılık, kurnazlık
içermek zorundadır, asıl, iyi, doğru, güzel
sanat budur diye söyleniyorY "Muhafız"
tam da fazla meydan okuyucu, direkt,
kaba, dolambaçsız bulunduğu için bir
gerilim yarattı ve kolektifbir oto-sansüre
uğradı. Bu durumda korku atmosferinin
bizi dolambaçlı bir madun diline doğru
itmesinin ötesinde; belirli bir mutluluk
ve özgürlük vaadi - iyi sanat, uluslararası
Bienal, demokratikleşme , farklı kimlik ve
konumların tanınması- ile motive olan bir
ortamda, belirli bir uzlaşmayı da içeren
bu dilin dört bir yandan sanat üretimi için
zorunlu kılınması ile karşılaşıyoruz .
Kanımca bu meseleleri tartışabileeğimiz iki örnek Şener Özmen ve Erkan
Özgen'in "Tate Modern Yolu" (2003) ile
Serkan Özkaya'nın "Davut"udur. ("Davut",
" Muhafız "ın indirildiği Bienal'in ana sergisinde bulunuyordu.)

"Tate Modern Yolu" , mMunun dili
ile rahatlıkla okunabilir. Bu
dilin altında, modernleşmiş ve kendinde
Kürtleri sömürgeleştirme hakkını gören
Türk kibrini boşa çıkartan bir özgüven ve
meydan okuma vardır. Video her ne kadar
Türk bakış açısına dayanarak, Kürtleri
"geri" olduğu varsayılan bir kırsal arka
plana oturtsa ve Batı 'ya giden yolu, kendi
giriş iminin altını oyan bir Don Kişot'luk
olarak kodlayıp kendini sözde düşük bir
konuma yerleştirse de, hedefi (İstanbul
değil), dünya güncel sanatının merkezi
Tate Modern'dir. Video uzun süre İstan
bul Modern'de ve dünyanın birçok sanat
kurumunda gösterildi. Belki Türkiye'den
çıkmış en çok sergilenen iş konumundadır.
"Tate Modern Yolu"nun bu başarısı hiç
kuşkusuz Türklüğün kibrini kırmaya ve
boyun eğdirmeye adaydır. Elbette İstanbul
Modern gibi Türk burjuvazisinin güncel
sanatı kendine mal ettiği bir mekanda
sergilerrmesi kartları yeniden dağıtmıştır.
Fakat video tam da Türk gözünü içselleş
tirerek kendini "Kürtleştirdiği " ve bunun
yanında Türkiye'yi değil, dünyayı hedefleyerek meydan okuduğu ölçüde bir madun
konuşması örneğidir. Burada dünyanın
merkezinin yani Tate Modern'in hedeflenmesi Kürdistan'dan başlayan iddialı bir
yolculuğun -Türk gözü için de- meşru
laştırılmasını sağlamaktadır. Muktedirin
kodları "kırsal Kürt", "meşru hedef: Tate
Modern", kendi girişimini mütevazı bir
kılıfa oturtan ve zayıflığını baştan kabul
eden "Don Kişotluk", özneleşmeye işaret
eden cüretli bir eylemin meşrulaştırılması
için işe koşulmuştur. "Tate Modern Yolu"
muktedirin meşru kodlarını kendine mal
eden dolambaçlı bir özneleşme ve bir
mMun konuşmasıdır. Bir nevi "geri çekilerek" içeriden fetheden bir konuşmadır.
Serkan özkaya'nın Batı modern
sanatının en temel eserlerinden birinin
büyütülmüş ve altın renkli bir kopyasını
yapma girişimi "Davut", Türk modernleşkavramı
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mesinin iyi, doğru, güzel, " Batılı " sanat
arzusunu ve bizatihi büyük Batı 'yı
ti'ye alan bir çalışma idi. Ulaşamadığı
Batı'yla ve kendi kopyacılığıyla dalga geçerek Batılılaşmaya uğraşan Türk imgesini
canlandırıyordu. "Davut"un madunun
dilinden az ya da fazla olduğu da söylenebilir. Bu, kanımca Türk modernleşmesinin
sömürgeleştirilmiş değil , kendini-sömürgeleştirmiş (kendinde "geri" olduğu varsayı
lan Doğu' yu hatırlatan ne varsa silerek ve
yerine "modern" diye düşünülen ne varsa
koyarak) olmasından kaynaklanmaktadır.
"Davut" görünürde zorlayıo , dayatıcı, sömürgeci bir güç olmadan kendini-sö mürgeleştiren Türk modernleşmesinin abartılı
bir parodisi biçiminde bir madun konuş
ması olarak düşünülebilir. "Tate Modern
Yolu" da, "Davut" da sanatın kabul görmüş merkezini hedefleyen ve bu şekilde
kendi yaptıkları şeyi meşrulaştırırken aynı
zamanda, kendi kendilerine işin ciddiyetinin altını boşaltan parodik girişimlerdir.
ikisi de gizli dirençler barındıran, kaleyi
içten ele geçirmeye çalışan , bizzat kalenin
statüsünü de tartışmaya açan işlerdir. Bu
iki iş açısından dikkat çekici olan, "Tate
Modern Yolu"nun bariz üstünlüğü ve
ür~tme

başarısıdır. 1 2

"Tate Modern Yolu" bir madun konuş
olarak birçok yerde sergilendi, fakat
"Muhafız" ilk görücüye çıktığı anda aşağı
indirildi. Neden? Çünkü "Muhafız " kendini
meşrulaştıracak Tate Modern ya da Davut
gibi sanatsal merkezleri hedeflernek yerine, tam da girişimini itibarsızlaştıracak
Dolmabahçe Sarayı 'ndaki muhafızı hedeflemişti. Üstelik "Tate Modern Yolu"nda ya
da "Davut"ta olduğu gibi hedefi kutsamak,
onun önünde boyun eğere k ele geçirmeye
çalışmak için değil, bizzat hedefin parodisi
aracılığıyla onun bir eleştirisini kotarmak
için. "Tate Modern Yolu" ve "Davut" burada olmayan, ötedeki ve kimsenin itiraz
etmeyeceği bir merkezi kutsamak aracı
lığıyla burası (Türkiye) için bir seçenek
ması

sunarken, "Muhafız" bu olumlu seçeneği
sunmuyordu. "Muhafız " da bu olumlayıo , ötedeki, kabul görmüş , arzu nesnesi ·
olarak merkez imgesi (Davut, Tate = Batı)
bulunmamaktaydı. ikisi de yerel, biri sivil
biri kurumsal iki silahlı figürün gerilimli
ve uzatılmış karşılaşma anını gösteriyordu. Amacı bugün burada, bizim yakını
mızda olan bir şeyi, şiddetin tekelini ve bu
tekelin meşruluğunu sorunsallaştırmaktı.
Direkt olarak bugün buradaki şiddeti, şid
detin kaynağını ve meşruiyetini tartışmak
istediği ve bir eleştiri kotarmak istediği
için yeterince dolambaçlı, kurnaz, "sanatsal" bulunmadı ve bu haliyle olumlamaktan ziyade olumsuzlayan bir işti. Rahatsız
edici olmas ının kaynağında -direkt olarak
doğruyu söyleyip söylememesi sorunsalı
nın ötesinde- bu olumsuzluk, önerisizlik
ve güncel felakete işaret etmesi bulunuyordu.
Geriye sorulması gereken şu soru
kalıyor: Eğer sanat alanında madun konuş
ması taktikleri ile konuşmak, geri çekilerek
uzlaşmanın yolunu bulmak ve olumlamak
zorunluluksa, bu zorunluluğu tartışmadan
nasıl "alan açabilir", "içeriden saptıra
bilir", bir özgürleşme, demokratikleşme
pratiği kotarabiliriz? Sanat ve kültür alanında toplumsal gerilimin yarattığı baskı
ve korku sarmalına işaret ederek veya salt
sanatsal saikler ile madunun dilinin estetiğini kurumsallaştıran bir konuşma dayatması varsa bununla nasıl baş etmelidir?
Madun dili ve taktikleri yoluyla konuşmak
ve olumlamak kültür dünyasının gizli
bir zorunluluğu mudur? Bu soruların da
ötesinde asıl olarak sanat dünyasında tartışılması gereken: Bu taktiklerin sınırları
var mıdır? Varsa bu sınırları ortaya çıkar
manın yolu nedir ve nasıl daha direngen
taktikler ortaya koyabiliriz?
Elbette " Muhafız "ın "direngen!
eleştirel", "Tate Modern Yolu"nun ya da
"Davut"un "uzlaşmao" i şler olduğunu
söylemiyorum. Belirli formünere dayanan

33

bir haritayı varsayan bu tür
ve üzerinde düşünmek
istediğim sorulan erteleyen ve geciktiren bir etki yaparlar. Bu iki işi seçmemin
nedeni "Muhafız" ile hem dönemsel hem
de zi{ıinsel kaynak ve niyet olarak yakın
lıklar\.. Amacım bu işlerin kullandıkları
taktikleri, bu taktiklerin işleme tarzlarım, ·
sımrlanm ve kültür siyaseti ile ilişkilerini
ortaya koymaktı. Özellikle Kürt/Türk sorusu açısından bakıldığında "Tate Modern
Yolu" ile "Muhafız"ı yan yana düşünmek
hala oldukça cezbeci. Eğer "Muhafız"ın
indirilmesinin bir değeri varsa, bu değeri
ancak çeşitli yakınlıkları bulunan ve yan
yana duran işlerle karşılaştırarak ortaya
koyabiliriz diye düşünüyorum.
ve

şematik

yargılar, tartışmak

i

Bitirirken: Taktiklerin

sınırlılıkları

Son olarak sansüre uğramamn ya da
kolektif ve anonim oto-sansür eyleminin
mağduru dilinden uzaklaşmama yarayacak bir duygumu dile getirmek istiyorum.
Böyle bir mağduriyeti hiç hissetmedim.
Aksine -nekadar naif olsa da- işim böyle
bir kargaşaya ve tartışmaya yol açtığı
için bir tür haz duymaktayım. İlk sergilerimden beri en büyük dertlerimden biri,
işlerimin açılışların ve kültür ortamının
genel kutlama, eğlence ve mutluluk havası
içinde eriyip gitmesiydi. Bu kendinden
memnun, olumlayıcı, başan ve kariyer
dilinin hakim olduğu ortama yeterince iyi
cevaplar üretemediğimi hissediyordum. Bu
sefer işlerim eriyip gitmediler ve başarılı
olmanın , gösterilebilmenin, sergilenebilir
olmanın tuzağına düşmediler -evet, be- .
nim "sergilenebilen" diğer işlerim gibi her
sergilenebilen işin bir ayağı bu uzlaşma
tuzağındadır. Haz duygusu, işimin eriyip
gitmesine engelolan sergi alanındaki
garip gerilime sebep olmaktan kaynak1amyor. Bu basit ve bırçok açıdan "esprili" bulunabilecek fotoğraf üzerinden yaşadığım
deneyim, hem kendi meselelerimi hem de
geçerliliğinden kuşku duyu1abilecek "red-

dedilmenin hazzı" diyebileceğim duygu
üzerinde düşünmemi ve oyunu daha açık
görebilmemi sağlıyor. Reddedilmek ya da
kabul edilip onaylanmak, iki uç ve mutlak
konum olarak oyunun bittiği ve gerçekte
var olmayan konumlardır. Ne "Muhafız"ın
"reddedilmesini", ne "Davut", "Tate Modern Yolu" veya herhangi bir konuşmamn
"kabulünü", bu iki konuma denk gelecek
şekilde ortaya koyabilmek ve düşünebil
mek mümkün değildir. Bu üç işin karşılaş
tınlmasının, oyun alanının ortasına ve bu
orta alandaki güncel bazı sorunlara işaret
ettiği kanaatindeyim.
Dolayısıyla, "Muhafız"ın kullandığı
konuşma/eleştiri tarzı

büyütülmemeli. Her
türlü konuşma tarzının bir sımn, yapabildikleri ve yapamadıklan var. Bahsettiğim
gibi "Muhafız", sanat dünyasında geçerli olan genel hassasiyetlerden, baskın
"güzel" konuşma tarzlanndan aynIan;
parçalanmış toplumu yumuşak bir biçimde buluşturmayı hedefleyen herhangi bir
meşrulaştıncı idealden yoksun bir işti.
İçine sıkışmış olduğumuz güncel durumun
absürdlüğünü karanlık bir biçimde ortaya
koyuyor ve eleştiriyordu. Bir an için, bu
niteliği onu, hem kültür dünyası hem de
toplum için katlanılmaz hale getirdi. Bu
katlanılmazlık ise bulunduğu toplumsal
bölünmüşlüğe, gerilim ortamına, tahammülsüzlüğe ve bu ortama cevap veren
hakim kültür siyasetlerine bağlı olarak
geçici bir durum ...
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