10. iSTANBUL BiENAli'NDE TERS YÖN: PARKAliNÇ

Davut'la

Golyat'ın

hikayesi

Acele acele yürürken birden frene bastık. "Bu düzen içinde yapabileceğiniz şeyler vardır. Geri kalan her şey için Parkalinç" diyordu duvardaki afiş. Yaklaşıp baktık. Devamı
şöyleydi: "Parkalinç linç geçirmez! Taş, sopa, cop, yumruk darbelerinden etkilenmez.
Düzenin geçerli değerlerinin arkasında barbar bir şiddetin olduğunu bilenlerin giysisidir. Parkalinç gücü arkasına alanları için değil , tarihi tersten okuyanlar için imal edilmiştir." Bir de şirket logosu vardı: TersYön. Sağa sola sorduk, ne iş diye. Hakikaten parka reklamı olduğunu söyleyenler, film afişi diyenler oldu. Derken öğrendik ki, Bienal'de
sergilenen bir "iş"miş. Vukuatı güncel sanat şubemize havale ettik, işin aslını astarını
öğrendikten sonra, Parkalinç'in faili Burak Delier'in ifadesini bir de bizim büroda aldık.
TersYön isimli kurgusal bir şirket kurdun. Şirketin ürettiği ilk ürün de 10. İs
tanbul Bienali kapsanunda sergilediğin
Parkalinç. Linç girişimlerine, polis dayağına karşı koruma sağlayan bu montun siyasal çalışmaların biraraya getirildiği Antrepo'ya değil de İMç'ye yerleştirilmiş olması da sanınm bu ekonomik boyut ile ilgili -şirket fikri, Parkalinç afişlerin reklam yaparcasına sokaklara yapıştınlnuş olması ve montların sergi süresince sembolik olarak satılıyor oluşu buna eşlik ediyor. ironik
bir meta üretimine girişiyorsun ve bunu toplumsallık içinde yara açan bir 01guyla ilişkilendiriyorsun. Buradaki ekonomik göndermeler nasıl işliyor?
Burak Delier: Bu işin hem siyasal, hem de
ekonomik boyutlan var. PrOjeyle vurgulamak
istediğim şey , maruz kaldığınuz siyasetin her
zaman ekonomiyle ve tüketimle bağlantılı 01duğuydu. Kültür alanında bir eleştiride bulunurken, sanki bu sadece kültür siyasetiyle ilgiliyrniş ve ekonomik boyutu yokmuş gibi
davranıyoruz. Oysa, siyaseti ekonomiden soyutlamamak gerekiyor. Bu, Marksist teorinin
ve genelolarak solun argümanlarının geçersizleşmiş olduğu savı ve buna paralelolarak
da solun Jiberalleşmeye, içi boşalmış bir "ifade özgürlüğü"ne indirgenmesiyle ilgili. Evet,
ironik bir meta üretimine girişiyorum. Bu
parkaların bir sanat eseri mi yoksa bir meta
rm olduğu so,ıs1-,-'1'l SO!"!Da.l;: gerekiyor Sana:
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Eğer

bir alan
burjuvazi,
sermaye
tarafından

temellük
ediliyorsa, buna
karşı temellük
stratejisi ile
cevap vermek
gerekir.
Alanı terk etmek
baştan bu kaybı
kabullenmek
anlamına

'

geliyor.
Sanatı yeniden
temellük ederek,
onu yeniden
kendimizin
kılarak cevap
vermeliyiz.

bir nesnenin içindeki bütün siyasal göndermeleri ve bütün direnme yeteneğini yitireceği savını tartışmaya açmaya çalışıyorum. Günümüzde sanat eseri dediğimiz şey, tam anlamıyla en lüks tüketim nesnesidir, metalann
en metası, en özelidir ve -şirketlerin ve reklameıların dilini kullarıırsak- A+ tüketici grubuna ve daha da üstüne hitap eder. Kaldı ki
sanat iddiası taşımayan meta üretimi de belli bir ekonomik gücü olan, üretilen şeyi tüketebilecek sınıflar için üretilir. Kimse tüketim
gücü olmayan insanlar için bir şey üretmez.
Serbest piyasiının kendinden menkul demokrasisinin "zırt!" dediği yer burası. TersYön'le
yapmaya çalıştığım şey bu akışı tersine çevirmek. Zaten meta olan ve sınırlı sayıda,
özel insanlar için üretilen sanat eserine baş
ka bir sanat eseriyle değil, sınırsız sayıda
toplumun ezilenleri ve horgörülenleri için
üretilen başka bir metayla cevap vermek.
Belli bir işlevi, bir fiyatı olan, reklamı, satışı
yapılan bir nesne. Fakat, bu nesnenin "hedef
kitlesi" normal tüketici skalasında en aşağıda
bulunan, hatta o skalada hiç bulunmayanlar.
Bu anlamda meta olmasına rağmen direnebilecek, siyasetini yitirmeyecek bir "meta" olduğunu düşünüyorum bu parkaların. Sistemi
radikal bir biçimde kökten yıkmayı değil, - bu
fazla kolay ve çok satacak bir fikir- onu, onun
içinden sorunsallaştırmayı ve eğip , bükmeyi
gözettim. İnsanlar gelip bu parkalan sembolik bir rakama satın alırlarsa iş çalışmış ola::~ -; s -=-e:sYc:: t ~ s::~~:. .-:::.::~ .. :~~ çe:~
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Radikal'deki söyleşinde
alanını liberalizme yakın bıılaak <0'---:t iriyorsun. Anıa Avrupa'da sanc.tc::.
on yıl içinde siyasallaşmasına
olarak, senin gibi düşünen pe •
natçı ortaya çıktı ve kurduklan
tiflerle ve alternatif sanat mekaniE::::
kendilerine zemin açmaya giriŞ"!"1"'1;::
Hatta kimi durumlarda, Seattlesosyal hareketliliklerin içinde yer ~
lar. Ekonomi-politiği eleştire l
ele alan bu sanatçılar için ağu:1ık:!ı ::içimde liberalizm tarafından kodlc;r=!J
bir alanda faaliyet göstermek ne a- '=
ma geliyor? Büyük şirketler ~i
desteklenen büyük ölçekli bir ~
neo-liberalizm eleştirisine ~
mümkün mü? Ya da daha özelde.?E:::..
kalinç Bienal bağlamında nasıl iP
eleştirelliğini nasıl inşa ediyor?
Bu ikircikli bir mesele ... Sanat CE- " ~- o
piyasanıri ya da sponsor şirke-":'e== ~-=
nin kodlamalarından kaçan bir ::-... :::5: O, -='
ğunu düşünüyorum. Buna Slğ:-~='...
yorum, ama belirtmeden de ;=-~; ::e_
ğim, sanat denilen şey her za-~- ____ve aristokrasi tarafından desic :-'=----sanatçılar da bunun farkında ola~ -;~ ~
reniş yöntemleri geliştirmişle:::d:: :;=-,=
alamet-i farikası bana kalırsa Ü5:-CE,--- =-

=-

nat sizin kontrolünüzden kaçar~ "'eş.< leri, fikirleri, dunımlan, eylemle:: :E""-'--=:=
bir yeteneğe sahiptir. Bu yetene(;: E"'-±....::
rnek asıl meseledir. İster alternaı =-- - =-=da, ister dünyanın en güçlü spo:s::: -'=---:=::
sergisinde; bunu yapabiliyorsanız ır.:;- -I' ::=:~
lı bir zafer kazandınız demektir. Se-=-anlamda bir "hain"dir ve olmalıd!: ~ ~-=va sınıfından beslense de işçi s;- ' = -: ~
aşağılara, yersiz yurtSUZıara, -a":r~

__,

düşürülmüşlere doğru gitınelid::. :·-' - ı ='=

büyük şirketler tarafından <iffi"~:':-' =- =sergide neo-liberalizm eleşr:--'~: ~=
mümkündür -aynı zamanda ÇE::'>" - :!:.=
ki, bu kadar büyük bir serg:::- 3--'-- -,-:
çıkacağını küratör dahil kirrsc ~ . r o büyük şirketler de neye spc=s:: -..- :~~
bilmezler. Onlar için pres:::: ~
önemli, içerikle pek ilgileru:ı::e.:::E ~
se içerik merkez! önemdeO:::". ~~
ve estetiği bile bile boşlayar2 CF~
rnek bir direniş stratejisi o:">-=""- .::"_;-~
nn, içerik üst -dil tarafında::: -;c:-;: ~?
ğinde ise tekrar estetiği b:::: ===..s
olarak araştırmak ... Bu a":;=-~?-~
de Bienal bağlamında da 05G :;:c::.-==
sıtlayıcı üst-dilden kaçabfd:;;~ -:::.'..=
rum. Zaten, işin kendisi çe:; 3:=
bir şeyi hedefliyor, küçü_~ Ge C:X ::: -i-'-'
tin" ürettiği bu parkalan, b'--~=- '::-T~""~
ketlere, devletlere, savaşa ka+ ~-=:---=- =
terilerde, yürüyüşlerde , eY:~--= ~
zaman iş tamamlanmış ola:2:.. '~'=-:-c- ~
lere Bienal formatındIE :-&= ::--- ~
bakmak gerekiyor.
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~ ~ --:--=- e18<ı'tirisi hazır olarak
::C:!a :::=.:j:: z:.en, hemen - refleks gibina tutunuluyor. Tutunacak daha sağlam
şeyler gerekli diye düşünüyorum. Üstelik bitam tersine, çokluğa, çoğalmaya, binbir
:!iişünce ve tavırla, binbir taraftan düzenin
.~:ını oymaya, genişlemeye, alanlan geri al=:aya ihtiyacımız yok mu?

UGüneel", "çağdaş", "kavramsal" sanat
ifadelerine karşı son yıllarda güçlü bir
tepki oluştu Türkiye'de. Sol cenabtan
da, bütün bir ifade alamm "geç kapita:iz:min kültürel mantığı" olarak toptan
reddedenler var. Kimi zaman bir "altın
çağ" a sığınan, kimi zaman Adomocu
estetizme hapsolan, kimi zaman yeni:ııilliyetçilikle pasıaşan, kimi zaman sa::..atta el emeğinin ve becerisinin vazge_ em ezliği konusuna takılıp kalan
:arxıı kaynaklardan geliyor bu tepki.
Yeni görme ve bilme biçimleri yokmuş
;::oi davranan, güncel sanat içindeki si:IESallaşma eğrisini ve bağımsız proje=.: görmezden gelen bir anlayış bu.
5sw doğrudan hedef oldun mu bu tür

kiler ve bu tepkilerin geliş şekli "modem" diye tabir edeceğim 1960'lara kadar olan sanat
ve eleştirel pratiklerle bağlantılı geliyor bana.
Kabaca ele almak gerekirse, bu da diyelim
Eleştirel Teori ve Marksizm dahilindeki bazı
anlayışlarla doğrudan bağlantılı. Oysa, 60 ve
70'lerden sonra estetikçi, modem sanat anlayışınm kırılması ile başlayan sanat pratikleri,
farklı ve çoklu eleştirel yöntemler izliyorlar.
Sanatın çatallanması, siyasal düşünüşteki kı
nlmalarla doğrudan ilgili. Modernlik sonrasında, sanatın kendi içinde kapalı bir anlatı
olmaktan çıkmasım, sosyal, ekonomik, politik. gündelik alanlara slZarak güncel, yaşayan
dertleri yakalamaya çalışmasım, dolayısıyla,
çevreciliğin, post-kolonyal, feminist, post-yapısalcı, toplumsal cinsiyet teorilerinin getirdiği yeni açılırrılarla pasıaşmasım görüyoruz.
Şurıa gelmek istiyorum, bizdeki solun büyük
kesimi hala oldukça ortodoks. Çoğunlukla
anarşistlerin önayak olduğu 90'lardaki küre-

~ ere?
=o~.:dan

hedef olmadım. Fakat, Türkiye,

=- ~"'111i hiç de saklama veya saklanma ihti-

-== :::ssetmeyen, fütursuz bir millfcilikle kar-

durumda. Sağı olsun, solu
olmayan ya da milliyetçilikle
-=-= " etmeyen bir politik eğilim neredeyse
~ ;r.bi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanat:.=::: :~:"ii.ltesi dekanı ve öğretim üyeleri de,
erinde Bienal' e karşı Kemalizmin tepe::.=::. ~en modernleşme projesini savunma
==-'=':-.iluğu hissettiler. Dünya tarihinde ken-=~ " mjkleri ile modernleşen ülke sayısınm
::

~-ş:ya kalmış

:.3""= milliyetçi

=- . . ,.

=
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=-'~ parmaklarını geçmediğini tartışmak

::=.-== ':;':-dına gelmiyor bu kesimin. Bu mevzu-=: 5.::: 30-40 yıldır Türkiye'de konuşulması
güzide hocalanmız bu tartışma
..=:..-==:: oınaber gibiler ya da devekuşu misali
~--:= '-K kalmayı bilinçli olarak seçiyorlar. 01~ .~ acı. Kendini sürekli tehlike altında his3=--==-. hayatın her alanını korkular ve tehli=- =-' := :arifleyen, içe kapanmacı, bazı kişile 
-:':-~e!leri , tarihsel olgulan hiç sorgulamaz:. ;-.::Caştırarak kabul eden, giderek katıla
:c::. :;'Jsyısıyla en ufak bir çatlak ses veya
=-"'=_';e tahammülü olmayan bir ruh hali
o- -'7 ' Ş gibi gözüküyor. Böyle bir ruh hali~.sında düşmanlaştınlmak, "vatan ha<:: - edilmek oldukça kolay. Fazla bir ş.ey
=.". :=-7 gerekmiyor gerçekten, en ortalama
- .:;=--' değerleri savunmanız yeterli bunun
;::.. 3-.: :ür " eleştiri"lerin tartışılacak bir tara! ~ ::2:l göre. Şunu göstermesi açısından
,=--- ::I.abilir ancak; kendini "ilerici", "mo:.=::::.- "i.::", "özgürlükçü", "aydın" sayan
r, _~ -sanın - ki bu bağlamda sanat alanı
::= :?~ değil- damarlarında milliyetçilik,
.:= ~----:. (Utuculuk ve otoriterlik akıyor.
;E:'yor bu bana, çünkü bütün bir de.=-=== ~E:nini ve tarihsel aktörleri, politika~ 5°-:=:çılan bu bakış açısı ile sorunsal-. ---=..,: :;;-erekiyor. En temelden, "Türkiye
===--=:;-E::. carihi. boyunca resmi ideoloji ile
~ :-:"--:...a..-:mş gerçekten özgürlükçü bir
-Or =..:=:::. ';eıa saTlat eğilimi oldu mu?" di~ s::::-==--=-,= ~" ; """8;'; gerekiyor. Soldan "çağSO.-=-~ - sarıEl diye ad-
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sel adalet talebine, örgütlenme biçimlerine
de oldukça mesafeli yaklaşmış olduklarını biliyoruz. Bahsettiğin gibi güncel sanattaki siyasallaşma eğrisine yabancı değiller sadece,
aynı zamanda yeni politik pratiklere, örgütlenme biçirrılerine ve bakış açılarına da yabancılar. Kaldı ki, anarşizmle , post-yapısalcı
lıkla yatıp kalkan, liberter, anti-otoriter, antirnilitarist birisi bile konu sanat Olduğunda tutucu olabiliyor. Sanat derken çoğu zaman,
duvardaki bir hoşluğa indirgenmiş, bir tüketim nesnesi haline gelmiş yağlı boya ve tablonun, 1920'lerin ve 1930'ların Paris'ine özgü,
bohem havası anlaşılıyor. Sanırım bize düşen, yeni liberter politik pratikler ve teorilerle
güncel sanatın, çeşitlenen deneysel sanat biçirrılerinin alışverişini daha görünür kılmak .

de küresel düzlemde, ve özellikle
Türkiye'de son dönemde yaşanan güncel sanatı nezihleştirme , bir izlence zeminine dönüştürme eğiliminin olduğu
nu tespit etmek gerekiyor. Bir zamanlar, Osmanlı üzerine çalışrmş oryantalist ressamlara, sonra da 1980'li yıllarda
yeni-dışavurumculara, sermaye odakları ya da buıjuva aileler tarafından
gösterilen ilgi, bugün güncel sanat üzerirıe kayrnış vaziyette. Bu aileler ve finans şirketleri tarafından açılan sanat
kurumları da belirli etkilere sahip oluyor. Siyasal anlamda sert çalışmalar
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ve
da.

Burjuva
sınıfından

beslense de işçi
sınıfına, daha
aşağılara,

yersiz
yurtsuzlara,
tarihin dışına

ya hali ve düzeni bir rar~ 5C~ t.2::
tarafa değil. Sanat, "aşa.;;-"::::-: :. --:- -;=bu dünyadaki olurrısuz~":--=- ~ 8--ği ya da kuru ifadeıe::= j~:i":Ç'
sek" bir alan değil. Sar.a: :::: ıi:::::-=- ... :o.
hale edebilecek, onu dc::''':'; - ~
güç. O yüzden "içeride" 1,"e E::= --=', di özel ve ayncalıklı maba"=-=- ~----=
li. Fakat, oyunu oynama:' :ö..;=- :-~
mak, oynamamak, redde~2: ~ =-- puş imkc'inının kalmadıÇ;: ;;:=='- ~-=

durum tam bir

tahak.~

işaret eder. Ama, şunu
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==.,;sa düzeneklere

savuran

karşı

"kü-

adamlar" olarak daha zeki
;:tı..rnaz olmalıyız. Senin de
-::guladığın gibi, geriye dö-__ burjuva sımfınca ve ser=::::-e tarafından çoktan tüke---'ş, çözülmüş, duvara çoki:2! çivileniniş modem este::zmden veya popüler trende
::c:ıüşrnüş el emeği vurgusun...;", medet ummak bence ze-'+j a ve kurnazlığa denk düş 
=::YOL Güncel sanatta böyle
- ::an olduğunu iddia ediyo:-.:.:!l. Adı "güncel sanat" oldu~ ~ :çi.n değil, sanatı sorunsal~-Jffiasırıdan, içindeki de=~]-::ellik ve angajmandan dolayı iddia edi:;::-:.m.
içeriğe yönelmenin bir direniş stratepsi olabileceğini söyledin. Ama içeriği "biçim"den soyutlamanın, biçimi
s:iyasallaştırmadan bırakmanın yolaçacağı bandikaplar var sanki. Bıırada
ıİçim " den kastım tabii ki, retinal
ansıırlar, elbecerisi göstergeleri, estetik duyarltlıklar değil. Kastettiğim daha çok içeriğin "sunum"u ve bu sunu::ınn sosyal, ilişkisel boyutu. Parka~
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Kendini "Uerlci",
"modem", "elit",
"özgürlükçü" ,
"aydın "

sayan birçok
insanın

damarlannda
milliyetçilik,
devletçilik,
tutuculuk
ve otorlterlik
akıyor.

me bağlamında yer alıyor ve
bu sergileme ister istemez
bazı toplumsal filtrelerden
mustarip. Herkes gidip göremiyor Bienal'i ~zellikle senin ulaşmaya çalıştığın insanlar ... Sokaklara astığın
afişler belli bir genişlik sağlı,
yor ama, bu ulaşmayı amaçladığın iZleyiciyle teması
sağlıyor mu ?
Evet, kesinlikle... Bırakalım Bienal'i, sanat hilla dokunulmaz,
önünde saygı duyulması gereken
bir şeyolarak algılanıyor. Larry
Shiner "Sanatın İcadı" kitabında
dünyanın ilk müzesi Louvre açıl
dıktan soma, içerideki irısarıların
sanat eserleri karşısında nasıl hizaya getirildiğini, müze görevlileri -muhafızlan mı demeli?- tarafından , "gürültücü"
güruhların nasıl nazikçe sanat eserlen karşısında huşu duymaya davet edildiğini anlatıyordu. Louvre'un Frarısız ulusal kimliği
nin inşa edilmesirıdeki önemirıe de es geçmeyelim. Ayrıca, ulus denilen şeye kimliği
ni verenldayatanın da o ulusun seçkinieri
olduğunu da unutmayalım. Buradan baktı
ğınızda, sanat hiç de masum bir şey değil.
Bu bağlamda, "içeriği " , "biçimden" soyutlamak oldukça tehlikeli ve çok sirısi bir
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sokulmaya Çô";1.:tç :::::::--5"- ".-=Iıbı, senin deyirnirıle "biç.m": :,--~~;;:c:::
şıyonım . Sanat toplumun belli b:r >~" .
içirı; hadi söyleyelim, toplumun Der·"; E
soğuk, en sıkıcı ve en heyecansız ~e,""""' .
içirı yapılan, sergi alarılarında önünden çeçip gideceğiniz bir şey değildir. Sanat :oplumun üst sınıfının, kendi saygınlığı.nı, !nceliğini, üst sınıflığını tasdik eden bir temsil aracı değildir . Sanatı geri almamız gerekiyor. Bu benim çıkış noktalanrndan, ana
dertlerimden biri. İki yıl önceki AB bayraklı kız afişi de bu amaçla duvarlara asılmıştı.
Bu Bienal'de, İMç bir kaçış alanı olabilirdi,
afişlerle de, sokaktan resm1 olmayan bir davet yapmış oldum. Fakat, yeterli olmadı.
Açıkçası ben, İMÇ'deki mekamn daha iyi
çalışacağını, işin gerçek sahiplerinin, azın
lıkların , kendini azınlık hissedenlerın, eylemcilerın, heterodoks fikirli muhalifierın
buluşacağı bir "dükkan" olabileceğini hayal
etmiştirn. Yani, bu işirı "sanatsal"dan ziyade siyasal bir zemirıde çalışması gerekiyordu. İzleyen ve uzaktan, profesyonel bir bakışla yargılayan birini değil, o parkayı giyecek, kullanacak etkin birini, bir ortaklığı kovalıyordu. Yapmaya çalıştığım şeye şu an
Bienal ve sanat çerçevesinden dolayı oldukça uzağım. Ama, umut verici şeyler de
olmuyor değil. "Sanat" çerçevesirıden çık
tığında iş oldukça iyi çalışıyor. Tersyön'ü
sanatın

DÜZENiN GEÇERli DEGERLERiNiN ARKASıNDA BARBAR BiR Ş i DDETiN OLDUGUNU BiLENLERiN GiYSiSi

Eylemciye %30 indirim
?arkalinç'i tasarlama fikri

nasıl doğdu?

3urak Delier: . Güncel sanatlarla uğraşıyorum,
-=::::a insanların gerçekten işine yarayacak, kullana2acek!eri bir obje tasarlama fikri vardı. Son üç yıl
:"Esi.nde çok linç olayı oldu. Hem solculara, hem
::::"::-':ere karşı .. . .Aşın paronoyaklığa hizmet eden
.;-':-.ı:r:ılik sektörünü tam te~sine çalıştınuaktı mev=-~ 3u işi yapmaya tahrik eden bir şey de şuydu:
':::-::: -'Nelerinde büyük §irketlerirı adarrılan zırhlı li- -:::nıerle, onlarca korumayla geliyorlar. Bu herif=- :;a~erirıce korurımuyorlarrrıış gibi özelkumaştan,
- ') teknolOji kumaşından ağırlık yapmayan kurş-.= geçirmez gömlek giyiyorlar.
sayi salonlannı süslemekten öte, bu tür iş
~ı

özellikleri olan başka örnekler var ını?
San Diego-Meksika sınırı dünyanın en faz.2. ,,:...:ş çıkış yapılan bölgesi. Jutta Schein adlı bir
=:C2.C bir ayakkabı tasarlamış. Dayanıklı, bilekli

_-~.J·de

== ~;a..J\!-{abı ; üzerirıde pUSUıa, tabanında bölgenirı

-.=-a"1 var; dağlar, geçilecek yerler... İnternette
_- -",,~6an ihanetçisi" diye adı çıkmıştı kadının. Bu
=;- ~920'lerdeki Rus konstrüktivizminden geliyor.
:;:-.p- burjuva saloniarını süsleyen bir şeyolarak
:=-~: ce, hayatm içine giren, halk içirı, onların ha==-: dönüştürecek tasarımsal şeyler yapmak fik--">0.-"> [I(EA ve Bauhaus o fikirden çıkıp, gittikçe
-::-.;:şan bir tasarım kapitalizminin oluşmasına işa::=: 2!l2!1 örnekler. Soldan bakarak, onun tarihsel 01';-~-_=:J alıp gerçek yerirıe iade etmekti yapmak isZ::~.
2lıcin ne

zaman, nereden geleceği belli 01::::ryor ama, parkanın kommalıklan çıkan
'-'-ı ğrnda yağmurluk olarak da kullamlabiligaliba...

Tabü. Oradaki şu gönderme hoşuma gidiyor: Hem
politikadaki iklimsel zorluğa ve gerilime işaret
eden, hem de gerçekten zor iklim şartlarına göre
-içirıde polanyla- tasarlarırnış bir kıyafet o. Yıırtla
nndan dışlanan, evinden atılan , dışandaki doğanın
çok sert şartlarına maruz kalan irısanlar için aym
zamanda . .
Kaç adet üretildi? .
Elli. iMÇ'de askılara asılmış olarak sergileniyor. Bir
de canlandı..rına videosu var. Bir adarnırnız var, bir
anda dalıyor sekiz-on kişi , yumruklanıyor, coplanı
yor. Linç, darbe, cop geçirmez ikorılan ekrana geliyor. Motosiklet kuryelerinin kıyafetlerini yapan bir
atölyede yaptırıldı ve o kumaş kullanıldı.
Atölyedekiler dıırumun farkındalar ını?
İlk gittiğim atölyeler elli adet olduğu içirı ilgilenmediler. Prototipi mahalledeki terzi Şevket abiye diktirdim. Uykusuz kaldı; "nasıl yapacağım, nasıl dikeceğiın" diye. İlk kullandığım malzeme kauçuktu.
Hem ince, hem sert bir malzeme; makine iğneleri
kınlıyordu. Şevket abi çok uğraştı. Soma Okmeydanı'nda yaptırdığım son derece başansızdı. İşlevini
yerirıe getirmeyen bir şey ~ ortaya. En sonunda
Güngören'de küçük sayılarda ve soğuk iklim kıya
fetleri yapan bir yer buldum. İçeriği anlattım onlara. Mukawalar orada yerleştirildi, armalar dikildi,
kapşon yapıldı. Çok berıirnsediler ve yaptıklan işten
memnun oldular: "Burada sanat eseri yaptık" diyorlardı. Parka sadece linç geçirmez değil, aynı zamanda pozitif bir şekilde de kullanılabilecek. Bildirileri koyacak cepler, sprey bayalar içirı arkada file
cepler, sabotaj içirı kullanılabilecek malzemeler,
tomavida, çekiç koymak için büyük cepler, mermilik gibi küçük şeylerirı hepsini üzerıne koyduk. Ey-

lem yapmaya teşvik eden bir giysi oldu. (gülüyor)
Tek dezevantajı rengi. Kınnızı.ve Siyah, anarşi;im
le komünizmin renkleri. "Bunu giyen çokkOlay farkedilir, hedef haline gelir" diye eleştiriler oldu. Daha kamufle, yeşil bir giysi yapsak çok militer olacaktı. Bunu giyenler bir takım gibi olsun istedim.
Bunu sağlam duran 20 kişinirı giydiğini düşün bir
eylemde. Bir de hani "biz buradayız, saklanrnıyo
ruz" açısmdan da bakılabilir .
Parkayı almak isteyen vatandaş ne yapacak?
iMÇ'de 1511 no'lu dükkana gidecek ve parka iste_ O
diğini söyleyip, alacak. İlk başta 100 emo fiyat koydum. Şimdi 100 Y!'L'ye indirdim. Ama öğrenciye
yüzde 20, aktiviste yüzde 30 indirim var. (gülüyor)
Bu indirimler çoğalacak, aslmdahediye ediyorum
bunlan. Etiketkoymamın nedeni olrriayan bir sektörü varmış gibi göstermek, o oyunu Qynamak istememden ötürü. Gerçekten satıyor değilim. Ama o
oyuna katılmak isteyen, en azından Tersyön şirke
tinin bundan somaki ürününü üretmesi için en
azından bağışta bulunabilir. Gönüllerınden ne koparsa aslında. Tabü etiket filan yaptım, oyuncu bir
şey o. Yoksa öyle bir şey yok. İnsarılar gelip, "bir de
satılık yaprmş" diyorlar. Bunu sana,t izleyicisi diyor.
Sanat olunca bedava olacak sanılıyor. Dışandaki
dünyanın bir telafisi gibi bakılıyor sanat meselesine: Dışanda bir dünya var; dibine kadar kapjtalist,
ticaretin, ahlaksızlığırı, vicdarısızlığırı aldığı yürüdüğü gittiği bir dünya, ama sanata gelincetam tersi. Böyle değil. Sanat sistem içerisinde bir·alan aç~ya çalışıyor. Tersyön oluşumu, organizasyonu,
şirketi, kooperatifi, artık ne dersek diyelim, onun
ekonomik olarak da dışandaki hayatla bir bağlantı
sı olması lazlIIL Alternatif bir ekonomi alanı açabilir mi acaba soiusu da var. Güvenlik sektörü ekonomisi dünyadaki tartışmasız en büyük seır-i-ÖL O
koskocaman sektörün y~ ':.a!n ters:': CT&-
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ak Delier'in "Muhafız"ı ve AB konulu isimsiz çalışması ... 200S'deki 9. istanbul Bi-

~

~nal'i nde, "Muhafız" yukarıdan ve "aşağı"dan tepkiyle karşılanmış ve gelen baskılar ~
ucu Delier tarafından geri çekilmişti.
.~
>

-=yja deyimle- bir platform olarôk, bir örgütlenme nedeni ve vesilesi olarôk düş-=:::J.ştüm. "Alttôkileri" güçlendirme arnôcıyla insanların gelip ortôk kafa yor=.3. "Jrecine girecekleri, ortôk üretimde buıunabilecekleri bir oluşwn olacôk
-::-~J-on. O yüzden broşüre "Tersyön'ün İşleyişi" diye bir bölüm ve internet ad:-~ :2rsyon@yahoo.com) koydwn. Ve kolektif bir pratiğe girişebileceğim insan,"-" :3..l1JŞmaya çôlı.şıyorun1. Parkruan el rutından hediye ettiğin1 ôktivistler ve ta=:.;o-:::;;-_'I1 insanlar Tersyön'le çôlı.şmôk istecliklerini söylüyorlar. Sanatın kurun1Sru
::2.~-;..::nalan ve Bienru meselesi ortadan kô1kınca, çok daha sıcôk ve rahat bir ko~ô, tartışma ortarm doğuyor. Insanlar çok daha rahat bir biçimde sahiplenip,
F'~-~'ime geçiyorlar. Bunu hiçbir grueride, hiçbir sergi mekanında yôkruamarıız
'::"....,:.~Jn değil. Umanrn Tersyön yavaş yavaş sanat ruarıının kısıtlamruarını aşa-=~- :':olektif bir yapıya dönüşür.

=

:;=-'3r a,

güvenlik sektörünün yapmaruz kruan insanlan koru=.2: için başka bir ekonOmiyi çôlı.ş
._=.jUJ: miyiz sorusu vardı orada. Bir
~~ -jerme ilişkisinin olması benim
ideru dUIUll1. Belli miktar bir
3"-"""""'laye biriktikten sonra tekrar bir
.=-~ yapmak, ilerleyen senelerde o
~--:1omik ruam açabilrnek önemli.
::= '{TL verirse başınnzın üstünde
-"ar. Hibe de edebilir, değiş to::ş da olur, her şeye açık Geçen 1
s -5'a katılıp da dayak yiyenlerin
-==-;:~rıe direkt hediye ediyorum.
:-~-= bir pozitf aynmcılık yapıyo
-.= [gülüyor)
~_rıa

1=
==

3cadenleri mevcut mu parka:::ın?

-=-~

beden, unisex.

:Jnçciler de cinsiyet ayınnıyor.
=~::-

Gözükara bir dUIUll1 var. Benim
ölecek duygusu da

-:uğurnla mı

var. Bu aynı zamanda devletin de
geliyor, çünkü suçlu yok Suçlu bulunamıyor, suçlanamıyor. Karanlık siyasi iktidarların çok kullandığı bir şey bu. Özellikle Türkiye tarihinde boL. İtttihat ve Terakki'den
tutun, 6-7 Eylül olaylan, Madırnak' 
lar, Çorum'lar... Bundan sonraki
ikinci ürün de "Madırnak '93". Ateşe , rueve oldukça dayanıklı bir takım elbise. İtfayiecilerin ya da ağır
sanayide çalışanların kullandığı kumaştan. Kullanışlığımndan ziyade
garip bir şekilde çok şık oldu. Armani'de sat yani. O kadar güzel 01- ;::ı
masını istemiyordum, ama oldu, ;gı
yapacak bir şey yok (gülüyor) Par- '3
kaya nazaran tek bir siyası mesele- ~
ye gönderme yapan, hem de amt- ~
sru bir yam olan, bu Olayı unutma- CIL'
yalım diyen, aynı zamanda kullaruşlı bir şey.
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"Ekonomizm" ve "tarihsel zorunluluk" arasma sıkışarak bir yönetim t,
devlet ideolojisi haline gelmiş "geleneksel sosyalizm" anlayışmdan çıkış ro
olacaktır? Ömer Laçiner, bu sosyalizm anlayışmı besleyen ön kabul/eri,
bulduğu coğrafyala" ve tarihsel temelleri tartışarak, sosyalizmin buna,
çıkış yolla" üzerine düşünüyor. Temel vurgusu "insanın kendisinin üretid guç
gelişinin " sunduğu imkanlarm değerlendirilmesi olan bu yazılar, sosyalizmin
düşünülmesi ve içeriklendirilmesi bağlammda büyük önem taşıyor.

Ahmet Insel'in
önsözüyle,
251 sayfa

E

Sosyalizmin Bunalımı cildinin devamı niteliği taşıyan bu yazılar, Ömer

sosyalizmi yeniden tanımlama çabasmdaki sürekliliğin; ama aynı za
kendi ön kabullerini sürekli sorgulamanın ve eleştirinin görülebileceği hir
taşıyor. ikinci Sanayi Devrimi'nin yol açtığı imkanlarm, sosyaL"
düşünülmesi ve tariflendirilmesi için taşıdığı önem vurgulanırken;
bir bakışm yaratacağı sonuçlar hatırlatılıyor. Kapitalizmin insa.
yanını kötürüm bITakan ufkunun dışma Çıkmak isteyenler ~BiLDiRi VE GAZETElER
iÇiN tEPtfR
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