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MÖSYÖ CHIRAC'A ŞiKAYET EDiLECEK SANATÇı: BURAK DELiER
jj
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Beyoğlu istiklal Caddesi'nde, Avrupa Birliği bayrağından
çarşafıyla

duvardaki afişten size bakan kızı görmüşsünüzdür. ..
Burak Delier'in hazırladığı bu afişi, International Herald
Tribune ve Financial Times çoktan gördü bile. Sıra Chirac'ta ...
Berrin Karakaş
FOTOGRAF Ergun Candemir
HABER

ir Japon turist bu afişİ Jacques
Chirac'a şildiyet etmeye niyetlenmiş . İstiklal Caddesi'ne yolu düşen Türklerse afişin mesajından
pek memnun kalmış olacak ki,
söküp yanlarında götürüyodar. Burak Delier' le yaptığımız söyleşi öncesinde, afişe
olan talebe yakından tanık olduk. Küçük
bir çocuk elimizdeki afişi görür görmez,
"Bunu lütfen bana verin" diye tutturdu. İs
tanbul Bienali kapsamındaki Halil Altınde
re'nin küratörlüğünü yaptığı 'Misafirperverlik' başlıklı sergiye çok yakışan afiş,
Avrupa Birliği müzakerelerinin tartışıldığı
' gündemi' de yakaladı .
• Afişi tasarlarken, bu kadar büyük İl
gi göreceğini düşünmüş müydünüz?
Yurtdışından bekliyordum ama buradan
pek beklemiyordum. Afişleri yapıştırırken
de böyle oldu. Yapıştırıyorum mesela, geri
gelirken bakıyorum orada birileri çıkartı
yor. "Niye çıkartıyorsun?" diyorum, "Çok
beğendik, almak istiyoruz" diyorlar.
• Bu kadar beğendikleri nedir sizce?
Kızın bakışını herhalde. Sempatik, şaşır
mış bir bakışı var. Biraz dalga geçiyor gibi. Kendisiyle de dalga geçiyor gibi. İkinci
bir neden de, sanırım insanların AB 'ye
karşı şüphelerini dile getiriyor olması. Av-
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içindeki muhafazakarlık olarak da
okunabilir bu.
• Fotoğraftaki kız kim?
Bir arkadaşım.
• Fotoğrafı çekerken amaçladığınız ait
metin neydi?
Birbirleriyle ayrı görünen iki şey. AB bayrağı ve peçe. Peçe kendi içinde geri kalmış,
mağdur olma durumunu, medeniyetin güzelliklerinden haberi olmadan yaşayan insanları çağnştıran bir şey. Diğeri de tam
tersi. Medeniyetin liderliğini üstlenmiş,
öncü kuvvet gibi bir şey. ikisini bir arada
kullanarak, bu iki kavram üzerinde tekrar
düşünmeyi sağlamaya çalı ştım . Güncel
söylem bize bunu söylese de, klişeler üzerinden düşünerek içi dolu yerlere gitmemiz
çok zor diye düşünüyorum. Ne tek başına
peçe, geri kalrnışhğı simgeleyebilir, ne de
AB tek başına ileriye gitmeyi, medeniyeti,
uygarlığı. Bütün mesele buydu. Bunu ne
İranlılar beğenir ne de Avrupalılar. Bakın
ca ikisinde de bir şüphe vardır.
• Türkler beğendi ama.
Türkler beğendi. Bizim Atatürk'ten beri
sürekli bir Batı 'ya gidişimiz var çünkü. Viyana kapılarına doğru engellenemez bir gidiş . AB'nin bizim psikolojimizde, geleceğimiz ve geçmişimizle alakah önemli bir
yeri var.
• Türban ve AB, karşıt iki şey mi sizce?
Karşıt değil, karşıt gibi görünen.
• "Biz Müslüman'ız diye AB'ye giremi-

yoruz" diyenler peki?
"Devlet politikaları, devlet düzeyindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Benim asıl
ilgilendiğim şey, tamamen kendi değer
yargılarımızı kurarken yararlandığımız iki
tane klişe. Bu klişenin içinin boş olduğımu
göstermek. Benim düşüncerne göre, peçe
takan kadın da bir kadındır sonuçta, bir insandır. AB de bunu söyleyebilir. İnsan
hakları , demokrasi. .. "Kimse peçe takmasın" demez ama baktığınızda Fransa'da yasaklanabiliyor. Bütün bu önyargılar beni ilgilendiriyor. "AB iyidir, İran kötüdür" gibi
mesela.
• Peçe ve AB bayrağı fotoğrafında,
AB'nin içindeki muhafazakarbk da var
ını?

Var tabii, birçok yorum var. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi fotoğraf benden çıktı
zaten. Benim için önemli olan şey, tartış
maların sonucunun bir yere vararnaması.
Konjonktür değiştikçe, fotoğraf da değişi
yor. Müzakereler başlamasaydı, daha deği
şik olacaktı. Dün, "AB'ye bizi istemiyorlardı" mesela, bugünse başka bir anlama
geldi. Tüm bunlarla değişiyor. Bu yüzden
benim fotoğrafın anlamını belirlemek gibi
bir gücüm olamaz.
• Neden afiş olarak tasarladınlZ, sokaklara astınız peki?
Sanat olarak sunduğıınuz zaman, belli okumaları kapatıyorsunuz ve belli insanların
da görmesini engelliyorsunuz. Galerilerde
belli bir sahneleme ve belli insanlar var.
Sanat gözüyle bakınca iş değişiyor. Ama
sokakta afiş olarak gördüğünüz zaman,
çok daha iyi, birebir bir iletişim kuruyorsunuz. Ben illegal olarak yapıştırdım bunları
tabii. Biraz sokakları geri almak da vardı
bunun içinde. Baktığınız zaman sokaklardaki afişler ya ticari ya da ideolojik. Bi- ~
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Burak Delier'in
çalışmalarındaki en temel
mesele klişeler. Bütün
klişelerden kurtulup
bambaşka gözlerle,
bambaşka bir

dünya peşinde
Delier'e
göre.
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rey olarak benim bunu yapmam, bu ikisinden de başka bir alan. Herkes yapabilir bunu. Sokaktaki iletişimi kullanmak çok
önemli. Çünkü bu, çok eski bir taktik oldu.
• Yeni taktik internet. ..
HiHa sokaklar daha etkili ama gördüğünüz
gibi.
• Afişleri yapıştırırken nelerle karşılaş
tınız?
Çoğu esnaf çok sevdi. Dükkanına asmak
istedi. Bir Japon vardı mesela, 0, "Sizi
Mösyö Chirac'a şikayet edeceğim, Avrupa'yı eleştiriyorsunuz" dedi.
• Ne düşünüyorsunıız peki siz AB'ye
girmemiz hususunda?
AB 'nin benim için ifade ettiği bir şey yok.
Bütün bu politik yapılar, iki yasa koyduğu
nuzda değişecek şeyler değiller. İstediğiniz
kadar yönetmelikleri değiştirin, çok düzgün politikacılar getirin vs. İnsanlar arasın
da birebir ilişkiler değişmedikçe, buralarda
bir devrim olmadıkça fark etmez.
• Diğer çalışmalarınız da enteresan sizin. 'Tövbekar' ve bir şirkette namaz kı
lan 'Beyaz Yakalılar' mesela.
' Tövbekar' muzır bir fotoğraf, diğeri daha
fotoğraf işi. Çalışmaya adanma, ibadet gibi işyerine gidip gelme. Bu anlam kaymaları beni çok ilgilendiriyor.
• 'Tövbekar'ı muzır yapan ne?
Çünkü orada dua eden kadın, bir şişme kadın. Tövbekar, Halil Altındere'nin belirle-

30 •

931/11 EKIM 2005

diği 'Kötüyüm, Gurur Duyuyorum' sergisinde sergilenmişti. Onun için bir tür Maria
Magdelena diyebiliriz. Geri dönme, temizlik durumu. Hiçbir iradesi olmayan, tamamen erkeklere hitap eden, bomboş bir şey
aslında şişme kadın. Aslında bir obje, oradaki bir araba da olabilirdi. Bu, biraz tüketim toplumuyla alakalı bir şey. Tüm bu
yoldan vazgeçrnek ve düzgün bir yola dönmek. Bir ütopya belki de. da din çukuruna düşüyor sonra ama fark etmez yani .
• "Huzur İslam'dadır" gibi bir şey değil, herhalde bu. Nasıl bir ütopya?
Mesela demokrasi, Türkiye ' de demokrasi
var mı? Ulaşılması gereken ama asla ulaşa
madığımız bir şeyolarak var demokrasi.
Ama o fikir orada olmalı ve sürekli olarak
oraya gitmeye çalışmalıyız. Vardığımız
anda da her zaman için yanıldığımızı düşünmemiz gerekir.
• Şu 'Kötüyüm, Gurur Duyuyorum'
konseptine geri dönersek, Türkiye de giriyor mu bu konsepte?
'Kötüyüm, Gururu Duyuyorum' , 'I'm
Black and I'm Proud'dan (Siyahırn ve Gunır Duyuyorum) gelen bir şey. Kendi içinde şovenizm taşıyan bir şey var. Kendi
kendine 'kötüyüm' deyip gunır duymanın
ikircikli tarafları var. Kendine bir alan yaratıp, o alanda bir düzen kurmaya kadar giden bir şeyaslında. "Ben siyahım ve benim
alanım burası." Karşı taraf, "Ben beyazım
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ve gurur duyuyorum" demiyor ama sen,
"Siyahım" demek zorundasın. Karşındaki
ne göre kendi pozisyonunu alan bir şey.
Bunun da pek sağlıklı olduğunu düşünmü
yorum.
• Sağlıklı değil ama biraz öyle. "AB' de
ne ki, alınazsanız almayın kardeşim"
söylemleri de sanki böyle bir şey.
Bunlar toplumun hoşuna giden popülist
şeyler ama sadece Türklerin değil, dünyanın pek çok insanının hoşuna gider bu.
Dünyaya; Avrupalılar, Türkler, Fransızlar,
İngilizler olarak bakamayız. Lord Byron
da İngiliz, Leeds United 'ın oyuncuları da
İngiliz. Bütün bu klişeler üzerinden, içi dolu olmayan kararlar üzerinden hiçbir yere
varılmaz. Fransızların, "Özgürlük bizden
sorulur" demesi mesela şovenizmin her
türlüsü.
• Bu klişeler sizce yavaş yavaş yıkılıyor
mu?
Böyle bir umut var ama tam tersi de var.
Dünyada bu potansiyel, 2. Dünya Savaşı'nda da vardı. Bunu hareketlendirmek
gerekiyor. Belli entelektüel birikimleri; somut, sağlam bir şekilde ortaya koyarsak,
objeler üretirsek, her türlü obje buraya
doğru gidecek. Önyargıyla kavga etmek,
taraftutmak vs. çok kolaydır. Rahatlarsınız
ama yok böyle bir şey.
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