Karşı-güç

olarak sanat

BURAK DELiER
1.
Dünyanın kültüreı,

boğuşmaktan

siyasal ve ekonomik krizlerle
başını kaldıramadığı bu günlerde
toplumsal, kültürel, ekonomik ve

sanat alanının
siyasal konumlanmasını soru n sa llaştırmamız
gerekmektedir. Bu sorunsallaştırmayı yaparken
tek bir toplumsaL. kültürel, siyasal ve ekonomik
tabakaya ait olan homojen bir "sanat dünyası"nın
bulunmadığı göz önüne alınmalıdır. içinde
bulunduğu dünyayı ya nsıtırcasına sanat dünyası
da parçalı ve çeşitlidir. Bugün de i 9. yüzyılda
old uğu gibi sipariş üzerine iş yapan veya "kültür
endüstrisi" içinde çalışan ve sanatı "özerk" bir alan
olarak gören sanatçı/küratö r/eleştirmen ler olduğu
gibi sanat alanını toplumsal, ekonomik, kültürel
ve siyasal güçlerin karşısında, alternatiflerin nefes
alacağı bir direniş alanı olarak gören sanatçılar
ve sanatsal tavırlar da mevcuttur. Bu farklı tavırlar
a ras ınd aki ayrım hem siyasa ı , hem sınıfsal, hem
de sanatsal ayrımlara denk gelmektedir.
90'Iarda ve yoğun olarak 2000'Ierde sanat dünyası
siyasa lolanın geri dönüşüne tanık oldu. Hem
büyük sergilerin (Documenta'lar, istanbul, Sao
Paulo, Gwagnju ve Venedik Bienalieri) hem de
küçük, sanatçı inisiyatifi seviyesindeki sergilerin
kavramsal çerçevelerine baktığımızda bunu açıkça
görüyoruz. 2000'Ierin başında Çıkm ıŞ olan Nicolas
Bourriaud'nun "ilişkisel Estetik" kitabı da -kendisi
bunu reddetse de- genelolarak 70'Ierin estetik
ve siyasal söyleminin bir devamı olarak okunabilir.
Müzelerde çokça kullanılan, özerk ve dünyadan
soyutlanmış bir sanat alanı yaratmaya yönelik;
sanat eserlerini kronolojik sıralamaya göre nötr
bir renge boyanmış küplere yerleştirme
yönteminin eleştirisi bugünün sanatsal
yönelimlerini anlamak için bir ç ı kış noktası
niteliğinde. Fakat bugünün sanatı sadece ve
sadece Daniel Buren, Hans Haacke ve Mareel
Broodthears'ın ve 60'Iardaki Kavramsal Sanat'ın,
daha sonra feminist sanatın "kurumsal
eleştiri"lerind e n filizlenm iyor. Bunun başlıca
nedenlerinden biri bugün sanat alanının her

zaten zaman toplumsaL. ekonomik ve siyasal
ili şki lerin çevre lediği ve ürettiği bir alan o lduğu
bilgisinin kabul edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla,
sanat alanı kendi sorunlarını, ancak başka
alanlardan ve sosyal meselelerden gelerek, diğer
alanlarla ilişkilen e rek ve ş imdiye kadar dışlandığı
söylenen farklı sosyal katmanlara giderek
çözebiliyor. Bu bilginin sonucu olarak sanatsal
"devrimler", birçok kurumun, müzenin ve sanat
tarihi anlatısının be li rttiği gibi sanat eserinin
kulla nd ığı dilin farklılaşması ile değil, sanatı
çevreleyen ilişkilerin ve buna paralelolarak sanatın
paradigmalarının(sanatçı-eser-izleyici) değişmesi

ile mümkün olmuştur ve olacaktır. Bu bağlamda,
sanat alanındaki alternatif yönelimler ister
disiplinler-arasılık densin, ister disiplinler-ötesilik,
ister siyasallaşma, kapitalizm-öncesine ya da
modern-öncesine dönüş başlığı altında
slnıflandırılabilir. 1 Bugünün alternatif sanatı ,
hayatın sıradanlığının anaforuna kapılmadan,
sanatın hayattan ve belli bir işlevden ayrılmak
suretiyle metalaşmadığı ve disipline edilmed iği
bir zaman ve mekan aralığı aramakta ve geçerli
dünya düzeni içinde dönüştürücü etkiler yapmayı
özlemektedir.
Bugün, sanat, özel ve ayrı bir alan olarak değil ;
sosyal bilimlerin, sosyolojinin, ekonominin,
antropolojinin, siyasetin, kültürel çalışmaların
yanında toplumun ekonomi k, kültürel ve sosyal
yapısı içinde oluşan, bu yap ı içinde etkinleşen bir
alan olarak anlaşılmal ı dır. Dolayısıyla, toplumun
ve dünyanın içinde bulunduğu bütün
katmanlaşmalardan, kısıtlamalardan, söylem
düzenlerinden, mülkiyet, üretim ve tüketim
ili şkilerinden, dı ş l ama ve içleme
meka nizmalarından muzdariptir. Bunun en açık
göstergesi son zamanlarda artan bir ivme ile
gelişmekte olan sanatın piyasalaşması ,
profesyone ll eşmes i ve işl eşmesid ir. Sanat
dünyasının bir tarafi liberal kapitalizmin
avantajlarını savunur ve sanatın liberal demokrasi
tarafınd a n sö mürg e leştirilmesini kutlarken, bir
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diğer taraf buna eleştirel yaklaşmakta ve
alternatifler için yerler icat etmeye girişmektedir.
Sanatı eleştirel ve siyasal tutumların nefes a lacağı
hem maddi hem de simgesel üretim ve tüketimin
yapı l dığ ı bir faaliyet alanı olarak görmek ve kurmak
bu kısıtl amaları aşmaya bağlıdır . Kısıtlama
m eka nizmaları nelerdir ve nasıl i ş lem ektedi rle r?
Nas ıl bunlardan kaçılabilir? Hangi pratikler fa rklı
ve al ternatif bir dünyanın kapılarını açmaya
adayd ır? Sanat a l an ın da çokça rastlanan aşırı
romantik ve siyasalolarak ko layeı tavırlara
kaçmadan, ayakları yere basan gerçekçi
argümanlarla bu tür disipline edilmemiş alanlar
na s ıl savunulmal ı dır? Bunlar gibi sorular sanatın
uğraşması ve baş etmesi gereken sorular olmalıdır.

2. i.
Sanat a l anında ne tür bir üretim yapılmaktadır
ve bu tür üretimin koş ulları ve sorunları nelerdir?
Sanat alanında faaliyet gösteren aktörlerin e.meği,
kültürel alanda faaliyet gösterdiklerinden dolayı
"maddi olmayan em ek" o larak sınıflandırılabilse
de, bu aktörler "emekçi" ya da "işçi" d e ğildirler .
Günümüz için sorun ya ratan şey, "özerk" olduğu
düşünülen sanatsal faaliyetin işleştirilmesi vas ı tas ı
ile sanatç ının veya el eştirmen/küratörün vs.
giderek işçileştiri lmesidir. Sanatçın ın veya
küratör/eleştirmenin vs. maaş iı bir papağan
olduğu durumlarda i şçileştirm e süreci
tamamlanmış demektir. Bu ise tam anlamı ile
bütün olasılıklarin/farklılıkların, açılacak alanların,
filizlenecek tohumların daha doğmadan öldüğü
çatlaks ı z tam bir kapanma a nlamına gelir. "Kültür
endüstrisi" kavram ı sanatçın ın özerkliğinin yitirild iği,
tam an l amıyla "işçileştiği" bu tü r karamsar bir
vizyonun ürünüdür. Bilindiği gibi, kend i emeğ ine
yaba ncılaşa n , kendi emeğ inin n iteliği ve etkinliği
üzerinde inisiyatif sahibi olmayan, emek gücü ve
ürünü kendisinden çalınan işçiye karşın, sanat
a la n ı nda faaliyet gösteren aktörlerin kendi
emeklerinin ürünleri üzerinde inisiyatifleri ve tam
mülkiyet h akları bulunmaktadır . i şçi nin kendi
emek gücünün niteliği üzerinde hiçbir inisiyatifi
ve ürünü üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı yoktur.
Sanat alanındaki "özerklik" kaybı ile işçin in kendi
e m eğ i üzerindeki özerklik kaybı ka rşıl aştırı lamaz.
Kaldı ki, i şçileşmenin ö nemli koşullarından biri
de, işçinin üretim araçlarına sahip olmamasıdır.
Yani, işçi işsiz kaldığı takdirde hiçbir şeki ld e üretime
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katılamaz,

toplumsalolarak anlamsı zlaşır ve emek

gücünün

değeri sıfı rla nır. M arx' ın keşfettiğ i a rtı

değerin kaynağ ı buras ıdır . Patron değersiz l eşmiş
ve a nlam sızlaşmı ş emek gücünü(tanımsız, ileride
ne yapacağı belli olmayan sadece bir potansiyel
olan emek gücünü), sadece bu soyut gücü
hayatta bırakacak bir meblağa satın alarak, üretim
araçları vas ıtas ı ile bu emek gücünden satın
aldığının çok üzerinde somut bir değer elde eder.
Artı-değerin kaynağı , emeğin, üretim araçlarından
kopartılarak değersiz bir metaya d ö nü ştüğü
sınıflara ayr~mış toplumsal düzendir. Sanatçılar,
küratörl e r/e leştirmen le r vs. ise üretimlerinin
niteliğind e n dolay ı üretim araçlarından kopuk
değ i ldirler . Bir yaz ı yazmak için veya kültürel bir
üretimde bulunmak için bir kalem ve bir kağıt
yeterlidir. Yine de Bourdieu'yü takip edersek sanat
alanında, "simgesel sermaye" türünden belirleyici
bir değeri n bulunduğunu söyleyebiliriz. Buna
rağmen , kültürel üretimde bulunan birinin
"simgesel sermaye" biriktirmesinin koşulları, işçi nin
sermaye biriktirm esinin koşull a rı ile
karş ıla ştı rılamayacak kadar geçişken ve aç ı ktı r .
Da has ı

sanatsal simgesel değer bu

özerkliğe

bağlıdır. Özerk olmayan herhangi bir sana tçının

"sanatsal"

değer

atfedilebilecek bir üretimde
ve kendi üzerinde simgesel değe r
toplamas ı mümkün değildir. Siyaset alanının Marxizmin ve Anarşizmin- sanatla bu kadar
ilgilenmesinin en önemli sebeplerinden biri sanat
alanındaki faaliyetin bu (kısmi ve sorunlu)
öze rkliği dir . Siyasal mücadele açısın d a n sanat
pratiği handiyse başka bir dünyaya açılan kapıya
giden patika olarak görülmektedir. Sanat halen
böyle bir potansiyel barındırsa da bugün onun
da kurtarılmaya ihtiyacı o lduğu su götürmez.
bu lunması

Konumuza dönelim; sa natçıl a r/kü ratörl e r/
vs. "kültür işçileri" değildirler,
olamazlar. Ürünlerinin nite liği nedeniyle "maddi
olmayan emek" statüsünde sayı l abilecek olan
reklam/sinema/televizyon sektörü çal ı şanlarının
durumu işçinin durumuna Oldukça yakın
gözükmektedir. Her halükarda, sol, Marxist,
komünist veya a narş i st mücadele "i şçi olmak ve
kalmak" için değil ; işi yok etm ek, işçilikte n
kurtulmak ve -belli bir ölçüde- kullanım değerinin
ön planda olduğu kapitalizm-öncesi, modernlikeleştirmenler

öncesi duruma dönmek için verilmektedir. Eğer
sanat ve popüler kültür alanında faaliyet gösteren
aktörler bu mücadelenin bir parçası olmak
istiyorlarsa, kendilerini olduklarından daha fazla
işçi göstermek yerine, kendi faaliyet alanlarını ve
niteliğini daha iyi tanımlaya rak, bazı avantajları
mücadele lehine daha etkili kılmanın yo llarını
ara maııdırlar.

2.2.
Sanat alanındaki sorun giderek artan bir ivme ile
sa natın bütünlüklü bir şekilde, bir alan olarak
sömürgeleştirilmesidir. Bulunduğumu z durum
içinde sanat alanı toplumsal artl..cJeğerin üzerinde
oturmaktadır . Müzeler/koleksiyonlar/galeriler,
devasa şirketlerin, holdinglerin, kurumların, zengin
ailelerin toplumdan gasp ettikleri artı-değeri ,
kendilerine tekrar simgesel değerıprestU) olarak
döndürdükleri mekan haline gelmiştir. Sanat
bütün insani a lakaların ı yitirerek, bir prestD kaynağı,
soyut değerlerin, kültürün ticarileştiği,
araçsallaştırıldığı bir alan olarak
söm ürgeleştirilmektedir .

Oysa sanat faaliyetinin ve emeğinin alamet-i
farikaSI, bu faaliyetin özerk bir faaliyet olmasındadır.
iktisadi çıkar elde etmeyi gözetmeyen, akıisailığın
dışıandığı, saçmanı n , deliliğin yaşayacak bir alan
bulabildiği, sadece kendisi için yapılan-istense
bile- doğru bir şekilde fiyatlandırılamayacak,
sayılamayacak, hayatı , ruhumuzu dolaysız bir
şekilde zenginleştiren, bu dünyadaki başka bir
dünyaya ait olan bir faaliyettir. Sanat, bu anlamda
bizi "başka bir dünyaya açılan patikaya" götüren
"alternatif' bir faaliyettir. Sanat, maddi değişim
değeri ya da simgesel (prestU) değeri ile d eği l ,
mübadele edilemez kullanım değeri ile
değerlendirilmelidir . Sanatın kullanım değeri
yaşamın işleştirilmesine, profesyon e ll eş mesine,

iktisadi bir biçimde düzenlenmesine karşı hala
insani değerlerin, kamusallığın ve özgü rleşm e
vaadinin nefes alabileceği bir alan sunar.
Sanat üzerindeki mücadele değişim
değeri/simgesel değer ile kullanım değeri
ekseninde düşün ülm e l id ir . Bu iki kavram
arasındaki karşıtlık veya fark, siyasetin ve
antagonizmanın ortaya çıktığı bir ayrışma eksenini
işaret etmektedir.
Başka bir mücadele ise kavramlar üzerinde ortaya

çıkmaktadır. i ş dünyasının dili ile sanat dünyasının
dilinin birbirlerini besler hale gelmesi başlı başına
bir sorundur. "Yaratıcı lık" , "özerklik", "öznellik",
"yenilenme"(innovation), "esneklik" gibi sanat
alanına ait olan değerler iş dünyası, medya ve
daha genelolarak liberal sermayenin ideolojisi
tarafından sömürgeleştirilmiştir . Alternatifin,
farklılığın, dile gelmez olan ın nefes alacağı üretim
kanalları sermayeye bağlanmıştır. Yeni kapitalizmin
sanata olan ilgisi sadece ş irketle rin halkla ilişkile r
ayağı o larak kurdukları bir ara-yüz oluşturma
ihtiyacından kaynaklanmaz. Demokratikleşme,
özgürleşme, öznelliklerin savunusu, farklılıklar,
yeni ve esnek kapitalizmin ideolojisini oluşturan
retoriksel öğe ler olarak vasa tl aştırılmış ve
söm ürge leşti rilmişlerdir. Sanat alan ındaki aktörlerin
söz konusu kavramların itibarıarını geri vererek,
onları tekrar kendilerine mal etmeleri
gerekmektedir.

3.
Bugün sanat

alanında geliştirilecek

herhangi bir
ve 60-70'lerin "kurumsal
eleştirisinden" uzağı hedeflemelidir. 20. yüzyılın
sanat tarihi müzeden, galeriden ve sanattan
kaçışın tarihidir. Fakat, bugünden geriye doğru
en yüzeysel bakışın bile fark edebileceği gibi
sanattan her kaçış tekrar sanat kurumuna
eleştiri avangardın

yaka lanmı ştır.

Foucaultgil terimler ile ortaya koya rsa k, sanat
kurumu ve bu kurumun öğeleri (sanat mekanı,
sanat eseri, sa natçı ve imzası, sanat izleyicisi, sanat
piyasası, eleştirmen) ortaya çıkabi l ecek fa rklılığı
düzenleyerek, görünür kılarak disipline ederler.
Elbette, sansür mekanizmaları ile kritik durumlarda
maddi müdahalelerle görünmez kıldığı da olur.
Ancak mekanizma büyük Ölçekte, sanat üretimini
engelleyerek değil , belli bir tarzda üretilmesini
sağlayarak denetler. Sanat kurumu bu anlamda
şeyleri yerine-y urduna oturtan bir mekanizma
olarak iş ler. 20. yüzyıldaki sanat ku rumu ndan
kaçmaya yönelik akımları göz önünde
bulundurduğumuzda, sanatı yıkmaya yönelik
çabaların, yıkm aya çal ıştıkları şeyin tarihini
oluşturduklarını görürüz. Bu tam da Foucaultvari
bir hikayedir. Dada, Konstrüktivizm, Bauhaus,
Sitüasyonizm, Fluxus, Kavramsal Sanat, bütün
bu akımlarda, -günümüzde Negri ve H ardt' ın
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izini sürdükleri- çokluğun üretici ve devrimci
kom ünizmi fi kri canlıdır . Ne va r ki bu üretimler
müzelerin ve sanat piyasasının içinde muteber
yerlerini almış gözükmektedirler. Sanat kendi özel,
yüksek, ayrıca lıklı a lanından uzaklaşabildiği. "aşağı"
g id ebi ldi ğ i ve minörleşeb ildi ğ i ö lçüde çokluğun
içinde yer alabilecektir. Bu gün sanatın çevresini
kuşata n piyasalaşma, p rofesyone ll eşme

ve

kurumsa ll aş ma

d inamikleri min örleşmeye de ği l ,
majörleşmeye hizmet etmektedir.2 Sanat a l a nı
bu anlamda bir tampon bölge ve reh abilitasyon
a racı o larak çal ı şı r . Ken d inden kaçabilecek
"tehlikeli" eneıji l eri tekrar kendine çeker, yükseltir,
düzenler, görünür kılar, topl umsallaştırır, entegre
eder ve olabilecek sapmaların ö nüne geçer.
Alternatifi, farklılığı ve ötekiliği oluşturabilecek
bütün çaba, vasatın hükmündeki ortalama
değerler silsilesiyle kuşatılmış sanat alanına doğru
akarak, orada geçerli söylemsel hiyerarşileri tekrar
üreterek eriyip gider.

4.
20. yüzyı lın bu karamsa r hikayesinin yanında
başka bir yüzü daha va rdır . Bu ise Foucault'nun
siyasetinin can al ı cı nokta l arından biridir. ihlalin
ko l aYCl lı ğ ının reddedilmesinin anlam ı veya
düzenin d ı şarıs ının va r o lm aması, sana tçının(bu
noktada aktivist veya a raştırm ac ı da diyebiliriz)
ilişki kurduğ u veya "icat ettiği" tav ırl arın,
farklılıkl a rın , sosyailiklerin ve siyasetin tam da
ku rulan ilişki içinde o rtaya ç ı kmas ı d ır . Bu demektir
ki, kuru lan bu ilişkiden ö n ce söylemsel matriste
söz konu su tavırlar. potansiyeııer, kapasiteler,
yetenekler ve "özneler"' bulunmamaktadırlar. Verili
düzen içinde daha önce bulunmayan bir
özn enin/potansiyelin görünür o lm ası duvarda
bir çatlağ ın( a lan açmak) aç ıl ması demektir. Sanat
en başından beri temsil edil(e)meyenle, görünür
ol(a)mayanla, duvarın a rkas ın daki ile ilgilenmiştir.
Sanat pratiği görün(e)mez, sayıl(a)maz,
algıl(a)namaz ve vasatın dışında olan bu haliyle
örtbas edileni. dışlananı sahneye alır .
Sanat. söylemsel düzende bir alan açabilmek için
öznenin söylemsel düzen tarafından çerçeve dışı
bırakılan "tehlikeli" uzuvları, ve "tehlikeli" yetenekleri
ile ortaklık kurar- elbette bu uzuvlar suça ilişkin
olabilirler. Siyaset farklılaşmış bir öznenin meydana
ayak basmasındadır, yoksa eğitimcinin yaptığı
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gibi genel ahlaka uygun hale getiri lmesinde
değildir . Siyasetin ve antagonizmanın ortaya
ç ı kab ilm es i için eh lil eşmek ve merkeze doğru
yönelerek top lumsallaş m ak yerine top lum-dı ş ın a
doğru gidilmelidir. Dü ğümü n kilitlendiği nokta
"dışarısı" ile ku rulan ili şkinin muhteviyatındadır .
Kurulan ilişki veri li düzen içindeki hiyerarşileri
te krar üretiyor mu? Sa n atçının dünya ile ya da
"alttakilerle" i li şkisinin ah laki ve siyasa l sın ırları
nelerdir?
5.
Günümüzde siyasal ve sanatsal müdahaleyi
gözeten çalışmalar açısından iki önemli sorun
ortaya çıkar. Birincisi(Santiago Sierra örneği) sanat
alanı içinde kalınarak sözde-özerk konuma
yaslanıldığında sadece temsili bir müdahalede
bulunmuş olunur. Sanat izleyicisi kendi toplumsal .
konumu ile yüzleşmediği , genel izleyici profilinin
dışına çlkılmadığı ve bu tür çalışmalar kolayca
sanat sistemi ve piyasası tarafından ehlileştirildiği
için ilk başta ki şO k etkisi rahatlıkla sindirilir. Kaldı
ki, bu tü r şoklar çoğu zaman, çok tüketilmiş sanat
kanonu olan belgesel fotoğrafa yakalan ı r. E lverişsiz
koşu ll a rd a ça lı şan maden işçile ri fotoğraflarını ya
da Uza k-doğ u ülkelerinde kaçak atölyelerd e
çal ı ştırılan çocukla rın sayısı z fotoğrafinı düşünelim .

Ezilen sın ıfl ara mesafe ile bakan göz bu s ınıfl arı
mağdur, yoksul, kim li ksiz, anonim bir kalabalık
o larak tanımlar. Bu bakış, bizim dünyayı ve alt
s ınıfları alg ıl ayı ş ımı zda bir kayma yaratmaz. Düzen
bize zaten doğa ll aştırılmı ş bir şeki ld e "insanlar
sömürülüyor" demektedir, Sierra ise bunu sadece
biraz daha bağırarak tekrar eder: "Bakın ! insanlar
sömürülüyor!"' ikinci sorun ise(Thomas Hirshhom,
Bataille Monument ve Musee Precaire A1binet
örneğ i ), sanat a lanının kısıtlama la rından kaçı larak,
"dışarı" çı kıldığında meydana gelir. Burada, sanatı n
profesyonel çerçevesinin terk edilmemesinden
ve "alttaki" kalabalıklara "sanat"" bahşedilmesinden
dolayı, yerleşik hiyerarşinin dışına çıkılmaz. Bu
senaryonun içinde edilgen kalabalıklar yine
edilgen olarak kalırlar. Sanatçı bilen ve bahşeden,
topluluk ise bilmeyen ve öğrenmesi gereken
olarak kalır. Her iki yönelim de, sanat alanı terk
edilmediği ve geçerli düzenin hiyerarşilerinin
dışına çıkı l madığı için performatif ve gösterisel
bir boyutta kalır.

......".-.-.

Tıpkı

sömürgeci misyoner veya rehabilitasyona
psikiyatr gibi sanatçılar, alt-sınıflardan
öğrenmek yerine öğretmeyi, dinlemek yerine
konuşmayı tercih ederler; potansiyel "suçlular!"
ve ezilenleri, hakim söylemsel düzen gibi bir
tehlike olarak görür ve yapıtlarının
kurgu/senaryolarında on ları tekrar "suçlu", "ezilen",
"lanetliler" olarak damgalarlar. Oysa bu
Foucault'nun daha fazla söze gerek olmayacak
açıklıkta belirttiği gibi herhangi bir kırılmanın,
düzene çomak sokmanın karşısına çıkabilecek en
tehlikeli engeldir. Foucault, Attica Hapishanesinde
yaptığı çalışmalar hakkında bir söyleşide şöyle
der:
çağıran

l .. ) görünüşte çok iyi, çok liberal, olaylara oldukça
doğru

bir yaklaşım gösteren psikologlara rastladık.
Bununla birlikte, eğer onlar için başkasının
mülkiyetini çalmak, bir banka soygunu yapmak,
fahişelik yapmak. ö ldürmek, bir erkek olarak bir
başka erkekle yatmak; eğer tüm bu edimler
çözümü için bireye yardım etmeleri gereken
psikolojik sorunlarsa, bu, özünde sistemin suç
ortakları olduklarının işareti değil mi? Sonuçta bir
suç i ş lemenin, bir cinayetin, toplumun işleyişini
temel bir biçimde sorguladığ ı nı gizlemeye
ça lı ş mıyorlar mı?

... topluma yeniden bütünl eşmeyi içeren her şey.
soruna psikolojik veya bireysel çözüm oluşturan
her şey bu bireylerin toplum tarafından
elenmesinin ve bu bireylerin topluma karşı
gelmesinin son derece siyasi doğasını
maskelemiyor mu? diye merak ediyorum . Tüm
bu ka ranlık mücadelenin siyasi olduğuna
inanıyoru m . Suç, "aşağ ıdan gelen bir hükümet
darbesidir." Deyim "Sefiller"dendir."3

6.
Simgesel düzen içerisinde "alan açmak" ne
demektir? Sanat alanının ekonomik, kültürel,
siyasal birçok güç ve kurum ile
çevrelendiğilsıkıştırıldığı günümüzde "alan açma"
tabiri oldukça sorunlu gözükmektedir. içeriden
bir siyaset geliştirmek kimilerinin kastettiği gibi bir
"içeriden dönüştürme" ya da "içeride kendine
yer açma" değildir. içeriden bir siyaset geliştirmek.
içerinin içinde bulunan iktidar ilişkilerini bozmak,
zorlamak ve genişletmek anlamına gelir. içeriden

bir siyaset geliştirme nihai amaç olarak, "içeriyi",
kurumu, "sanatı" , düğümlenm i ş iktidar matrisini
ve oradan yayı l an söylemi yıkılıncaya kadar
esnetmeyi, yok etmeyi, var olan l arın yerine başka
bir örgütlenmeyi oluşturmayı gözetmiyarsa, buna
"alan açmak" denilemez. Bu ancak a l anı kapatmak
olacaktır.

içeride açılan alan sanatın kend isini değiştirdiği
anlamda d eğe rlidir . Kurumun değişimi durağan
veya asli amaç olarak ele alındığında kendisini
ve pratik alanını sadece kurum ile sınırlayan bir
"kurum olarak kurum eleştirisi" ortaya ç ıkar .
Kurumlar da bütün alanlar gibi durağan değildir.
Toplumun içinde diğer iktidar ilişkileri ile bağlantılı
olarak hareket halindedir. Sanat alanı içinde
verilen mücadele, sanat alanını ve sınırlarını
genişletir, diğer alanlarla(sosyal, siyasal alanlarla)
kesişme noktalarını çoğaltır ve yavaş yavaş bu
noktaları çatlakların açılacağı
ortaklaşma/kamusallaşma alanlarına dönüştürür.

içeriden gelişen siyaset bağlı o l duğu alanı
dönüştürürken , eş zamanlı olarak başka alanları
da dönüştürmeyi gözetir. Bu, sanata veya belirli
bir alana hapsolmak değildir; bu, her tarafa
dağılmaya müsait olan potansiyellerin soğurucu
uçuculuğund an kurtularak bizzat h a lihazırda
bulunulan alana somut bir noktadan çakılmak(güç
ilişkileriyl e örülü belli bir alanda bulunmayı kabul
etmek) ve içinde bulunulan ilişkilerin yap ı sını ve
sınırlarını değiştirmektir. Bunun da ötesinde bir
alanın ve iktidar ilişkilerinin içerisine
çak ılmadan("içeride " bir konum edinmeden)
ortaklık ve kamusallık gerçekleştirilemez. Kamusallık
-o büyük çatlak- tanımsız, soyut ötede, "dışarıda"
değil, tam da faa liyetin gerçekleştiği alanın
sınırlarında, genişleme kapasitesindedir. Çatlak,
sanat alanında bulunan çeşitli aktörlerin(sanatçı ,
kü ratör, eleştirmen vs.) faaliyetleri ile üretilecek
bir şeydir. Faaliyetler sanat alanın ın diğer alanlarla
olan sınırlarını iç içe geçirdikleri, (söz gelimi siyasi
mücadele alanıyıa) çakışma, kesişme noktalarını
çoğalttıkıarı sürece çatlak büyüyerek bir alana
dönüşecektir.

7.
Günümüzde sanat alanından bir bütün olarak
bahsedemeyiz. Hem günümüz sana tçılarının bir
kısmı hem de 20. yüzyıl sanatının önemli bir
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çoğunluğu sanat kurumunu sorunsallaştırmışlar
ve bu kurumun sınırlarını aşmaya çalışmışlardır.
Bu çabaların sonunda ise sanat a lanı dağılmış,
parçalanmış ve çeşitlenmiştir. Sanat disiplininin
sınırı neredeyse sanatın merkezinden geniş bir
hale gelmiştir. Bugün, sanatın ne olduğuyla ya
da ne olmadığıyla ilgilenmek ve belli bir özü
olduğunu iddia etmek ve bu özü sarsacak
spektaküler eylemlere girişmek anlamlı
gözükmemektedir. Bunun yerine kendini sadece
sanat alanı ile kısıtlamayan, sadece sanatın
kendine özel dili içinden konuşmayan başka bir
dil ve paradigma aranmalıdır. Görülebilir,
söylenebilir, duyumsanabilir, kabul edilebilirin
sınırlarını araştıran ve hayata yeni düzenlemeler,
hakim düşünüş biçimlerinin ötesinde farklı
değerlerin üzerine oturmuş farklı yaşam biçimlerini
görülür, işitilebilir, duyumsanabilir kılmak sanatsal
ve siyasal değeri de ihtiva eden bir çabadır.
Farklılığın mücadele hattı sanat içi bir dil ile değil,
daha geniş ve gündelik yaşamla iç içe olan kültür
alanından kurulabilir. Bu anlamda sanat da
kültürün düzeni içinde bir alan olarak
düşünülmelidir.

Sanat söylemi içinde çokça düşünüldüğü gibi
"angaje" olmakla, "özerk" olmak birbirini ittiren,
ka rşıt iki tavı r olmak zorunda değildir. Aksine,
angaje olmak hakim değerler silsilesinden
özerkleşmeye bağ l ıdır . Antagonizmayı kurabilecek
böyle bir özerklik, kurum olarak sanatın sahte
"öze rkliği"ni değiL. sanat alanında faaliyet gösteren
aktörlerin hakim düzenin alanından ve
değerlerinden bütünlüklü bir kopuşunu gerektirir.
Böyle bir kopma gerçekleştiğinde sanat alanının
içinde ya da dışında olma sorunu da
çözülmekted ir. Farklıl ı k veya antagonizma bütün
yakıcılığı ve hakikiliği ile kamusal bir görünürlük
kazandığında sanat alanının içinde ya da dışında
olmak önemini yitirmektedir. Keza üretimlerin
çeşitliliğinden dolayı bugün sanat alanının dışını
veya içini belirlemek mümkün değildir . Burada
as ıl mesele, -sanat a l anında olsun ya da olmasın
hakim vasatın hükümdarlığından kopabilen,
başka bir değerler yörüngesine oturan, farklı bir
siyasetin, düzeneğin ve bilginin oluştuğu
üretimlerdir.

* Tartışmalarıyla yazıdaki
yapmış oldukları
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Karşı-güç

düşüncelerin gelişmesine

paha biçilmez

olarak sanat

katkılardan dolayı

Eylem Akçay ve Mert Okur'a
bilirim.

teşekkürü

bir borç
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