15. İSTANBUL BİENALİ'NİN HALKA SUNDUĞU HİZMET:

ÇİÇEKLİ GÜVENLİK KAMERALARI
Yönet�m kurulu başkanlığını �şb�rl�kç�-tekelc� burjuvalardan Bülent
Eczacıbaşı'nın yaptığı İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV)'nın her yıl
düzenled�ğ� ve sponsorluğunu da
b�r başka �şb�rl�kç�-tekel Koç
Hold�ng'�n üstlend�ğ� İstanbul
B�enal�'n�n bu yıl, 15.'s� düzenlend�.

22 Ağustos 2017 tar�hl� Cumhur�yet
gazetes�n�n kültür bölümünde,
"ç�çek desenl� güvenl�k kameraları
stoklarda" başlığıyla kısa b�r haber
yayınlandı. Haber� aynen aktarıyoruz:

"İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
tarafından Koç Hold�ng sponsorlu16 Eylül'de başlayan 15. İstanbul
ğunda düzenlenen 15. İstanbul
B�enal�'n�n bu yılk� teması, "�y� b�r
B�enal� '�y� b�r komşu' temasıyla 16
komşu". İKSV'n�n kend�s�, İstanbul
Eylül'de yapıldı. B�enal�n açılmasına
B�enal�, b�enal�n teması, b�enal
az b�r süre kala, sanatçı Burçak
boyunca gerçekleşen etk�nl�kler,
B�ngöl'ün seram�kten ürett�ğ�,
önces�ndek� hazırlık ve tanıtım
Beyoğlu'nda yet�şen ç�çeklerle
etk�nl�kler�... Her b�r� ayrı b�r yazıda bezenm�ş güvenl�k kameraları
başlı başına ele alınab�lecek konular. şehr�n çeş�tl� noktalarına yerleşt�r�l�yor.
Her yıl olduğu g�b� bu yıl da b�enal�n
açılış tar�h�nden önce duyuru ve
B�ngöl'ün eserler�yle, geçen 30 yılda
tanıtım etk�nl�kler�, bu kapsamda
kamusal alanda farklı projelere yer
farklı sanat d�s�pl�nler�nde perforveren İstanbul B�nal�, b�rb�r�ne
manslar gerçekleşt�r�ld�.
komşu altı mekânın yan ısıra şehr�n
İşte bunlardan b�r örnek...
sokaklarına da yayılacak"
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"Ne güzel..." demem�z m� beklen�yor
acaba? Ya da ç�çek desenl� kameralar
�ç�n, b�ze sunduğu bu güzel (!)" sanat
eserler�" �ç�n Burçak B�ngöl'e,
İKSV'ye, Eczacıbaşı'na Koç'lara
teşekkür edeceğ�m�z m� düşünülüyor? B�lem�yoruz ama elbette teşekkür de etm�yoruz.
Sunulmak �stenen aks�ne ortada halk
�ç�n �y�, güzel, teşekkürü gerekt�recek
b�r durum, b�r h�zmet, b�r sanat eser�
yoktur. Söz konusu olan; burjuvaz�n�n, b�r burjuva sanat kurumu olan
İKSV el�yle, kend� sınıf çıkarları
doğrultusunda, kend� "sanat" anlayışıyla ve de - en öneml�s�- HALKA
KARŞ gerçekleşt�rd�ğ� b�r "sanat"
faal�yet�d�r. Gerçek budur. Ve bu
gerçek, İstanbul B�enal� kapsamındak� tüm etk�nl�k ve üret�mler �ç�n de
geçerl�d�r.
K�m�ler� çok uç ya da abartılı bulab�l�r

fakat gerçek budur. Ortada burjuvaz�n�n halka yönel�k saldırısı vardır.
Hem de "ç�çek desenl�", "seram�kten", "estet�k-sanatsal" b�r saldırı...
Ve elbette bunu görmek �ç�n ne
yüksek b�r estet�k-sanatsal b�l�nce
ne de uzman b�r sanat eleşt�rmen�
olmaya gerek vardır. Burjuvaz�y�
tanıyoruz... Sınıf düşmanımızı, onun
kap�tal�st sömürü düzen�, faş�st
baskı ve zulüm düzen�n� �y� tanıyoruz. Çünkü b�zzat yaşıyoruz bunları...

soran çıkmıştır: Burçak B�ngöl'ün
seram�kten üreteceğ�, ç�çek desenler�yle bezeyeceğ� başka b�r şey
kalmamış mıdır? Bu mudur sanat?
Evet budur... Eczacıbaşı'lar, Koç'lar,
Sabancı'lar �ç�n sanat tam da budur.
Ve Koç'ların sponsorluğunda
"sanat" �cra eden Burçak B�ngöl
g�b�ler�n yapab�leceğ� de üç aşağı
beş yukarı bunlar olab�l�r ancak.
Faş�zm�n kameralarına porselen
g�yd�r�p ç�çek desenler�yle bezemek...

Burjuvaz�n�n sanata yaklaşımı,
sanata yükled�ğ� �şlev ve m�syonlar
elbette k� sınıfsaldır. Ama aks�n�
�dd�a eder burjuvaz�. Sanatı sınıﬂar
üstü b�r olgu olarak kabul ett�rmek
�ster. Sanatın s�yasetten, ekonom�den vb. bağımsız b�r alanda gel�şmes�n�n(!) doğru olduğunu savunur.
Böyle düşünülmes�n� �ster. Ancak,
tüm bu çabaları da dah�l, burjuvaz�n�n sanata yaklaşımı da�ma sınıf
çıkarları doğrultusunda ve de eş
dey�şle, pol�t�k olmuştur.

"Güvenl�k kameraları" den�l�yor...
Güvenl�k kameraları, MOBESE'ler...
K�m�n güvenl�ğ�, ney�n güvenl�ğ�?
Bunlar, faş�zm�n, halkın üzer�ne
d�kt�ğ� kem gözler�d�r. Her b�r� b�rer
baskı aracıdır. Bunlarla esas olarak,
halka "ben�m denet�m�m�n altındasın, her hareket�n� san�ye san�ye
�zl�yor ve kayded�yorum" demekted�r. Halkın yaşamı hap�shaneye
çevr�lmek �sten�yor... Bahsed�len
"güvenl�k" halkın güvenl�ğ� değ�l,
tekeller�n güvenl�ğ�d�r. Düzen�n
güvenl�ğ�d�r. Koç'ların, Sabancı'ların,
Eczacıbaşı'ların düzen�n güvenl�ğ�…

Burjuvaz� �ç�n sanat, kap�tal�st
sömürünün, düzen�n�n devamını
sağlamaya h�zmet etmel�d�r. B�ç�m,
�çer�k, konu, tema, sunum, tür... vb,
vb. değ�şeb�l�r. Ama, amaç değ�şmez. Ve elbette her konuda olduğu
g�b� sanatta da kâr esastır. "Sanatsal" faal�yetler, organ�zasyonlar
kap�tal�st b�r mantıkla, b�r "sektör"
olarak ele alınır. Bu alandak� yatırımlar, kurumlaşmalar, sponsorluk
�l�şk�ler�... Büyük kârlılığı olan
�şlerd�r. Ve sanat burjuvaz� �ç�n halk
k�tleler�n�n düzene uygun eğ�t�m�(!)
�ç�n, yozlaştırılması �ç�n de b�r
araçtır. B�r �deoloj�k propaganda,
halka şek�l verme alanı ve aracıdır
sanat...

Ve d�ğer yandan faş�zm�n kem
gözler�, halka karşı savaşında da
vazgeç�lmez�d�r. Halkın mücadeles�n� engellemek, boğmak �ç�n de
sürekl� sayıları artırılıyor bu kem
gözler�n. K�m�s� de bu şek�lde çıkıyor
�şte karşımıza; burjuvaz� açıyor
kesen�n ağzını, seram�kle kaplatıyor
kem gözler�n�, ç�çek desenler�yle
makyajlıyor.

B�r yandan �se "güvenl�k paranoyası"
yaratıyor düzen. Kapkaç, hırsızlık,
gasp, tac�z, traf�k kazaları vb. vb.
güvenl�k kameralarının bunlara karşı
gerekl� olduğunun propagandasını
yapıyor bol bol.. Oysa bu suçları
D�ğer yandan da burjuvaz�; sömürü- yaratan da kend�s�. Ve b�rkaç �st�sna
durumu saymazsak, bu kameraların
cü yüzünü, ger�c�l�ğ�n�, baskıcı ve
katl�amcılığını, halk düşmanı karak- halkın yararına kullanıldığı, b�r
sorunun çözüme h�zmet ett�ğ� de
ter�n� g�zlemek �ster. Bu amaç
doğrultusunda burjuvaz� �ç�n sanat, pek görülmez. Yeter� kadar "gerekl�l�k algısı" yaratamamış olacaklar k�,
tüm bunların üzer�n� örtmeye
yarayan b�r şaldır. Başka b�r dey�şle böyles� yöntemlerle-ç�çeklerle
burjuvaz� �ç�n sanat; halk düşmanlı- bezeyerek ş�r�n göstermeye çalışıyorlar bu kem gözler�...
ğının, faş�st düzen�n makyajıdır.
15. İstanbul B�enal� kapsamında
B�r g�yot�n� �sted�ğ�n�z kadar "sanat
Burçak B�ngöl'ün ürett�ğ�, İstaneser�"ne çev�r�n. Boyayın, üzer�ne
bul'un b�rçok yer�ne takılan ç�çek
dünyanın en güzel desenler�n� ç�z�n;
desenl� kameralar da bu makyajın
en dolaysız örnekler�ndend�r. Belk� gerçek değ�şmez. G�yot�n, hala

g�yot�nd�r. Ve halk �ç�n anlamı da
aynıdır. Ya da b�r �şkencehanen�n
b�nası dünyanın en �ler� m�mar�s�yle
�nşa ed�lm�ş olab�l�r. Duvarlarında
tablolar olab�l�r, salonları heykellerle
dolu olab�l�r. Gerçek gene değ�şmez.
Burjuvaz�n�n sanatının gücü, gerçeğ�
değ�şt�rmeye yetmez. Faş�zm,
faş�zmd�r... İster "ç�çekl� "olsun, �ster
düz; �ster "seram�kten" olsun, �ster
metal... O kameralar sanat eser�
değ�l, faş�zm�n kem gözler�d�r. Ve
fakat halkın mücadeles� ve yaratıcılığı karşısında kör olmaya mahkûmdurlar. Ayrıca, yer� ve zamanı geld�ğ�nde
halkın eller� o kem gözler� oymada
yuvalarından çıkarmada da oldukça
mah�rd�rler.
Sonuç olarak...
Burjuvaz�, sanat anlamında, faş�zm�n/karşı-devr�m�n ş�ddet�n� "estet�ze" etmek �ç�n m�lyonlar harcıyor.
Buna karşın b�z de devr�mc� sanatımızla halkımızın hayatını güzelleşt�rmeye, mücadeles�n� ve umudunu
büyütmeye devam ed�yoruz. Edeceğ�z de...
Onlar, b�enaller örgütleyecek lüks
mekanlarda. Halkın yaşam alanlarına
da "sanat" d�ye faş�zm�n "ç�çek
desenl�" kem gözler�n� takacaklar. B�z
de; sanatımızla devr�m�n �şleyen
el�-kolu, ayakları, konuşan ağzı ve de
geleceğ� gören, gösteren GÖZLERİ
olacağız. Ve elbette, da�ma, İLLE
KAVGA d�yerek...

Eng�n TA ER
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