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E f e: Korkut Kurt: Serginin ad›ndan bafllayacak olursak;
“imparatorluk hala çöküyor” ne anlama geliyor; nereden
ç › k t › …

O n u r A y n a g ö z : Bu sergi fikrini ortaya atan Memed olmufl-
tu. Sergi için düflündü¤ümüz bir iki bafll›ktan sonra herkese
en cazip gelen bu isim oldu. Bu cümleyi ilk telaffuz eden de
Naz›m oldu. Anlam›n›n hepimiz için detayda farkl›l›klar tafl›-
d›¤›n› düflünüyorum. Zaten sergi gücünü biraz da buradan
al›yor belki. Kiflisel görüflüm çöküflün asl›nda diriliflin de ha-
bercisi oldu¤u. Müthifl dinamikler tafl›d›¤› temeli etraf›nda fle-
killeniyor. Sözü geçen çöküfl her ne ise içinde bulunan sis-
temler ve kiflilerce özümsenmeli ve benimsenmeli diye düflü-
n ü y o r u m .

E f e : ‹mparatorluk bir metafor gibi duruyor.

O n u r : Evet, hatta birden fazla metafor. 

E f e : ‹mparatorluk ile onun içinde var olan düzene ait kapsa-
y›c› olan fleyin bir flekilde reddi ya da onunla ilgili bir parça-
lama veya çözülme gibi bir fleyden bahsediyorsunuz gali-
b a …

O n u r : Aynen öyle… Parçalanma, erime, dönüflme. 

E f e : fiu an popüler ya da güncel siyasi söylem içinde impa-
ratorluk küreselleflmeyle ortaya ç›kan finans kapitalin yeni
bir iktidar alan›n›n tan›mlanmas› gibi kullan›l›yor. Sanat›n bu

siyasi pratikle, dünya üzerindeki var olan siyasal durumla ve
bugünkü güncel sanat ba¤lam›nda sizin söylemeye çal›flt›¤›-
n›z fleyin bununla iliflkisi nedir?

O n u r : Sergideki ifller bir yandan bir arfliv, bir dokümantas-
yon niteli¤i de tafl›yor. ‹mparatorluk kelimesinin kapsad›¤›
alan bahsetti¤in siyasal prati¤in ötesinde de bir alan› kap-
s›yor. Sergide do¤rudan insanla iliflkili pek çok ifl var. Ka-
pitalin ve modernitenin son görünümleriyle ilgili oldu¤u ka-
dar bireye ve benli¤e dönük cümleler de bu alan›n içine gi-
riyor. Sanat›n iktidarla olan iliflkisi güncel sanat tan›m›n›n
bulutsu yap›s› nedeniyle bazen zor görünür olsa da asl›nda
çok basit: Muhalif ya da yandafl. Bu s›n›r içinde bak›ld›¤›
zaman haz›rlad›¤›m›z sergi muhalif duruyor, ama var olufl
amac› bu de¤il elbette. Sözün bafl›nda da dedi¤im gibi ha-
z›rlad›¤›m›z ifller bir arfliv karakterini de tafl›yor. Dolay›s›y-
la insanlara sunulan fley bir çeflit tan›kl›k. Muhalif tav›r, çö-
küflün göstergeleri ve yeniden sunumlar›n›n do¤as›ndan
k a y n a k l a n › y o r .

E f e : fiundan dolay› soruyorum; yani imparatorluk evrensel
bir kavram; ama sizin ifllerinizin daha yerele dönük bir ba-
k›fl aç›s› var. Burada kendi varolan yaflam alan›m›za, yerel-
de olan birtak›m günlük yaflam pratiklerine bir bak›fl daha
ön planda diyebilir miyiz? 

O n u r : Kesinlikle yerel. Ama öte yandan flunu da söylemeli-
yim; yerel ve evrensel ayn› sisteme ait tan›mlamalar. Yani bü-
tünleflik bir yap› içindeler. Yerel olan›n izlenmesiyle ortaya
ç›kan evrensele bak›fl.

E f e : ‹stanbul’a gelmek istiyorum… Bu yerelli¤in içinde, özel-
likle senin çal›flman ‹stanbul’daki fizik-mekana bir bak›fl içe-
riyor. Sence ne söylüyor bu fizik-mekanlar? ‹stanbul’un ken-
dine ait bir söylemi var m›?

O n u r : ‹stanbul çok uyar›c› bir flehir. Özellikle de benim gi-
bi sonradan yerlefltiysen. Do¤du¤un yer ile olan iliflkin çok
daha do¤al gelifliyor. Oysa tafl›nd›¤›n bir flehir senin için ve-
rilmifl bir karar, bir ad›m oluyor. Bu sebeple flehirle ayr› bir
kavgan, ayr› bir sorgulay›fl biçimin oluyor. ‹stanbul bu haliy-
le benim de kafamda kocaman bir soru iflareti. Yüz y›llard›r
fitne ve fesad›n, her türlü oyunun baflkenti, bakt›¤›n yönde
ayn› anda birden çok, tarihi, sosyal ve kültürel kadraj› gör-
men mümkün. Yaya olarak kald›r›mda yürürken bile 15 da-
kikal›k k›sa bir yürüyüflün ard›ndan bambaflka insanlar›n,
bambaflka binalar›n, bambaflka bir dokunun içerisine düflü-
veriyorsun. Çok de¤iflken çünkü çöküyor ve çürüyor. Yeniden
filizleniyor. Bu süreç esas olarak ‹stanbul kelimesi ve onun
bar›nd›rd›klar›nda yer al›yor. Fizik mekanda gördü¤ümüz ise
bunun yans›mas›.

E f e : Peki özellikle güncel sanat›n flöyle bir derdi var ki bu se-
nin çal›flmanda da çok net görülüyor. Bizim üst benlik üzerin-
den tan›mlad›¤›m›z bir ‹stanbul de¤il de asl›nda çok farkl› bir
bak›flta ‹stanbul’un belleklere yeniden oturtulma, kurulma bi-
çimi var. Çünkü bir imaj olarak bizim günlük hayat›m›zda
hep ‹stanbul’un ya da yaflad›¤›m›z çevrenin birleri taraf›ndan
oluflturulmufl belli bir üst benlik kurulumu var. 
O n u r : Bu flehir de, her hangi baflka bir kavram gibi yeniden
sunulurken muhalif ya da yandafl organlar taraf›ndan iflleni-
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yor. Televizyonun veya gazetenin ya da sanatç›n›n hatta bir
yazar›n muhalif ya da yandafl görüntüleme biçimleri var. Ser-
gideki foto¤raflar ‹stanbul üzerine ilifltirilmifl bir çok kavram
ve görselin d›fl›nda, kendim için yaratmaya çal›flt›¤›m bir gör-
me biçimi, ve bunun aray›fl›. Gösterileni reddederek kendim
bakmaya çal›fl›yorum.

E f e : Foto¤raflar›nda mimariye ait bir taraftan birtak›m detay-
lara bir taraftan da uzaklafl›p bütüne de bakan; küçük ölçekle
büyük ölçek aras›nda gidip gelen bir fley var. Bazen güçlü bir
perspektif bazen de iki boyutlu aray›fllar var. Burada mima-
ri’nin diline bir eklenti var m›? Yani sen orada kadraj› tutufl bi-
çiminle, ya da daha sonra onun üzerindeki de¤erlerle oynar-
ken; orada var olan dile bir ekleme yap›yor musun; yoksa
do¤rudan olan›n içinde bir gezinti gibi düflünebilir miyiz?

O n u r : Üç boyutu iki boyuta indirirken hiç müdahale etme-
mek mümkün de¤il. Her fleyden önce bakacak bir nokta ve
bir kadraj belirliyorsun. Ama elimden geldi¤ince foto¤rafla-
d›¤›m fleylerin varoluflunu deforme etmemeye çal›fl›yorum.
Gerçek olan› özüne en yak›n biçimde yeniden oluflturabildi-
¤im kareler en güçlü bulduklar›m. Konunun üzerine yapt›¤›m
her müdahale ve diline yapt›¤›m her dokunufl foto¤raflar›m›
az önce seninde sözünü etti¤in üst benlik taraf›ndan dikte
edilmifl olan biçime yaklaflt›r›yor. Bunun da ötesinde bu fo-
to¤raflar› sundu¤um noktada ben de dikte eden konumuna
geliyorum. Zaten kaçt›¤›m durumun ta kendisi bu. Bahsetti¤in
dokunuflu ve eklentiyi sergilerken zaten yap›yorsun. Kareleri
birbiriyle konuflturup cümleni söylüyorsun. Plastik ö¤retiler-
den ve kayg›lardan uzak, gördü¤ümü kaydetme peflindeyim.
Görüntüyle bu tarz bir iliflkinin daha samimi ve saf oldu¤unu
düflünüyorum. 

E f e : Denetimsizlikten bahsedebilir miyiz yani? Stüdyoda de-
netim kuran kifli senken…

O n u r : Bir çeflit denetimsizlik denebilir. Denetim zaten bir
yan›lg› de¤il mi? Ama denetimsizlik yerine rastlant›sall›k, ya
da do¤açlayabilme-çeflitleyebilme özgürlü¤ü demeyi tercih
e d e r i m .

E f e : Benim dikkatimi çeken, özellikle senin resimlerinde ‹s-
tanbul’a ait modern mimari üzerine; köprüler, kavflaklar, ka-
ba inflaattaki baz› modern binalar var. Genel anlamda mo-
dern mimari dilin pefline daha çok düflüyormuflsun gibi görü-
nüyor. Göçün getirdi¤i 1950 sonras› durumun da yaratt›¤›
pozitif ya da negatif anlam›yla modern ‹stanbul’un daha çok
ilgini çekti¤ini söyleyebilir miyiz?

O n u r : Do¤rudan peflime gitti¤im fley bu de¤il. Etrafta ne
varsa onun peflindeyim. Allan›p pullanmam›fl, sat›lmam›fl ne
varsa onun. Yani turistlere göstermek için can att›¤›m›z tür-
den palavralar ilgimi çekmiyor. Her gün soka¤a ç›k›yorsun,
ifle gidiyorsun, eve dönüyorsun, çevre yolunda ilerlerken “Bu-
rada kim yafl›yor acaba?” diye soruyorsun kendine. Gerçek
olan› s›rt çevirdi¤imiz bu alanlarda buldu¤umu düflünüyo-
rum. Foto¤raf›n› çekti¤im modern ya da post-modern her ney-
se... ‹flte o, bizim içine batm›fl yaflad›¤›m›z fley. 
E f e : Burada ben flunu anl›yorum: Özellikle “Bo¤aziçi Köprü-
sü” çal›flman bana biraz duygusal bir ifl gibi geldi aç›kças›.
Orada modernite’ye ait sembolik bir k›r›lma durumunun ifa-

desi var diyebilir miyiz? Asl›nda bu modernite elefltirisi ken-
di içinde görsellefltiriliyor ve ben bunu biraz da ‹mparatorluk
kavram›yla da iliflkilendiriyorum.

O n u r : Evet, çok do¤ru.

E f e : Peki Naz›m sen diyeceksin? ‹mparatorluk ismini sergi
için bulan sensin. Sen bu kavram› olufltururken neyi düflün-
dün? Bunun Negri’nin ‹mparatorluk kavram›yla bir alakas›
var m›?

N a z › m : Hay›r; kitab› çok sevmiyorum; çok da iyi bir analiz
oldu¤unu düflünmüyorum asl›nda. Bununla çok ilgisi oldu¤u-
nu düflünmüyorum. Emperyalizmin temel kavram› olan ‹mpa-
ratorluk zaten çok da eski bir kavram; biraz onun üzerinde
çal›fl›yorlar; çok be¤enmiyorum, kafamda çok netlefltirmedi
her fleyi…
‹lk fley, bizim yaflad›¤›m›z yer belli; flu anda oldu¤umuz yer
dahil olmak üzere; yani bizim ‹stanbul’da özellikle sokakta
gezerken ama Türkiye’nin genelinde de gezerken hep flu his
var; tarihine bakt›¤›m›z zaman asl›nda Osmanl›’n›n çöküflü
sürüyor. Do¤rudan cümle karfl›l›¤› bu olmasa da 18. Yüz-
y›l’›n bafl›ndan bu yana reform çal›flmalar› hep olmufl. Tanzi-
mat, Islahat falan… Cumhuriyet de onlardan biri asl›nda;
ama çok daha büyük bir kültürün çöküflü anlam›nda o devam
ediyor. Bunu görmek için de çok iddial› olmaya gerek yok;
sadece biraz serinkanl› olup birtak›m önyarg›lar› b›rakt›¤›m›z
zaman bu böyledir diyebiliriz.
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Efe: Asl›nda Cumhuriyet hiç kurulmad› bile diyebilir miyiz yani?

Na z › m: Hay›r. Cumhuriyet kuruldu. Tanzimat olmad› deme-
ye gerek yok. Cumhuriyet’in getirdi¤i fleyler de var; yeni bir
durum da var ama o daha büyük bir foto¤raf›n parças› ola-
rak; kültür olarak özellikle çöküfl devam ediyor çünkü evet
yani bir elefltiri varsa Cumhuriyet’in kültür politikas›n› çok ge-
nifl anlamda elefltiriyor. Çünkü onu zaten yetersizlik do¤uru-
yor. Yani çözüm zaten baz› yerlerde getirilemiyor çünkü ana-
lizi yok. Halbuki daha önceki dönemde bir toplu yaflama kül-
türünden toplu geliflme kültürüne kadar bir fley var ve iflte
özellikle biz bu bölgede onun sürekli çöküflünü görüyoruz.
30 sene öncesinin ya da 60-100 sene öncesinin dokusunun
çöküflü de var. Yeni oluflan doku buralarda çok yok; yeni olu-
flan dokuda da canl›l›k tafl›yan, enerji tafl›yan uzun süre fikir
olarak de¤iflecekmifl gibi görünen çok fazla fley yok. Art›k
çok riskli bir laf olacak ama belki böyle dememek laz›m
ama; süreklilik yok. Yani gelenek laf›n› kullanmak istemiyo-
rum ama bir fley oluyor kopuyor ya da daha serti bir fley olu-
yor kopart›l›yor. Bizde böyledir. Yani toplumsal hareketler
olarak da daha genifl bir kabul, daha genifl bir kapsama is-
teyen bütün fikirler çökertilir. Zaten entelektüel düflünceyle
kaba düflünce aras›ndaki fark bu; kapsayabilen, içine alabi-
len analiz itibariyle; bir de dar görüfllü olanlar. Bunun sa¤›,
solu, ilerisi, gerisi v.b.bu analiz karfl›s›nda çözülür. Yani be-
nim ilk planda düflündü¤üm buydu ve hala da etkili olan bu
ama insan onu düflününce burada bir kavramdan bahsedili-
yor. Osmanl› ile ilgili analizde her zaman flu vard›r; Osman-
l› ile Bizans farkl› fleyler de¤ildir. Yani ikisini de anlamak
için; farkl›l›¤›n› görmek kadar hatta daha fazla benzerlikleri-
ni görmek laz›m. Bunu zaten Osmanl›’n›n kendisi de reddet-
mifl de¤ildir. Bu zaten sözle yap›lan bir fley de¤il; hareketle
yap›lan bir fley… Tabii ki kendi yorumu var, kendi getirdi¤i
bir fley var; ama buraya gelip buraya kuruldu¤un andan iti-
baren onunla beraber hareket ediyorsun ve bu aç›dan Os-
manl› kesinlikle y›k›c› de¤il yap›c›d›r. O iflte Bizans’›n duru-
munu da düflünmeyi gerektiriyor çünkü o bizim için biraz da-
ha gölgede bir fley ama ‹mparatorluk bizim geçmiflimizde
öteki tarafa do¤ru gidince bizde Bozk›r ‹mparatorluklar› da
var. Biz onlar› da çok görkemli göstermeye merakl›y›z ve
flüphesiz görkemli taraflar› da var ama iflte nas›l yükseliyor-
sa öyle çöküyor. Sonra hemen buraya gelmiflken iflin daha
küçük boyutunu da ele almak istedim. ‹flte bu bizim için de
geçerli bir fley; yani hep yükselifli görkem ö¤esi olarak düflü-
nüp; çöküflten fazla bahsetmek istememek insan›n kendi ruh-
sal durumuyla da ilgili. Bir yerden sonra uygulamaya baflla-
d›¤› bir fley. ‹flte biz flöyle iyiyiz böyle iyiyiz, harikay›z gibi;
ama sonra olumsuz bir fley oldu¤unda o olumsuza baflka bir
elefltirel incelemeyle bakmad›¤›n zaman  o hep zimmet geti-
rir ve o zaman da insan›n iflte kendi iflas›… Onun da olma-
mas› için olaya öyle bakabilece¤ini bilmek ve çöküflü çöküfl
olarak de¤erlendirmek gerekiyor.

E f e : Bu topraklardaki kültürel bir çöküflten bahsediyoruz bel-
ki ama birey olarak da kendi iç çöküflümüzle de analojik bir
ba¤lant›s› var…

N a z › m: Evet var; flüphesiz öyle olmak zorunda; çünkü insan-
lar›n yüzünde de ben onlar› görüyorum. Bu benim zaten hep
düflündü¤üm bir fley; mesela 6-7 Eylül’de sokakta dolaflan sa-
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¤› solu y›kan kalabal›klar film seti de¤il; o adamlar flu anda
aram›zda esnaf, sanayici, taksici, annemiz, babam›z olarak
hep aram›zdalar. ‹yi fleyleri yapanlar da aram›zdalar tabii ki
ama o doku son derece kuvvetli olarak devam etmektedir.
Daha yak›ndan gösterirsek 80 darbesinin iki taraf› da yani
karanl›k taraf› da, ac› çeken taraf› da çok kuvvetli bir flekilde
hala yafl›yor; ama iflte flimdi art›k darbeden sonra do¤an ku-
fla¤›n 20’li yafllarda oldu¤u zaman onlar için de art›k bu bir
geçmifl yani…

E f e : O zaman flöyle bir fleyden bahsetmek istiyorum; darbe-
ye vard›¤›m›z yerden de bakabiliriz. Hem imparatorlu¤un
çöküflü uluslararas› anlamda bakt›¤›m›z zaman modernitey-
le birlikte oluflan bir fley; modern dünyayla bir uyuflmazl›¤›
var ve geleneksel yap› çözülmeye bafll›yor. O y›k›m hala de-
vam ediyor ama onun kendi içindeki dönüflümü olarak ken-
dini yeniden oluflturmas› da Cumhuriyet ideolojisiyle yeniden
kurulmaya çal›fl›l›yor. Bu da iflte üç tane darbeyle toplumsal
ve siyasal olarak oturtulmaya çal›fl›l›yor. ‹stanbul’a geldi¤i-
miz zaman biz bütün bu trajediyi çok canl› olarak fizik-me-
kanda da okuyabiliyoruz. Sizin serginize bakt›¤›m›z zaman
bununla ilgili bir bak›fl aç›s› da var. ‹stanbul’a indirgersek bu
durumu; ‹stanbul’un bütün bu uzun tarihsel hikaye içinde, si-
yasal söylem içindeki yeri sence nedir? Ve bu serginin bu-
nunla ba¤lant›s› nedir?

N a z › m : Yani iflte Ankara’n›n baflkent olup ‹stanbul ‘u bir ke-
re ikincil konuma itme durumu var. ‹stanbul yine de hala An-
kara’y› eziyor. ‹stanbul sadece Ankara’y› de¤il içinde bulun-
du¤u bütün co¤rafyay› ezen ve çeken kuvvetli bir yer.

E f e : ‹stanbul Ankara’ya alternatif daha protest daha sivil bir
söyleme merkezlik ediyor sanki.

Naz›m: Bence protest de¤il. Bence onun ihtiyac› yok. O aç›-
dan ‹stanbul alçakgönüllü olabilecek bir durumda. Ankara ‹s-
tanbul’a rakip olamaz. ‹dari merkezdir ama rakip olamaz.
Ama emin ol; Ankara baflkent olmaktan ç›ks›n ‹stanbul olsun;
o hiç de sivil olmayan karakteri ‹stanbul hemen kazan›r. Ona
her zaman potansiyeli var. Çok kuvvetli bir merkez… Anka-
ra’y› kötülemek için de¤il ama yani flehir olarak mimari ola-
rak. Mimari olarak da gördü¤ümüz fley her boyutta var. Mi-
marinin bakt›¤› fley yap›, üç boyutlu yap› yani binada flehir
planlamas›nda, flehrin genel görünümünde insanlar›n postü-
rüne ve insanlar›n verdikleri esere kadar asl›nda her fleyde
olan bir fley; yani imparatorluk hala çöküyor dedi¤imde me-
sela kuvvetli figürlerden biri insanlar›n postürünün nas›l oldu-
¤udur. Mesela flunu düflünüyorum:1820 ‘de burada yürüyen
bir adam nas›l bir postürle yürüyordu; 1890’da nas›l yürü-
yordu; bugün nas›l yürüyor. 80 darbesinden sonra insanlar›n
nas›l oldu¤unu hat›rlamaya çal›fl›yorum mesela. Oradaki ruh
hali, oradaki kapan›kl›k, sokaktaki… O iflte tamam› mimari
yap›yla ilgili bir alg›; hem yatay hem de dikey olarak insa-
n›n bütün alg›s›, küçük ayr›nt›dan plana kadar; görsel alg›y-
la ilgili bir flekil. Hatta sadece görsel alg› ile de de¤il dokun-
makla da ilgili bir fley. Bunun tamam›nda iflte o art›k çöküfl
dedi¤imiz; yani çöküfl dedi¤imiz ayaktaki binan›n çökmesi
anlam›nda de¤il; çöküfl, da¤›l›fl ve iflte baflka bir ruh haline
bürünme o hepsinde var ve tabii orada durmamak laz›m. Bu
bir çöküfltür bu bir bitifltir anlam›nda de¤il. O incelemeyi, o
analizi yapt›ktan sonraki ad›m peki nedir; yani insanlar›n yü-
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zündeki ifade dedikleri; mesela ço¤u oradaki ifllerde yapt›¤›-
m›z fley, o konuflma gibi olan fleyler? Kendini o planda, o
kavflakta, o düzlemde bulan insanlar›n içinden neler geçiyor
olabilir ve tabii ben onlar› koydu¤um yere göre onlar›n a¤z›-
na laflar yak›flt›r›yorum veya düflünceler yak›flt›r›yorum. Asla
böyle fleyler düflünmez veya demez belki  ama ben iflte onu
o düzlemde o psikolojik ,sosyolojik tarihsel s›k›nt›n›n içinde
görüp , düflünüp ona göre ona bir kurgu, bir düflünce yak›fl-
t›rmaya çal›fl›yorum ifllerimde.

E f e : Güncel sanat söyledi¤in anlamda bir tespit içeriyor ve bu
tespitleri dedi¤in çizgide alçakgönüllü bir flekilde yapmaya ça-
l›fl›yor. Peki tespitin ötesinde bu gidiflle ilgili nas›l bir iliflkisi var
bu üretimin? Etkileflimsel olarak anlam› nedir güncel sanat›n?

N a z ›m : Yani iflte birincisi bu iflleri yapmak bile kendi konu-
munu güçlendirmek, kendi konumunu ortaya koymakt›r ve
oradan hareket etmektir. ‹nsan›n bofl oturaca¤›na böyle fley-
lerle u¤raflmas› bile bir fley zaten… Birilerinin gelip onun
hakk›nda bir fley söylemeye bafllamas›ndan itibaren bir fley
dönmeye bafll›yor. Bizim sergiyi yaparken en iyi yapt›¤›m›z
fleylerden biri birkaç kere çok sa¤lam toplant›lar yapm›fl ol-
mam›zd›r. Yani oturup konufluyoruz; gerçekten daha fazlas›
de¤il ama onlar zaten iflte fikrin, kiflili¤in dönmeye bafllad›¤›
yerler. Buraya gelip, bak›p da bambaflka insanlar›n bambafl-
ka fleyler söylemesi; yani tan›d›klardan çocuklara hiç tan›ma-
d›¤›m›z insanlardan sanat elefltirmenlerine bir fleyin dönme-
ye bafllamas› anlam›na geliyor. Ama iflte ifllerin iyi olmas›,
sa¤lam olmas› laz›m ki kaynak o çünkü oradan ç›kacak her
fley; ki o dönmeye devam etsin. Bütün mesele orada bitiyor.
‹fllerin iyi, sa¤lam, gerçekten severek yap›lmas› gerekiyor. Bu
asl›nda kilit bir fley. Severek, yak›n hissederek, memnun ola-
rak yap›lm›fl olmas› gerekiyor. Ondan sonra o dönemeye
bafll›yor. O döne döne nereye gider, ne kadar yay›l›r… Sü-
reklilik hem ortak bir fley olmak zorunda, daha kalabal›k bir
fley olmak zorunda. Gerekti¤inde kendi iklimini, atmosferini
oluflturacak kadar kuvvetli olmak zorunda. O tabi hem za-
manla hem de dinamizmle olan bir fley … Yani onu tafl›ya-
cak hem fikirlerin hem eylemlerin olmas› gerekir.  Bunlar ol-
du¤u zaman olur; olmaz diye bir fley yok; ama iflte hep bi-
zim memlekette yeni bafll›yoruz biraz.

E f e : Bunu ben ikinize birden soray›m son soru gibi. Mesela
konuflurken bu sanatsal söylem genelde merkez d›fl› bir fle-
ye konumlan›yor. Merkezi reddeden bir yeni merkez aray›-
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fl› ya da merkezsizli¤i arayan bir bak›fl aç›s› var. Ama me-
sela merkez –çevre iliflkisi aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman ya
da iktidar›n yaratt›¤› merkez, sermayenin yaratt›¤› merkez,
kültürün yaratt›¤› merkezler var. Birde o merkezin da¤›lma-
s› var. Mesela Onur,  senin foto¤raflar›nda da bunu görüyo-
ruz. Bir tek kentin merkezine odaklanan bir fley de¤il de çev-
resinde de dolaflan bir fley mesela. Ya da senin söyleminde
de benzer bir fley var Naz›m. Ama mesela bu sergi kentin
çok merkezi bir alan›nda duruyor. Bütün kente ve kentin
çevresine de ulaflabilecek bir dolafl›ma girebilir mi bu sergi
ve nas›l girebilir?

O n u r : Bunun için bu sergiyi internet üzerinde kal›c› hale ge-
tirmek iste¤imiz var. Bu gerekiyor çünkü en bafltan beri bir
çok kere söyledi¤im gibi ifller ayn› zamanda bir arfliv niteli¤i
tafl›yor. Bu yüzden süresiz olarak ulafl›l›r olmal›. 

E f e : Bu bahsetti¤im paradoksal durumu aflmaya yeter mi?

O n u r : Paradoks aflmas› mümkün olmayan bir durumu anla-
t›yor zaten. Yani, hay›r yetmez. Ama yay›nda bir sergi, flu
anda sergi sonras› ilk ad›m gibi görünüyor. Sergideki her ifl
kendi bafl›na ç›kaca¤› yolculukla yeni olaylara neden olacak-
t›r zaten. Öyle umuyorum.

E f e : Bu nas›l dolafl›ma sokulabilir peki ?

N a z › m : Yani o yerle ilgili; yani tamam semt olarak Gala-
tasaray onayland› ama sergi mekan› olarak galeriler içeri-
sinde düflündü¤ün zaman ‹stanbul galerilerin tamam›n› mer-
kez-çevre iliflkisi içerisinde düflündü¤ün zaman Karfl› Sanat
Ç al›flmalar› çevredir. Yani çevre de demeyelim flimdi o
merkez-çevre kavramlaflt›rmas› da kendine göre sorunlu.
Merkezi s›k›c› olarak tan›ml›yor. O zaman anlayabiliyorum
biraz; çünkü o zaman biraz ‹stiklal Caddesinin merkezi ko-
numu da ortaya ç›k›yor; çünkü art›k ‹stiklal Caddesi bizim
için o kadar da heyecanl› de¤il; ama bu demek de¤il ki bu-
radan yani Taksim’den Tünel’e gidene kadar hiç ilginç bir
fley olmuyor; oluyor. Buray› karakterize eden belli bir s›k›-
c›l›k var. fiimdi ‹stanbul’u galeri ortam›nda düflündü¤ün za-
man da; ki biz ‹stanbul’da yafl›yoruz; herhalde buradan bir
fley seçece¤iz; mesela en merkezde olan galeriler hani es-
ki anlay›fl› ve eski s›k›c› birtak›m kültür-sanat formlar›n› de-
vam ettirenler olarak düflünülürse; ayr›ca bir de daha ticari
daha parasal  giden yerler olarak düflünülürse; hani saf›na
göre hesap yapanlar falan; “Karfl›” onlar›n da kenar›nda
duran, baya d›fl›nda duran bir galeri. O aç›dan yanl›fl bir
tercih de¤il bence.

E f e : Ben flu aç›dan söylüyorum; ‹stanbul Bianeli gelmek üze-
re. Genelde bu tart›flmay› yap›yoruz: Bianeldeki sergi alanla-
r›n›n seçimi her seferinde daha iyiye do¤ru gitti. ‹stanbul’un
merkezindeki dar bir sanatsal etkinlik ya da turistik bir sa-
natsal etkinlikten ç›k›p kentin alternatif alanlar›na yay›lmaya
çal›fl›l›yor. 

Onur: Bu döneme ait bir kayg›. ‹nsanlara ulaflma biçimi as-
l›nda kendi içinde ba¤›ms›z olarak bir söz tafl›yor. Yap›lan
bir iflin sokakta, galeride, ya da bir komite taraf›ndan belir-
lenmifl noktalarda insanlara sunuluyor olmas› ayr› ayr› mesaj-
lar› iflin yan›na ekliyor. Bundan kaç›fl yok. Bianeller asl›nda

sanat ve iktidar›n en s›k› iliflki içerisinde oldu¤u oluflumlardan
bir tanesi. Belediyeler, bakanl›klar baz› markalar ile birlikte
hayata geçen büyük projeler. Bu güç odaklar› ile birlikte ha-
yata geçtikleri için ister istemez bir tan›t›m ifllevi de tafl›yor-
lar. Sanat› hayat›n içerisine tafl›yaca¤›z, s›n›rlar›n›n d›fl›na
yerlefltirece¤iz gibi tamamen masumane bir niyetten ibaret
de¤iller.  Bir prestij ve süreklilik meselesi oluflturuyorlar. Bu
anlamda bianellerin, sanat için galerilerin karfl›s›nda do¤ru
altenatifi üreten organizasyonlar olup olmad›¤› çok tart›fl›l›r.
Temelde önemli olan flu ya da bu flekilde yapt›¤›n ifli stüdyon-
dan, atelyenden d›flar› ç›karabilmek. Her kanal art›lar› ve ek-
sileriyle var.

N a z › m : Ama iflte mesela genel detay; geneli çevirmek anla-
m›nda; bütün ekiple çok yak›n çal›fl›yorum. Genelin mekanla-
r›na bak›nca da evet bu konuda çok ciddi bir çaba var ve
onlar›n arkas›nda çok büyük bir tecrübe de var. Onlar da bu-
na çok kafa yoruyorlar. Tabii ki baflka bir yaklafl›m var yani;
bizim o kadar da de¤il ; yani bu bizim ilk sergimiz. Yine de
merkeziyet aç›s›ndan düflünürsem; IMÇ, Antrepo, AKM; ta-
mam Santral biraz d›flar›da; IMÇ normal bir sanat mekan›-
d›r; o yüzden iyi bir seçim mimari aç›dan; Antrepo bence her
zaman güzel ama merkezi olmad›¤›n› kimse söyleyemez. Ya-
ni yeni fleyler, d›flar›daki fleyler daha evvel sanat konusunda
herhangi bir tecrübe yaflamam›fl yerler tabii ki süper; ama bu
demek de¤il ki eskiden sanat›n yap›ld›¤› yerlerde devam
edemez. Çünkü buralar› hep öyle olacak; hep böyle devam
edecek gibi geliyor bana. O mesela baflka bir analizi hak
eden bir durum. Yani ‹stanbul’un Avrupa yakas›n›n veya iflte
diyelim Beyo¤lu yakas›n›n Galata taraf›n›n tarihi durumu es-
kiden beri kendine özgü bir nitelik tafl›m›flt›r; o yüzden bura-
s› beni rahatlat›yor…

Efe Korkut Kurt
efekurt@alumni.bilkent.edu.tr 
exfxe@hotmail.com

Onur Aynagöz 
aynagozonur@gmail.com

Nazim D ikbafl 
bedrifil@yahoo.com

Bu sergi Karfl› Sanat Çal›flmalar›’nda
7 - 31 Mart 2007 tarihleri aras›nda gerçekleflmifltir.

Efe SERGI  5/11/07  10:49 AM  Page 8


