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Dali'nin cesetleri, işçinin biletleri 
Dali sergisinin tozu dumana katması üzerine biz de geçen sayıda George Orwell'e 
başvurmuş, Dali'nin nasıl bir şahsiyet olduğunu bizzat kendi otobiyografisi üzerinden 
anlamaya çalışmıştık. Peki o şahsiyet bizim için neyi temsil ediyor, büyük burjuvazimiz 
bu sergiden nasıl bir sembolik ve reel sermaye umuyor? Biraz kafayı çalıştıralım ... 

N 
e kadar doğrudur bilinmez, Sa
kıp Sabancı Müzesi'nde başlayan 
Salvador Dali sergisini bir buçuk 

günde 4 bin 200 "sanatsever" gezmiş. 
Gazetenin haberine göre bu rekormuş. 
Gazetedeki haberin fotoğrafında "sanat
sever" bir kuyruk görüyoruz, ama yine 
de bu haberde verilen "sanatsever" sayı
sına kuşkuyla yaklaşma=ın nedeni, bu 
tür haberlerin tam da "önünde kuyruk 

. oluşsun" diye yapılan sergiler için mani
pülasyon aracı olınası ve halkla ilişkiler 
niteliği taşıması. Yukarıda bahsettiğimiz 

haber, 22 Eylül Pazartesi günü İstan
bul' da ücretsiz dağıtılan gazetelerden bi
rinde çıkırıışh. Google' da küçük bir araş
hrma yapıyoruz. 19 Eylül Cuma yani yu
karıdaki haberden üç gün önceki Milli
yet gazetesinin kültür sanat sayfasında 
bir başlık: "Dali' den rekor beklentisi." 
Sergiyi hazırlayanlar, basın toplanhsında 

serginin muhteviyalına ilişkin bilgileri 
verdikten hemen sonra "serginin Picasso 
sergisinin ziyaretçi rakamlarını geçeceği
ni ve rekor kıracağını düşündüklerini" 
de sözlerine ekleyerek yönlendirmelerini 
yapmışlar. 

NTVMSNBC internet haber portalın
dan devam edelim: "Dün akşam, 'İstan
bul' da Bir Sürrealist: Salvador Dali' ser
gisiyle ilgili basın toplanhsına gösterilen 
ilgi gerçekten de eşine az rastlanır bir il
giydi. 18 gazete, 18 televizyon kanalı, 4 
haber ajansı, 24 dergi, 4 haber portalı, 
Türkiye' de temsilciliği bulunan yabancı 
basın kuruluşlarından 6 temsilci, I radyo 
ve yurtdışından da Le Monde, El Pais, 
The Times gibi gazetelerden 10 kişi basın 
toplanhsını izledi. Toplamda 75 yayın ve 
149 basın mensubu vardı." 

Müze müdiresi, basın toplantısına 

gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak, 

"Picasso' da bu kadar basın ilgisi yoktu, 
sanırım Dali sergisiyle büyük bir rekor 
kırılacak" demiş. Serginin maliyetiyle il
gili sorulara net bir yanıt vermekten ka
çınan müze müdiresi, sadece serginin 
çok miliyetli ve masraflı olduğımdan 
bahsehniş. Serginin maliyet, masraf, pa
ra kısmına yazının sonunda tekrar döne
ceğiz. Gördüğümüz tüm haberlerdeki 
ana yönlendirme bu serginin çok gezile
ceği! Baştan sona bir yönlendirme ve 
halkla ilişkiler faaliyeti şeklindeki haber
leri, en son cumhurbaşkanı ve eşinin de 
sergi açılışına geldiğini gösteren haberler 
taçlandırıyor. Böylece, toplumdaki tüm 
kesimlerin, ilericisinden muhafazakarı
na, bu sergiyi gezmesi için fotoğı'aftaki 
son halka da tamamlanmış oluyor. Bu 
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yanıyla devletin ve ulusun ne kadar ileri
de olduğımu gösteren anlayışın temsili 
aynı zamanda. 

Ceset olarak sanat eseri 
Şu ana kadar sergiyle ilgili gazete ve in
ternet üzerindeki haberlerden bahsettik. 
Türkiye' deki gazete okuma alışkanlığı 
ve gazete tirajları düşünüldüğünde, re
kor beklentili bir sergiyi destekleyecek 
yeterli kitle iletişiminin sağlandığı söyle
nemez. İstanbul' da yaşayanlar bilir, E5 
karayolu üzerindeki üstgeçitler, Büyük
şehir Belediyesi tarafından propaganda 
amaçlı duyurularda kullanılır . Önünden 
günde birılerce aracın geçtiği bu açık alan 
reklam yerleri hiçbir şekilde özel şirket
lere verilmez. Zaten doğrusu da budur. 
Çünkü trafik yönetmeliğince bu yerlere 
reklam verilmesi, araç güvenliği açısın
dan sakıncalıdır. Buna rağmen belediye
nin, hükümetin propaganda amaçlı du- . 
yurularında ve kültür organizasyonları
nın duyurularında bir istisna uygulanır. 
İstanbUl' daki, Formula1 dahil, tüm diğer 
büyük gösterilerin reklamlarına sponsor 
adlarıyla birlikte burada rastlarsınız. O 
istikamette yolculuk yapıyorsanız, bura
daki duyuruları kaçırma şansınız hemen 
hemen hiç yoktur. Belediye tüm bu im-
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:;;;: de zihin açıa olacak birkaç noktaya 
ıeğinmekte fayda var. I920'ler Paris'i her 
~ı1amda modem sanatm dokunulmaz 
şeytani deha"lan için bir beşik görevi 

=ürmüştür ve aynı zamanda bu Paris, de
kadansın doruğa çıktığı, bohemliğin son 
~emlerini yaşadığı, aristokrasinin göste
eşli ziyanlıklara ve lükse doyrnadığı, ser
oaye birikiminin, zenginliğin ve tüketi
Din vahşice arttığı bir zaman aralığına 
işaret eder. Dali (Picasso da) işte tam bu 
caman aralığında çıkışını yapmıştır. Da
o°nin resimlerinde sıkça görülen kafatas-

, bir arzu nesnesi olarak çizilmiş ceset
c:, şiddete maruz ka1nuş, deforme ol
GllŞ ve uzarnış bedenler bu aristokrasi
o ilgi odağı olmuştur. Aristokrasi/bur

pntzi ile bu tür şiddet yüklü sapkın1ık1a
sergilenmesinden zevk alına durumu 

LoSında irdelenmeyi hak eden bir bağ-
ıtı olduğu aşikar. Bu bağlantı belki ka
~min vahşiliği ile kötülük (sömürü 
? ezme zevki gibi) arasındaki bağdan 
~oa sömürenin sömürüsünden, uygula
~gı şiddetten kendine itiraf edemediği 
.,.ki ancak bu şekilde ifade edebiliyor 
lmasından kaynaklanıyor olabilir. Ne 
°:usa olsun Dali'nin resimleri ve Dali, 
·stokrasi/burjuvaziyi şoka uğratama

c.anı.n yanında, aslında tam da istenildi
~ gibi özgün, nadir ve "tehlikeli" bir eğ

celik olarak alımlanrnıştır. 

Günümüzde ise bir başka Dali'nin, 
~...mien Hirst'ün yapıtlarını düşündüğü-
~de, parçalama, vahşilik, gösterişli 

:<5 ve ölüm (kuru kafa) gibi temalarla 
dilden karşılaşıyoruz. Manidar olan, 

yanın son yirmi-otuz yıllık dönemi
de kapitalizmin yarattığı eşitsiz zen
"lderin, devasa alışveriş merkezleri
tüketimin gemi azıya aldığı, dokuz 
ü olsa parasını bitiremeyecek olan 

~O'ların servetlerini saçmalan için sah
-men nadir lüks objelerin, gösterişli 

celerin ve aynı zamanda hafsalaya 
~ayan yoksulluğun çağı olması. A v
-;cı'nın 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl ba
=sında yaşadığı ütopya dönemi 1929 

:yle sonlandı ve arkasından faşizm ve 
:i Dünya Savaşı geldi. Bizimki ise 

_ kriziyle sonlanmak üzere. 
Uaha da garip olan, mazbut Türkiye 
:.ıvazisinin Dali ile kendine övünecek 
~ne bulduğunu düşünmesi! İçeriğe 
~dar yabancı1aşılması hem sanatm 
-,~dar kaygan bir zemin olduğunu 

e Dali'nin oynadığı sahte şok oyu
ne kadar geçersiz olduğunu bir 

::aha gösteriyor. İnsanın içinden "Pa
: 2 Hülya hanım, onlar inci değil, 

demek geliyor. 
_8'nin sanatsal değeri gibi sanatm 
== özerk" konusu olabilecek alanla

-- -" fazla girmeyetim. Sadece Mark
_!all sanat tarihçisi Nicos Hadjini

.:::·:-,un bir görüşünü hatırlatmakla 
p"z-F":::ı: Sanatı "büyük sanat" yapıtla

?:.amı sayan belli bir anlayıştan 
~an tüm zihinsel çağrışımları 

.:ian atmamızda fayda var. Ve 
r-=-";co bir sanat yapıtı kim tarafın

:= ::-.a.-ı~ nedenlerle "güzel" sayıl
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Sanalın tehlikesiz suları 
Müze müdiresinin söylediği gibi, Dali 
sergisi taşınına, sigorta ve diğer çalışma
larla çok büyük, çok masraflı bir sergi ... 
Türk burjuvazisi hem İstanbul'un marka 
değerine katkıda bulunmarun, hem de 
Türkiye'ye böyle bir sergiyi getirerek ta
nıtım gibi "ulvı" bir amacı gerçekleştir
menin mutluluğu içerisinde hiçbir mas
raftan kaçınınadıklarını "görgü" kural
ları çerçevesinde basın toplantısında 
söylemeye çalışıyor. (Sanat, kültür, ha
yır gibi işlerde paradan bahsetmek as
lında çok büyük bir görgüsüzlük değil 
mi?) Ama tam da bu masraf meselesi 
üzerinden serginin neden bu kadar poh
pohlandığını anlayabiliriz. Picasso ser
gisi de o güne kadar yapılmış en büyük 
bütçeli sergi idi. Fakat o sergide kesilen 
biletler üzerinden elde edilen satış gelir
leriyle Sabana Müzesi masraflarını kar
şıladığı gibi, müzenin kasasına ekstra 
para ka1nuştır. (Bu bilgiyi güvenilir kay
naklardan teyit ettik.) Müze müdiresi
nin "Dali sergisi ·rekor kıracak" çığırt

kanlığırun arkasında, serginin masrafla
rını, bu tür etkinlikleri mutlaka izlemesi 
gerektiği yarulsamasına kapılan "şehir 

proletaryası"na bilet keserek çıkartmak
tan başka amaç yatmıyor. 

Güncelolanın bu tür gösterisel ser
gilerle örtbas edilmesi ve bu örtbas işle
mi sırasında Türkiye burjuvazisinin 
kendi adına biraz daha simgesel ve 
maddi değer katması söz konusu sergi
nin asıl anlam ve amacını oluşturmakta
dır . Bu gösteride izleyiciyelşehir prole
taryasına biçilen görev bilet alarak ser
giyi gezmek ve burjuvazinin kültürel 
alanda yürüttüğü sınıf mücadelesinin 
bir aracı olan mekanizma da müteşekkir 
bir çark işlevi görmektir. Bu gösterilerin 
gördüğü sanal ilgiyi yaratan dürtü 
Dünya Kupası ya da rekor bir bütçeyle 
çekilen bir Hollywood yapımının gör
düğü ilgiyi yaratan dürtüyle aynıdır: 

Büyük bir gösterinin parçası olma dür
tüsü. Yaratılan sanal ve ütopik dünya
nın bir parçası olmak dürtüsü. İşte bur
juvazi kurguladığı o dünyanın kapısı
nın önünde bilet kesmektedir. Sanat bü
tün bu gösteride sanki ana rolü oynuyor 
gibidir, fakat ortada sanattan bahsedile
bilecek herhangi bir nüve bulunma
maktadır. Sanatın bu sanal sunumunda 
yaşama, topluma dair zenginleştirici bir 
anlam bulmak da mümkün değildir. 

Türkiye burjuvazisi, ulusalcı ya da mu
hafazakar olsun, kültürelolarak her za
man tutucu ve kapalı olagelmiştir. Tari
hin raflarındaki tozlu, ehllleşmiş, zarar
sız cesetlere duyduğu ilginin ve '60'lar 
sonrası gelişen, güncelolana dokunan 
sanatsal tavırları ısrarla görmezden gel
mesinin altmdaki bir başka neden de 
budur. Daha da can alıcı olan, bu tavrı
nın sanat akademileri ve sanat entelijen
siyası tarafından desteklenmiş ve hala 
destekleniyor olmasıdır . Marcel Broodt
haers ve Hans Haacke gibi müze ve ga
lerilerin ideolojik işlevlerini sorunsal
laştıran sanatçıları sanat tarihi kitapla
rından bilen, ama bir türlü güncel du-
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yarı sağır entelijensiya, sanatı hep nos
taljik bir aurayla süslü, şimdiki zamana 
değil, kayıp bir geçmişe seslenen sihirli 
bir obje olarak görmekte diretir ve onu 
tehlikesizliğin uslu sularına mahkUm 
eder. Böylece sanatın şimdiki zamana 
dokunabilecek, kapalı kapıları açabile
cek, hayatı dönüştürebilecek potansi
yelleri sinsice bastırılır ve yok sayılır . 

Kültür ve sanat üzerindeki sınıf mü
cadelesi sadece ve sadece sponsorluk 
sisteminin açmazlarını veya kültürel 
üretim araçları üzerindeki hakimiyeti 
deşifre etmekle kendini sınırlamamalı
dır . Bütün bu maddi tablonun arkasında 
sanatın biçimi üzerinde kurulan hem si
yasal hem de sanatsal bir mücadele var
dır. Burada biçiınle kastırnızdan hem sa
natm -kurumlar, bankalar, sponsorluk 
sistemi gibi- üretim ve alımlanma şartla
rı hem de sanata yaşamsallık katabilecek 
güçleri etkinleştiren ya da bastıran sa
natsal biçimler anlaşılmalıdır. Bu nokta
da belli bir sanatsal biçimin belli bir siya
sete denk geldiği akıldan çıkarılmamalı
dır. Yani Dali sergisinin sinsiliği, şimdi

ki zamanı örtbas etmesi ve halkla ilişki
ler etkinliği olması bir yana, belli bir sa
nat anlayışının propagandasından ibaret 
olmasındadır . 

Burak Delier - Kamil Şenol 

' Bu yazının kısa bir versiyonu işçi Mücadelesi 
dergisinde yayınlanmışhr. 
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