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Vicdanen, Tersten:
Erinç Seymen'in Çileci Sanat›1
Cüneyt Çak›rlar

Konuflmay› ö¤renmek gibi, gereçlerini
ö¤reneceksin önce. Sadece ç›¤l›k yetmez, nedenlerine
inmek, planlamak gerekiyor. Sanat› sabotaj gibi görüyorum,
iyi planlamazsan, solu¤u karakolda al›rs›n.
Erinç Seymen2
BU ÇALIfiMA Erinç Seymen'in eserlerinden oluflan bir seçkiyi derinle-

mesine incelemeyi hedefliyor. Seymen'in sanat prati¤inin sadece ça¤dafl sanat›n küreselleflen de¤erlerinin analizini de¤il, ayn› zamanda queer kuram›n›n ve siyasetinin uluslararas› seyahatinin beraberinde getirdi¤i, bilgi üretimine içkin jeopolitik gerginlikleri de kapsayan bir
elefltirel sahada hareket etmeyi mümkün k›ld›¤›n› düflünüyorum. Dolay›s›yla, bu yaz›n›n temel amac›, Seymen'in sanat›ndaki haz, cinsellik
ve tecessüm (embodiment) söyleminin estetik dinami¤ini ele almak ve
sanatç›n›n eserlerinin, ça¤dafl Türkiye ba¤lam›nda militarizm, milli1. Bu yaz› ‹ngilizce orijinalinden Türkçeye tercüme edildi. Bkz. Cüneyt Çak›rlar, "Erinç Seymen's Queer Art: Troubled Objects of Masculinity and Nationalism", Understanding Media and Culture in Turkey: Structures, Spaces, Voices,
Christian Christensen ve Miyase Christensen (haz.), Londra ve New York: Routledge, 2012. Bu makale, UCL'de doktora sonras› çal›flmalar›m s›ras›nda Andrew W.
Mellon Postdoctoral Research Programme sponsorlu¤unda sürdürdü¤üm "Translations/Transpositions: Intergeneric Translations" bafll›kl› projenin ürünlerinden
biriydi. Bu araflt›rmay› mümkün k›lan Prof. Dr. Michael Worton'a ve kadim dostum Erinç Seymen'e teflekkür ederim. Görseller konusundaki yard›mlar› için galerist'e ve RAMPA'ya, bu süreçte sanatç›n›n eserleri üzerine kaleme ald›¤›m ilk k›sa
denemeyi Nowiswere isimli ça¤dafl sanat dergisinde yay›mlayan Fatofl Üstek ve
Veronika Hauer'e, titiz okumalar› ve önerileri için Serkan Delice, Sibel Yard›mc›
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yetçilik, heteronormativite ve erkekli¤e dair hâkim söylemlerin birbirleriyle kesiflti¤i hegemonik alanlar üzerine üretti¤i elefltirel söylemi
tart›flmaya açmak olacak. Queer kuram›n›n ve siyasetinin, ortaya ç›kt›¤› Bat›l› ba¤lam›n söylemsel etkilerini sorunsallaflt›rmaks›z›n, baflka
yerel ba¤lamlara uygulan›fl›n›n veya uyarlan›fl›n›n olas› zorluklar›n› ve
risklerini her zaman hat›rlamak gerekiyor. Bununla birlikte, kültürel
kuram›n araçsallaflt›rd›¤› (veya "uyguland›¤›") nesnenin de aktif bir iliflkilenme potansiyeline sahip olabilece¤i ve kuramsal prati¤in içerdi¤i
kavramsal ve metodolojik varsay›mlar› sars›p dönüfltürebilece¤ini unutmamal›y›z. Dolay›s›yla, Seymen'in sanat›na iliflkin olan bu kapsaml›
okuma, "queer estetik" mefhumunu sadece, yerel politik ba¤lam üzerine radikal bir elefltiriyi içeren ve üretildi¤i topraklar›n bir alegorisi olarak de¤erlendirilecek bir sanat prati¤ine uyarlama kayg›s› tafl›m›yor.
Queer söylemini, kültürel kuram›n ve küreselleflen ça¤dafl sanat pazar›n›n jeopoliti¤ine de at›fta bulunma potansiyeline sahip, kendi uluslararas› dolafl›m›n›n fark›nda, kuramsal/metodolojik bir nesne olarak ifllev görebilen, maruz kald›¤› elefltirel bilgi üretim odaklar›n› da dönüfltürme potansiyeline sahip bir sanat prati¤iyle buluflturuyor.
Seymen'in ‹ttifak (2009) isimli çal›flmas›, siyah bir flaman›n üzerine ifllenmifl, birbirlerine dildoya benzer bir nesneyle kenetlenmifl iki
bedeni resmediyor. ‹lk bak›flta, bayrak üzerine ifllenmifl bu iki figürün
yüzlerindeki mu¤lak ifadeyi haz ya da bir tür kendinden geçifl üzerinden okuyabiliyorsak da, bu karfl›laflman›n aflk dolu bir birleflmeden
ibaret oldu¤u, dolay›s›yla bir figürün elinin di¤er figürün aya¤›yla buluflmas›n›n da bu birleflmeyi pekifltiren bir dokunuflu tasvir etti¤i söylenebilir. Eserin bafll›¤›n›n (ittifak) sadece bedensel bir birli¤e at›fta
bulunmad›¤› aç›kt›r. Eser, resmetti¤i figürlerin ifllendi¤i ortam›, yani
bayra¤›, militarist milliyetçili¤in bir simgesi olarak sunuyor izleyiciye. Ayn›l›¤›n, simetrinin, ikili z›tl›k hiyerarflisi d›fl›nda kalan bir karfl›l›kl›l›¤›n, homoerotizmin ve ima edilen penetrasyonun stratejik kullave Özlem Güçlü'ye müteflekkirim. Bu çal›flmaya dair düflüncelerimi ilk olarak 200910 ve 2010-11 akademik y›llar›nda Bo¤aziçi Üniversitesi ve ‹stanbul Bilgi Üniversitesi'nde verdi¤im "queer estetik" konulu derslerde paylaflma f›rsat› bulmufltum.
Bu seminerlere olan tutkulu kat›l›mlar›ndan dolay› tüm ö¤rencilerime de teflekkürü borç bilirim.
2. P›nar Ö¤ünç, "Zaten had›m edilmifl bir kufla¤›n çocuklar›y›z: Erinç Seymen'le Söylefli", Radikal, 7 Nisan 2009 (www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=cts
&haberno=6604, son eriflim 30 Ocak 2012).
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n›m› ve bunun eserin ortam›yla oluflturdu¤u ikircikli iliflki, bayra¤›n
anlam›n›, "gündelik hayat içerisinde rahatlat›c› ve güvence veren normalli¤ini, iflaretlenmemiflli¤i üzerinden kazand›¤› hegemonyay›, görünmezli¤iyle gündeli¤e gömülü olma halini"3 tersyüz ediyor. Sanatç›
da, ‹ttifak'taki imgenin müphemli¤inin alt›n› çizmekte:
Bayraktaki imgeyi iki biçimde, hem bir cinsel edim hem de bir iflkence
sahnesi biçiminde okumak mümkün asl›nda. En kat› mahkûmiyet ve yoksunluklarla cezaland›r›lm›fl kifliler dahi gözden kaçan iflbirlikleri kurabilir,
kuytu köflelerde haz üretebilir ve bu hazz› kamufle edebilir. Ama mesela
ebeveynlerinin gözünde de¤er kazanmak üzere kardefllerin birbirilerinin
polisli¤ini yapmas› gibi, itaat edenler aras›nda da itaat ettirenlerin otoritesini güçlendirerek hiyerarflide biraz daha yüksek bir basama¤a ç›kmaya çal›flanlar da bulunur. "Ben sadece emirleri uyguluyorum" bahanesinin arkas›na
gizlenerek hem patronunun övgüsünü kazanan hem de bir baflkas› üzerinde
fliddet uygulama f›rsat›n› elde eden birinin konumu da çift de¤erlidir örne¤in.4

Dolay›s›yla bu figürleri hem bayra¤›n edimsel ideolojisine hizmet
eden mazoflist köleler olarak hem de üzerine ifllendikleri, hegemonik
militarist erilli¤in banal bir simgesi olan bayra¤a tezat teflkil edecek
bir haz al›flverifli içerisindeki iki âfl›k olarak okuyabiliriz. Sanatç›, kendisiyle yapt›¤›m söyleflide, flunlar› söylüyor:
‹ttifak'›n militarizme, ataerkiye ve/ya homofobiye yönelik elefltirel bir
yap›t oldu¤u izlenimine itirazda bulunmad›¤›m gibi, bu tür bir izlenim/esinlenmeden haz duyaca¤›m› belirtmeliyim. Bununla beraber, yap›t›m›n olumsal bir okumas›n›n mümkün oldu¤unu vurgulamal›y›m. ‹ttifak'taki iki bedenin (ya da dilerseniz iki tutsa¤›n, iki iflkence ma¤durunun, iki sevdal›n›n, iki
deneycinin) pekâlâ da erillikten kurtulmufl, hetero- ya da homo-normatif olmayan bir penetrasyon gerçeklefltirdikleri öne sürülebilir. Çift tarafl› dildo,
ikiye katlanm›fl fallik kuvvet olmak zorunda de¤ildir. E¤er bu nesne fallokratik zihniyetten mustarip maflist bir erkek taraf›ndan, iki kad›n›/erke¤i ya
da iki deli¤i birden hareminde zaptetmek için kullanaca¤› yeni ceza oyunca¤› olarak alg›lan›yorsa, gelin o maflisti hayal k›r›kl›¤›na u¤ratal›m: Senin
muhteflem fallusuna ihtiyaç kal›p kalmad›¤›ndan flüphe etmelisin! Sen iktidar›n›n z›t istikametlerde yay›l›p pekiflti¤ini düflünürken, bilakis, belki de o
iki delik iktidar›n› yutup hazmederek eritmektedir. Freud'u öldürelim, ama
hakk›n› da verelim: Evet, iktidar›n›n penisinde cisimleflti¤ine inanan her er3. Michael Billig, Banal Nationalism, Londra: Sage, 1996, s. 6.
4. Erman Ata Uncu, "Otoritenin tüm 'ikna odalar›' bu sergide: Erinç Seymen'le
Söylefli", Radikal, 10 Haziran 2009.
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kek bir delikten korkmal›d›r, zira o delik iktidar›n›n kaybolup gidece¤i bir
vakuma dönüflebilir. Ve son olarak: "kurbanlar", beklenmedik yöntemlerle
zafer kazanabilirler.5

Bir ça¤dafl sanat eserini üretildi¤i co¤rafyaya indirgeyerek ulusal
bir gönderge dahilinde yerellefltirmek, onu Türkiye'deki sosyopolitik
dinamikler içerisinde bir yerde konumland›rmak, kuflkusuz, queer estetik mefhumunun Bat›-d›fl› ba¤lamlara seyahati ve uyarlan›fl› meselelerini tart›flabilece¤imiz elefltirel analitik imkânlar sunabilir bize. Ancak, böyle bir yerellefltirici elefltirel pratik –yani nesnesinin küresel/
uluslararas› dolafl›m›n› görmezden gelen, sanatç›y› ve eserini yerelinde iflaretleyen ve sadece ulusal yerel ba¤lam üzerinden söylemselleflebilen bir pratik– birçok riski de beraberinde tafl›yor. Yerellefltirici bir
prati¤i söz konusu küresel seyahat sürecinde karfl›l›kl›l›ktan yoksun
b›rakmak, toplumsal cinsiyet ve cinselli¤in Bat›-d›fl› rejimlerine iliflkin tart›flmay› s›n›rland›racakt›r. Küresel karfl›l›kl›l›¤› görmezden gelmek, cinselli¤i küresel-liberal politik söylemler arac›l›¤›yla ›rkç›l›¤›n
ve ‹slamofobinin yeni arac› ya da "demokrasinin yeni maflas›" olarak
tayin eden bir "gay emperyalizm"6 ya da "emperyalizm olarak feminizm (feminism-as-imperialism)"7 sorunsal›n› beraberinde getirebilir.
Dolay›s›yla, Türkiye'de dolafl›ma giren herhangi bir LGBT kaynakl›
kültürel üretimin sadece, vahim bir homofobik bask›n›n monolitik
olarak yerellefltirilmifl gerçekli¤ine ayna tuttu¤unu; bu üretimin sadece, LGBT özneleri özgürlefltiren bir politik söylemi içerebilece¤ini ve
dolay›s›yla böylesi bir "Türkiyeli" ürünün sadece, demokrasinin, militarizmin, modernitenin ve ‹slam'›n gösterenlerinin k›yas›ya çarp›flt›¤›
5. Sanatç›n›n yay›mlanmam›fl beyanat›d›r. 2009-10 akademik döneminde, Bo¤aziçi Üniversitesi ve ‹stanbul Bilgi Üniversitesi'nde verdi¤im queer kuram ve estetik konulu derslerde, Seymen'in eserleri de tart›fl›lm›flt›. Yukar›daki cümleler, davetim üzerine sanatç›n›n ö¤rencilerime hitaben kaleme ald›¤› cümlelerdir. Sanatç›ya bu derslere olan cömert kat›l›m› ve deste¤i için teflekkür ederim.
6. Jin Haritaworn, Tamsila Tauqir ve Esra Erdem, "Gay Imperialism: Gender
and Sexuality Discourse in the 'War on Terror'", Out of Place: Interrogating Silences in Queerness/Raciality, Adi Kunstman ve Esperenza Miyake (haz.), York:
Raw Nerve Books, 2009, s. 71-95. Daha kapsaml› bir ›rkç›l›k okumas› için bkz. Sara Ahmed, "Problematic Proximities: Or Why Critiques of Gay Imperialism Matter", Feminist Legal Studies 19, 2011, s. 119-32.
7. Deniz Kandiyoti, "Gender in Afghanistan: Pragmatic Activism", Open Democracy, 2 Kas›m 2009 (www.opendemocracy.net/deniz-kandiyoti/gender-inafghanistan-pragmatic-activism, son eriflim 27 Ocak 2012).
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dramatik bir co¤rafi ba¤lama "ses verdi¤ini" (ve ona dair bir alegori
sundu¤unu) varsayan bir tart›flma icra etmekten uzak duraca¤›m. Seymen'in sanat›ndaki elefltirel prati¤in, ma¤duriyetin dram› ve özgürlü¤ün mutlak hakikati üzerinden infla edilmifl bir kimlik siyasetine indirgenemeyece¤ini düflünüyorum.
Yukar›da da bahsetti¤im üzere, sanat elefltirisinde yerelci vurgunun ideolojik inflas›, özellikle ulusal referans›n elefltirel prati¤i s›n›rlay›p bo¤du¤u ve daha da önemlisi olas› disiplinleraras› ve kültürleraras› elefltiri imkânlar›n› t›kad›¤› anlarda afl›lmas› zor bir problem haline
gelebiliyor. Seymen'in eserlerinin hat›r› say›l›r bir bölümü alegorik
nesneler kullan›yor, milliyetçili¤in cinsiyetli ikonografilerini yeniden
üretip iffla ederek ve onlar› çeflitli temsil müdahaleleriyle tuhaflaflt›rarak tersyüz ediyor. Ancak, buradaki temel amac›m, bu sanat prati¤ini
kuramsal ve metodolojik bir nesne olarak ele almak olacak. Böylece,
Seymen'in eserlerinin, Türkiye'nin kültürel belle¤ini queer bir baflkal›kla nas›l sarst›¤›n› (ve buna mukabil queer'in baflkal›k alg›s›n›
Türk'ün kültürel belle¤iyle nas›l sarst›¤›n›) tart›flmaya açm›fl, dahas›,
yerel-küresel ayr›m›n› sorunsallaflt›rm›fl olabilece¤iz.
Seymen'in sanat›n›n, Erden Kosova'n›n Türkiye'de yeni nesil ça¤dafl sanatç›lar›n darbe sonras› politikleflen pratiklerini ele al›rken irdeledi¤i karfl›-edimsel momentuma önemli bir örnek teflkil etti¤i de söylenebilir: "Evrensellik vurgulu uluslar-aras›c›l›¤›n, yerel ba¤lam› ulus
temsiline indirgeyen ya da o ba¤lam› aflma iddias› tafl›yan 'buradan'l›k
kullan›m›nda bir tür taflral›l›k riski gören perspektifi yerine, içinde bulunulan co¤rafya-kültür ile didiflen, onu yüzeye ç›karan ifller..."8 Dolay›s›yla, bu tart›flman›n konumland›r›ld›¤› çerçeve, yerel ba¤lamla iliflkilenme yollar›n›n ulus temsiline indirgenebilecek bir uluslararas›c›
söylemle ya da küreseli evrensele eflitleyen bir söylemle s›n›rland›r›lamaz. Söz konusu "yeni nesil" üretimin sanat gündemi, küreselleflen
kültür rejimlerine iliflkin bir fark›ndal›kla birlikte tart›fl›labilir. Bu
noktada, Seymen'in sanat icras›n›n kuram›n, siyasetin ve esteti¤in küreselleflen buyruklar›n› tamamen gözard› etmeyen, aksine bunlarla k›yas›ya didiflen ve dahas›, queer siyasetin ve ça¤dafl sanat elefltirisinin
üretti¤i bilgideki yerel-küresel dinamikler üzerine tart›flmay› zenginlefltiren çok-katmanl› edimsel bir elefltirel evren sundu¤unu düflünü8. Erden Kosova, "Yavafl Kurflun II / Slow Bullet II", Red Thread, 1: 1, 2009,
s. 2; www.red-thread.org.

V‹CDANEN, TERSTEN

563

yorum. Seymen'in sanat›ndaki queer söylem, ne Joseph Massad'›n tart›flt›¤› Gay Enternasyonel'in (2002) Garbiyatç› emperyalist liberal uluslararas›c›l›¤›na indirgenebilir ne de yerli, bölgesel, Bat›-d›fl› bir homoerotizm rejiminin, "gay" ve "queer" göndergelerinden mahrum b›rak›lm›fl egzotik bir sahaya tafl›narak uluslararas›laflt›r›lmas› üzerinden okunabilir.9
‹ttifak, üretildi¤i co¤rafyadaki militarist milliyetçili¤in hegemonik
erilli¤ine queer bir müdahale olarak ele al›nabilir. Ancak eserin içerdi¤i alegorik müphemlik, yerelci konvansiyonlar› tersyüz eden göçebe
bir sosyallik imkân› da sa¤lar izleyiciye. Seymen'in eserinde, Leo Bersani'nin tart›flmalar›nda karfl›laflt›¤›m›z, queer öznenin flehvetinin kut9. Denis Altman, küreselleflmenin Asya'daki cinsel kimlik rejimleri üzerindeki
etkisini inceledi¤i çal›flmas›nda, gay kimliklerin uluslararas›laflt›r›lmas›n›n queer
çal›flmalar›n› "ekonomik ve kültürel küreselleflme rejimlerinin ne ölçüde eflcinsellik temelli ortak bir fark›ndal›k ya da kimlik üretebilece¤ini" sorgulamaya teflvik
etmesi gerekti¤ini tart›fl›r. Bkz. Denis Altman, "Rupture or Continuity? Internationalization of Gay Identities", Social Text 14: 3, 1996, s. 79. Altman'›n sorunsal›
queer ça¤dafl sanat pratiklerinin küresel seyahatini tart›flmaya açt›¤›m bu yaz›da
faydalanabilece¤im bir kaynak. Altman'›n "küresel bak›fl" ("Global Gaze/Global
Gays", GLQ 3: 4, 1997, s. 417-36) kavram›n› pazarl›¤a, muhalefete, karfl›l›kl› dönüflüm ve baflkalaflmaya tabi olan, kültürleraras› mutlak bir hiyerarflik al›flveriflin ötesine geçebilecek esnek bir "bak›fl" olarak yeniden tan›mlamak gerekiyor. Dolay›s›yla, "queer" kavram› evrensel olarak sabitlenmifl cinsel kimlik kategorilerine dayal› özcü bir ortakl›¤› reddetmemizi sa¤larken, bölgesel siyasi uzlafl›mlar›n sabote
etmekte zorlanaca¤›; cinselli¤e, kimlik ideolojilerine ve norma dair sundu¤u iliflkilenme yollar› aç›s›ndan baflka bir "ortak fark›ndal›k" tahayyül etmemize yard›mc›
olabilir. Bu ba¤lamda, Joseph Massad'›n "Gay Enternasyonel" elefltirisinde Bat› ve
Bat›-d›fl› cinsellik epistemolojileri aras›nda varsayd›¤› radikal farkl›l›k da elefltiriye aç›kt›r. Massad ça¤dafl Bat› ba¤lam›n› monolitik bir emperyalizm ve ‹slamofobiye indirger. Massad'›n elefltirisinde tahayyül edilen Bat›-d›fl› cinsellikler, pasif,
afl›r›-bölgesellefltirilmifl, söyleme k›flk›rt›lmaya ve araçsallaflt›r›lmaya mahkûm bir
ba¤lamdan ibarettirler. Bkz. Joseph Massad, "Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World", Public Culture 14: 2, 2002, s. 361-85. Queer, sorgulanmadan monolitiklefltirilmifl Bat›-Do¤u ayr›m›n›n ötesine geçen, cinselli¤in tarih(ler)ini yeniden düflündü¤ümüz, ça¤dafl cinselliklere yönelik metodolojik yaklafl›mlar›m›z› yeniden de¤erlendirdi¤imiz, bu de¤erlendirmeleri evrenselci bir
uluslararas›c› söylemin veya afl›r› yerelci paranoyak bir madun söyleminin mutlak
taraftarlar› olmadan uygulayabildi¤imiz bir çerçeve sa¤layabilir. Massad'›n söyleminin kapsaml› bir elefltirisi için, bkz. Valerie Traub, "The Past Is a Foreign Country? The Times and Spaces of Islamicate Sexuality Studies", Islamicate Sexualities: Translations across Temporal Geographies of Desire, Kathryn Babayan ve
Afsaneh Najmabadi (haz.), Londra ve Cambridge: Harvard University Press,
2008, s. 1-40.
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land›¤›, penetre edilen gay erke¤in içsellefltirilmifl fallik egoyu sürekli
kurban ederek ça¤dafl bir "azizli¤e" atand›¤›, seksin özneyi yeni iliflkilenme biçimlerine sürekli açabilen bir keflif deneyimi olarak görüldü¤ü "çileci bir queer estetik"i de hat›rlamak mümkündür.10 Eserin ham
maddeselli¤i, "farkl›l›¤a kültürel olarak atanan hegemonik de¤erin iptal edildi¤i, farkl›l›k nosyonuna üstesinden gelinmesi gereken bir travma de¤il, tehditkâr olmadan ayn›l›¤a eklenen bir fley olarak yaklaflan"
bir erotik evren, bir queer gündem sunar.11 Sanatç›n›n çift tarafl› dildoyla iflaret etti¤i imgesel ittifak hali, hayali bir queer "cemiyet" (cemaat) meselesine, hayali bir queer "topluluk" haline at›fta bulunur. Ayr›ca "cinsellik ile kendilik/benlik aras›nda sal›nan daha esnek ve daha
genifl bir anlay›fl›, yani gayli¤in içerdi¤i kendilik halinin ötesine do¤ru
geniflleyen bir queer-olma-halini" serimler.12 Dolay›s›yla burada queer, eflcinselli¤in ve kimlik siyasetinin merkezinden hareket ederek,
ancak elefltirel bir kimlik-bozumla (disidentification) geniflleyerek ifller. Bu ba¤lamda queer görsellik müphem, sapk›n, erotik ve flehvani olan›n edimsel olarak üstlenildi¤i, toplumsal cinsiyet ve cinsellik normlar›n›n s›n›rlar›n› ve boflluklar›n› iffla eden bir tuhaflafl(t›r)ma mecras›
olarak ele al›nabilir. Bu queerlefltirme edimi tahakküm iliflkilerine gömülmüfl normatif cinsiyet ve cinsellik rejimlerinin banalli¤ini, gündelik niteli¤ini ve hegemonik görünmezli¤ini iffla ederek iflaretlemeye
kalk›flan bir "tersine çevirme eylemine, müdahaleye, tepkiye, iktidar
ve kategori aras›ndaki arayüze, elefltiriye" tekabül eder.13
K›sacas› bu tart›flmada queer'i kavram, söylem ve retorik üzerinden temellenen bir metodolojik araç olarak kullan›rken tart›flmam›n
yerellefltirici ve evrensellefltirici söylemlerin aras›nda sürekli olarak
sal›nmas›na özellikle özen gösterece¤im. Bu hareketlili¤in kendisinin,
queer kuram›n ve esteti¤in kültürleraras› seyahatini sorunsallaflt›rmak
ad›na önemli bir edimsel araç oldu¤u kan›s›nday›m. Dolay›s›yla Seymen'in sanat›n›, queer'i gezinen bir "göçebe kavram" olarak elefltirip
de¤erlendirmemize imkân sa¤layan kuramsal bir nesne, bir "düflünen
10. Leo Bersani, "Is the Rectum a Grave?", October 43, 1987, s. 197-222.
11. Leo Bersani, Homos, Cambridge: Harvard University Press, 1996, s. 7.
12. Tim Dean, Beyond Sexuality, Chicago: University of Chicago Press, 2000,
s. 278.
13. Dennis Flannery, "'Queer' Photography and the 'Culture Wars': Robert Mapplethorpe's Queer Aesthetic of the Pair", American Visual Cultures, David Holloway
ve John Beck (haz.), Londra: Continuum, 2005, s. 268.
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imge" olarak ele alaca¤›m.14 Buradaki amac›m, Irit Rogoff'un "bölgesel tahayyüller" olarak kavramsallaflt›rd›¤› elefltirel pratikten yola ç›karak, queer estetik mefhumunu, sanat eseri ile elefltirel kuram›n jeopoliti¤i aras›nda seyreden ve hegemonik olmayan bir diyalog arac›l›¤›yla sorunsallaflt›rmakt›r. Irit Rogoff, Kutlu¤ Ataman'›n Mezopotamya Dramaturjileri (2008-2011) serisi üzerine giriflti¤i tart›flmada, ça¤dafl sanat elefltirisindeki co¤rafya ve bölgesellik problemini ve buna
iliflkin önerdi¤i edimsel entelektüel prati¤i, flöyle ele al›yor:
Alternatif, kimlik-afl›r› bir pratik; kendisini aç›k bir biçimde ne materyal
tarih(sellik)lerle ne de safi fantazmatik projeksiyonlarla köklendirme sorumlulu¤unu tafl›yacak, bunun yerine, olmufl olana ve olmufl olabilece¤e dair fragmanlar› eflzamanl› biçimde bir araya getirerek mekân tayin edecek bir
pratik... Siyasi bir otorite ya da herhangi bir bilgi üretim ayg›t› taraf›ndan
düzenlenip yerlefltirilmekten (örne¤in Türkiyeli olmaktan, Ortado¤ulu olmaktan, Müslüman dünyaya ait olmaktan) k›smen uzaklaflacak ve belirli bir
"kendini bölgesellefltirme (self-regioning)" kavram›na yaklaflacak çeflitli mekân nosyonlar›n› gerçeklefltiren ve dolafl›ma sokan bir müdahale... Kimli¤in
verili bir fley olarak ne olabilece¤ini tahayyül etme çabas›ndan ziyade, dünyada bir kimli¤i bir mekâna yerlefltiren bir iliflkiler dizisi ve a¤› üretmeye çal›flma çabas›...15

Seymen'in ‹ttifak'›n›n sadece üretildi¤i co¤rafya dahilinde ifllev
gören bir söylemi aç›k bir biçimde bar›nd›rd›¤›n› varsayamayaca¤›m›z› belirtmifl olsam da, eserin sunumundaki antimilitarist damar ve bayra¤›n sanatç› taraf›ndan kurnazca sahipleniliflinin beslendi¤i co¤rafipolitik dinamikler gözard› edilemez. ‹ttifak, "aidiyetten ziyade baflka
bölgesel akrabal›klar› mümkün k›lan" ve "kendisini bölgesellefltiren"
bir queer elefltirel hassasiyetin, co¤rafi konvansiyonlar› edimsel söylemiyle dönüfltürebilen bir queer prati¤in imkânlar›n› tart›flmam›za vesile olmakta.16 Eser bir yandan cemaate ve millet mefhumuna dair queer
bir siyaset tahayyül ederken, di¤er yandan eserin görsel yüzeyi, Türkiye'nin sosyopolitik ba¤lam›nda bölgesellefltirildi¤inde derinlefliyor.
Penetre edeni mizanseninden d›fllayan, penetrasyonu bir dildo detay›na indirgeyerek pasifli¤i ikiye katlayan ‹ttifak, pasifli¤in ve seksüel
14. Cüneyt Çak›rlar, "Queer Art of Parallaxed Document: The Visual Discourse of Docudrag in Kutlu¤ Ataman's Never My Soul!", Screen 52:3, 2011, s. 358-75.
15. Irit Rogoff, "Regional Imaginings", Unleashed: Contemporary Art from
Turkey, Hossein Amirsadeghi (haz.), Londra: TransGlobe Publishing, 2010, s. 48.
16. A.g.y., s. 54.
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karfl›l›kl›l›¤›n maflist temsilini elefltirir. Böylece eserin, "psikoseksüel
bozukluk" üzerinden tesis edilmifl "çürüklük" söylemine atf›, bu söylemin içerdi¤i normatif penetrasyon mant›¤›n› da e¤ip bükerek eserin
görsel içeri¤ini "bölgesellefltiriyor".17 Ancak, ‹ttifak'›n "vatandafllar›",
ne belirgin bir ma¤duriyet imaj›na, ne de kaç›n›lmaz bir Türkiye anlat›s›na ya da alegorisine mahkûm ediliyor. Eser, birçok elefltirel imkân›
bar›nd›ran oyunbaz müphemli¤i ve söylemsel kurnazl›¤›yla birlikte,
milliyetçili¤in, militarizmin, heteronormativitenin ve hegemonik erilli¤in ihtiflaml› gösterenlerini tersyüz ediyor. Sabotaj, iffla, ikirciklik ve
sahiplenme gibi stratejileri içeren benzer bir queer edimsellik, gerek
sanatç›n›n, bir k›sm›na bu kitapta da yer verdi¤imiz desen serisinde
(Tatl› An›lar 1, 2008; Tatl› An›lar 2, 2008; Patriot, 2009; Serva ex
Machina, 2010), gerekse Bir Paflan›n Portresi (2009) adl› yap›t›nda
karfl›m›za ç›k›yor. Tart›flmam›za Bir Paflan›n Portresi ile devam etmek
istiyorum.
Rivayete göre, 1980'lerin sonunda 12 Eylül darbesine önayak olan
General Kenan Evren "Sanat›n Paflas›" olarak tan›nan Türk Müzi¤i ikonu Zeki Müren'le karfl›lafl›r. Evren, Müren'e neden ona pafla ünvan›n›n
verildi¤ini sorar. Müren biraz tereddüt ettikten sonra, generalin de ›srar›yla flu cevab› verir: "Bu millet 12 Eylül ihtilalinde yapt›klar›n›z
için size çok k›zd›, bunu da aç›k bir dille anlatamad›. Bu nedenle size
ve konseye laf edemediler, bana pafla dediler."
Bu hikâyenin farkl› varyasyonlar› olmas›na ra¤men homofobik
maskülenitenin ve militarizmin milliyetçilikle kesiflti¤i alana göndermede bulunan nihai cevaptaki nüktedan tav›r hep ayn› kal›r.18 Hikâyenin konvansiyonel anlamda kan›tlara dayal› olmayan, söylentiden ibaret durumu Müren'in hakikati daima flaibeli tutulmufl eflcinselli¤ine
dair bir baflka söylentiyi de stratejik olarak içermektedir. Bu hikâyenin, vuku bulmam›fl olmas› kuvvetle muhtemel böylesi bir karfl›laflma17. Burada "çürüklük" ve "psikoseksüel bozukluk" mefhumlar›n›, her ne kadar
bu mefhumlar›n kökeni askeri bir bürokratik prosedürün benimsedi¤i de¤erlere
dayan›yor olsa da, Türkiye'de heteronormatif ideolojilerin "erkek eflcinsel" figürüne dair gelifltirdikleri (cinsiyetler aras› bir ihlali varsayan, penetrasyon odakl›) hâkim söyleme daha genel bir bak›fl sunmas› nedeniyle, metaforik olarak kullanmak
da mümkündür.
18. Bu versiyonlardan biri "edilemeyen laf"›n –"tuhaf", "s›rad›fl›", "nonofl",
"sapk›n" ve "eflcinsel" anlamlar›n› içeren queer kelimesinin argoda belki de en yak›n Türkçe karfl›l›¤› olan "ibne" olarak– aç›k edildi¤i, Müren'in bir anlamda bu yaralay›c› küfrü önce üstlenip sonra da generale geri yans›tt›¤› versiyondur.
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ya dair infla etti¤i fantazi ve mizah, ve bunun gündelik hayattaki unutulmayan inatç› varl›¤›, kültürel haf›zam›z›n toplu bir imzas›n› tafl›yor.
Söylentilerin ya da dedikodular›n, Rogoff'un da savundu¤u gibi, "kendine has bir tarihsel hakikate ve toplumsal tan›kl›¤a" iflaret etti¤ini düflünüyorum.19 Seymen'in bir tetikçinin silah›yla aç›lm›fl, beyaz bir tahta panel üzerinde oluflan kurflun delikleriyle meydana getirdi¤i portresi, bir yandan Müren'in eflcinselli¤ini ima ederken, bir yandan da dedikodu ve ifflay›, toplumsal haf›zada tahayyül edilmifl, "fantazilenmifl"
böylesi bir karfl›laflmay› sapk›n ve oyunbaz bir sanatsal performansa
çeviriyor. Baflka bir deyiflle, sanatç› militarist milliyetçi erkeklik ideolojisinin meflruiyetini "homoseksüel"i reddedip d›fl(k›)layarak kazand›¤›n› öne süren kurgusal ve elefltirel bir saha yarat›yor.
Bir Paflan›n Portresi (gerek sanatç›n›n performans›n› belgeleyen
video gerekse portrenin kendisi), Müren ve generalin söylentiden ibaret mizah dolu hikâyesinden esinleniyor. Eserin bu olay› yeniden canland›rmas›, heteroseksüel erilli¤in ve ulusal kimli¤in ontolojik temellerini yeniden düflünme ve sorgulama çabas›na iflaret ediyor. Bu karfl›laflmay› birbirinin z›tt› iki kültürel fantazi konumundaki bedenin, "asker-vatandafl"›n ve "erkek-homoseksüel"in, Türkiye modernite tarihi
ba¤lam›nda kurgulanm›fl imgesel bir karfl›laflmas› olarak görmek mümkün. Seymen bahsi geçen bu karfl›laflma ân›n›, bir tetikçi-tuval karfl›laflmas› olarak yeniden kurgulayarak, militarist erillikle olan özdeflimi
yeniden sorgulat›yor izleyiciye. Seymen'in portresini, as›l performans› belgeleyen ve yeniden canland›ran iki parçal› bir yerlefltirme olarak
görmek mümkün. Sanatç›, izleyiciye sundu¤u beyaz paneli, tek ekranl› bir video enstalasyonuyla tamamlayarak portrenin adeta ritüellefltirilmifl "çiziminin" sürecini de belgeliyor. Yaklafl›k üç dakika süren videoda sanatç›n›n beyaz tahta bir panelin üzerini kaplayan Zeki Müren
eskizi, tetikçinin açaca¤› deliklere rehberlik ediyor. Böylece "tuvali"
kald›rd›¤›m›zda tamamlanm›fl portrenin kurflun deliklerinden olufltu¤unu görüyoruz. Burada "tuval" kelimesini, tahta paneli kaplayan bir
19. Irit Rogoff, "Gossip as Testimony: a Postmodern Signature", Generations
& Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings, Griselda Pollock (haz.), Londra: Routledge, 1996, s. 58-65. Söylenti ve dedikodu mefhumlar›n› radikal epistemolojik bir modalite olarak ele alan Rogoff'u takip eden Gavin Butt da, sanat tarihi
yaz›m› ve örtük cinsellikler üzerine benzer bir tart›flma yürütür. Bkz. Gavin Butt,
Between You and Me: Queer Disclosures in the New York Art World, 1948-1963,
Durham: Duke University Press, 2005.
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çeflit örtü veya ek katmana at›fta bulunmak için kullanm›yorum. Sanatç›n›n panel üzerindeki eskizi, mekanik olarak yeniden üretilmifl ve
özenle detayland›rm›fl bir imaj ihtiva etmiyor. Eskizin içerdi¤i, tetikçiye yol gösteren, Müren'in yüzünün d›fl s›n›rlar›n› ve kaba detaylar›n›
tetikçinin at›fl alan›na ekleyen sar› noktalardan ibaret. Dolay›s›yla bu
analizde "tuval", sanatç›n›n estetik otoritesini icra etti¤i imgesel bir
yüzeye (tene), sanatç›n›n amaçl›l›¤›n›n ve akl›n›n yans›d›¤›, ancak
onun bedensel failli¤inin, yani eme¤inin son üründen silindi¤i projektif bir yüzeye tekabül eder. Delikler, vücuda getirdi¤i Zeki Müren imaj›n›n gözlerindeki davetkâr bak›fl› iki kere düflündürtüyor bizlere.
Eser, Müren ve Evren'in hayali karfl›laflmas›n›n tercümesi ve yorumu
olarak okunabilir. Bir Paflan›n Portresi ile sanatç›n›n, ilham ald›¤› bu
kan›ts›z "pafla-pafla karfl›laflmas›"ndaki mizah›, homoerotik bir estetik
söylem vas›tas›yla, bir milliyetçilik elefltirisine ustaca uyarlad›¤› söylenebilir.
Eserde Zeki Müren imaj›n›n kullan›m›n›n, Müren'i marjinal bir
toplumsal cinsiyet öznelli¤inin elefltirel ve direniflçi faili olarak sundu¤unu söylemek pek mümkün de¤il. Seymen'in portresi, Müren'i, ulusun infla projesinin ikiyüzlülü¤ünü yeniden canland›rmak, bu inflan›n
queer vatandafl› ile kurdu¤u sosyopolitik iliflkideki heteronormatif söylemi iffla etmek ve bunu tam da o ulusun en popüler queer imgelerinden, figürlerinden biri arac›l›¤›yla icra etmek için kullan›yor.20 Müren,
Türk milletinin infla projesinde rol alan toplumsal cinsiyet ideolojilerinin kimi d›fllay›p kimi bast›rd›¤›n›, kiminle hangi flartlarda uzlafl›p
hangi özdeflim prati¤ine meflru bir kimlik sa¤lad›¤›n› anlamam›za yard›mc› olan bir arac› figür olarak ifllev görüyor.
Müren'e pafla denmesinin onunla alay etmek anlam›na gelmedi¤ini hat›rlamam›z gerek. 1980 ortalar›nda yap›lm›fl bir TRT röportaj›nda
Yasemin Bozkurt, Zeki Müren'e, "pafla" unvan›na iliflkin bir soru sorar: "Sizi yak›ndan tan›yanlar, [size] ad›n›zla de¤il de paflam diye hitap
ederler. Bu sözcü¤ün yaflam›n›zda bir an›s› ve geçmifli olmas› gerekir.
Bunu dinleyebilir miyiz?" Müren, Bozkurt'un sorusuna flöyle yan›t verir: "Bunu birçok kifli sordu bana bugüne kadar. Efendim, 1969 y›l›nda, Aspendos konserinden sonra Antalya halk› bana Sanat›n Paflas› is20. 1996 senesinde TRT'de kat›ld›¤› bir program esnas›nda sahnede fenalaflan
ve geçirdi¤i kalp krizi nedeniyle yaflam›n› yitiren Zeki Müren miras›n›n büyük bir
bölümünü Mehmetçik Vakf›'na b›rakm›flt›r.

PORTFOLYÖ

Tatl› An›lar
Erinç Seymen

‹ttifak, 2009, kumafl üzerine dokuma, 150 x 112 cm
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon: Moiz Zilberman

Patriot, 2009, kâ¤›t üzerine mürekkepli kalem, 76 x 56 cm
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon: Moiz Zilberman

Bir Paflan›n Portresi, 2009
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon: Saruhan Do¤an

Bir fiiir ‹çin Performans - 2, 2007
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon

‹simsiz, 2009
araba boyas›, alüminyum, çelik ve cam elyaf›, 179.2 x 186.9 cm
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon

Serva Ex Machina, 2010
kâ¤›t üzerine mürekkepli kalem, 63 x 88 cm
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon

Tatl› An›lar I, 2008
kâ¤›t üzerine mürekkepli kalem, 70 x 100 cm
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon

Tatl› An›lar II, 2008
kâ¤›t üzerine mürekkepli kalem, 70 x 100 cm
Sanatç›n›n ve RAMPA'n›n izniyle. Özel Koleksiyon

V‹CDANEN, TERSTEN

577

mini lay›k gördüler, teveccüh gösterdiler, ve Antalya'da paflam paflam
diye hitap etmeye bafllad›lar. Sonra bu Bodrum'da duyuldu, Bodrum
halk› da paflam diye hitap etmeye bafllad›. Ve flimdi ‹stanbul'da, baflka
flehirlerde, her ortamda paflam diyorlar. Ben bana paflam diye hitap
edin demedim hiç kimseye. Zaten böyle bir fley düflünülemez benim
için. Fakat bu tabir beni rahats›z etmiyor. Al›fl›ld› gibi bir fley, al›flt›m
adeta."21 Bu unvan›, "eflcinsel Müren"i idare etmenin, onu profesyonel
bir baflar› ve erdem üzerinden askeri bir unvanla onurland›rarak normallefltirmenin bir yolu olarak görebiliriz.
Etnomüzikolog Martin Stokes, Zeki Müren'i bir kültürel imge olarak anlayabilmemiz ve analiz edebilmemiz için, bu personan›n içerdi¤i cinsiyet ve cinselli¤e iliflkin dinamiklerle girilmifl olan milliyetçi
pazarl›¤›n "hiper-normatif özelliklerini, Müren'in performans›na dair
çeliflkiler ve gerginliklerle birlikte incelemenin kaç›n›lmaz bir gereklilik oldu¤unu" iddia eder.22 Stokes, söz konusu imgeyi daha da ikircikli bir hale getiren unsurlar aras›nda Zeki Müren'in melodramlardaki
oyunculu¤unu, hakk›nda yaz›lan biyografileri ve bas›n›n Müren'le girdi¤i iliflkiyi de ele al›r. Stokes, bunlar›n yan› s›ra, "flark›c›n›n etraf›nda
dönen nostaljik argümana" da iflaret eder ve bu argüman› "Müren ve
di¤er queer flark›c›lar›n, toplumsal cinsiyet müphemli¤i ve sapk›nl›¤›na dair Ortado¤u'ya ait, Osmanl›larca da beslenmifl ama 20. yüzy›l
bafllar›nda heteronormatif cumhuriyetçiler taraf›ndan bast›r›lm›fl devaml› bir gelene¤i temsil etti¤ini" öne sürerek aç›klar.23
Stokes'un dile getirdi¤i üzere, "kiç ile yüksek kültürü, camp ile duygusal samimiyeti, modernlik ile dini tutuculu¤u, görsel abart› ile iflitsel
mahremiyeti, Do¤u'ya yönelik bir kozmopolitlik ile Bat›'ya yönelik bir
Türk milliyetçili¤ini" bir araya getiren, "ideal vatandafl" olarak infla
edilmifl Zeki Müren imaj›, "çoklu ve birbiriyle çeliflen özdeflim rejimlerini mas edebilen" bir kamusal imgeye tekabül eder.24 Umut Tümay
Arslan ise, Müren'in oynad›¤› filmleri analiz ederken, sanatç›n›n sek21. Bkz. www.youtube.com/watch?v=S2sUiJ6K-bA (son eriflim 10 May›s
2012).
22. Martin Stokes, "The Tearful Public Sphere: Turkey's 'Sun of Art' Zeki Müren", Music and Gender: Perspectives from the Meditterranean, Tullia Magrini
(haz.), Chicago: University of Chicago Press, 2003, s. 307.
23. A.g.y., s. 312.
24. Martin Stokes, The Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music, Chicago: University of Chicago Press, 2010, s. 47.
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süel olarak icra etti¤i müphemli¤in "Türklü¤ün" ontolojik ikirciklili¤iyle birlikte tart›fl›labilece¤ini iddia ediyor. Arslan'›n tart›flmas›ndaki,
"Türklü¤e" dair kurgulanm›fl ve dayat›lm›fl özdeflim fantazisi, hem cinsellik hem milliyet alan›nda bir aidiyetsizlik endiflesini içerir. Bu endifle, kurgulanm›fl milli duygular ve hassasiyetler arac›l›¤›yla queer özdeflimlerin inkâr ve bertaraf edilmesini sa¤layan olas› stratejileri üretir.
Arslan K›r›k Plak (1959) filmini analiz etti¤i sat›rlarda flöyle der:
Klasik Türk müzi¤i geçmiflin perde-hat›ras› ise flayet, Zeki Müren imgesi de Türklü¤ün inkâr edilen temelini perdeleyen bedendir. Klasik Türk müzi¤i tarihin bast›r›lmas›n›n sesiyse, Zeki Müren züppeli¤in bast›r›lmas›n›n
sesidir. Ulusal-heteroseksüel benlik kendi sesini züppe efendiler ya da taflral› efendiler yoluyla sadomazoflist bir duygusal ekonomiye dönüflen eflcinselli¤in bast›r›lmas› ve inkâr edilmesi yoluyla duyurabilmektedir ancak. Türklü¤ün itaat ve tahakküme ba¤l› erotikas›n›n sadece Zeki Müren imgesinde
temsil edilebilmifl olmas›n›n nedeni de budur bence. Yüce ile gülünç'ün, tertemiz manevi ba¤lar ile müstehcen hazlar›n, narsisizm ile sadomazoflizmin
çak›flt›¤›, göz ucuyla fark etti¤imiz, Türklü¤ün o ›st›rap veren bofllu¤una
yerleflmifltir Zeki Müren.25

Türkiye'de süregelen yerellefltirilmifl modernite tecrübesi ve ‹slam
ile modern ulus-devlet performatifleri üzerinden melezleflerek ortaya
ç›km›fl homojen yurttafll›k tahayyülündeki afl›lamayan kriz, heteroseksüelli¤in normatif dokusunu, beden politikalar›n› ve toplumsal cinsiyet ve cinselli¤in özdeflim rejimlerini hat›r› say›l›r derecede de¤ifltirir, dönüfltürür, çeflitlendirir. ‹deallefltirilmifl ulusal düzcinsellik alg›s›,
"ulusal kültürün temellerinin sadece kusursuz davran›fl ve hissiyat›n
s›hhilefltirilmifl alan› ve saf bir vatandafll›k alan› arac›l›¤›yla tahayyül
edilebildi¤i bir mekanizma"26 olarak ele al›nabilir. E¤er bu mekanizman›n kurucu unsurlar› çeflitli ba¤lamlar›n (örne¤in sekülarizmin, milliyetçili¤in, dinin ve küreselleflmenin durmaks›z›n dönüfltürdü¤ü bir
Bat›-d›fl› ba¤lam›n) heteronormativite ve cinsellik inflalar›yla de¤iflip
melezleflebiliyorsa, queer ve düzcinsel aras›ndaki iliflkiyi Türkiye ba¤lam›nda nas›l yeniden düflünüp tart›flabiliriz? Queer prati¤i belirli bir
co¤rafyaya "uyarlamak" ve yerellefltirmek, onu öncelikle uyarland›¤›
ba¤lam›n ça¤dafl siyasi iklimine hükmeden siyasi kutuplar›n cinsiyet/
25. Umut Tümay Arslan, Mazi Kabrinin Hortlaklar›: Türklük, Melankoli ve
Sinema, ‹stanbul: Metis, 2010, s. 19.
26. Larent Berlant ve Michael Warner, "Sex in Public", Critical Inquiry 24: 2,
1998, s. 548.
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cinsellik söylemlerindeki normatif rejimlerle k›yas›ya inatç› bir politik direnifl iliflkisi içinde tan›mlad›¤›m›z ölçüde mümkün olabilir. K›sacas› queer, cinsel kimlik kategorilerine yöneltti¤i elefltiriler kadar, savundu¤u iliflkilenme halleriyle de ilham kayna¤› olabilir. "Bast›r›lan›n
[baflkalaflarak] geri dönüflü" anlat›s›n›n hâkimiyetinde olan bir co¤rafi
ba¤lamdan, cinsellikler söz konusu oldu¤unda, nas›l bir "baflkalaflm›fl
geri dönüfl" beklenebilir?27 Kolektif kültürel bellekten stratejik olarak
geri döndürülecek hangi tarih, hangi arfliv yerli bir queer tahayyül ve
bir queer-elefltirel evren oluflturmak ad›na bir dispozitif ifllevi görebilir? Cinselli¤inden ve/ya cinsiyetinden ötürü marjine d›flk›lanan bir
özne olmak, Stonewall gibi tarihsel bir katalizörü olmam›fl, bir AIDS
krizi ile cemiyeti, arkadafll›klar›, meflruiyeti "s›nanmam›fl" ve dolay›s›yla bir yas kültürüne ve bu yastan beslenmifl "militan" reflekslere sahip olmam›fl28 bir "queer bellek"te ne anlama gelebilir, ne anlamlar
üstlenebilir? Türkiyeli bir ça¤dafl sanatç›, yerel-evrensel, yerel-küresel ikili gösterenlerini müzakere ederek sanatta marjinal cinsellikler
üzerinden erotik-politik bir elefltiriyi nas›l kotarabilir? Bu retorik sorular›n ›fl›¤›nda, belki de Seymen'in eserinden bize gülümseyen Zeki
Müren, kaybetti¤imiz sanat güneflimizin de¤il, baflka bir Zeki Müren'in yas›n› tutmakta; hatta Müren'den öte, tarihe, arflive dair baflka
bir arzuyu cisimlefltirmekte, o kayb›n yas›n› tutmaktad›r.
William Haver'a göre queer estetik, pornografik bir varolufl sanat›na ilham verir. Haver, queer'in "varl›¤›n en engin derinli¤i olarak gördü¤ü yüzey (surface)" ile kurdu¤u inatç› ve obsesif iliflkinin, cinsel
farkl›l›¤›n heteronormatif yap›s›n› altüst etme potansiyeline sahip oldu¤unu iddia eder. Görsel uzamda cinsel farkl›l›¤›n alan›n› belirleyen
27. Bu soruyu sorarken, 80'ler sonras› Türkiye'sindeki kültürel iklimi ustal›kla
kuramsallaflt›ran ve irdeleyen Nurdan Gürbilek'in elefltirel söyleminden ilham al›yorum. Gürbilek Türkiye'de darbe sonras› kültürel iklimi tart›fl›rken, psikanalitik
kuramda karfl›m›za ç›kan "bast›r›lan›n geri dönüflü" mefhumunu hat›rlat›r okuruna. Bkz. Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaflamak: 1980'lerin Kültürel ‹klimi, ‹stanbul:
Metis, 1992. Bast›r›lan›n baflkalaflarak geri dönüflü ilkesi, hem tarihin çizgiselli¤ini hem de arzunun öznedeki psiflik seyrinin nedensel ve çizgisel olarak ele al›nm›fl
zamansall›¤›n› sorgular. ‹flte yukar›daki tart›flmamda, bu soruyu, Türkiye ba¤lam›nda, cinsellikler üzerinden de sormam›z gerekti¤ini dile getiriyorum.
28. Militanl›k ve yas eylemlerinin AIDS sonras› olas› anlamlar›n› ve siyasi potansiyellerini tart›flan Douglas Crimp, aktivist prati¤i sadece militanl›k de¤il yas
tutabilme becerisi üzerinden de de¤erlendirmek ve icra etmek gerekti¤ini önerir.
Bkz. Douglas Crimp, Melancholia and Moralism: Essays on AIDS and Queer Politics, Londra: MIT Press, 2002.
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ve heteronormatif bir flekilde tesis edilmifl bedensel derinlik imgesi,
ancak örtüldü¤ü veya örtündü¤ü takdirde ifllev gören dipsiz bir boflluk,
bir uçurumdur. Haver, queer'i, at›fta bulundu¤u pornografik varolufl
sanat› arac›l›¤›yla, tam da bu normatif beden tahayyülünün d›fl›nda bir
evrende konumland›r›r.29 Haver'in queer olarak kucaklad›¤› fley, yazar›n (ya da elefltirmenin) "pornografik okumas›n›n ve ete olan mutlak
düflkünlü¤ünün" queer siyasetin vazgeçilmez önkoflullar›n› teflkil etti¤i erotik bir elefltirel iliflkisellik'tir.30 Seymen'in sanat prati¤i de, hegemonik erilli¤in içerdi¤i fliddeti iffla ederek ve bu fliddeti sadomazoflist
bir erotika üzerinden oyunbaz bir biçimde sahiplenerek queer bir gündem yarat›r: "Benim sanat›m her türlü fliddetin normalleflmesini irdeliyor... devletin ve polisin uygulad›¤› fliddeti... her türlü nefret söylemini, militarizmi, transfobiyi, ›rkç› milliyetçili¤i, s›n›f elitizmini vs. ...
Sanat› sabotaj gibi görüyorum. E¤er iyi planlamazsan, solu¤u karakolda al›rs›n."31 Seymen'in vizyonu ve metodu, her türlü ortama stratejik
olarak yazd›¤› fliddet ve erotizm, iffla ve sabotaj dürtüsü, Erden Kosova'n›n "merak", "zalimlik" ve "sirayet" olarak adland›rd›¤› "ötekilik teknolojileri"ne iflaret etmekte: "Gözleyen, ama ayn› zamanda gözlenmekten gocunmayan, kendini (gözlerken) gözleyen bir bak›fl bu; dikizleyen ve teflhir eden; rahats›z edici bulundu¤u ve i¤renç olarak damgaland›¤› için gözden uzak tutulan› arayan ve yüzeye tafl›yan..."32
Bir Paflan›n Portresi'ndeki yüzey, beden, fliddet ve penetrasyon
temsili, mazoflist bir haz ekonomisini görsel anlat›ya yerlefltirerek militarist erilli¤i tersyüz ediyor. At›c›n›n ateflledi¤i silahta vücut bulan
eril fliddet, penetre etti¤i cisimde kendi ötekisinin resmini çiziyor. Zeki Müren, paneli kurflunlar deldikçe daha da fazla belirginlefliyor. Seymen metodunu öyle bir biçimde kuruyor ki, eser sadece evrenselci bir
"queer kuram"a ve prati¤e hizmet etmekten ziyade, 1990'lar›n Bat›
merkezli LGBTQ kuram› ve prati¤ini yeniden ba¤lamsallaflt›r›yor, yerellefltiriyor ve ça¤dafl Türkiye ba¤lam›na uyarl›yor. Mieke Bal, "Kuram, kendisine güya hizmet eden ama asl›nda kendisine tabi k›ld›¤› sanat objesine sadece 'uygulanacak' analitik bir araç de¤ildir," der. Bal'a
29. William Haver, "Really Bad Affinities: Queer's Honour and the Pornographic Life", Parallax 5: 4, 1999, s. 13.
30. A.g.y., s. 20.
31. Ö¤ünç, "Zaten had›m edilmifl bir kufla¤›n çocuklar›y›z", a.g.y.
32. Erden Kosova, "Technologies of Otherness", Erinç Seymen, ‹stanbul: galerist, 2002, s. 3.
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göre kültürel kuram sadece nesnenin üstüne yüklenen bir söylem de¤ildir; elefltirinin nesnesi de kuram› dönüfltürebilir.33 O halde kuram ile
kültür, elefltiri ile nesnesi aras›nda hiyerarflik olmayan bir karfl›l›kl›l›k
söylemi bulunmal›d›r.
Toplumsal cinsiyet ve cinselli¤i anlamaya dair farkl› yollar tahayyül eden kültürel, kuramsal, estetik ve/ya siyasi bir pratik olarak queer
prati¤in birçok elefltirel ve metodolojik araca sahip olabilece¤ini söyleyebilsek de, bu prati¤in genel elefltirel gündeminin beden ve arzunun
heteronormatif inflas›n›n d›fllay›c› dinamikleri üzerine odakland›¤›n›
öne sürebiliriz. Bu ba¤lamda "bedensizlefltirilmifl bir beden olarak
eril akl›n bedenselli¤inin, erkeklik normlar›n›n bu cisimsizlik sayesinde yürürlü¤e konmas›n› sa¤layarak tesis edilifl hallerine" dair yap›lacak elefltirel analiz ve müdahaleler queer prati¤in en önemli meselelerindendir.34 Dahas› queer külliyat›n hazza "onu etik bir töz olarak"
ele alarak yapt›¤› Foucaultcu vurgu –sanatç›n›n üretim prati¤ini erotik
bir d›flavurum olarak tan›mlad›¤›m›z takdirde– sanat, performans ve
queer-lik aras›nda ontolojik bir yak›nl›k varsaymam›z› sa¤lar.35 Benim
"queer sanat" mefhumundan anlad›¤›m, bedensel ve seksüel olan› görünmezli¤inden ç›kar›p iflaretleyen, yeniden cisimlefltiren ve maddesellefltiren bir edimsel (performatif) niyet içeriyor. Dolay›s›yla bu ba¤lamda queer, bir kimlik kategorisini de¤il spesifik bir elefltirel yönelimi ve bu yönelimin içerdi¤i spesifik bir iliflkilenme biçimini tan›ml›yor. Queer-lefltirmenin (queering) ise, karfl›-edimsel bir müdahale olarak, heteronormatif göndergenin dayand›¤› referanslar›n meflruiyetini
sarsmak gibi bir amaçtan yola ç›kt›¤›n› düflünüyorum. Dolay›s›yla bu
yaz›da "queer sanat" tabirini, toplumsal cinsiyet ve cinsellik kategorilerini inatla elefltirip onlara müdahale etmeyi mümkün k›lan, hem sanatç›n›n hem elefltirmenin böylesi bir müdahaleyi sahiplenmesine imkân tan›yan esnek ve adeta bofl(alt›c›) bir gösteren olarak kullanmak
istiyorum. Seymen'in sanat prati¤inin benzer bir edimsel güzergâhta
yürüdü¤ünü düflünüyorum. Seymen bana queer kuram›n›n ve ona ilifl33. Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide, Londra ve Toronto: University of Toronto Press, 2002, s. 61.
34. Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex",
Londra: Routledge, 1993, s. 48-9.
35. Michel Foucault, "On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in
Progress", The Essential Works of Michel Foucault Volume 1, Ethics: Subjectivity
and Truth, Robert Hurley (haz.), Londra: Allen Lane, 1997, s. 253-80.
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kin pratiklerin araçsallaflt›¤› mecralar›n hegemonik bir evrenselcilikten ziyade söylemsel olarak sabitlenmeden seyahat edebilen ve sinsice
dönüflebilen bir edimsellik ihtiva edebilece¤ini hat›rlat›yor. Sanatç›,
Bir Paflan›n Portresi'nde, bedeni militarist erkekli¤in silah› taraf›ndan
penetre edilen bir hazne (receptacle) olarak edimsel ve hatta skatolojik bir biçimde kullan›yor ve hegemonik gücünü bedensizli¤inden
alan erilli¤i yeniden maddesellefltiriyor. Dolay›s›yla Seymen'in Müren'in portresini resmederken üstlendi¤i gündem, Müren'i "dolab›ndan ç›karmak" de¤ildir. Eser toplumun hayal etti¤i queer bir karfl›laflmay› yeniden kurgular, milliyetçilikle ve onun millet ve cinsiyet olarak tesis etti¤i fleyle yüzleflen bir elefltirel failli¤in peflindedir.
Heteronormatif erilli¤in kurucu endiflelerinden biri, bedensel üretim endiflesidir, bir d›flavurum anksiyetesidir. Calvin Thomas'a göre liminalleflen bedenselli¤e dair duyulan korku, "içsellefltirilecek bir etkiden (influence) ziyade, d›flsallaflt›r›lacak bir bedensellikten (exfluence, excorporation) korkman›n, ak›fla ve ak›flkanl›¤a dair hissedilen genel bir anksiyetenin, sadece bedenden d›flar› ç›kana de¤il bedenin kendisinin d›fla aç›lma hallerine de yönelen bir tedirginli¤in sonucudur".36
Thomas flöyle devam eder: "D›flavurumdan/d›flsallaflt›rmadan ç›kan
eril üretkenlik y›k›m ve tahriptir, öldürülebilir bir öteki aray›fl›d›r" ve
böylesi bir üretkenlik ancak erkek bedeni "bedensel bir fonksiyon olarak yaz›ld›¤›" takdirde tersyüz edilebilir: bir erkeklik yaz›t› icras›yla
(écriture of masculinity).37 Bu ba¤lamda, Seymen'in portresinde silah›
atefle verme edimi erkek orgazm›na paralel olarak kodlan›r ve eril
üretkenlik hem boflalma hem penetrasyon üzerinden tetikçinin tabancas›nda cisimleflir. Performanstaki atefl açma eylemi, eril bedensel d›flavurum/d›flsallaflt›rma olarak ele al›nabilecek bir ejakülasyon metaforu (ejaculation-as-excorporation) sunar. Ancak burada kullan›lan,
sanatsal üretime içkin eril arzu/haz metaforu baflka türlü ifller: Hem
sanatç›n›n failli¤i/iktidar›yla kurulan elefltirel iliflki hem de eser-sanatç›/eser-izleyici aras›nda kurulan karfl›l›kl›l›k iliflkisi, Pollockçu aksiyon/hareket resmi külliyat›n›n iflaret etti¤i soyut d›flavurumculuktan
farkl›d›r. Eser, eril olan›, inkâr etti¤i ötekisiyle yüzlefltirir ki sanatç›n›n
sahneledi¤i karfl›laflmada söz konusu "queer öteki" onu inkâr eden ta36. Calvin Thomas, Male Matters: Masculinity, Anxiety and the Male Body on
the Line, Urbana: University of Illinois Press, 1996, s. 13-4.
37. A.g.y., s. 18.
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raf›ndan "delinerek", penetre edilerek vücuda ge(tiri)lir ve belirir. Seymen söylentiden ibaret bu mizahi "asker ile eflcinsel" karfl›laflmas›n›,
mizansenine homoerotik bir sadomazoflizm ekleyerek yeniden canland›r›r. Portrenin oluflum süreci ve bu sürecin içerdi¤i penetrasyon ve
karfl›l›kl›l›k söylemidir eserde karfl›l›kl› erotik bir evren yaratan. Ac›,
vücut verir. Tuvaldeki Müren, vuruldukça büyüyen, aflk›nlaflan bir hazne, bir sodomitik yüce ifllevi görür.38
Seymen'in eseri üzerindeki iktidar›n›n ve bedensel iflgücünün görünür tek kan›t› olan Müren eskizi, sergi alan›n› kurflun deliklerinden
ibaret olan panele b›rak›r, iktidar› tetikçiye teslim eder. Sanatç›n›n iktidar›n› tetikçiye devreden (sanattan konvansiyonel olarak beklenen el
hünerini silah hünerine devreden) ve kendini ortadan kald›ran failli¤i,
portrenin içeri¤inin göndermede bulundu¤u hâkim militarist erkeklik
söylemini stratejik bir biçimde yeniden canland›rmas›na yard›mc›
olur. Böylece sanatç›n›n eserinde "vicdanen feragat etti¤i [failli¤i]",
"vicdanen reddetti¤i erilli¤e" de iflaret eder.39 Baflka bir deyiflle, sanatç› kendi el eme¤ini ortadan kald›rarak, eser üzerindeki tahakkümünü,
sahipli¤ini, vicdanen yenilgiye u¤rat›r. Yarat›m süreci stratejik bir biçimde ego-y›k›c› hale gelir: Bu bir "kendinden vazgeçme", "kültürel
otorite ile ilifli¤ini kesme" eylemidir. Bu eylemin, Bersani ve Dutoit'
n›n savundu¤una paralel olarak, "sanat›n kendi ahlaki ve epistemolojik otoritesini sa¤lamlaflt›rmas›n› bekleyen bir kültürün kibrine hizmet
etmeyi" reddetti¤i söylenebilir.40 Sonuç olarak, normatif erkeklik, hem
"asker"i canland›ran tetikçinin penetrasyonuna maruz b›rak›lan ve
38. Sally R. Munt, Queer Attachments: The Cultural Politics of Shame, Hampshire: Ashgate, 2008, s. 223-4.
39. Calvin Thomas, "Must Desire Be Taken Literally?", Parallax 8: 4, 2002, s.
49.
40. Leo Bersani ve Ulysse Dutoit, Arts of Impoverishment anabafll›kl›, Beckett,
Rothko ve Resnais analizlerine yer verdikleri eserlerinin, "Sanat ve Otorite (Art
and Authority)" isimli girifl bölümünde flöyle derler: "Yenilgi, kendini soyma ve iktidardan feragat etmeye uygun bir siyasi ve kültürel direnifl/yenilenme biçimi tahayyül edelim. Hükmedilmemifl bir yerde kaybolmak ya da da¤›lmak ve iliflkilerin,
da¤›lm›fl bir egonun söz konusu yerdeki hareketlerinden nas›l etkilenece¤ini dikkatli bir flekilde kaydetmek, mekân mefhumunu sahiplenilebilir nesneler ve özneler
toplam› olarak gören görüflün tahripkâr etkilerini tersine döndürmek için bir bafllang›ç olabilir. Otoriter bir merkez olmazsa, yoksullaflm›fl ve da¤›lm›fl benlik yeri
belirlenemeyecek bir hedef haline gelebilir. ... Böylesi bir 'iktidars›zl›k'ta bir 'kudret' bulunabilir mi?" Bkz. Leo Bersani ve Ulysse Dutoit, Arts of Impoverishment:
Beckett, Rothko, Resnais, Chicago: University of Chicago Press, 1993, s. 8-9.
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portrenin nesnesi olan Zeki Müren, hem de kendi kat›l›m›n› tetikçiye
devreden sanatç› Seymen arac›l›¤›yla iki kere, vicdanen, reddedilir.
Seymen'in bu yap›tta el eme¤inden vazgeçerek sorunsallaflt›rd›¤›
sanatç› failli¤i, desenlerinde bambaflka bir araçsall›¤a kavuflur. Sanatç›, kâ¤›t üzerine mürekkeple resmetti¤i desenlerinde, "hata affetmeyen" ve içerdi¤i ince detaylarla yorucu bir iflçilik gerektiren performatif bir evren kurar. Bir Paflan›n Portresi'nde icra edilen "faillikten vazgeçifl" bu desenlerde yerini, taflk›nlaflan, afl›r›-üstlenilmifl, ça¤dafl sanat piyasas›n›n özendirdi¤i üretim h›z›n›n ve kapitalist zamansall›¤›n
belki de kolayca hofl göremeyece¤i yo¤un bir emek ritüeline b›rak›r.
"Vatan" mefhumunun, s›rt›nda tafl›d›¤›yla devrilen ve k›r›lganlaflan bir
erkek bedeniyle adeta cisimleflti¤i Patriot; polis fliddetinin ve iflkencenin çiçeklerle ve kelebeklerle birlikte resmedildi¤i, ac› ile hazz›n, yaflam ile ölümün aras›ndaki normatif z›tl›¤›n adeta queer bir flahadet anlat›s›yla sars›ld›¤› Tatl› An›lar 1, Tatl› An›lar 2 ve Serva Ex Machina,
buna örnek teflkil eden yap›tlard›r. Desenlerin içerikleri göz önünde
bulunduruldu¤unda, sanatç›n›n stratejik olarak afl›r›laflt›r›lm›fl el eme¤i ve iflçilik icras›n› erotiklefltirilmifl bir SM performans olarak okumak kolaylafl›r.
Bir Paflan›n Portresi'ne geri dönersek, Seymen'in kültürel bellekten ödünç ald›¤› bir hikâyeyi "arkas›ndan" (from behind) okudu¤u
söylenebilir. E¤er "penetre edil(ebil)en, hazz›n ak›fl›na maruz kalan beden" imgesi, erkek bedeninin normatif tahayyülünün kurucu d›fl›ysa
ve e¤er "her temsil, halihaz›rda erotik düflünceden vücuda geliyorsa",
eril olan›n "arka"s› muktedir akl›n "arka"s›na ba¤lan›r.41 Sanatç›n›n
41. Bkz. Jonathan Kemp, "Schreber and the Penetrated Male", Deleuze and
Queer Theory, Christiani Niggiani ve Meryl Storr (haz.), Edinburgh: University of
Edinburgh Press, 2009, s. 156. Burada Kemp'in ilham kayna¤›, Deleuze'ün felsefeyi tarif ediflindeki erotikad›r. Deleuze için felsefe "bir çeflit livatad›r (a sort of buggery), ... tersten/arkadan alan bir tasavvurdur (an immaculate conception ... taking
from behind – burada bir söz oyunu vard›r çünkü 'conception' hem tasavvur hem de
gebelik anlam›na gelir ve 'immaculate conception' kavram› Meryem'in 'günahtan
ar›nm›fl gebeli¤ini' ifade eder, ç.n.)." Bkz. Gilles Deleuze, Negotiations 19721990, çev. Martin Joughin, New York: Columbia University Press, 1995, s. 6. Sanatsal yarat›c›l›¤›n, üretimin, anall›¤›n ve ejakülasyonun kavramsal kesiflim noktalar›ndan hareketle kaleme ald›¤›m benzer bir tart›flma için, Gilbert & George'un
eserlerini tart›flt›¤›m makaleye baflvurulabilir. Bkz. Cüneyt Çak›rlar, "Masculinity,
Scatology, Mooning and the Queer/able Art of Gilbert & George: On the Visual
Discourse of Male Ejaculation and Anal Penetration", Paragraph: A Journal of
Modern Critical Theory 34: 1, 2011, s. 86-104.
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yorumunun "arkadan"l›¤› portrenin "arka" cephesinde, yani k›ç›nda,
cisimleflir. Lille'de Istanbul, Traversée kapsam›nda sergilenen Bir Paflan›n Portresi, izleyicinin görsel ve bedensel olarak tahta panele hem
önden hem arkadan eriflmesini mümkün k›lacak bir flekilde yerlefltirilmiflti. Bu "çift-yüz" etkisi sayesinde, Seymen'in portresini iki boyutlu
sabit bir nesne olarak de¤il, erotik ve skatolojik bir hacim kazand›r›lm›fl et ya da bir beden olarak görmemiz mümkün. Kurflunlarla delinmifl tahta panelin sergi alan›n›n ortas›na yerlefltirilifli, portrenin arkas›n› bir ikinci portre haline getiriyor ve panelin arkas›ndaki ayakl› deste¤e düflmüfl, orada b›rak›lm›fl talafl kal›nt›lar› eserdeki örtük homoerotizmi anlamam›z› daha da kolaylaflt›r›yor. Bu arka-yüz, eserdeki
(anal) penetrasyon metaforunu da kuvvetlendiriyor. Bir baflka deyiflle,
eserin "arka" deliklerinden dökülen talafllar, Seymen'in sabotaj›n›n
(homo)erotik damar›n› hissettiriyor izleyiciye. "Arka" hem bedensel,
hem epistemolojik bir mecra haline geliyor. Dolay›s›yla Seymen'in
portresi, Zeki Müren'in konuflulamayan "arka"s›n›, militarist söylemin
"arka"s›na att›¤› her bedeni, her beden uzvunu ve her bedensel hazz›
özenle ve kurnazca an›msat›yor bizlere. Bir tetikçi ile birlikte.
Bu yaz›ya bafllarken tart›flt›¤›m ‹ttifak isimli eserde bayrak üzerine
ifllemenin kullan›m›, Seymen'in Arif Nihat Asya'n›n Bayrak bafll›kl› fliirini SM maskeli bir sünnet çocu¤u k›l›¤›nda yeniden yorumlad›¤› Bir
fiiir için Performans – 2 (2007, Performance for a Poem 2) adl› eseri
ile birlikte tart›fl›ld›¤›nda karfl›m›za kuflkusuz daha derinlikli bir analitik çerçeve ç›kar.42 Sanatç›n›n performans esnas›nda a¤z›nda tuttu¤u
aparat, sesini fliiri seslendirirken bozarak aktar›r. Video, Seymen'in
performans›n› canl› olarak belgeler ve seste elde edilen distorsiyonla
birlikte bedenin görsel aktar›m›n› da bozar. Ses ve imaj kaotik bir gürültü haline gelir. ‹ttifak'ta bayra¤›n incelikli bir estetik stratejiyle bir
ortam olarak sahiplenilifli yerini, bayrak imgesini kutlayan Arif Nihat
fliirindeki milliyetçi taflk›nl›¤›n abart›l› ve agresif yorumuna b›rak›r:
Ey mavi göklerin beyaz ve k›z›l süsü,
K›zkardeflimin gelinli¤i, flehidimin son örtüsü!
42. ‹ki videodan oluflan bu performans serisinin ilki (Performance for a Poem)
Faruk Gürtunca'n›n "Bu Aslana Dokunmay›n" isimli fliirinin icras›n› belgeleyen
bir video çal›flmas›d›r. Milliyetçi fliirin kullan›m› üzerinden icra edilen stratejik temellük, görsel-iflitsel tahrifin canl› kayd› ve sadomazoflist mizansen her iki performansta da benzer temel ifllevlere sahiptir.
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Ifl›k ›fl›k, dalga dalga bayra¤›m,
Senin destan›n› okudum, senin destan›n› yazaca¤›m.
Sana benim gözümle bakmayan›n
mezar›n› kazaca¤›m.
Seni selamlamadan uçan kuflun
yuvas›n› bozaca¤›m.
...
Tarihim, flerefim, fliirim, her fleyim:
Yer yüzünde yer be¤en!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!43

Seymen'in bu performansta üstlendi¤i beden imgesi "memleketin
emanet edildi¤i evlat/o¤ul" figürüne at›fta bulunur, bu imgesel figürü
devlet ideolojisinin erillik rejiminin ete kemi¤e büründü¤ü beden olarak kodlar; heteronormativitenin, hegemonik erkekli¤in, militarizmin
ve milliyetçili¤in k›ymetli bedeni olarak. Sünnet olman›n, erkek çocu¤un "erkek/adam olma"ya dair cinsiyetli bir fark›ndal›k edindi¤i, ritüellefltirilen, toplumca onurland›r›lan bir geleneksel pratik oldu¤unu hat›rlad›¤›m›zda, sanatç›n›n performans›nda giyindi¤i kostümün Türkiye'de kültürel olarak bask›n bir biçimde sürekli kutlanan erkekli¤e/
erilli¤e dair kuvvetli bir referans noktas› teflkil etti¤ini söyleyebiliriz.
Seymen'in manipüle edilerek bozuk aktar›lan sesi milli bayramlarda fliir okuyan ö¤rencilerin içli performans›n› izleyiciye hat›rlatmakla kalmaz, videoda yarat›lan rahats›z edici görsel-iflitsel atmosfer arac›l›¤›yla bu performanslardaki normallefltirilmifl milliyetçi taflk›nl›kla, içsellefltirilmifl fliddetle yüzlefltirir. Hegemonik erkeklik ile milliyetçili¤in
zorunlu olarak kesiflti¤i bu kültürel mecran›n ehlilefltirme ve terbiye etme teknolojileri, performans›n sadomazoflist söyleminde araçsallafl›r.
Seymen'in performans›n›n videografik aktar›m›ndaki görsel ve
iflitsel medyaya yap›lan müdahale eflzamanl› bir biçimde icra ediliyor.
Sanatç›, canl› olarak icra edilen ve aktar›lan performansta, kendisini
bedensel olarak seyirciden uzaklaflt›rarak ve bedenine eriflimi sadece,
manipüle edilip (bozulup) aktar›lan bir görsel-iflitsel ortam arac›l›¤›yla
mümkün k›larak oluflturdu¤u performatif düzene¤i flöyle analiz ediyor:
43. Videoda fliirin ‹ngilizce çevirisine altyaz›larda yer verilmifltir.
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Performans esnas›nda izleyicilerle ayn› bina içinde ama onlar›n giremedi¤i baflka bir odadayd›k. Miha ve Metka güvenlik kameralar› ve mikrofonlar arac›l›¤›yla kaydettiklerini canl› olarak bozup, manipüle ediyorlar, bu
canl› ifllem ise projeksiyon ve hoparlörler arac›l›¤›yla izleyiciye ulaflt›r›l›yordu. Videolar üzerinde hiçbir dijital ifllem uygulanmad›, her fley o performansta gerçekleflti, sonradan sadece altyaz›lar› ekledik. Bir anlamda "halka
kapal›" ideolojik karargâhlarda oldu¤u gibi.44

Eser bir bak›ma medyan›n ideolojik bir ayg›t olarak görsel-iflitsel
aktar›m ifllevinin normallefltirici etkilerini tersine çeviriyor. Seymen
ve son:DA ekibi, Asya'n›n fliirinin flahadet güzellemesini yeniden üretmek yerine, söz konusu fliire gömülü milliyetçi hissiyattaki fliddeti
görsel ve iflitsel olarak abart›p taflk›nlaflt›rarak, sapk›nlaflt›rarak iffla
ediyor. Söz konusu hissiyat sanatç› taraf›ndan ne kadar yüksek ve taflk›n bir sesle seslendirilirse, aktar›lan ses ve videografik imge o kadar
fazla kaotiklefl(tiril)iyor ve bozuluyor. Sünnet çocu¤unun onuruna ve
k›r›lganl›¤›na yap›lan abart›l› vurgu milliyetçili¤in cinsiyetli söylemlerini queer-lefltiriyor.
"Queer estetik" kavram›n›n sadece kimlik temelli bir direnifl güzergâh› aramak yerine elefltirel müdahaleye ve muhalefete dair yeni
iliflkilenme biçimlerinin keflfine at›fta bulundu¤unu söyleyebiliriz.
‹kinci dalga queer kuram›n iliflkisellik/sosyallik vurgusunun, "cinselli¤in yan› s›ra ›rk, toplumsal cinsiyet, s›n›f, milliyet ve dine dair daha
genifl bir toplumsal elefltiri alan›n› harekete geçirmek ve normalleflmeyi çeflitli özdeflim rejimlerinin kesiflti¤i kavflak noktalar›nda çoklu bak›fl aç›lar›n› buluflturarak yeniden düflünmek" olarak tekrar formüle
edilmifl bir gündemden kaynakland›¤›n› düflünüyorum.45 Seymen'in
sanat›n›n ça¤dafl Türkiye'ye yaklafl›m›nda buna benzer bir elefltirel
vurgu görüyorum. Sanatç›, "queer pratik" kavram›n› sadece yerel siyasi ba¤lam üzerinde ›srar eden bir prati¤e de¤il, elefltirel kuram›n ve
küreselleflen ça¤dafl sanat piyasas›n›n jeopoliti¤ine dair duyarl›l›k tafl›yan bir nesne olarak ifllev gören, "bölgeselli¤ini" yerelci bir tutuculuktan kurtaran performatif, muhalif bir queer esteti¤e uyarl›yor.
Bu tart›flmay› Seymen'in ‹simsiz'i ile sonland›rmak istiyorum. Sanatç›n›n Sotheby's'in Londra'da düzenlenen Ça¤dafl Türk Sanat› mü44. Uncu, "Otoritenin tüm 'ikna odalar›' bu sergide", a.g.y.
45. David Eng, Judith Halberstam ve Jose Esteban Muñoz, "Introduction:
What's Queer about Queer Studies Now?", Social Text 84-85: 3-4, 2005, s. 4-5.
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zayedesi için haz›rlad›¤›, pembeye boyanm›fl kelebek heykeli ‹simsiz
(2010), kelebe¤in el bombas› biçiminde yorumlanm›fl gövdesiyle
ölümlü bedene, zahmetli bir geçmifli üstlenen fani güzelli¤e ve dahas›
flehitlik söylemine iliflkin devasa bir alegorik nesne sunar. Heykel,
Seymen'in desenlerindeki kelebekleri an›msat›r. Sanatç›n›n desenlerindeki erotik evren ölümle ve ac›yla vicdanen, "tersten" bir iliflki kurar. Desenlerde ac›ya, fliddete, iflkenceye ve/veya ölüme iliflkin kurulan mizansenin çiçeklerle ve kelebeklerle adeta süslenmesi, güzel olan›n ya da hayata dair olan›n ölümlü k›r›lganl›¤›n› vaat etmez izleyicisine. Tam tersine, ac›n›n ve ölümün, ve öznenin k›r›lganl›¤›n›n güzelli¤ini ve gücünü gösterir. Dolay›s›yla, ‹simsiz'deki kelebek, bir yandan
arzu ve hatta "kavga" söylemini ölümcül bir güzellik üzerinden kurarken, di¤er yandan kula¤›ma her ölümlü öznenin kendi yaflam›n›n sanatç›s› olma sorumlulu¤unu f›s›ld›yor. Pembe kelebe¤in Londra'n›n
merkezinde, Old Bond Street'te, Sotheby's vitrininde adeta bir canl›
bomba olarak sergiledi¤i varl›k, hem üretildi¤i co¤rafyadaki ölüm ve
flahadet kültürünü sahiplenip elefltiriyor, hem de uluslararas› seyahatinde farkl› anlamlara açabiliyor kendini. Bu yaz›, ça¤dafl sanat prati¤inde ve elefltirisinde tam da böylesi bir estetik dinamizmin, bir queer
göçebeli¤in imkânlar›n› sorgulamaya çal›flt›.
—

