


NERMIN SRyBESILI

Dadanma ve Hale Tenger'in

q
Qahgmalarrndaki Ses Uzerine*

Hale Tenger'in iglerinde ses,** anlatr inqa etmede ya da senaryolar uretmede
en az goruntu kadar onemli bir elemandrr. Bu makale sesin, ozellikle de insan sesi-
nin sanatqrnrn yerlegtirmelerinde nasri bagka bir "nesne"ye ve video-iglerlnde nasrl
bagka bir "eleman"a donu$tugunu tartl$lyor. Bu yaklagrmrn, ses ve insan sesinin
"maddiligi"ne ozel olarak dikkat kesllerek gorun[ux** alantnrn yeniden dugunul-
mesini kolaylagtrraca$rnr ve ayrrca qa$das sanatta goruntu i1e iligkili sesln rolune
karqr olan kayltslzhgl sorgulayacaglnl umuyorum. Tenger'in yerlegtirmelerini ge-
zerken ve video-iglerini izlerken, bu igler surekli olarak sesin ve insan sesinin kendi
yerini yarattr$r -gdrsel terimlerle deneyimlenemeyecek ya dakavranamayacak olan
bir yer- gergegini bize hatrrlatrr: goruge ayrtlmaz bir bigimde eklenmig olan bir da-
danmanrn (haunting) mevcudiyeti.

Tenger sesi  ve insan sesini  odnrni i r  i le porunmez olan, maddesel  i le c is imsiz
o1an, sarih ile muphem olan arastndaki, ses i1e g6rulebilir olgu arasrndaki bir yerde
ikamet eden 'hayaletler'in varhgrnr hissettirecek gekilde, beceri ve ustahkla kullana-
rak, 96z eriminin (sight) otesini gormek iqin blzi zorlar. Onun "hayaletleri", qa$dag
sanat iglerinin okunmasrnda gorme (seeing), gorsellik (visuality), kavrama ve anlama
arasrndaki iliskilerin daha karmagrk blr yaklagtmtnr talep eder. "Hayalet" kelimesi-
ni benim kullanrmrm, ses ve insan sestyle iligkili olarak ortaya Qlkmasrnda oldu$u
gibi, mevcudiyeti namevcudiyete, gorunur olant gorunmez olana, gimdiyi gegmige ve
yaQayailya1amayanaba{Iayan stratejik blr metafordur. Sanatqrntn yerlegtlrmelerinde
ve vldeolarrndayaratian insan seslnin, etrafi. srk srk kaplamasrna ragmen duydugu-
muz sesin sahibini asla glrmeyiz. Gorsel temsil olmaksrzrn, bu insan sesi, sanaiermn
inga etti$i bagka bir gorunur senaryodan hem aynlan hem de soz konusu senaryoyu
tamamlayan gorme alamnda etkin olarak meydana gelen ozel bir niteligi, bir tur ko-
nusmayr ve bir golge gibi hareket etmeyi cisimlegtirir. Zaman zaman insan sesi parqah
bir hikAyeyi g)zmemize olanak sa{Iayanipuqlannr sunar bize; kimi zamansa bu sesler
g)zlerimizin onunde gordugumuz bir kargr-hikdye olarak eylemde bulunurlar.

San Antohio ArtPace'de sergilenen ug-odah yerleqtirme igi Sandth Odasr'nda (The
Closet) (1997) radyodaki haberlerin tiz tonu olarak kargrmva grkan ses gurultulu
ve saldrrgandrr. Radyo, butunuyle uzun kahn perdelerle kaplanmrg olan pencerenin
6nune yerlegtirilmigtir. Radyonun koyulduiu oturma odasrnrn tuhafh$r ve yabancr-
hgr odayr kaplayan diger butun epyalar ile daha da guglendirilir. Bu durum belli bir
bireyln ya da ailenin oturma odasrnda olma izlenimini yaratmaz; kurumsal bir ev
modeli gibi gdrunur. Radyonun tonu kigisellikten anndrnlmrg kurumsal atmosferi
guqlendirir. Bir erkek sunucunun radyodaki konugmasr, |elgeleri ve silahlan ile ele
geqirilen bir grup "terorist" hakkmda hig bitmeyen bilgiler verir. Ses katmanlar ha-
linde odayr kaplar. Yemek masasl beg kiginin oturmasl igin hazrr olmasrna ra$men,
* Bu makale i1k olarak "On Haunting and Voice in the Work of Hale Tenger" ba$hgl ile tparadoxa:

international Jeminist art journal'rn Ocak 2007 tarihinde basrlan sayrsrnda (Cilt 19) yaytnlanmtgttr
(ss.5-13).

** Metinde "sound" ses, "voice" insdn sesi, bazt yerlerde ise ballama uygun gekllde sadece ses olarak
rprir i lmict i r  / r  n )

*** MetindehepsidegOrmeyadagdri5 olarakqevrilebilecekolanugsozcr.ikten"seeing" gorme , "vision"
gdrui5, "sight" g\z erimi olarak qevrilmigtlr, bdylece gArme sozci|unun metinde birqok defa tekrar
edilmesinin Onune gegilmigtir. (q.n.)
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masaya oturacak olanlara dair higbir iz yoktur; ne bir insan sesr ne de bagka blr ses.
Yerlegtirme, ya Devlet gucunun faaliyetlerinin sonucu olarak insanlaln kaybolmasrna
ve polis tutuklamalarrna ya da radyo yaynryla gizli bir ittifak iginde insanlaqn ses-
sizligine gonderme yapar. Yerlegtirme "hayaletler" uretir. Gorunurluk iie gorunmezlik,
kesinlik i1e guphe, hayat ile olum arasrndaki aynmr yrkar. Tenger insanlaln kaybol,
masr uzerine yorumda mr bulunuyor, yoksa suglulann yagamlannr mr temsil ediyor?
Ig, toplum muhendisli$i ya da acrmasr z ve sert Devlet baskrsrnrn otoriter igleyig sureci
altrnda, bireylerin mevcudiyetinin daima "hayaletler"in mevcudiyetine indirgendi$ine
igaret eder -kui olmug, korkutulmug halleri ve dominant bir guq oznesi tarafindan ele
geqirilmig durumlan ile etklnlik alanr garanti altrna ahnmrg bir dadanma tarzr.

Hale Tenger ilk gahgmalannda -ki bunlar go$unlukla ev-iqi mekdnlardrr- sesle-
ri kullarak toplumsal gerqekiikleri gorsel olarak remsil ermez, bu gerqekliklere igarer
eder. Ses oradatr, ondan butunuyle haberdar olmasan da. Kullanrlan sesler srradan
sesler degildir. Srk srk iktidar dilini kuilanrhrlar ve otoriter bir Devlet tarafindan kul-
lanrlan dili taklit ederler. Tenger bir evin iq mekdnlannrn temsllinde, evl, baskrcr re-
jimlerin kendilerini tehditkar bigimde ve qogunlukl a d,a lznelere nefes alacak hiq blr
alan brrakmadan yaydr$r bir siyaset alanr oiarak kurar. Ev,iqi mekanlal belirgin bir
bigimde "tekinsizdir" (unhomeiy), qunku ya evin sakinlerinden hiq bir izyoktur, ya d,a
varsa bile qok azdrr: 6rne$in oturma odasrndaki hah uzerinde duran kefene sallmrg
bir ceset. Boylece, sanatqrnln qahgmasr, srkryonetim ve neredeyse ulkenln her tarafin-
da varolan Devlet-destekli teror ve soka$a qrkma yasagr, evlere yaprlan polis baskrnlal,
caddelerde silahh gatrgmalar ve kavgalar gibi 1970'lerln sonunda Turkrye,de meydana
gelen olaylara ve 1980 Askeri Darbesi sonrasl olugan sureglere igaret eder ya d.a onl.ara
gonderme yapar. Tenger'in evlen Tdrkiye tarihinin bu donemine iligkin belli olaylarr
6ne grkarmakla birlikte, bunlan tanrmlamaz. Bu evier, acrmasrzve sert rejimlerin ya-
ratttgl korkunun ve baskrntn anrlanyla kurulacak bir iligkinin izini surer ve bu oiaylar
sanatQlnin yarattlgl eviere hayaletler glbi dadanrr. Sanatgrnrn bu evlerin eski kullanrmr
ve burada oturanlar hakkrndaki onerilerl, sadece ve sadece, bizim dunya ile ya d.a
toplumsal olarak adlandrnlan ile olan iligkilerlmrzi dizeltecek bir biqimde, gorunur
ile gorunmezin, geqmig ile gimdinin birlegti$i anda gozlerimizin onune serit. Sandrh
odast'nda ses izleyicinin simdrki zamandeneyimini kesintiye ugrarlr; gegmigten gelen
ve eve dadanmrq bir sese donugur. Bu isitsel eleman, bu ,,nesne-olmayan nesne", kafa
kartgttrtracak blgimde, hayaletsi (ghostly) ve aynr zamandada maddl bir etki brrakrr.
Hale Tenger, daha sonra izleytciyi orurma odasrndan ahp bir yarak odasrndan geqire-
rek' radyodaki dadanan sesin sonunda artrk igitilmez oldugu abartrl ve renkli kadrn
kyafetleri, yatak takrmlar ve diger kumaglar ile doru olan yerlegtlrmedeki uquncu ve
son odaya gdturur. iqine girilebilir kuguk bir oda geklindeki yuklugun klostorfobik or-
tamr ve yarattrgl dar alanrn srnrrlan, tuhaf bir biqimde, rejimden bir ozgurlepme vaadi
taslr, aynca her tarafi kaplamrg otoriter bir Devlet gozeriminden uzak kuquk bir kapah
mekdn yaratarak orada bulunmanln ne anlama gelebilecegini sezdirir. Burada iktidar,
seslerinin bir "hayaret" formu iqinde bir "gey" haline geldigl radyo ile temsil edilir. Bu
sahipslz hayaletsi mevcudiyet, Jacques Derrida'nrn kendisinin hayaletsilik (spectrality)
fikrinin remelinde oldugunu soyledigir gekilde, bir gey olma ve biri olma, hig kimse
olma ve higbir gey olma arasrnda sahnrr durur.

Derrida Spectres of Marx'da (rgg4), ontolo.liyi (varlLk biiim) onun egsesiisi
hauntologt'ye (dadanma bilimi ya da hayalet-bilim*) ekler. Derrida,nin kavramsal-
iaqtrrmasrna gore dadanma eylemi, herhangi birine indirgenmeksizin, geqmig ile
gimdi arastnda, burasr ile orast arasrnda sahnan 'izler' (traces) ile ilgilidir. Derrlda
hauntology'yt, varhk-mevcudiyetinin (presence-belng) gerqekligi ile ilgili olan onro_
* Yazarln Derrida'dan ahntrladrgr bu bolum Alp Tumertekin qevirisinden ahnmrgtrr.J. Derrida, Marxln

Hal,alitleri, qev. A1p Tumerrekin, s. 40, Aynntr yayrnlan, istanbul, 2001. (e .n.)
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iojir-e kar;r 1-erlegtinr. Hay-aletin (spectre) gerqeklige igkin olan degigkenligi temsil
enigini. onun toplumsal alanda "daima zaten" gerqeklegmemiS ve gergeklegemeye-
cek bir ontolojinin igareti olarak iglev gordugunu tartlq1r. Derrida igin, "dadanmak
orada olmak anlamrna geTmez, ve hayaletlerin u$ramastnt lhaunting) bir kavram in-
gasr iqerisinde ortaya koymak gereklidir. Her kavram varhk ve zamar' kavramlart
ile baglar. Biz buna... hauntology diyebillriz. Ontoloji, sadece ruh kovma lexorcisml
hareketi iqinde ona kargr koyar. Ontoloji bir ruh gagrrmadrr."l Derrida haunthology
kavramrnr hayaletsi gerqekliklerin maskesini dugurmek i.gin kullanmaktadrr, veyal-
nrzca gimdinin otesine, deneyimin dunyasrna ait olanrn ya da siyasi, ekonomik ve
toplumsai olaylann ontolojik (varhk bilimsel) ya da empirik mevcudiyetinin otesine
bakarsak eger, bu hayaletsi gergeklikler i1e ballantr kurabilecegimiz konusunda bizi
uyarmaktadrr. Hayaletsilik, yaQayalgimdinin iddia edildigi kadar kendi kendine ye-
terli olmadrgr ve istisnai durumlar altrnda bize ihanet edebilecek olan onun yo$un-
luguna ve katrhgrna sandrgrmrz kadar itimat edemeyecegimiz fikrini iqerir. Derrida,
dadanmanrn nasrl da gimdinin otesine uzandr$rnr, hayaletsi gerqeklikierin nasrl da
kapitalist emperyalizm ya da totalitarizmin herhangi bir formu tarafindan yapilran
baskrlara maruz kalmrg insanlara, savas ve siyasi glddet kurbanlanna olan sorumlu-
IuSumuzu hatrrlattr$rndansdz eder'. milliyetgi, rrkqr, somurgeci, cinsiyetqi aynmcr-
lrklar, soykrnmlar, katliamlar, igkenceler ya da bagka tur 'etnik temizlik' formlan.

Dadanma her geyi karmagrkiagtrrrr. Uzun zamandanberi inandrgrmrz ideoloji-
leri ve fikirleri, dugunup tartmadan kabul ettigimiz do$rulan sorgulamamrzr sa{Iar.
gimdiyi sorgulamamrzr sa$lar, qunku dadanma zamana ait degildir. O daha gok
geqici bir zamansal ayrlqmanln gerqekiegmesini saglar. Derrida Spectres of Marx'ta
hayaletler gibi geri donmenin (ghosting) gegici zamansalirgrna vurgu yapmak iqin
William Shakespeare'den bir ahntr yapar. Shakespeare'in Hamlet'inde, Kral'rn ha-
yaleti ile kargrlagan qurumu$ bir Devlet'in prensi goyle der'. "Zamanrn eklemleri ye-
rinden Qlkmrgtlr" ("Time is out of joint"). Hamlet'in bununla ne demek istedigini
ise goyle agrklar Derrida: "Zamantn eklemleri parqalanmrg, yerinden grkmrg, yuva-
srndan qrkmrg, zaman akhnr kaqrrmry, yerinden edilmi5, ve grldrrmrg, rahatsrz edll-
mig, hem ayan bozulmug hem de qrlgrn. Zaman zlanadan qrkmrg, zamarr yerinden
surulmug, kendi drgrnda arttk, ayan bozulmus."2* Bir hayaletin dadandr$r kigi igin
de "lzlamanrn eklemleri yerinden qrkmrgttr."i Hayaletlerin dadanmasr uzerine bir
megguliyet, kagrnilmaz olarak kigiyi geriye ve ileriye do$ru surukler, onu karmagrk
ve qogunlukla gorunmez bir iligkiler agr igine yerlegtirir, ki bu iliskiler bu kiqiyi
aynt anda geqmigle blrlikte gimdiye, somutlasmayla birlikte soyutlanmaya baglar.
Dadanma eylemindeki gorunurluk ve gdrunmezligln diyalektigi, gdrebilece$imtzve
goremeyece$imiz qey arasrndaki surekli bir muzakereyi, neyin gorulebilir yaprldtgr-
nr; gormenin, bilmenin ve iktidarin birbiriyle nasrl iligki iqinde oldu[unu iqerir.

Bir metafor olarak "dadanma" uzerlnden dugunme, qa$dag sanatta tek et-
men olarak ele ahnan gdrselli$in yeniden eie ahnrp dugunulmesini gerektirir. Hale
Tenger ' in yer le5t i rmeler i .  gegmig i le gelecek arasrndakr kargrt l r$rn otesine gege-
bilmemiz iqin bize imkan sa$layan dadanma eyleminin kendine ozgu durumunu
gorsellegtirir ve i.glerin olaylan aqr$a qrkaran bir sureq olarak deneyimlenmesine
odaklanrr. Hayaletler populer imgelemde bizim kuquk tanrdrk dinyamtzda hareket
eden saydam varhklar olarak temsil edilirken, Tenger, guncel mevcudiyetlerden bas-
trrrlmrg namevcudiyetlere, huzur veren tanrdrk geylerden rahatsrz edici tuhafhklara
dogru bir kay6 yaratarak, hayaletsiligi, geqmig toplumsal yagamrn diger bir gorunu-
gu olarak, bagka bir qekilde bilme ya da gdsterme gekli bulmaya girigir.

Dadanma aym zamanda, sosyolog Avery F. Gordon'un yaratrcr kitabt Ghostly
Matters'da igaret ettigi gibi, "bir kurum ile bir bireyi, bir toplumsal yapr ile bir 6zne-
yi, ve bir tarih ile biyograflyi birbirine bafllayan"a ozeTbir qegit aracrhk gerqeklegtirir.
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Dadanma bir yere, bir olayrn meydana geldigi bir yere ihtiyag duyar. Dadanrlma ise
toplumsal ve tarihsel durumlann insanrn Qevresini kugattrgr bir mekdnda bulunmak
demektir ki dadanrlmrg olan kigi bu yerin ba$lantrlar ve erkiler yaratrrglnr bilir. Ten-
ger yarato|r dadanrlmrg ortamlar yoiuyla, resmi tarih ile bellegin, kamusal olan ile
oznel olanrn, kolektif olan ile bireysel olanrn aynlmaz bigimde iq ige geqti$i sureqleri
gosterir. sanatqrnrn Qahgmasl, izleyicilere dadanmasr igin tasarlanmrgtrr.

Sanatqtnrn 4. Uluslararasr istanbul Bienali'nde gosterilen D6an gthmadth, grtnhi)
hep dt5ardaydrh / Iqeri girmedih, qiinhilhep iEerdeydihs (we didn't go outside, we were always
on the outstde/we drdn't go inside,-we were always on the inside) (1995) adh yerlegtirmesi,
kuquk bir radyodan gelen, yumugak, bir geyler anlmsatan, zararcrzTurk klasik muzigi
sesleri ile doludur. Radyodaki ses guzel tonu ile sizl srcak ve iQren bir biqimde kargrlar
gibi gorunur. Size bir kucaklama vaat eder gibidir. Yerlegtirmede ilk olarak etrafinln
dikenli tellerie qevrildigi tahta bir kulubenin "bahge"sine girertz. Ancak, kaprnrn egi-
gini geqlp kulubeye girer gnmez, bu dikenli rellerle kaph yuksek duvarlan glrmeytz,
qunku terk edilmiq bu mekAnrn duvarlan ve pencereleri huzuriu ve romantik man-
zara gorUntulerinin oldu$u eski ve solgun kartpostailar ya da fotograflarla kaplan-
mrgtrr. Yerlegtirmede kullanrlan populer garkr, radyo yaylnrn Devlet tekelinde oldu$u
1970'1erin sonuna ve 1980'lerin ilk yansrna iparet eder. Bu yrllarda devlet radyosu
ve televizyonunda katr blr sansur siyaseti uygulanryordu ve medya agrk bir biqimde
kamu gorugunu manipule etmek iQin kullanilryordu. Yeriegtirmedeki ortamrn yarattrgr
sukonet kulturel bir uretim bigimi olarak devlet gucunun medyada, hemen hemen far-
krna varrlmayacak biqimde, siyasi ve roplumsal giddetin zirvede oldu$u bn zamanda
bile kendimizi iyi hissetmemiz iqin bizi cesaretlendiren "d,avetsiz bir misafir' olarak
etkin olabileceglne igaret eder. Bu, Turkiye'de insanlann evierinde pencere kenannda
durmaktan korktuklan, beklenmedik bir zamanda qahnan zi1 sesini duyduklannda
dahi irkildikleri, giddetin seviyesinin fazlasryla yuksek oldugu bir zamandrr. Bu agr-
dan bakrldrgrnda sanatgr sesi goruntu i1e kargrthk kuracak ve sukrineti bozup raharsrz
edecek bigimde kullanrmr uzerinden bir terorun hukumranhgrntn ya da ororiter reji-
min etkilerinin kendilerini birqok farkh biqimde gosterebildiglni, tanrdrk, haua kigiyi
r ahatlatan gekillere burUnebildiglni gosterir
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Kullanrlan sesler gorunur olan i1e, iktidar ve sahiplenme iie bir iligki tagrr. Bu iki
qekilde igler: imge sesi iqerebilir,ya da ses imgeyi igerebilir.6 Tenger, temel niyetinin,
toplumsahn topografyasrnrn nasrl lznelere uygulanan giddet uzerinden inga edildigi-
ni, 6zellik1e toplum muhendisliginin nasrl sistematik bir biqimde ev-igi alanda igterlik
gdsterdi$ini gorsellegtirmek olan bir sanatgr olarak, sesi yaratrlan mekanlann ne tam
iginde ne de tam drgrnda olacak bir yerde konumlandrnr. yerlegtirmede iq dunya ya
da "ev", drg dunyanrn siyasi ya da toplumsal baskrianna bir bannak sunmanrn gok
uzagtndadr. Aksine burasr, rahatslzhgln ve tehlikenin yeridir, fiziksel anlamda bir
kapana krstrnlmrghgrn mekanrdrr. Ses, hem evde hem de ulkede oynanan gizli ope-
rasyonlart gostermek iqin bir araQtlr. Tenger'in hakh olarak l$aret etti$i gibi, "[a]shnda
korku varsa, korku duyulmasr saSlanryorsa, iqeri girmeseniz de hep igeridesiniz de-
mektir; korku duyuldu$unun farkrnda olunmasa da... Butun silahlar eskisinden gok
daha gabuk geri tepiyor. Artrk bahqenizdehuzur yoksa evinizde de yok"7.

Burada Derrida'nrn gorunurlugun 6tesine giden gerqekierln varolugu hakkrndaki
gorugleri oldukqa yardrmcr olacaktrr. Derrida "Living on: Border Lines" (yagamayr sur,
durmek Srnrr Qizgileri) adh denemesinde, gdz erimimizrn otesindeki, gozlerimizin ote-
sindeki geyieri "gorme" ile ilgllenmektedir. Derrida burada metnin srnrrlanmn nerede
baglayrp nerede biuigini sorgular. Bu tartrgmada guna igarer eder: "Ne oldugu... butun
srnrrlarr ve bolUnmeleri bozanvebizi guvenillr bir kavrama, bir'metnin' baskrn nosyonu-
na goturmek iqin zorlayan bir qegit srmr aqmadrr [debordement]."8 Burada mesele bir yer-
lerde kegfedllmeyi ve gozulmeyi bekleyen bir hakikari, ya daDerrida'nrn deyigryle "srr-srz
srrrf'e (secret-less secret) bulma de$ildir. Derrida'nrn kastettigi, okumak kadar yazmanrn
da mumkun bir anlatrmn gerqevesi otesinde, bir hikAyenin srmrlanmn dtesinde tahayyul
etme ve gorme ile iligkili olduiudur.Yazar, buna okuyucuyu da ekleyebiliriz, srmriandr-
rrlabilir, gdrulebilir ve dugunulebilir olan bir limitin gorunmesine izinverir, qunku yazr
kendi limitlnde gergekten de tanrmlanabilir kenarlara, marjlarasahip degildir, ve bu yuz-
den de olgu ya da 6z olarakbutun verili limitleri agar. Derridanrnyazmave okuma uze-
rine olan tartlgmaslnr gorme ve anlamaya tagryacak olursak eger, gorunur olamn 6tesine,
onun limitlerinin otesine bakmamn ve tahayyul etmenin mumkun oldu$unu farkederiz.
"Gormemize olanak tanlyan gey gorunmez kalacaktrr" diyeyazar Derrida ve ekler:
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"E$er'hayat'tan rgr$r, vie'den lhayat] g6rme guctnt talep ediyorsak biz,
burada sur-\)ie'derr lhayat-nstnl soz edebiliriz, ya$amdan sonraki bir hayatta ya da
olumden sonraki bir hayatta ya1amayr surdurmekten, g6rme gucunUn otesinde
yagamr sUrdUrtp gorerek [sur-vision], g6rme gtcunUn 6tesindeki bir gorme gu-
cunde 'gormeye devam ederek' fseeingon]. Bir geyi ya da gorUnttyt ya da gorUle-
bilirligi gormek, g6runur olanrn 6tesindekini g6rmek, yalnrzca sozcugun bilinen
anlamrnda 'bir goruqe sahip olmak' degil, 96z eriminin otesini gOrmektir, 96z
eriminin otesindeki qeyi gormektir."l0

Tenger'in gahgmalannda insan sesi "goz eriminin otesini gormek" ve "g62 eri-
minin otesindeki geyi gormek" iqin bir aracr olarak iglev gorur ve boylece "ne oldu
ya darre oluyor?" sorulartna yanlt verebiimek mumkun olur. Eger geqmi$ ile gelecek
arasrnda, burasr i1e orasl arasrnda bir gedik soz konusu ise, e$er siyasi ve toplumsal
yagamln gerQeklikled sistematik olarak kapatrhp gizleniyorsa, bu durumda Tenger
dadanma eylemine odaklanan sanat iglerinin bu gediklerde etkinlik gosterme yoluy-
la, bogluklan, bilinmeyen ya da konuqulmayan gergeklikleri yine kendilerine kargr
gevirmeyi mumkun krldrgrnr gundeme getirir.

Bu tartrgma ba$lamrnda, Hale Tenger'in iglerinde, politik olanrn onemli bir yer
tuttugunu ve gorunugte birbiriyle iligkisizmig gibi gorulen kimlik, politika ve rop-
lumsal cinsiyet konulannrn qahgmalannda birbiriyle diyalog iqine sokuldugunu not
etmek gerekecektir. Bu, kendini drganda konumlandrrmaktan farkh bir polltik ta-
vrrdrr. Tenger poiitik yorumlannt daha qok kamusal olan ile oznel olan, nesnel olan
ile oznel olan, gerqek olan ile kurgu olan arasrndaki tom srnrrlann yrkrldi$r iqeriden
bir yerde yapar. Giorgio Agamben'den odunq alarak soyleyecek olursak eger, Tenger
"jestler" (gestures) yapmaktadrr, qunku sanatsal uretiminde ne son noktaya varmaya
qalrgmakta ne de belli bir amaca ulagmayr hedeflemektedir. Bu anlamda, igin ure-
temedigi ya da ortaya koyup gorunurluk kazandramadrg gey, onun uretebildigi ya
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da ortaya koyup gorunurluk kazandrrabildigi gey kadar onemlidir. "Jest," diye yazar
Agamben, "bir aracrh$rn sergilenmesidir: uygun gekilde isimlendirecek olursak, bir
imkdna gorunurluk verme surecidir.lr"

Tenger 2000 yrhndan sonra yaprlgr daha yakrn zamanrt iglerinde, radyo yayn-
lartnr lgeren yerlegtirmelerlndeki manipule edici otoriter sesin yerine daha gok bir
insan sesinl, bir blreyin sesini kullanrr. SanaiQl yi)zyiize (Face to Face) (2001) adh
mekAna-ozgu sesli yerlegtirmeslnder2 farkh bir strateji kullandr. Tilburg'daki bir evin
yan yuzunde yer alan yuvarlak biqimli iki kuquk pencere camlna bter goz imgesi
yerlegtlrerek bu yan yuzu bir insan yuzune donugturdu. Tenger izleyicilere teknik
bir araq olan kulakhkiar yoluyla yalmzca gdzlerinin gorunur oidugu bir kadrn sesini
duyabilecekleri blr durum sundu. Yerlegtirme alanr ve binanrn on duvan, sesinin
duvarlann arkastnda tutulup hapsedildigi sessiz (mute) bir figur ile bir kargrlagma
yaruL:.r Ancak Tenger en bagta boyiesi bir sessizligin olmadrgr gerqeginin aftrnr oyar,
gerqekte yalmzca sozsuzluk (speechless), sozsiz brrakrlmrghk vardrr. *Ben yan yu-
zum. Yanl benim adrm bu," diye baglar kadrn. Gazeteleri iik olarak okuyan ve haber-
leri kendisinden once ogrenenin "6n cephe" oldulunu belirterek devam eder. Daha
sonra da "6n cephe" tarafindan ona anlatrlan bir hikayeyi anlatrr. Tenger "yan yiz,'
ve "on cephe" metaforunu kuilanarak yalrrzca kimliklerin kategoriler olarak uretil-
mesini ve bu kimliklerin belll bir yereilik uretmesini sorgulamaz, aynt, zamand.a*6n
cephenin" temsil etti$i Avrupa-merkezci dinya goru$u i1e dunyayr bilmek ve ona blr
anlam yuklemek zorunda olan "yan yuzun" kaynaklan ve araqlan arasrndaki uyum-
suzluk uzerine de yorumda bulunur. Kadrnrn sesi belli bir mekan ile srnrrlandrllmrg
ve sonrasrnda da oradan daha bagka bir yere hareket etmemigtir. Tenger bu kadrnrn
sesini merkeze talrm ya qahgmaz, qunku bt yalmzca yeni bir ayncahkh mekan
yaratmak olurdu; bu sesl daha qok onun farkh biqimde seslendigi bir yere getirmek
ister. Tenger ne kadar gok sessizligi (bir sesin yoklu$unu) igitmemize olanak sa$larsa
o kadar gok, Derrida'nin rarrl$rrgl gibit3, bizim "Oteki"ni, sadece otekinin igitilemez
sesi rizerinden dugunebilece$imize igaret etmig olur. "Otehi"nrn ..sessiz ses,'i (silent
voice), Derridacr anlamda mekanlan kateden bir ses olarak, oraya yerlegmeksizin
bjz im mekanrmva zor la girer.  Bu yeni  meki in "oreki  "nin indirgenemezl ig in i  ima
etmektedir. Gayatri chakravorty spivak "can the Subaltern Speak', (Madun Konu-
gabilir mi?) adh makalesi uzerine kendisiyle yaprlan bir soyleqide, somurgeci ya da
emperyalist sistemde madun (subaltern) olan, baskr altrnda brrakrlmrg ya da drglan,
mrg olan "konugamaz" dediginde soylemek istediginin, madunun, dmegin .,uquncu
Dunya"dan bir kadrn, konuqmak iqin qaba gosterdiginde bile sesinin duyulamaz ol-
dugunu belirtmek oldu$unu anlarrr.ra Madunun kendisine ait bir dili yoktur. o, ses-
merkezci (phono-centric) dunyada kendi konugmasrnrn oznesr de$ildir, rrpkr goru-
nurlugun rejiminde kendi imgesinin oznesi olmadrlr gibi. Sanki dili bagka bir dilden
odung ahnmrgtrr. Tam da bu nedenle otekilik hayaletsidir, qunku sesi toplumsalda
kargrhgrnr/yankrsrnr buramaz, qunku sesi her zamanbir sessizlik (muteness) olarak
kendisine geri doner. Hale Tenger'in bu qahgmasrnda izini surebilece$imiz diger bir
konu da, bellibazr kadrnlann seslerinin dunya tarafindan nasrl igitilmedigine dair
Spivakln igaret etti$l bu kayrtsrzhk (indifference) i1e olan u$ragrsrdrr. Daha once
gordu$umuz gibi sanatgr, toplumsal huzur ve refahrn periferisine atrlarak ashnda
gorunmez ve yasak haline donuqturulmu$ geyleri gormenin oneml konusunda bizi
lkna eder. Namevcut ya da unutulmug insanlan, onlann varhkla yokluk arasrnda-
ki hayaletsi mevcudiyetlerini aramamrz, gozardredilmig ya da bastrllmrg insanlal
dinlememiz gerektigi gerqeginde rsrarcrdrr.

Tenger video gahgmast Hayal Avuslnda (Dream H(a)unterx) (2002) da yine
hayaletsiiik ile ba$lantr kurmaya girigir. Bir insan sesinin, ylne hayaletsi bir sesin
* Dream Hunter: Hayal Avcrsr / Dream Haunter: Rriya Hayaleti. (q.n.)
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igin merkezi ogesi oldugu bu gahgmada, ses yalnrzca kulakhklardan igitilebilmekle
birllkte bu konugan 6zne bir kafenin kenanna yerlegtirilmig vldeo monitdrun gerge-

velenmig mekanrnda gorunurluk kazanamaz. Bu vldeo-yerlegtirmedeki hayalet-ses,
kentin kutsanmasrna kargr qaltgarak mekanda dolaqrr durur.

Tenger drp-ses (voice-over tekni$i*) ile, sabit ve yerlegik fiziksel blr yeri (1o-

carion), cisimsel olmayan bir gergeklige dikkat qekerek yerlegik olmayan ve sanal
(virtual) bir geye donugturmug olur.

Bu video-igi bir kafede qekildi ve Istanbul Yaya Sergileri 1": Ni5antaSt; K5isel
Co$rafyalar, Ki,resel Haritalar (2002) baqhkh sergi suresince de aynr kafede gosteril-
di. Monirdrde, gortntU siyah bir arka plandan agrlarak istanbul'da, Nigantagfndaki
lUks bir kafe goruntusune geqer. Kamera insanlan yemek yerken, igki iqerken ve
sohbet ederken gosterir. GUnlUk yaSam her zarnankt gibi. surmektedir. Tenger vide-
oyu filmin qekildigi kafede gostererek mekanr qift hale getirir (double), bOylece film
imgesi bilinen bir yeri bilinmeyen bir yere dontgturur ve rzleyiciyi bu yere farkh bir
gekilde bakmaya zorlar. Qilt olmantn manttglnda hayalet oiarak belirme (appariti-

on) vardrr. Videoda temsil edilen toplumsal sahne, bu yolla tekinsiz bir yer haline
gelir ve dadanma, Gordon'un sozcukleriyle belirtecek olursak, "bUyusU bozulmug
bir dunyada bildiklik ve yabanclhk arasrndaki buyuleyici kargrlagma"l' drr. Tenger
ayrrca zamanr askrya alarak, taml tamlna qelQeveleri dondurarak, tekinsiz bir yapr
kargrsrndaki duygulanmrzr, bekleyig ve gerginlik hissini daha da yoguniagtlrml$
olur. $imdi de bir gey iyi girmiyordur; gitmesi gerektigi gibi gitmiyordur. Buna ra$-
men, biz izleyiciler baktigrmrz gey i1e ilgili higbir 5ey duyamayv.Yalntzca sessizligi
izler vedeneyimleriz. Sanki bir egikte duruyoruzdur. Kameranrn ve qergevenin hare-
ketsizligi agamayacagtmv gffiTrnez bir srnrra igaret eder. Yine de ne drqandayrzdlr
ne de iqeride, ta ki kulakhklan takana ve bir kadrnrn sesini i$itene kadar:

,,Senelerdir gece gunduz durmadan qahgryorum. Kimini uykusunda bo$uyo-
rum, kiminin gUnduzleri tansiyonunu bir indiriyorum, bir qrkartryorum.22 senedir
gece gunduz dur durak yok, hayal avcrh$i yaplyorum. En kotUsu go$unlu$un umu-
runda bile de$i1im, var m1y1m yok muyum, in miyim cin miyim hlg dUgUnen yok.
lnsanlann iqlerini kuruttum, butUn hayallerini tek tek avlamaktan ben yoruldum,
onlar hala kader deyip geqiyorlar. Sinir oluyorum."

Hayal A",tcrst'nda ses, mekdna iligkin bilgi ve arzvmuzu solunsallaStlracak blr
anlatr inga ederek bizi ekranda gOrdUlUmuz ve kulakhktan duydu$umuz Qey ara-
srndan bir baglanrr kurmaya zorlar. "[k]anaatimce aslen bu huzursuzluk hali milli
menfaatimizi tehdit ediyor" der kadrn. Hale Tenger bu projeyi, Turkiye'nin do$usun-
da PKK ile "di1e geririlmeyen bir savag" dolayrsryla kimi kentlerde yirmi iki yrldrr
yururlukte olan Olaganustu Haf in krsmen de olsa uzatrldr$rnr yazanbir g zeteha-
berini okud.uktan sonra yapmaya karar vermigtir. Qahgma, lstanbul'daki gundelik
yagamln rurinligi ile ulkenin bagka yerlerlndeki Milli Guvenlik Kurulu tarafindan
giddet rejiminin devam ermesi do$rultusunda ahnan kararlar araslndaki kargrrhk
uzerinde duruyor.

Ekrandaki gorUntu monologun sonuna dogru donar. Kuglar, aniden hareket-
sizkalankafedeki insanlann arasrnda uQugmaya baglar. Kulakhktan gelen ses 5oy1e
devam eder:

"senelerdir aynr kabus: Bir gun ige qrkmrgrm yine, eLrafa bir baklyorum, bu-
tUn insanlar bir film karesi gibi donup kalmrgiar. Evlerde, igyerlerinde, sokakiar-
da oylece durup duruyorlar. Sanki eilerini ayaklannr buruyen g6runmez lzarrtTlar
kalakaldrklan yere kok sa1m19. Kug1ar gelmiS kafalanna, kollanna konup duruyor,
yemeklerinden yiyorlar. Onlar oylece duruyorlar, kimi ayakta, kimi masa bagrnda,

* Bir filmde ya da bir relevizyon gosterisindeki gilr ses; gOsterilen gey hakkrnda yorumda bulunan ya
da bilgi veren fakat kendisi goruntuye gelmeyen kimsenin sesi (Q.n).

Hale Tenger, Hayal Avcrst, video,
al t r  edLsyon art l  sanalc lkoplast .
2002. (Videodan kareler).
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hepsi birer heykel gibi krprrrrsrz kalmrg. 'Ne ig yapacagrm gimdi ben, kimin bo?aztnt
srkacairm?' diye ba$rrmaya gahgrrken ter iqinde uyanlyorum.',

Monitor insanlartn kafalarna ya da masalann uzerine konan kuglan gosterir ve
sonra video "gizli servis" iqin qahgan buhayalet/memurun kabustan son kez uyanrgl
ile son bulur. Ekranbeyaza donugur. Bizler konugan kadrnrn yuzunu, viicudu nuya d.a
yerini goremeden kalakalrnz. video, bu terdru higbir geyin durduramayacafrnr, gunku
onun yerlegik olmayan bir bedenden, soyur bir makineden geldigi imasr ile biter.

Bu kurgusal hikdye aracrh$ryla Tenger dehpetin ve Devlet aygltrnrn eylemlerlni
guclu bir gekilde bildirmig o1ur. Aynca bu noktada sanarErnln, bir erkek sesi yerine bir
kadrn sesini kullanarak bizim beklentimizi tersine gevirip bir yabancrla$ma unsuru
devreye soktugunu da not etmek onemlidir. Geieneksel feminist sanar urerimi ile kr-
yaslandrgrnda Tenger, kadrnr sadece masum ya da baskr altrna ahnmrg olarak ele alma
arayrgrnda de$iidir. Kadrn da, trpkr erkek meslektaglan gibi, iktidan igsellegtirirken
aymzamanda anonim kaiarak Devlet terorunun etkin blr katrhmcrsr gibi seslenir.

Butun hikdye ve film, kaynagr hakkrnda ipucu vermeksizin igltilen bu ses uze-
rinde asrh durur. Michel chion bunu, "akuzmatik ses',* (acousmatic voice) olarak
adlandr'r. Bu ses ekrandaki goruntu uzerinden sihirli bir guce sahiptir Bizl gor-
meye, gldip bakmaya davet eder, zorrar. "Benhgin kaybrna, arzu ve buyulenmeye
bir davetiye" olabilir. Chlon'nun igaret ettigi gibi, ayrrca bu ,,akuzmatik ses', kendi
gucri ile dort farkh gekilde korkuya neden oiabilir: ,,her yerde olabilme yerenegi, her
geyi gorebilme, her geyi bilebilme ve eksiksiz bir guce sahip o1ma. Bagka bir deyiqle:
her yerdelik, panoptisizm, her geyi bilme, srnrrsrz giiq sahipligi.,'r6 Gilles Deleuze de
sinemada ses ve goruntu arasrndaki bu turden iligkiye dikkat gekmigtir: ,.ses, rum
formlan ile, gorsei imge alanrnrn drgrnda kaian aranr doldurmak iqin geliverir ve bu
gekiide bu imgenin bir bileqeni olarak kendisini daha gok gerqeklegtirmig olur.',r7.
Hayal At'ctsfndaki ses ekranda gordugumuz geyin iqini bogaltrp onu bozguna ugratlr;
yani Istanbul'un Batr tarcrbft semri olan Niganragr'nda hog bir atmosferin. Konugan
kiginin sesi, klasik Hollywood filmlerindeki sinematik sesin aksine, film oyuncu-
sunun dz-mevcudiyeti (self-presence) ile higbir biqimde lligkilendirilip kimliklendi-
riremez. Kaja sllvermanln tartrgtrgr gibi, Hollywood filmlerinde ses ,,oykudeki ana
karakter olarak konugan kigiyi aynr ontolojik mekdna yerlegtirir ve boylece etkin bir
biglmde izieylcinin yalmzca mevcudiyete iligkin degil aynca oz-mevcudiyete iligkin
lnancrnr da desteklemis olur."te Hayal Avuslndaki drg-ses ise hem zamansal hem
de mekdnsal yerinden oynatmayl baga'yla dile getirir. Bu gahgmada bir beden soz
konusu degildir, tanrmlanabiiir hiqbir izi yoktur; fakat bir gekilde bir benllgi, mev_
cut gundelik gerqeklikler uzerinde bir golge brrakan bir insanrn biyografisini aqrga
grkanr.

Tenger, hayaletlerin dadandr$r yerrerin ve insanlarrn uretimi yoluyla, bildik
toplumsal ve siyasi yaprrart krlze sokan guqiu araglar geligtirdi. eahgmasrnrn gucu;
ses, insan sesl, yerlegtirme ve imge kombinasyonundan kaynaklanrr. sanatqr tarihsel
durumlarr temsil etmeye qahgmaz. olayran yeniden sahnelemeye girigmez. Daha
gok, dadanma eylemine kargr ve dadanma eylemi ile gahgarak ,,belirsizliklere, ikti-
dar ve kigilik arasrndaki griftlige, giddete ve umuda, uzaktabeliren ve uzaklagan ger-
gekliklere, kendimizin ve toplumumuzun golgelerine"re igaret eder. Tenger bir qocuk
olarak, bir kadrn olarak, "otehi" orarakhayaletler rarafindan dadanrlmrg olma duru_
mu uzerine yo$unlagarak, iginde oldukqa fazla styasi kaygrnrn oldugu ve feminist
ajandanrn da tam merkezinde olan yagamrn hayaletsi gorunugleri ile iligki kurar.

Ingilizceden qeviren: Nusret polat

* Telefon konugmala'ndaki gibi sesin sahibinin go^irmedigi, sadece iqitirdigi ses. (q.n.)
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