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Kanlı-canlı bir ayraç: ‘Anıtlar’

A bookmark in flesh and bones: ‘Monuments’

İnsanlığın dinsel, pedagojik, siyasal ve meta-fizik gereksinimlerle fikirleri,
hayalleri, korku ve beklentilerini cisimleştirdiği, ‘baş ucu’nda tuttuğu estetik
biçimler... heykeller.

Statues... The aesthetic forms kept on the ‘bedside’, through which humankind
objectifies their ideas, dreams, fears, and expectations with religious, pedagogical,
political, and metaphysical needs.

Özellikle kamusal alanlarda yer alan ‘anıt’ heykellerin, bugünkü akıbetleri
hakkında, neler söylenebilir? Son haftalarda ABD’den başlayan ve siyahî
sivillerin polis zulmü sebebi ile öldürülmeleri üzerine derhal Dünyaya sıçrayan
yargılayıcı bir refleks dalgasına tanıklık etmekteyiz.

What can be said about the fate of the ‘monumental’ statues in public spaces today? In the last few days, we are witnessing a wave of judgmental reflex that started in the USA after the police brutality against black people and spread around
the world.

Sosyal medyanın da hızlandırdığı bir eylemlilik ve eşgüdümlülükle, Belçika’dan
Yeni Zelanda’ya, Fransa’dan ABD’ye ve İngiltere’ye yayılan, adeta kelebek etkisi
içeren bir tavır bu. Kültürel, sismik, siyasal bir enerji boşalması, izlediğimiz.
Bu tür olaylarda, kamusal alanlarda, resmî, tarihsel yapıların eteklerindeki
kaidelerden, insanlığa bütün bilmişliği ile tepeden bakan devlet ve tarih
istisnalarına dönük, hınç yüklü linç girişimleri öne çıkıyor. Hatta vaktiyle kıymet
verilen ulusal figürlere adını veren caddeler, kafe-barlar ve eğitim kurumları
bile, logo, harita ve kartvizitlerinde bunu sorgular hale gelmiş görünüyor.
Oysa kültürel - sömürgeci duruşunu nadiren değiştiren ve şimdilerde bunun
diyetinden de neo-liberal bir iştah ile çıkar elde etmek istercesine müzeleri
Doğu’ya birer otomobil veya giyim markası gibi şubeleştiren / (franchise)
Batı’nın da tepeden baktığı bir manzara da var önümüzde...
Irak, Suriye ve nice sözde ‘iç savaş’ sırasında, aynı yıkım, yağma üzerinden ‘özel
koleksiyonlar’ ve müzelerin çıkarları uğruna, yaşayan tarihin hiçe sayılmasına
da, genellikle çaresizlik içinde, az tanıklık etmiş değiliz. Hatta Türkiye (ve eski
Osmanlı) topraklarında, bu türlü medenî yağma-imha süreçlerinin araştırılmasına
kendini adamış bir akademik tarihimiz bile var, üzülerek öğrenmekte,
bilmekteyiz.1 Dolayısıyla, ‘tarihin sopası yok,’ dercesine, Batı’da olanlara da,
azınlık ve çoğunluk geriliminden kaynaklı, farkındalığa dönük, eylemci bir
tür bumerang etkisi olarak da bakmak, olası. Yani meseleyi illâ ‘yıkım’ veya
‘heykel’ paranteziyle dillendirmek, yapılabilecek en bariz yanlış olabilir.
https://theowp.org/reports/destruction-of-cultural-heritage-is-not-only-a-war-crime-but-an-attack-on-humankinds-shared-memory/
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With an agency and coordination accelerated by social media, this is an attitude
sprawling in a butterfly effect from Belgium to New Zealand, France to the USA
and the UK. What we are watching a cultural, seismic, political discharge of energy.
In these incidents, lynching attempts, full of resentment, towards the exemplars of
state and history that look upon the humankind with all their hubris on the plinths
around public spaces, official, historical buildings. Even the streets, cafes, bars,
and institutions of education that were given the names of the national figures that
were once admired, are questioning this fact with their logos, maps, and business
cards.
Yet in front of us is a landscape which the West, that rarely shifts its cultural-colonial stance and is today franchising museums, like automobile or textile retailers,
in the East as if trying to get a profit out of its diet with a neo-liberal hunger, is
looking upon...
During various so-called ‘civil wars’ in Iraq, Syria, and elsewhere, we have already witnessed, mostly in despair, the neglecting the living history through the
same destruction, looting fort he sake of ‘private collections’ and museums. In
the geography of Turkey (and the former Ottoman), it is sad to learn, know that
there is an academic history that is solely devoted to the research of these civil

looting-destruction processes1. It is thus possible to see what is happening at the
West as an active boomerang effect born out of the tension between minority and
majority, moving towards awareness as ‘historical karma’. To frame the problem
within the parentheses of ‘destruction’ or ‘statue’ might be the most obvious mistake to make.
Or else, how can we calculate the damage on the Buddhas of Bamyan annihilated
by radical Islamists or the cultural values in Timbuktu, Mali destroyed by Al-Qaeda, or the 2000 years old cultural heritage in and around Palmyra by ISIS? Can’t
we frame it as an accelerated functional evolution, towards the current ‘official
forms’ and ‘symbols’ of the history?
Like the adoption of the image of the killing of the black man George Floyd by
local artists2,3 in the Eastern lands of destruction, the Idlib region in Syria or the
West Bank between Israel and Palestine longing for peace, as a means to a Western representation and protest under the hope umbrella of the humankind.
Yoksa, kökten dincilerin yıktığı Bamiyan Budaları veya El-Kaide’nin Timbuktu,
Mali’de yok ettiği kültürel değerleri, ya da IŞİD’in yok ettiği iki bin senelik
Palmyra ve çevresi kültürel mirasının hesabını nasıl, neye göre yapabiliriz? Zira
bu, tarihe ilişkin mevcut ‘resmî form’ ve ‘sembol’lerine yönelik, hızlandırılmış
bir işlevsel evrim olarak da ifade edilebilemez mi?
Tıpkı öldürülen siyahî George Floyd’un imgesinin, batılı bir ifade ve protesto
aracı olarak, yine yıkım altındaki Doğu topraklarında, yerel sanatçılarca2,3
Suriye’nin yıkım altındaki İdlib bölgesi veya İsrail-Filistin arasında bir türlü
huzuru tadamayan Batı Şeria duvarına, insanlığın bütün umudu altında dışa
vurulması gibi.
Irkçılığın, sömürgeciliğin, emperyalizmin, faşizmin birer sembolü olarak
yeniden ‘okunan’ ve derhal yırtılan, güncellenen ‘üç boyutlu metinler’ bunlar.
Ve güncel sanat da bunun aktarım, taşınma ve okunma metotlarını mümkün olan
en özgün ve ani biçimleriyle devralmayı sürdürüyor. Medyaya baktığımızda,
‘taciz’ edilen anıtlar, bilhassa ve kaçınılmaz olarak çoğunluğunu ‘beyaz, Batılı,
kolonyalist’ düşünce ve siyaset - militarizm aktörlerinin oluşturduğu siyasal
öncülerden oluşuyor.
Dikkat edilecek olursa, genellikle yerlerinden edilen bu figürlerin elleri ya
kırmızı sprey boya ile kan içinde bırakılıyor, ya kafaları kırılıyor, veya heykelin
künyesinin üzeri, itham tümceleri içeren sprey yazılarla güncelleniyor. Veya, pek
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https://time.com/5849444/george-floyd-mural-idlib-syria/
https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-memorial-service-protests/h_2444f250071b4beecfe3bc44f131b3bb

These are ‘three-dimensional texts’ that are ‘reread’ as the symbols of racism,
colonialism, imperialism, and fascism that are immediately torn and updated. And
contemporary art continues to takeover their methods transferring, transporting,
and reading in the most unique and immediate ways possible. In the media, the
‘harassed’ monuments are of the political leaders including especially and usually
the ‘white, Western, colonialist’ actors of thought and political-militarism.
Paying closer attention, these displaced figures are either sprayed on hands with
red paint, representing blood, or their heads are broken, or on the caption of the
statue are spray-written the words of accusations. Or, many of these statues are
taken down with the hands of many; the civil protestors immediately (and for temporary periods) jump on their plinths to strike poses of victory.
The ‘instant’ meaninglessness of history is highlighted again with the ‘selfie’s taken. But the world remembers this kind of scene in which the public demonstrates
similar reactions to the end of dictatorships, communicated by the West in a way
that looks upon. Yet today, each example of memory-power from all around the
world are experiencing the uneasiness of a very harsh analysis of their essence
in the DNA of their existences, as the youth, the ones who are economically and
socially at the lower tiers at the society but who create the quantitative majority
raise their voices.
https://theowp.org/reports/destruction-of-cultural-heritage-is-not-only-a-war-crime-but-an-attack-on-humankinds-shared-memory/
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çok anıt birkaç kişinin kol gücüyle olduğu yerden indirildikten sonra, üzerine
derhal (ve geçici sürelerde) çıkılıp, sivil göstericilerce zafer pozları veriliyor.
Çekilen ‘selfie’lerle, tarihin ‘anlık’ anlamsızlığının altı birer kere daha çiziliyor.
Tabii Dünya bu türlü manzaraları en son olarak, Batı’nın küçümseyerek
haberleştirip durduğu, diktatör rejimlerin sona erdiği coğrafyalarda halkın
gösterdiği benzer tepkilerle anımsıyor. Oysa şimdi, yine aynı Dünyanın dört
bir yanındaki her bir bellek-iktidar örneği, özellikle gençlerin ve ekonomik,
sosyal bakımdan altta olan, ancak sayısal çoğunluğu ele geçiren kesimlerin de
seslerini yükseltmeleri ile, kendi varoluşlarının DNA’sında, hayli çetin birer
varlık analizinin tedirginliğini yaşıyor. Böylece bundan önceki metinlerde de
vurgulamaya çalıştığımız gibi, tarih sanatı, sanat da tarihi sürekli bir takip
ve farkındalık içinde dönüştürüyor, hızlandırıyor. Yargılıyor. Sorguluyor.
Geri dönüştürüp, belki de hiç olmadığı kadar organik bir samimiyetle,
kamusallaştırıyor.
Tıpkı, Başkan Nixon döneminde Vietnam savaşı karşıtı gösterici üniversiteli
gençliğin Washington’daki beyaz Lincoln Anıtı’na 1970’de örttükleri
propaganda kumaşları4, ya da sık sık eleştirel bir tavırla ‘beyazlığı’ sorgulanan,
ABD’nin dört kurucu devlet insanını betimleyen Rushmore Dağı’nın başından
geçenler gibi.
Hatırlanacağı üzere5, Güney Dakota eyaletindeki bu devasa anıt - heykelde,
ABD’nin dört kurucu Başkanı, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas
Jefferson ve Theodore Roosevelt’in yüzleri yer alıyor. İlgili heykel, 1970’lerde
Siyu Kızılderili halkı tarafından ‘kutsal topraklara saygısızlık ve hukuk dışı işgal’
argümanı ile defaten işgal edilmiş ve bölgenin ismi de, Kızılderili yerlilerinin
savaşçı lideri, Oglala Lakota Siyu önderi ‘Çılgın At’ olarak değiştirilmişti.
Keza Birleşmiş Milletler, 2012’de sunduğu bir önergede, ‘Kara Tepeler’ olarak
da anılan bölgenin Lakota Siyuları’na ABD Hükümeti tarafından iadesini dile
getirmişti. Yakın geçmişte, 2009’da da Greenpeace çevre koruma sivil toplum
örgütü, dönemin G-8 Dünya zirvesinde küresel iklim değişikliğine dikkat
çekmek amacıyla dağa dönemin siyahî Başkanı Barack Obama’nın da siyah
beyaz portre fotoğrafını içeren 2 bin 275 m2’lik bir pankart açmış ve eylemciler
daha sonra tutuklanmıştı.6
Ancak bunlar arasında, ‘modern Dünya tarihi’ne yön vermiş eski İngiliz
siyasetçi, Başbakan Sör Winston Churchill, Hint lider Mahatma Gandhi ve ABD
Bağımsızlık Bildirgesi’ne emeği geçmiş Thomas Jefferson, ya da Amerika’yı

Thus, as we tried to accentuate in the previous texts of the series, the history transforms and accelerates art in a constant following and awareness and vice versa. It
judges. It questions. It recycles and maybe with a level of sincerity more organic
than ever, makes things public.
Just like the white propaganda garments that the university students against the
Vietnam War put on Lincoln Memorial in Washington during Nixon’s presidency
in 19704, or what happened at Mount Rushmore depicting the four presidents of
the USA, whose ‘white’ness is still under scrutiny.
As you will recall5, this gigantic memorial -sculpture in the state of South Dakota,
features the heads of the four presidents of the United States: George Washington,
Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln. The Lakota Sioux
People occupied this monument in the 1970s with the arguments of ‘being disrespectful on sacred lands and illegal confiscation’ and the name of the region was
changed to ‘Mount Crazy Horse’ after the Native American warrior leader, the
chief of Oglala Lakota Sioux.
In a resolution from 2012, the United Nations mentioned the return of the ‘Black
Hills’ region to the Lakota Sioux by the USA government. In the recent past, in
2009 Greenpeace put a banner of 2.275 m2 depicting a black and white portrait of
the black president Barack Obama on the mountain during the G-8 Summit of that
year to draw attention to global climate change; the protestors were later arrested.6
Knowing that the ‘national leaders’ like the English politician former PM Sir Winston Churchill who changed the ‘history of the modern world’, the Indian leader
Mahatma Gandhi and Thomas Jefferson who contributed to The United States
Declaration of Independence, or Christopher Columbus, the conqueror of Americas7, are included in this, makes this situation much more fragile and yearning for
our understanding.
It confronts the conscientious, ethical, inclusive debts that these figures have left
in the history; these ‘untouchable, solid symbols’ are literally ‘toppled down’ by
mostly the young, all glorified principles are settled up even under the risk of facing police brutality, tear-gas and asserts.
In the face of the destructive ‘efforts of understanding’, the state officials, seeing
these acts as symptoms of chaos and anarchy, the civilians continue to constantly
https://www.nixonfoundation.org/2020/05/fifty-years-ago-president-nixon-visits-lincoln-memorial/
https://www.colorlines.com/articles/47-years-ago-native-activists-occupied-mount-rushmore-protest-treaty-violations
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fethetmiş Kristof Kolomb7 gibi ‘ulusal önderler’in de yer alması, durumu daha
da narin ve anlaşılmaya değer hale sokuyor.
Bu figürlerin tarihe bıraktıkları vicdanî, ahlakî, kapsayıcı borçlarla yüzleşiliyor;
çoğunlukla gençler tarafından, bu ‘dokunulmaz, katılaşmış semboller,’ kelimenin
tam anlamı ile ‘alaşağı’ edilerek, yüceltilen bütün ilkelerle, polis copu, göz
yaşartıcı gaz ve tutuklanma riski dahi göze alınarak hesaplaşılıyor.
Söz konusu yıkıcı ‘anlama gayretleri’ne karşılık olarak devletin yetkilileri, bu
hareketleri birer kaos ve anarşi belirtisi olarak görürken, siviller, kendi içlerinden
çıkan bu ‘demokrasi ve insan hakları’ ikonlarını, konuya duyarlı ve güvenilir
basın kaynaklarıyla yepyeni değer kaynaklarına biteviye dönüştürmeye devam
ediyor.
Tıpkı, yakınlarda TIME dergisinin kapağına bu değerleri kimliği öğrenilemeyecek
bir bebek halesi ile temsil eden bir ‘siyahî anne’ kompozisyonu çıkaran, siyahî
hafızanın resmî tarihteki onuruna kayıtsız kalmayan, bir tür Truva atı gibi
vicdanıyla emek veren ressam ve heykeltıraş Titus Kaphar8,9 gibi.
Bu canlı - kanlı, sivil ve resmi dönüşüm örnekleri, ‘anı ve anıt’ üzerine aklıma
başka fotoğraflar da taşıyor: Türkiye’de, 2013 Gezi direnişinde Erdem Gündüz
tarafından ortaya konulan ve günlerce süren ‘Duran Adam’ performansını10,
1970’lerde Vietnam’daki savaşa ve devlet şiddetine karşı boylu boyuna resmî
kurumların merdivenlerinde ‘can veren’ barış yanlısı ABD’li eylemcileri11,
katledilen Ermeni aydın, gazeteci Hrant Dink’in öldürüldüğü zemine, tarihi
ayağımızın altından kaydıracak kadar sarsıcı bir sivil duruş ile adalet ve vicdanın
anısını bırakan anı-yazıtı ve Londra’da, belediyenin ‘istisna ve kaide’ arasındaki
sivil ve resmi ifade gel-gitini harika bir sivil toplum farkındalığı ile kültürsanata mal ettiği ‘Fourth Plinth’ - ‘Dördüncü Kaide’ kamusal alan projesini12
burada hatırlamak istiyorum.
Çünkü, sonu gelmez bir yap-boz olarak, temsiliyet, teslimiyet ve muhafaza
kavramlarının dönüştürdüğü tarihin ve estetiğin akışına, bu sivil, siyasal ve
tepkisel örnekler üzerinden bakmakta, tercihlerimizi de buna göre yapmakta,
eleştirel ve tam da bu sebepten yapıcı fayda görüyorum.
Ortak sağduyuya giden yolda, sapla samanı çoğunluğun çıkarına ayırmak gibi,
istisna ile kaideyi de, geçirdikleri estetik evrim ve maruz kaldıkları anlamsal
https://www.nytimes.com/2020/06/10/us/christopher-columbus-statue-boston-richmond.html
https://time.com/5847487/i-cannot-sell-you-this-painting-artist-titus-kaphar-on-his-george-floyd-time-cover/
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transform these icons of ‘democracy and human rights’ amongst themselves to
brand new sources of value through the reliable and sensitive press organs.
Just like the painter and sculptor Titus Kaphar who like a Trojan Horse working
with his conscience, cannot be indifferent towards the honor of black memory
in the official histories, by creating a cover for a recent issue of TIME magazine
including a ‘black mother’ holding a halo of an unidentifiable baby representing
these values8,9.
These examples of civic and official transformations in flesh and bones, bring
other photographs on ‘memory and monuments’ to my mind: I would also like to
mention the ‘standing man’ performance by Erdem Gündüz, which lasted for days
during the Gezi movement in Turkey in 201310, the pacifist protestors who ‘died’
in the stairs leading to the state buildings to protest against the Vietnam War in the
1970s at the USA11, the memorial-plate left on the assassination site of the Armenian intellectual, journalist Hrant Dink, that highlights the memory of justice and
conscience in a very civil stance, and the ‘Fourth Plinth’ public space project12 that
reimburses the borough’s tides of civil and official expression between ‘exception
and canon’ to art and culture by showing a great level of civil societal awareness.
https://time.com/5847487/i-cannot-sell-you-this-painting-artist-titus-kaphar-on-his-george-floyd-time-cover/
https://kapharstudio.com/work/
10
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130617_duran_insan
11
https://livinghistoryfarm.org/farminginthe50s/life_09.html
12
https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/current-culture-projects/fourth-plinth-trafalgar-square/whatsfourth-plinth-now
8
9

devrim üzerinden, mümkün mertebe doğru anlayabilmek ve bu harflere de
elimden gelen en samimi tabirlerle aktarabilmek istiyorum.
Tıpkı, yapıtlarını zaman, mekân ve hakikat içinde olabildiğince sessiz bir
gürültüyle tarihin sınavına bırakan Sir Antony Gormley13 gibi. Onun, Gezi
Direnişi’ndeki ‘Duran Adam’ Erdem’le ruhdaş diyebileceğim bir içgüdü ile,
bilhassa doğal veya ‘uygar’ uzaylardaki dışavurumcu heykelleriyle bazen
tekil, bazen çoğul bir yaklaşımla betimlediği ‘insanlığı’, tüm duruşuyla ve
geçiciliğinde sınayarak yaptığı gibi.
İngilizceden gündelik dilimize sığınan tabiri ile ‘statue’lerin ‘baş’larına
geçirilen ‘yeni tarih’, tahlil ve tabirlerin art arda geldiği şu günlerde, The Art
Newspaper’ın yayımladığı son Podcast içeriğini de burada kulak misafirliği
yapabilmemiz açısından anmadan geçmemeliyim.14
Statükonun sivil (d)evrimine tanıklığımız ve olası sanıklık rızasının naçizane
gönüllü refakatçileri olarak hepinizi kendi bireysel tarihlerinizin hakikat (k)
anıtlarıyla bir nebze daha baş başa bırakabildiysem, ne mutlu bana.

Because, I find it critical and thus constructive to look at the flow of history and
aesthetics transformed by the concepts of representation, submission, and preservation, these civil, political, and reactive examples, to make our choices according
to them as a never-ending puzzle.
On our way to common sense, as if separating the wheat from the chaff for the benefit of the majority, I would like to truly understand the exception and the canon
from the standpoint of the aesthetic evolution and semantic revolution they go
through, and to convey it in the most sincere way possible.
Just like Sir Antony Gormley13 who leaves his works to the tests of time, space,
and, in a silent rumble through the truth, of history. Like the way he questions
‘humanity’, which he depicts in his expressionist sculptures of singular or plural
approach in natural or ‘civil’ spaces, through an instinct that I find similar to the
‘standing man’ Erdem of the Gezi movement.
With the sequential ‘new history’ that is now the ‘heads’ of ‘statues’, analysis and
interpretations, let us mention the latest podcast broadcasted by The Art Newspaper.14
Lucky me, if I had shown you, the voluntary companions of the consent of our
witnessing and possible defending of the civil (r)evolution of the status-quo, the
proves of the truth of your personal histories.

http://www.antonygormley.com/sculpture/chronology
https://www.theartnewspaper.com/podcast/what-to-do-about-problematic-statues?utm_source=The+Art+Newspaper+Newsletters&utm_campaign=793513fed9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_18_03_38&utm_medium=email&utm_term=0_c459f924d0-793513fed9-43552389
Kapak fotoğrafı: Rushmore Dağı
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