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KONUK YAZAR

GÜSAD İle Söyleşi
Üzerine

(İNTAÇ DÜZGÜN.

Yenidüzen Gazetesinde 15-8-88 tarihinde.
Güzelyurt Sanat Derneği (Giısad) halk dansları
ekibinin davetli olarak katıldığı 8. Uluslararası
İskenderun Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili
izlenimlerini almak üzere dernek 2. başkam Sn.
Ilksoy ASLİM ile ilginç bir söyleşi yayınlandı.
Söyleşiyi ilginç kılan yan Sn.ASLlM’ııı Fes
tival izlenimleri olmamaıştır. İlginçlik ve şaşırtıcılık ayni zamanda kültür ve sanat çevrelerin
de henüz tartışılmakta! olan ve düşünce birliği
sağlanamamış bazı olgular üzerine ürettiği yan
lış ya da eksik yönlendirici düşünce biçimleri
olmuştur.
Bizce çok önemli olan ve duyarlı olmamızı
gerektiren bu yanlışları ele almazdan önce . dü
şüncelerini gerektiği gibi açıklayamadığını, ya
da bizim yanlış anladığımızı da dikkate alarak,
bizi düzelteceğini umarız.
Çünkü tartışılmadan oluşturulan kanaatler
herzaman ihtiyacımız olacak sonuçlara bizi
götürmeyebilir.
Yurtdışı temaslarda bulunan kültür sanat
ekipleri KKTC’yi temsil etmektedirler.
Sanatçılar ya da kültür sanat ekipleri devlet
lerini değil halklarını ve uluslarını temsil eder
ler. İyi bir sanatçı ya da kültür ekibi dışarıdaki
algılanışı itibarıyla zaten kendi halkını ulusunu
ya da devletini temsil edecektir. Ancak omı
devlet ya da iktidar göndersin ya da gönderme
sin ya da başka ülkelerde olduğu gibi vatandaş
lıktan atsın ya da yok saysın bu sonucu değiş
tirmek olası değildir. Bunu belirleyecek olan
sanatsal yaratı ve beceridir.
Bu bağlamda her türlü dış ilişkiyi "KKTC
nin tanıtılması" olarak algılayan siyasal iktida
rın bu tutumunu onaylamak ve bunun sonuç
larına katlanmak olası değildir. Alternatif kül
tür politikaları geliştirmede konumlar üstle
nebilecek GÜSAD'ın bunu onaylar politikalar
geliştirmesi doğal karşılamak hiç olası değil
dir.
Eğitini Bakanlığı bünyesinde oluşturulan
Kültür sanat derneklerini denetleme kurulu
bugünkü koşullarda bile-kültürel entegrasyonu
benimseyen bakanlığın varlığı koşulları- yarar
lı çalışmalar yapabilir.
Sanatsal yaratım özgülüğü sanatçıların en
eski ve en demokratik talebidir. Bir ilke olarak
iktidarın sanatı ya da santaçıyı denetlemesi
»diye bir baskı ve zorunlu yönlendirme biçimi

sanatçıların ya da örgütlerin benimsemesi doğa
sına aykırı bir anlayıştır. Çünkü kültür sanat
hareketlerinde eğer düzey aranacaksa- ki Eği
tim Bakanlığı bu iddia ile denetleme kurulu
oluşturmuştur- bunu elde etmenin yolu denet
leme değil, yardımcı olmaktır. Alt yapı-Üstyapı sorunlarını gidermek; yayın gereksinimle
rine yardımcı olmak, lokal, salon . arşiv.kütüp
hane teknik donanım vb. yardımlar ancak
kültür sanat yaşamını geliştirici olabilir.
Kültür sanat çalışmalarını, örgütlenmeleri
yadsıyan, dansçıların giyeceği donun rengini,
enstrümanları tartışma konusu yapan yasakçı
birkuruınun aluşturacağı denetleme mekaniz
masına ılımlı yaklaşmanın hiçbir nesnel nedeni
olamaz.
Denetleme olmasa bile yurtdışı temasları
sadece "güçlü"örgütler sürdürmelidirler. Yeter
siz ekipler yurtdışına gitmemelidirler.
Zaten kim güçlüyse yurtdışına da o gidecek
tir. Bunun denetleme kurulu ile de bir ilgisi
yoktur, örneğin şiirde toplumu Fikret DE
Mİ RAG ya da Mehmet YAŞIN değil Oktay
OKSÜZOGLU temsil edecek derseniz, bu temsi
li ye ti sağlayamazsınız.
Bugün belki derneklerin denetlenmesinde
bilinen çelşkileri görmezden gelen kurul yarın
tutum değişirse ne olacaktır.?
İkincisri bir dönem gelişen gençlik kültür
derneklerihe karşı karşıtı olarak belediyeler
faktörünü önplana çıkaran iktidara karşı, biz,
derneklere dışarıya çıkmayın telkininde bu
lunursak. yanlış yapmış olmaznuyız?
Üçüncüsii, güçlü ekip kavramı yaşadığımız
süreçte görece bir kavramdır. Bu kararı hiçbi
rimizin onaylamadığı Eğitim Bakanlığı jürisi
vermektedir. Bu nedenle de JHas-Der yarış
malardan çekilmiş, GÜSAD ise. Belediyler ya
nında ortalama bir ekip olarak ilan edilmiştir.
Son olarak Gençlik-Kültür Derneklerinin hiç
bir dış temasını devletin sağlamadığını, bütün
dış ilişkilerin özel ilişkilerle sağlandığını özel
likle belirtmek gerekmektedir. Doğal olarak
kimse
kimseye
"Kötü"
bir
çalışmayı
yıırtdışında bile olsa zorla benimsetme olana
ğına sahip değildir.
Hükümet-Devlet, örgütümüze yardım yap
mamakla beraber, ilgili bakanlıkla ilişkilerimiz
herz.amankiııdeıı daha iyidir.
Bu yaklaşım olsa olsa edilgen bir kişiliğin
savunma biçimi olsa gerek. Bu anlaşılmaz yak
laşım sanırız bugünkü pratiği ile. ilgiİİ bir ba
kanlığın varlığı ile yokluğu arasında bir fark
Ikalmamış olmasından ileri gelmektedir.
GÜSAD'a lokal olarak verilen eski bir kili
senin bu hükümetler tarafından verilmediği
burada eski Turizm ve Kültür Bakanı Sn.İsmail
BOZKURT 'un ismi özel olarak belirtilmeliydi.
Çünkü maalesef ülkemizde UBP hükümetleri
sayesinde kültür politikalarının sürekliliği gibi
bir politikadan söz etmek olası olmamaktadır.
(Devamı Sayfa 7 ’d e) '.j

