
Peruk Takan Kadinlar’in dokumunu Rusen Cakir benden ilk istedigi vakit acikcasi once 

bir dusundum.  Gorsel Sanatlarin gelistirdigi bir soylem uzerine oturtulmus ve buna 

gore  uretilmis bir video projeksiyon enstalasyonunun sosyal konularda yayin yapan 

bir kitap dizisi kapsaminda yayinlanmasi isi bozmaz miydi?  Ya da, guncel sanatin 

zaten pek kaale alinmadigi veya bilinmedigi “gunumuz Turkiye’sinde” (bu her ne 

anlama geliyorsa!) zaten cok celimsiz ayaklar uzerinde durmaya calisan bu turden bir 

isi gene her zaman oldugu gibi “icerik” ve “mesaj” uzerine ici gecmis bir tartisma ve 

okuma alani kapsamina itmez miydi?   Strateji konusunda kafamin karistigi her 

zaman yaptigim gibi, ilk is Vasif Kortun’u aradim.  “Sakin ha!” dedi.  Dedi ama, simdi 

gordugunuz gibi is hem kitap oldu, hem de Vasif bu kitap icin yazi yazdi.  

Cunku uzerinde bir kac gun daha konustuktan sonra, “ulkemiz kosullarinda” –bu 

nefret ettigim terimi maalesef hala kullanmak zorundayim—her seyden once 

pragmatik olmamiz gerektigini kendimize hatirlattik.   Keske purist olabilsek.  Ama o 

luksumuz yok.  Isi sadece sanat dunyasina saklayip, bu bir sanat isidir Rusen’cigim, 

sozlu tarih icin onemli bir belge oldugu konusundaki yorumuna katiliyorum ama ben 

bunu sanat isi olarak saklamak istiyorum ve sadece boyle gostermek istiyorum 

diyemedim.  Diyemedik cunku bu ulkede insan eger egitimliyse o insanin malesef bir 

takim “gorevleri” oluyor.  Bu gorev “bilinciyle” de ozellikle insan haklari, sozlu tarih, 

cinsel politikalar, kisisel ve sivil tarih uzerine kisinin kendi soylemi (uniformali 

devletin kisiye dayattigi soyleme alternatif olarak) , ve dini ozgurlukler isin icine 

girince birden ben kendi isimin formel sorgulamalarini, ki sanat dunyasinda bence isi 

valide eden de sadece bu olmali [kizma Vasif], gozardi ettim.  Daha dogrusu gozardi 

etmeseydim kendimi cok suclu hissedecektim.  Basarili bir gazeteci ve beni on 

yasimdan beri taniyan biri olarak Rusen de tabi bu aciklarimi cok iyi kullanmasini bildi 

ve gordugunuz “kitap” ortaya cikti.  Umarim 2001 sonuna dogru planladigimiz gibi 

Vasif Kortun’un yeni actigi Istanbul Guncel Sanatlar Muzesi’nde is ciktigi vakit, bu 



kitap ayni zamanda yararli bir referans/kaynak vazifesini de gorur.  

Ben herseyden once bu kitabin yayinlanmasina izin veren 3 peruklu kadina cok 

tesekkur etmek istiyorum:  Nevval Sevindi, Demet Demir ve bu isi benim aklima ilk 

sokan Melek Ulagay.  4uncu kadina malesef ulasmam mumkun olmadi.  Ismini ve 

adresini bilmmedigim icin ona haber veremedim.  Onun bu ise karistigi eger okudugu 

universite tarafindan ogrenilirse disiplin cezasi almasi ve okuldan uzaklastirilmasi soz 

konusu oldugundan bana bile ismini ve adresini vermemisti.  Cekimi de sadece ses 

cekimi yaptik ve goruntusu yok.  Ona da buradan, ozellikle bu isin ortaya cikabilmesi 

icin girdigi kisisel riskten dolayi tesekkur ederim.

Istanbul Guncel Sanatlar Projesi’nin destekledigi isler arasinda bu is de vardi.  Vasif 

Kortun bu isin basindan beri bana destek oldu.  Hala isin dunyanin degisik ulkelerinde 

gosterilmesi icin destek veriyor.   Isin basindan beri belki yuze yakin kisi bana 

yardimci oldu.  Bunlarin hepsini burada saymam imkansiz.  Ancak Zeynep ve Can 

Ozbatur’a ve sirketlerinde calisan tum ekibe isin post-produksiyonuna buyuk olcude 

destek verdikleri icin, Arzu Goknar’a o donem butun islerime kosturdugu ve hayatimi 

organize ettigi icin, Kagan Erturan’a sagladigi teknik destek icin, Emel Kurma ve 

Cigdem Turkoglu’na isi Turkiye’de cikartmak icin harcamis olduklari emek icin, ayrica 

Haldun ve Buket Bayri’ya, Martin Fryer’a, isi daha proje esnasinda ifa-Galerie 

Stuttgart kuratoru Iris Lenz’in dikkatine getirerek gelistirme finansmani almami 

saglayan Istanbul Kultur ve Sanat Vakfi Istanbul Biyenali ekibine, ve tabi isi Venedik 

Bienaline davet ederek dunya onune cikaran kurator Error! Reference source not 

found.’a adlarini belirterek tesekkur etmeyi bir borc bilirim.  


