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Ali Cabbar’dan Türk
Demokrasisine Hınzır Bir Bakış
Ali Cabbar’ın yeni sergisi “Tipsiz”, Temmuz’daki başarısız
darbe girişiminin ardından Türkiye’nin demokratik yapısını
esprili bir bakış açısıyla sorguluyor. Sanatçı, siyasi parti
amblemlerini ve seçim aﬁşlerini yeniden yaratarak ülkenin 70
yıla yayılan demokrasi serüveniyle bugünü arasında paralellik
kuruyor. Tek partili dönemin sona erdiği 1946’dan bu yana
300’ü aşkın parti kuruldu ama baştan savma amblem ve
aﬁşleri demokratik bir platform oluşturabildi mi? Bu sorudan
hareketle “Tipsiz”, faaliyetini sürdüren, kapanan ya da
kapatılan partilere ait graﬁk öğelerle izleyiciyi ülkenin yakın
geçmişinde keşfe çıkarıyor.
Sergi, Cabbar’ın tuval üzerine akrilik çalıştığı 50 siyasi parti
logosu ve kağıt üzerine pastelle gerçekleştirdiği seçim
aﬁşlerinin yer aldığı yerleştirmeden oluşuyor. 1950’ler ve
60’ların işçiye ve köylüye seslenen ya da toprak reformu vaat
eden seçim aﬁşleri, Türkiye’nin o zamandan bu yana büyük
bir ekonomik değişimden geçtiğini gösteriyor. Öte yandan
bazı şeyler hâlâ yerinde sayıyor. Görsel belgelerin yok
denecek kadar az olması yüzünden zorlu geçen üretim süreci,
bu yönüyle ülkedeki toplumsal hafızanın zayıﬂığını da ortaya
koyuyor.
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Temmuz dışında, 1962,
1963 ve 1971’de üç askeri darbe
girişimi daha oldu.
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part from this year’s failed
coup attempt, there have been
three other attempts in 1962,
1963 and 1971.

C

UMHURIYET DÖNEMINDE
1961, 1971 VE 1980’DE
OLMAK ÜZERE ÜÇ ASKERI
DARBE YAŞANDI.
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INCE THE FOUNDATION
OF THE TURKISH REPUBLIC, THE
NATION HAS SEEN THREE
MILITARY COUPS IN 1961,
1971 AND 1980.

Ali Cabbar Retraces Messy
Past of Turkish Politics
Ali Cabbar’s exhibition at DEPO reveals the “ugly” side of
Turkish democracy in the wake of July’s failed coup attempt.
Recreating logos and election posters of Turkish political
parties that were formed since the end of the one-party
system 70 years ago, the artist draws a parallel between their
clumsy designs and a clumsy democracy. These images are
so carelessly conceived, he argues, they fail to stimulate real
democratic debate. The show, titled Ugly, is an exploration of
the country’s recent past through the graphic material of
existing, dissolved or banned parties, and of its enduring
quest for democracy. The thought-provoking installation urges
us to reﬂect on the past and ponder how we arrived at the
current situation.
For the exhibition, Ali Cabbar painted around 50 party logos
on canvas in the style of a traditional sign-maker and
stenciled around 30 pastel posters on paper. Election posters
from the 1950s and '60s, focusing on poor farmers or
workers and promoting land reforms, illustrate just how much
Turkey has changed. But by using old techniques, Cabbar
emphasizes that though Turkey has indeed changed, some
things have not evolved. Due to a lack of available visual
documentation even for the parties established more recently,
the show’s preparation process was a challenge and at the
same time a testament to the non-existence of the nation’s
collective memory.

Türkiye’de şu anda 91 siyasi parti

var. Ancak sadece üçte biri genel
seçimlere katılmak için gerekli yasal
koşulları yerine getirmiş.

T

here are 91 active political
parties in Turkey today, but only
one third of them fulﬁlled legal
requirements necessary to
participate in general elections.

Siyasi Manipülasyonun Yetmiş
Yıllık Görsel Dili
Beral Madra
Küreselleşmeyle birlikte ve özellikle birinci Körfez savaşının ardından Türkiye’de sanat,
bölgeyi sarsan siyasi ve ekonomik çalkantılarla iç içe geçen bir özellik kazandı. Savaş
ve terör “gerçeğiyle” ve sahte demokrasilerle yüzleşme arzusuyla hareket eden güncel
sanatçılar, yeni ortama müdahale etme yolları arar hale geldi. Bu gerçek arayışı, bugünkü
sosyo-politik gelişmelerin kaynağına ulaşma –ve yorumlama– temelinde bellekle derinden
ilişki içinde. Sanatçılar, geçmişe dönüp bakma gereksinimi duyuyor.
Ali Cabbar’ın DEPO’daki yerleştirmesi, sanatçı yaklaşımının kökleşmiş siyasi sorunlara
netlik kazandırma ve çözüm getirme çabasına bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Cabbar,
yakın geçmişteki siyasi parti amblemleri ve aﬁşlerini yeniden oluştururken, sanatın
değişkenlerini Türkiye’nin şu andaki sosyo-politik durumuna uyguluyor. Daha önceki
işlerinde bireyin sosyo-psikolojik arayışını keşfe çıkan Cabbar, illüstrasyon ve graﬁk kökenli
anlatım yoluyla güçlü gerçeküstü görseller yaratmıştı. DEPO’daki sergisinde ise Türkiye
politikasının sloganlarını ve aﬁşlerini tarihsel bir perspektiﬂe yeniden konumlandırıyor.
Çoklu anlamlar yüklenebilecek aﬁşler, sanatçının ironik bakış açısıyla Türkiye’nin aksayan
demokrasisini yansıtıyor. Sanatçı bizi, kuşaklar boyunca etkisini sürdüren yetmiş yıllık siyasi
manipülasyonun görsel diline dönüp bakmaya zorluyor. Tarihe karışmış siyasi hırsların silik
izlerini Türkiye demokrasisinin ikonograﬁsi olarak gören Cabbar, izleyiciyi bu mirası tekrar
değerlendirmeye çağırıyor.
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’de kurulan ve kısa
sürede kapatılan Güden Partisi
adını, halka sürü muamelesi yapma
niyetinden değil kurucusu Halil
Güden’in soyadından alıyordu.
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stablished in 1951 and
closed down soon after,
Güden (Shepherd) Party’s
name originated from its
founder’s surname, not from
a desire to herd people.
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UGÜNE KADAR
GÖREV YAPAN 12
CUMHURBAŞKANININ
6’SI ASKER KÖKENLİYDİ.
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Geçmişin beceriksiz amblemlerini yeniden yaratan sanatçı, aynı zamanda ﬁkirlerin nasıl
suiistimal edildiğini de gösteriyor. Yetmiş yıl önceki görsel dille bugünkü dil arasında
gerçek bir farklılık var mı sorusunu sorarak, bu görsellerin farklı kuşakların siyasi
tercihlerini nasıl etkilediğini düşünmemizi istiyor. Amblemler ve aﬁşlerin graﬁklerinde, devlet
kapitalizminden liberalizme ve küreselleşmeye geçiş yaşayan Türkiye’nin siyasi ve
ekonomik tarihini izleyebiliyoruz. Bu sergiyi sağlıklı bir kuşkuculukla yaratan Cabbar, bizi
siyasi propagandanın otoritesini, oyunun kurallarını ve seçmen “bakışının” gücünü –ya da
etkisizliğini– sorgulamaya yönlendiriyor.

IX OF THE 12
TURKISH PRESIDENTS
SERVED UP UNTIL NOW
WERE RETIRED ARMY
GENERALS.

Bu “bakışı”, Zizek şöyle açıklıyor: “Lacanca söylersek, öznenin bakışı, algılanan nesnenin
kendisinde, onun ‘kör noktası’ yani nesnede nesneden daha çok olan şey’, nesnenin
kendisinin o bakışa yanıt verdiği nokta kılığına girmiş olarak bulunmaktadır. ‘Elbette, resim
gözümde, ama ben, ben de resimdeyim.‘*”
Eylül 2016
Slavoj Žižek, Paralaks, Çeviren: Sabri Gürses, Encore Yayınları, 2014, s. 16
*Jacques Lacan, Psikoanalizin Dört Temel Kavramı, New York: Norton 1979, s. 63

1946

’da kurulan
Arıtma Koruma Partisi, adının
çevreci izlenimi vermesine
karşın İslamcı bir partiydi.

A look at 70-year-old visual
language of political
manipulation

Established in 1946,

Reﬁnement and Conservation
Party was an Islamist party
although its name sounded like
an environmentalist one.

Beral Madra
With the advent of globalization and, in particular, after the first Gulf War, art in Turkey
has inevitably been entwined with the political and economic upheaval rocking the region.
Contemporary artists, driven by a desire to confront the “reality” of war and terror as well
as fake democracies, seek ways to intervene in this new environment. This quest for the real
is profoundly related to memory in the sense of finding the source of – and interpreting–
current socio-political developments. Artists feel a need to refer to the historical
background.
Ali Cabbar’s installation at DEPO is an example of how an artist’s approach may help to
clarify and resolve deep-rooted political issues. He applies the parameters of art to Turkey’s
current socio-political situation in a reconstruction of political-party logos and posters
from the recent past. In his previous work, Cabbar drew on illustration and graphic art
with strong surrealistic imagery to explore the socio-psychological quests of the individual.
In the installation at DEPO, he resituates the slogans and posters of Turkish politics in a
historical perspective.
The posters have multiple meanings, and the artist’s ironic perspective reflects the current
disabled state of democracy in Turkey. He urges us to look back at this 70-year-old visual
language of political manipulation that has influenced generations. Cabbar views these
faded traces of past political ambitions as Turkey's democratic iconography and calls on the
viewer to reassess this heritage.
By resurrecting these maladroit logos from the past, he also shows how Turks’ opinions
were exploited. Is there any real difference between the visual language used 70 years ago
and that employed now? he asks. Cabbar wants us to reflect on how these images have
influenced the political decisions of generations. Through the graphic logos and images on
these posters we can retrace the political and economic history of Turkey as it swings from
state capitalism to liberalism and globalism. In this work, Cabbar uses healthy scepticism
to provoke us into questioning the authority of political propaganda, the conventions of
spectacle and the power –or ineffectiveness– of the voters’ “gaze”.
Here, quoting Žižek , this “gaze” is : “to put it in Lacanese, the subject's gaze is
always-already inscribed into the perceived object itself, in the guise of its ‘blind spot,’ that
which is ‘in the object more than object itself,’ the point from which the object itself
returns the gaze. ‘Sure, ture is in my eye, but me, I am also in the picture.’*
September 2016
Slavoj Žižek , The Parallax View, MIT Press, 2006, p.17
*Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, New York: Norton 1979, p. 63
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EHTAP: 1988’de
kurulan Medeniyet ve
Hayvansever Ekonomi ve
Tarım Partisi’nin kısaltması.
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EHTAP, or
MOONLIGHT, was the
anagram of the Civilization
and Animal Loving Economy
and Agriculture Party.
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üzde 10 barajı ilk olarak,
12 Eylül darbesinin üç yıl
ardından 1983’te yapılan
seçimlerde uygulandı. Ve hala
devam ediyor.

T

en percent election threshold
ﬁrst introduced in 1983, three
years after a military coup,
and still exists.
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