Ulus Baker’i Anarak…
Tan›l Bora, Ulus hakk›nda, birinin ard›ndan söylenmifl olan en güzel sözlerden olan cümlelerini etti¤i o yaz›s›n›n bir yerinde “Kim inkâr eder; mihneti az de¤ildi!” diyordu. Ulus’un
“‹majlar›n Demokratizasyonu” bafll›¤›n› vermeyi uygun gördü¤ümüz bu konuflmay› yapmas›ndan, deflifresinin düzeltilmesine kadar eme¤i geçen herkesin omuzlar›na, Ulus’un mihnetinden ancak bir zerre düflmüfltür, e¤er düfltüyse. Yine Tan›l Bora’dan söyleyelim; hani “son
zamanlarda görsel bilgiye yo¤unlaflm›flt›” ya, “yan bakmay› ö¤retti” mi ya da ö¤retmeye mi
çal›flt›; iflte bütün bunlardan bahsederken, bir sabaha karfl› hastaneye kald›r›lm›flt› Ankara’da. Üç y›ldan fazla oldu. Bir süre hastanede kald›ktan sonra, Menevifl Sokak’taki eve döndü; bir nev’i nekahat dönemiydi. Görsel bilgi hakk›nda yeterince bilgisi olmayan birine anlatt› o gün; o gün anlatt›klar›n› yay›nlamak, aylar sonra Kebikeç’e k›smet oldu.
Ulus Baker’in 2004 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Menevifl Sokak 3/11 adresindeki evde, evin kedileri Psinozalar›n biraz bebeklik biraz açl›k miyavlamalar› aras›nda, bir video kamera karfl›s›nda anlatt›klar›n› Kebikeç’te yay›nlamay› flu aç›dan çok önemsiyoruz ki, Ulus Baker’in mümkün oldu¤unca anlafl›l›r biçimde kurmaya çal›flt›¤› bu k›sa anlat›, Kebikeç’in profili için yeni say›labilecek bir aland›r ve bir tart›flma sürecinin bafllamas›nda önemli bir katk› sa¤layacakt›r.
Anlat›, bir gün yay›nlanabilece¤i hiç düflünülmeden, sohbet biçiminde gerçekleflmifl ve
Özge Çelikaslan taraf›ndan videoya kaydedilmiflti. Bu sohbet, flimdi nedenini hat›rlamad›¤›m›z bir flekilde, Ulus'un “Daha sonra devam ederiz” cümlesi ile bitti. Bu “özel” konuflman›n
devam› hiçbir zaman gerçekleflmedi; araya hayat gaileleri girdi, Ulus daha sonra ‹stanbul'a
tafl›nd›; ama, kendisinin bir sosyal bilimci olarak talep etti¤i tart›flma, ölümünden iki buçuk
ay kadar önce verdi¤i bir konferansla bafllatt›¤› KozaVisual Projesi ile Ankara'da bir kere
daha gündeme geldi ve devam ediyor.
Ulus'un burada yay›nlad›¤›m›z “özel” konuflmas›n›n, 28 Nisan 2007'de Hollanda Yüksek
Ö¤retim Enstitüsü'nde verdi¤i “Visual Thinking” konferans› ile devam etti¤ini söyleyebiliriz.
Ulus'un, bafllang›ç ad›m›n› atman›n yan›nda, KozaVisual sürecinde çok önemli bir etkisi daha var. Görsel ve iflitsel araçlar›n gerek sosyal bilimlerde gerekse sanatta kullan›m›na dair
o güne kadar flu ya da bu nedenle kafa yormam›fl, farkl› disiplinlerden gelen, hayata farkl›
siyasal/ideolojik pencerelerden bakan bir grup ö¤rencide yaratt›¤› özgürlefltirici ve yarat›c›
etki bu. Bu etkinin gökten zembille inmedi¤i, afla¤›da anlafl›labilir bir tasla¤›n› okudu¤unuz
“visual thinking” araflt›rmalar›n›n, “imajlar›n demokratizasyonu” kavramsallaflt›rmas›n›n
do¤rudan sonuçlar›ndan biri oldu¤unu söylemek abart›l› olmayacakt›r.
Konuflma, sohbet niteli¤i bozulmadan, cümle yap›lar› düzeltilmeye çal›fl›larak bir metin
haline getirildi. Bu metnin mümkün oldu¤unca kolay anlafl›labilmesi için, köfleli parantez
içinde baz› kelimeler eklendi. Bunlar, Ulus Baker’in anlat›s›nda kullanmad›¤› kelimelerdir;
parantez içinde verilmifl olan kelimeler ise, Ulus’un kendi kelimeleridir. Söyledi¤imiz gibi konuflma yay›nlanmas› hedeflenmeden yap›ld› ve bu nedenle kay›t kalitesinde baz› küçük sorunlar oldu. Üç y›ldan uzun bir zaman sonra deflifresi yap›l›rken, bütün çabalara ra¤men anlafl›lamayan baz› kelime ve cümleler (...) iflareti ile belirtildi.
Art›k son kelimeler... Ulus'un ard›nda, onu tan›yan herkesin kolayl›kla anlayaca¤› gibi,
sayg› i¤reti duruyor: Sevgiyle an›yoruz...
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