
02/10/2017 Betül Memiş - Kim bilebilir o gece ölmediğimizi… - HABERTÜRK

http://www.haberturk.com/yazarlar/betul-memis/882429-kim-bilebilir-o-gece-olmedigimizi 1/6

Ekonom� Spor Magaz�n Gündem Dünya Teknoloj� Yazarlar Sağlık Sanat Kadın CANLI

ÖNE ÇIKANLAR  ALES başvuru 2017 A M�ll� Takım kadrosu Kerbela Olayı ned�r? Başakşeh�r Beled�ye Başkanı k  

02 Ek�m 2013 Çarşamba, 10:02:56 Güncelleme:10:38:32

K�m b�leb�l�r o gece
ölmed�ğ�m�z�…
“Kel�melerle anlatılamayan duygu ve düşünceler�n seslerle anlatılması

sanatıdır” d�yorlar ‘müz�k’ �ç�n. “Hem b�r sanat, hem de b�l�md�r” d�yenler

de var… Müz�kologların notlarındak� şu b�lg�ler d�kkat�m� çekt�, s�z�nle de

paylaşmak �sted�m: “Esk� Yunan Felsefes�’nde müz�ğ�n etk�s� yoğun olarak

görülür. N�tek�m; mus�k�-mus�ka-muz�ka-müz�k kel�meler�, Yunanca

kökenl�d�r. Yunan alfabes�nde, ‘m-o-u-s-a’ harfler�yle yazılan ve ‘musa’

d�ye okunan per� anlamındak� kel�men�n sonuna gelen -�ke veya -�ka takısı,

o kel�meye konuşulan d�l anlamını kazandırır; Elen�ka (Yunanca), Turk�ka

(Türkçe), İtal�ka (İtalyanca) örnekler�nde olduğu g�b�. Musa’ya eklenen –�ke

takısı, per� sözcüğüne de per�ler�n konuştuğu d�l anlamını ver�r. (Ta mus�ké

) Mûs�k�ye daha sonraları toplumumuzda, İslâm� ter�mle melekler�n d�l�

den�lm�şt�r. (Elest Bezm�’n�n avazes�) Bu durum, müz�ğe esk� çağlardan

�t�baren batıda da doğuda da tanrısal özell�kler atfed�ld�ğ�n� göster�r…” 

 

EN FAZLA KAFA YAPAR, RUH ÇALKALAR 

Teor�syenler� ya da al�mler�, tekn�ğ�yle ya da yaratımıyla �lg�lenedursun,

ben�m g�b� hab�tat canlıları, “K�m b�leb�l�r o gece ölmed�ğ�m�z�” d�yen

Borges kadrajında, müz�ks�z b�r hayat düşünem�yorum n�dalarıyla kend�

paralel ortalığının tozunu attırmaya devam ed�yor.  Bana öyle gel�yor k�;

müz�ğ�n h�ç olmadığını düşündüm de ş�md�; ateşten ve topraktan

yaratılanların en yüces� olamazdık herhalde, yan� tam da bu dokuda ve bu

renkte! Müz�ğ�n d�l�n�n evrensel olma h�kayes�nden tutun da melod�s�yle
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tırmandırdığı h�ss�yat(lar)ı düşününce; hayat pek b�r tatsız olurdu

kanımca! Velhasıl ben müz�ks�z yaşayamazmışım, kelamı pek kıvamında

okur. Öyle k� kend� �ç ses�m� susturmanın en �y� rotası, bende müz�kten

geç�yor. Beyl�k olacak belk� ama (bugün bunu kend�mde hak görüyorum,

sebeb� müh�m değ�l) yaşama ve kend�me tahammül etmem� sağlayan,

yegane tek gerçekl�k müz�k. En azından el�mde varolan, hayatı h�s �shal�ne

bağlatmayan en şahanel�ğ�m d�yel�m. Melod�n�n türü/pes�/t�z�, her türlü

bünyeye göre değ�şse de b�r adreste, müz�k n�dası yüksel�yorsa,

korkmayın yaklaşın, en fazla kafa yapar, ruh çalkalar ama sonrasında,

oyuna devam modunda kaldığınız yerden devama bağlarsınız! Madem

kelamı cazla açtık, o vak�t bugünün fon ayarını da y�ne cazla yapalım:

Balata ayarını m�ss eder n�yet�ne sözü; B�ll�e Hol�day’e bırakıyorum.

 

BİR BATU AKYOL ÇALIŞMASI: “TÜRKİYE’DE CAZ”     

Bu m�nvalde de mevzuyu, yönetmen Batu Akyol’un �k� yıldır üzer�nde

çalıştığı, memleket�m coğrafyası caz meraklılarının da uzun zamandır

bekled�ğ� “Türk�ye’de Caz” başlıklı belgesel�ne bağlamak �st�yorum.

Akyol’u nereden m� hatırlıyoruz/tanıyoruz; 2012’de y�ne �mzasını çaktığı

‘Reg�c�: B�r Müz�k Belgesel�’ adlı çalışmasından. Geçt�ğ�m�z akşam,

Sultanahmet’te konuşlanan Armada Otel’de seyr�ne doyamadığım �k�

saatl�k belgesel, sonrasında ben� bambaşka alemlere götürdü. (Mevk��n�n

Sultanahmet olmasının etk�s� de yok değ�l!) İlk göster�m�, 20. İstanbul Caz

Fest�val� kapsamında yapılan belgesel, �zleyenler�nden tam not almıştı.

(Caz müdav�mler�ne sözümüz yok, lak�n ‘es geçenlere gels�n’ n�yet�yle,

hatırlatma mahlasında b�r yazıdır bu.) Caz müz�ğ�n�n Türk�ye’ye g�r�ş�n� ve

�lk yıllarını, h�kayeler ve tanıklarıyla harmanlayan belgesel, cazın bugünkü

durum ve konumunu, karşıt görüşler� de çarpıştırarak key�fl� anekdotlarla

anlatıyor. 50’den fazla caz ustasının ve üstadının tadında kelamları,

d�nlenmeye/görülmeye değer; hoş ben ve salondak�ler, her b�r

h�kayede/anlatımda şukela kahkahalara daldık ama net�cede

kütüphanem�zde tem�z b�r arş�v oluştu caz adına. Caz alem�n�n öneml�
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�s�mler�n�n yer aldığı b�r sözlü tar�h çalışması olan belgesel�n çek�mler�,

İstanbul, Ankara, D�d�m, Boston ve New York'ta yapılmış. Belgeselde

tanıklıklarına başvurulanlar arasında; Cüneyt Sermet, Em�n Fındıkoğlu,

Muva�ak Falay, Selçuk Sun, Bozkurt İlham Gencer, Okay Tem�z, Hülya

Tunçağ, Kerem Görsev, Herb�e Hancock, Terence Blanchard ve Joe Mard�n

de var. Belgesel� �zlemek yahut yen�den keşf�n� yapmak �steyenler �ç�n

göster�m tar�hler� şöyle: 6 Ek�m Pazar, saat 15.00’te, İstanbul Modern’de,

sonrasında yönetmen Akyol �le söyleş�, 7 Ek�m Pazartes�, saat 18.00’de,

Ujbuda Caz Fest�val� kapsamında Budapeşte’de, 25 Ek�m Cuma, saat

20.00’de, Bahçeşeh�r Ün�vers�tes�’nde… Gelel�m, mütemad�yen her konu

kategor�s�n�n arş�v çalışmasında, hep sını�a kalan memleket�m deryasına,

en âlâsından b�r arş�v kaynağı bırakan/çıkaran yönetmen Batu Akyol’un

“Türk�ye’de Caz” �ç�n yaratım sürec�ndek� söyled�kler�ne…

 

CAZ SANATI VE CAZIN İÇİNDEN: TÜRK CAZ TARİHİ 

B. Akyol: “İlhan M�maroğlu’nun, 50’ler�n sonundak� ‘Caz Sanatı’ ve Cüneyt

Sermet’�n 90’lardak� ‘Cazın İç�nden’ k�taplarının en arka sayfalarında

gördüğüm b�rkaç sayfadan oluşan “Özet: Türk�ye’de Caz” sanırım bu �çer�k

üzer�ne çalışmam �ç�n �lk kıvılcımı yarattı. Sonrasında (Önder-Zuhal) Focan

a�les� �le yaptığımız sohbetlerde, bu araştırma ve �ncelemeler�n uzun

süred�r yapılmak �stenen, fakat k�msen�n el sürmed�ğ� b�r proje olarak

kaldığını fark ett�m. Arş�v kıtlığı olan b�r ülkede, projeye ‘Türk Caz Tar�h�’

g�b� �dd�alı b�r ad vermek, en azından ben�m hadd�me değ�l d�ye

düşünerek ‘Türk�ye’de Caz’ �sm�ne karar verd�ğ�m sözlü tar�he dayanan

belgesel� 2011’de çekmeye başladık. Sözlü tar�h çalışmalarının en büyük
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düşmanının, röportaj yaptığınız �nsanların kend�ler�n� anlatırken der�n

tevazu �le yüksek ego arasındak� çalkantılı den�zde kaybolab�lmeler� d�ye

düşünüyorum. Yaklaşık 50 k�ş� �le gerçekleşt�rd�ğ�m röportajlardan

derlenen Türk�ye’n�n caz h�kâyes�, kronoloj�k b�r tar�h belgesel� öğeler�n�

yer yer barındırsa da, röportajlarda anlatılanlar ve k�ş�ler�n yaklaşımları

neden�yle, bu çalışmayı "caz müz�ğ�n�n Türk�ye’ye etk�s�" olarak görmeye

başladım. Bu etk�y� sosyoloj�k b�r gel�ş�m sürec�ne bağladığınızda, evreler

geç�ren yapısı kolaylıkla fark ed�l�yor. Sürec�n �ç�nde s�yas� manevralar,

takl�tç�l�k, özgün atılımlar, tekn�k gel�ş�m, sosyal algı, yön ver�c� özgüven ve

sanatçı ruh g�b� farklı kodlar var. Bence bu belgesel�n taşıdığı m�syon,

tar�hte saklı kalmış b�r ya da b�rçok gerçeğ� ortaya çıkarmak yer�ne, var

olduğu b�l�nen gerçekler�n farklı sosyal katmanlarda nasıl algılandığına

da�r sam�m� b�r “yorum”u d�le get�rmek. Onlarca �nsanın aklından,

yüreğ�nden dökülen sam�m� b�r ‘yorum’. ‘Türk�ye’de Caz’ belgesel�n�n, bu

konu başlığı altında, zamanında yapılan telev�zyon ve radyo

programlarına hürmeten s�nema formatındak� �lk çalışma olduğu

rahatlıkla söyleneb�l�r.‘Türk�ye'de �lk’ lafına bayılıyoruz, bunun

farkındayım ama y�ne de bu çalışmanın ‘�lk’ olması yer�ne ‘son’

olmayacağını üm�t etmek ben� daha çok mot�ve ed�yor.”
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YAZARIN DİĞER YAZILARI

Aşkını başka d�lde anlatmaya ne ders�n?
Yayın Tar�h�: 20/09/16 15:26

Pek�, ya mutluluk?
Yayın Tar�h�: 05/09/16 11:27

İng�l�zce sözlü Türkçe melod�l� Anadolu Blues mu ded�n�z?
Yayın Tar�h�: 23/08/16 12:25

Ortaya karışık, b�r tatlı huzur vermeye geld�k

İç�mden geld� notu: 

PERİLERİN KONUŞTUĞU DİLİN CAZ HALİ 

Belgeselden sonra aklıma zuhur edenler arasında: 1880’lerden sonra

melod�ler�n� ortaya saçmış caz müz�ğ�n�, S�yah�ler’�n acılarından,

yoksulluklarından ve yoksunluklarından yarattığını düşününce;

memleket�m coğrafyasında, d�nley�c�s�nden tutun da cazı �cra edenler�ne,

el�t ve burjuva d�yeb�leceğ�m�z kes�m�n (en azından çoğunlukla) bu müz�ğ�

ben�msemes� �lg�nç. Hoş belgeseldek� ustaları d�nley�nce, Türk�ye

saatler�nde, o tar�hte, kontrbasın ne olduğu b�l�nmezken belk� de

güzergah bu rotada �lerlem�ş de d�yeb�l�r�z. Her şeye rağmen, caz

d�nley�c�ler�n�n varlığının bel�rg�nleşmes�n�n azlığından olsa gerek (caz

fest�valler�nde dah� cazcılardan daha çok farklı müz�k türler�nden

sanatçıları ağırladığımıza göre) caz mekan/kulüpler�n sayılarının 2-3’ü

geçmemes�, üzücü. Caz tar�h�nde, enstrüman kullanan kadın cazcıların

olmaması yahut ben�m baktığım kayıtlarda rastlamamam, can sıkıcı. Son

kertede, caz tar�h� kayıtlara geçt�ğ�nden günümüze, erkek egemen b�r n�da

olmuş g�b�. Kadın vokaller�n besteler�n� ve yorumlarını kes�nl�kle

yadsımıyorum lak�n yaratım sürec�nde enstrüman bağlamında, b�r kadın

yüreğ� değseym�ş nasıl olurmuş, merak etmed�m de değ�l! Buradan b�r kez

daha altını ç�zmek �ster�m; per�ler�n konuştuğu d�l�n, caz vers�yonunu,

Türk�ye kadrajından fotoğrafını ortaya çıkaran Batu Akyol’a saygılar şelale,

emeğ� takd�re şayan! Detaylı b�lg� �ç�n: www.turk�yedecaz.com

* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

YORUMLAR 

Yorumunuzu buraya yazab�l�rs�n�z!
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Yayın Tar�h�: 14/07/16 13:32

S�ze üç dönüşümü anlatacağım
Yayın Tar�h�: 01/07/16 12:39

YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

“Günün manşetler�n� ve en çok okunan haberler�n� her sabah e-postanızdan tak�p etmek �ç�n Habertürk bültene
üye olun.”
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İZLEYİCİ HATTI: 
(0212) 313 60 00 PBX

B�z� tak�p ed�n!
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