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baskıdaki izidir.

Çapak:

Bağımsız, süreli bir yayındır.

Genellikle online, fırsatını bulursa 

basılıdır.

Görünürlük telaşının dışında kalarak 

üretmenin ve görüntünün sınırları 

üzerine düşünür.

Çapak:

Birbirine uzanarak hareket etmenin 

gücüne inanır.

Sanatın içinden doğan ve dışına taşan 

disiplinlerarası karşılaşmalara alan 

açmayı amaçlar.
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Önsöz
Yayımladığımız bu dördüncü sayı ile Çapak ilk senesini dolduruyor. Bu sayıda mevcut olanın dışına 
çıkmak, görünür olanın dışında kalanlara bakmak için bir alan açma niyetiyle kurguladığımız Çapak’ın 
içerik oluşturma sürecine de işaret ettiğini düşündüğümüz “se-a/ses” temasına odaklanıyoruz. Görselliğe 
teşne bir alan içerisinde düşünen bizler için biraz tedirgin bir yabancılıkla biraz da amatör bir merakla 
baktığımız bir konu olma özelliği de taşıyor “ses”.  

Veteriner ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun’la yaptığımız söyleşide insanın sesinin şiddeti arttıkça 
baskılanan kent içerisinde kaybolan kuşların seslerini konuşuyoruz. Dikkatin ve dinlemenin yönelişindeki 
güç ilişkisini açığa çıkaran sağırlaştığımız seslere, kuşların duyulmayan ötüşlerine “akustik adalet” 
çerçevesinde yaklaşıyoruz.

Engin Esen’in duyusal verilerle şekillenen imge ve seslerden oluşan portfolyo sunumu gözü acıtan  bir 
kavramdan hareketle görme merkezli bir algının arızalarına odaklanıyor. Esen’in çalışmalarında 
tekrarlayan “parazit, arıza, kromatik kaymalar”, denetlenemez ve kontrol edilemez bir alanı aramaya 
çalışıyor. Bu anlamda tek sesliliğin denetimine direnen, yaşamın arka plan gürültüsüne odaklanıyor Esen. 
Begüm Çalımlı ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi  belki de çocukluğumuzdan beri sese bilinçli bir şekilde ilk 
kez yaklaştığımız yerden, “müzik”ten başlıyor ve Çalımlı’nın ses yürüyüşleri; ses, mekân ve görsel 
sanatlarla kurduğu ilişki üzerinde ilerliyor. Çalımlı, duyma ve görme arasında konumlandırdığı ses 
tasarımlarına dair deneyimini bizimle paylaşıyor. 

Özgül Kahraman’ın orta sayfa için ürettiği “Şeyler Arasında” çalışması ise görme derecelerine göre 
algıladığımız bir çevrenin izini sürerken biçimsel olarak tercih ettiği “Braille Alfabesi” ile duymadığımız 
seslerin de görsel bir dökümünü yapıyor. Plastik bir ritimden çıkıp sesin ritmine doğru yöneliyor.

Ayşe Nahide Yılmaz’ın metni, müzikte hareketin biçimine işaret eden iki görsel öğeden; senyo ve koda’dan 
hareketle sese şiirsel bir hat çiziyor. Atlayarak, dönerek, çoğalarak, sıçrayarak ilerleyen yazısında Yılmaz, 
müziğin grafik dilini bu dünyaya taşıyor. Boşlukları, karanlıkları  katederek sesin görüntüyle kurduğu 
ilişkiye  işaret ediyor.

Eda Gizem Uğur’un yazısı, miras alınmış bir arşiv üzerinde titizlikle ve özlemle çalışan Furkan Öztekin’in 
“Bekle Beni (Aynı Gökyüzünde)” sergisini ele alıyor. Öztekin, Ceyhan Fırat’ın arşivi üzerinde düşünürken 
ben’den biz’e açılan, çoğalarak güçlenen bir birliktelik duygusuyla hareket ederken kendi sesiyle 
Ceyhan’ın sesini yan yana hayal etmenin, düşsel bir mekânda aynı gökyüzünü paylaşmanın olanaklarını 
arıyor.

Gizem Ünlü’nün Brandon LaBelle’in “Lexicon of the Mouth” kitabından çevirdiği metin ise sesin 
politikasını ve insan sesinin  dile gelişindeki güç ilişkilerini inceliyor. “Aktarma, Tekrar, Yemin” başlıklı 
metin, insanın dünyaya seslenişini;  hizaya sokma, nesilden nesile aktarma ve mevcut yapılar  içine 
eklenmenin bir yöntemi olarak ele alıyor. 

Bu sayıda katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Çapak'ın kurulma sürecinden bu yana grafik 
tasarımlarımızı yapan İrem Gürsu’ya ve web tasarımımızı yapan Muharrem Gürsu’ya özel teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. İyi okumalar dileriz.

Esra Oskay & Seniha Ünay
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     LaBelle, Brandon. (2021). Acoustic Justice: Listening, Performativity, and the Work 

of Reorientation.Bloomsbury Academic.

     Engin Esen’in “Eyestrain” serisine atıfla.
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    İKİ KODA ARASI /

İKİ SENYO ARASI
Ayşe Nahide Yılmaz

İki Koda
Arası

KODA. Gördüğünde bir sonraki kodaya atlayacaksın demek. Bir 

müzik parçası devam ederken, dönüş yaparak ilerlediğimiz yerde 

atlanması gereken yerler çıkar karşımıza. Atlayalım. Atlarken 

kocaman ve yürek burkan bir adım atalım. Belki iki ya da yetmezse 

beş. Ayağımızı da yere basmayalım, zira boşluk çekip yutabilir bizi. 

Ne var ki bu arada? Boşluk değil. Bir çukur, bir karanlık, bir tehdit. Bir 

kez yaşanan ama bir daha yaşanmayacak olan. Bir dalı, bir yaprağı, 

yaprağın üstündeki böceği dinledik de insana, can bildiğimize 

seslendik; olmadı, bağır çağır haykırdık. Yuttu sesimizi, bir es bile 

bırakmadı orada. John Cage denemişti bir kez esi, kimse müzik 

yapmasın diye toplamıştı müzisyenleri. Ancak sessizliği yapmak 

mümkün değil: “ölene kadar kalp atışımı duyacağım”. Oysa iki koda 

arasında yokluk var, varlığı acıtan, kalmadığın yerden devam ettiren 

bir yokluk. Geçerken yutkunduğunda acıyı hınca çeviren bir yumruya 

dönüşmüş bir yokluk. Gördüğümüz halde artık duyamadığımız, sesin 

mekân olamadığı salt bir anı. Çığlıkları, isyanları, bir varoluş 

mücadelesini, bir yarın umudunu hapseden bir yokmekân. Bir 

unutmama durağı. Bir daha aynılarını yaşamayalım diye.

aysenahide@hotmail.com 
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SENYO. İlkini gördüğünde bir ikincisi olacak. Onu bulduğunda 

birinciye dönüp şarkına devam edeceksin. Bir müzik parçasında 

ölçüleri çoğaltmak demek senyo. Bitirmeden genişletelim. Bir kez 

daha düşünelim. Her bir kadansı tekrar ederken yayılan yaşam 

sevincindeki entropinin salınışına bakalım. Bazen kaç kere tekrar 

edileceğine dair bir rakam da eşlik eder ama biz burayı biteviye 

yinelediğimizi ve şarkının hiç bitmediğini varsayalım. Ne varsa 

doyamadığımız iki senyo arasına koyalım. Marcel Duchamp demiş: 

“görmeye bakabiliriz ama duymayı duyamayız”. Onun sonsuz 

olasılıklı bir önerisiydi Müzikal Hata. Şapkadan rastgele seçilen 

notaları şarkıcı dilediğince okuyacaktı. Sınırlanmışlıklarımıza denk 

gelmediği ölçüde meydan okuyucu bir öneri. Onunki kadar özgür 

bırakmasa da elimize bir nota kağıdı verilmiş. İnişleri-çıkışları, 

hızlanmaları-yavaşlamaları, esleri, ölçüleri, tekrarları, bitişleri olan 

bir kağıt. Kimi zaman gerisinde kalıyoruz okurken. Kimi zaman 

coşkuyla öne geçiyoruz zamansız. İki senyo arası, kodanın 

kaybettirdiği çığlıklara ses olmanın yeri belki de. Yeniden inşa 

etmenin, telafi etmenin, sesi görünür kılmanın. Bir daha eğilmeyelim 

diye.

İki Koda Arası / İki Senyo Arası

İki Senyo
Arası
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Sesi gündelik hayat içerisinde deneyimlediğimiz yerden ele 

almaya çalıştığımız bu sayıda veteriner hekim, kuş gözlemcisi 

ve fotoğrafçısı Gökçe Coşkun ile şehirdeki kuş sesleri üzerine 

konuştuk. Yaban hayvanlarının rehabilitasyonu üzerine 

uzmanlaşan ve bu alanda farkındalık yaratmaya çalışan 

Coşkun’la yaptığımız söyleşi, kentin yoğunluğu içerisinde 

kaybolan seslere odaklanıyor.  

Kentte kulağımıza çalınan sesleri düşündüğümüzde gözümüzden 

kaçan, sesleri kaybolan kuşları takip ediyorsunuz siz. Daha önceki 

bir röportajınızda bir kuşun peşinde “bazen saatlerce çalıların 

arasında sessizce beklediğinizden” bahsetmiştiniz. Sizin için ses ne 

ifade ediyor?

Ses benim için kimi zaman merak, kimi zaman bir tanımlayıcı, kimi 

zaman yol gösterici, kimi zaman bilinmezlik ve kimi zaman da 

farkındalık demek. Bazı seslerden uzaklaşmak, bazı seslere yakın 

olmakla geçiyor hayatım. Çünkü kulaklarımızı tıkamak seslerin 

susmasını sağlamıyor ya da başka seslerin yükselmesi diğerlerinin 

varlığını yok saymıyor. 21. yüzyılda kent olarak nitelendirdiğimiz 

yerleşim alanları yaban hayatından çok şey çaldı. Bunların başında 

da doğanın sesleri geliyor. Kimileri yok oldu, kimileri de mekanik 

sesler içinde kayboldu. 

Kuşlar geçiyor şehrin üzerinden. Kanat çırpmalarına uyanıyor bir 

bebek. Bebeğin ağlamasına kulak veriyor sokaktaki adam. Adamın 

ayak sesleri, yoldan geçen arabanın sesine karışıyor. Yol boyunca 

devam edip kurumuş nehrin üzerindeki köprüde bitiyor.

   KENTTE KUŞLARI DUYMAK

www.gokcecoskun.com

Söyleşi: Esra Oskay

 www.esraoskay.com 

Gökçe Coşkun
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Şu an kasım sonu aralık başı ve hayat bilgisi derslerinin bize 

öğrettiği kadarıyla doğanın uykuya daldığı bir dönem. Bu dönemde 

ne tür sesler duymamız beklenir? Hangi kuşlar nasıl sesleniyor bize?

Aslında doğa hiçbir zaman uykuya yatmıyor. Bizler için soğuk 

mevsimler sessizlik, saklanma, korunma veya dinlenme olarak gelse 

de, bu aylar kimi canlılar için en hareketli, en sesli oldukları dönem. 

Mesela çift tırnaklı hayvanlar için sonbahar üreme dönemidir. 

Dağlarda erkek geyikler gece boyunca karanlığa bağırır. O sesin erkek 

bir geyikten çıktığını tahmin edemezsiniz. Bunun dışında kış 

ziyaretçisi olan kuşlar gelir. Şehirlerimizde bu aylarda kızılgerdanın 

güzel ötüşü hâkimdir. Kimi zaman gün onun ötüşü ile doğar. Tuz Gölü 

ve Gediz Deltası’nda flamingolar aralık ayında kur davranışına başlar. 

Kendilerine has hareketleri ve sesleri ile şölen gibidir. Doğada her 

mevsim bir öncekinin hazırlığı şeklindedir ve hep bir hareket vardır.

Kentte Kuşları Duymak
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Gökçe Coşkun, Arıkuşu, 

Antalya, 19.09.2019



Şehirde yaşayan kuşlar ve kendi doğal yaşam alanında insan 

müdahalesinden çok da etkilenmemiş olan kuşların sesleri ve 

söyledikleri nasıl değişiyor?

Şehirler sanılanın aksine çok fazla yaban hayatı unsurunu 

barındırıyor. Ancak onlar için yaşam alanlarını daraltmanın yanında 

onlara işitsel baskı da kuruyoruz. Kuşlar aklımıza gelince ilk olarak 

ötüşleri gelir. İlkbahar aylarında söyledikleri şarkıları kulaklarımızda 

hissederiz. Ama şehirlerde biz gürültücüler yüzünden o sesleri 

duymamız zorlaşıyor. Sadece bizim için zor değil onlar da birbirlerini 

duyamıyor. Avusturya’da kırsalda ve şehir merkezindeki karatavuk 

ötüşleri üzerine yapılan araştırmada, şehir merkezinde yaşayanların 

daha yüksek perdeden öttükleri görülmüş. Bunun dışında şehir 

merkezindekilerin daha erken saatlerde öttüklerini ve daha az nota 

kullandıklarını da tespit etmişler. Başka bir çalışmada ise 55 kuş 

üzerinde yapılan kayıtlarda, arka plan gürültüsü ile karşılaşan 

kuşların daha yüksek ötüşe sahip olduğu bulunmuş. Bu durumlar 

Kentte Kuşları Duymak
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Gökçe Coşkun, Flamingolar, 

Gediz Deltası/İzmir, 

20.12.2022

1
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gösteriyor ki yaptığımız gürültüler artarak devam ederse kuşların 

birbirleri ile iletişim kurmalarını engelleyeceğiz. Bu durum onların 

üreme davranışlarından, gündelik davranışlarına kadar olumsuz etki 

edeceğini gösteriyor.
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Kentte Kuşları Duymak

Gökçe Coşkun, Karatavuk, 

Antalya, 14.06.2020

Sesi aynı zamanda bir temsiliyet sembolü ve aracı olarak düşünecek 

olursak bu, birinin sesini duymak, onu tanımak, hakkını vermekle de 

ilgili görünüyor. Sesini duymadığımızda kuşlara ve diğer yaban 

hayata ne oluyor?

Duymadığımız için onları görmezden geliyoruz. Yaşadıkları alanları 

yok ediyoruz ve önemsemiyoruz. Çünkü onların farkına varmak ve 

onlara saygı duymak için onları görmeli, duymalı ve tanımalıyız. Biz 

onları duymamayı tercih ediyoruz. Örneğin Akdeniz sahillerinde 

çalılıklara ilkbaharda göç eden kara boğazlı ötleğenler gelir. 

Manavgat’ta binlerce kişi o çalılıkların yanından geçerek denize girer. 

Kara boğazlı ötleğenler çalıların yanından geçen insanlara ikaz sesi 

‘zrr’ sesini çıkarır. Ama hangi insan onu duyar? Hangi insan ikazı 

anlar? Denizdeki dalganın sesi kadar onun sesi de oraya aittir. Ama 

insan onu fark etmeden devam eder. Sonra o çalılar kesilir yerine çim 
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ekilir ve orada denize girilmeye devam edilir. Kuşlara ne olur? Evleri 

gitmiştir. Göç edip geldiklerinde yuva kuracakları yer yok olmuştur. 

Duymazsak, görmezsek ve farkına varmaz isek onlar yok olmaya 

devam edecek. 

Kentte Kuşları Duymak

Gökçe Coşkun, Karaboğazlı 

Ötleğen, Antalya, 07.04.2019

Brandon LaBelle (2020) “akustik adalet”  kavramını tartışırken 

politikacıların seslerini hepimizin ezbere bildiğine dikkat çekiyor ve 

aslında kimin sesini daha çok duyduğumuzu ve hangi seslerin 

sessizleştiğini de hatırlatıyor bize. Örneğin Nisan 2018’de Kuzey 

Kore lideri ile Güney Kore devlet başkanının askerden arındırılmış 

Kore yarımadasının ortasında yaptığı görüşmenin canlı yayınında, 

bu politikacıların konuşmaları sansürleniyor, sadece bölgedeki 

kuşların şakıması ve kameraların deklanşörleri duyuluyor. Askeri 

tampon bölge olarak kendi haline bırakılan alan, insan elinden 

uzakta kuşlar ve diğer yaban hayat için güvenli bir alana dönüşüyor. 

Ancak böyle uç deneyimlerde aslında çevremizi kolonize eden 

sesleri fark ediyoruz sanki. Bu anlamda kuşları dinlemek bize ne 

sağlıyor?
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Üzücü bir farkındalık sağlıyor. Neden üzücü? Çünkü bastırılmış yaban 

hayatının seslerini ancak insan sesleri azalınca fark ediyoruz. Bunu 

Covid 19 pandemisinde sokağa çıkma yasakları döneminde de 

gördük. Trafik olmadığında, insanlar bahçelerindeki kuşların sesini 

kaydedip bana göndermeye başladı. Bahçesinde öten kuşun 

masmavi tüyleri olan mavi baştankara olduğunu söylediğimde 

inanamayan olmuştu. Bizim doğayı fark etmemiz için illa savaşlar, 

pandemiler, yasaklar mı olmalı? Tek yapmak gerek kulağımızı onlara 

yöneltmek.

Kentte Kuşları Duymak

Gökçe Coşkun, Küçük Ak 

Balıkçıl, Antalya, 03.07.2021
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Peki, kuşlar bizi nasıl duyuyor?

Çoğu kuşun duyma yetisi oldukça güçlü. Bunu kimisi avını 

yakalamak için kimi de avcıdan kaçmak için kullanıyor. Biz ise onların 

çoğu için avcı konumundayız. İnsan sesine ülkemizde çoğu kuş 

oldukça duyarlı. Bu sadece konuşma sesleri ile sınırlı değil. Yürürken 

çıkardığımız seslerden, kullandığımız araçların seslerine kadar birçok 

ses, büyük bir korku yaratıyor onlar için. Ancak hiç insan görmemiş 

Torosların en tepesinde yaşayan kuşlarda, korku yerini meraka 

bırakıyor. Çünkü bizi görmeden önce ilk sesimizi duyuyorlar. O sesi 

duyduktan sonra neler gerçekleşeceğini tecrübeleriyle karşılaştırıp 

ona göre davranış sergiliyorlar. Onun için hiç insanla tanışmamış kar 

serçeleri ile konuşmak, onları dinlemek ve onları izlemek için 

Torosların yamacından çıkan bir su kaynağının yanına giderim. Orada 

ben beklerken yüzlercesinin ilk kanat seslerini duyarım. Sonra 

önümdeki suya inerler ve benim varlığıma hiç aldırış etmeden sularını 

içip giderler. Bizi nasıl duyacaklarına aslında biz karar veriyoruz.

Kentte Kuşları Duymak

Gökçe Coşkun, Kar Serçesi, 

Antalya, 06.09.2020
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Kentte Kuşları Duymak

KAYNAKÇA 
1-) Nemeth, E., and Brumm, H. 2009. Blackbirds sing higher-pitched songs 
in cities: adaptation to habitat acoustics or side-effect of urbanization? 
Anim. Behav. 78:637–41. doi: 10.1016/j.anbehav.2009.06.016

2-) Roca, I. T., Desrochers, L., Giacomazzo, M., Bertolo, A., Bolduc, P., 
Deschesnes, R., et al. 2016. Shifting song frequencies in response to 
anthropogenic noise: a meta-analysis on birds and anurans. Behav. Ecol. 
27:1269–74. doi: 10.1093/beheco/arw060

Bu söyleşide yer alan tüm fotoğraflar, Gökçe Coşkun’un arşivinden 

izniyle kullanılmıştır.
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“Orta Sayfa”da sizi ne bekler?

bir defterin tam ortasından koparılan sayfayı, defterini evde unutan arkadaşına uzatır gibi 

bir yakınlaşma,

belki bir zımba teli, belki  bir iplikle bağlanan sayfaların tam ortası,

çizgi çizgi doldurulan satırların tek tek bitirilen sayfaların tam iki katı,

defterin en büyük yekpare alanı,

ortadan koparıldığında beklenmedik sayfaları düşürmeyen bir merkez hattı,

sayfa sayfa ilerleyen defterin çizgisel zamanından kaçışın üssü,

defterin sayfalarının bir mekân fikrine doğru hareketlendiği bir form, üretim alanı,

bir evin çatısını andıran kağıttan bir ince rölyef tadı. 
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“Beden-çevre ilişkisi üzerine araştırmalar yapan sanatçı 

bedenin sosyal yapı içerisinde konumlanma biçimleriyle 

ilgilenir. Bedenin hem edilgen hem etkin rolde konumlandığı 

bu araştırma projesinde oküler odaklı yaşam eleştirisi öne 

çıkar. Yaşama dair tüm kurgu ve sistemlerin büyük oranda 

görme duyusu referans alınarak tasarlanması optik algıyı 

eleştirel hedef haline getirir. Araştırmalar gözün iktidarının, 

evrimsel süreçte, bedenin dünyayla sınırını belirleyen 

dokunma duyusunun algılama becerisini zayıflattığını 

söylüyor. Dokunma, işitme ve koklama duyuları holistik bir 

bütünlüğe sahipken görme, dünyayı standardize eden, 

evrimsel olarak en gelişen duyudur; bu özelliğinden ötürü de 

yanılmaya en yatkın duyu organı olması iktidarların onu tehdit 

ve kandırma aracı olarak kullanmasına yol açar. Oküler 

merkezli çağdaş yaşamda gözün iktidarını eleştiren sanatçı, 

kör veya az gören kitlenin çevresini algılama deneyimlerinden 

yola çıkarak bedenin çevreyle kurduğu ilişkide sınırlılıklarını 

sorguluyor. Sanattaki oküler odaklı yaklaşıma karşı, basite 

indirgenmiş (görünürlüğü azaltılmış) çalışmaları ile yanıt 

verir.”

instagram.com/kahramanozgul

Özgül Kahraman

Orta Sayfa

Özgül Kahraman, Şeyler 

Arasında, karışık teknik, 

29,5x42 cm, 2023
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Şeyler Arasında

“Şeyler Arasında”da iki şeyden bahsetmek mümkün. Çevreyi 

algılamada öncelikli duyu ‘görme’dir. Ancak gördüklerimizi 

yorumlamamız yaşamla kurduğumuz ilişkide açığa çıkar. Bu 

bakımdan çevreyi aynı şekilde görmemiz olanaksızdır. Öte 

yandan görme derecesine göre de algılama biçimi değişir. 

Çalışmada her bir renk yazılı olmadığı yerdedir.

Özgül Kahraman, 2023
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ENGİN ESEN
Portfolyo

enginesen00@gmail.com EYESTRAIN 

eyestrain /’aı.streın/

isim

A. Göz Yorgunluğu.

 

B. Klavye, monitör, ekran gibi donanımlara tekrar tekrar ve uzun süre 

bakmak sonucu gözde oluşan gerginlik, rahatsızlık.

Bu problem, içinde bulunduğumuzu ileri sürebileceğim, imaj 

enflasyonu çağında her birimizin ayrı seviyelerde deneyimlediği bir 

durum. Kiminde göz kuruluğu, netlik problemi, kısalan alan derinliği 

gibi biçimlerde gerçekleşirken, kimilerinde ise başka şekillerde ortaya 

çıkabiliyor. 

…Eyestrain 2016–2022 arasındaki üretimlerimi içeren bir dizi işi 

tanımlamak için kullandığım bir üst başlık. 

…Eyestrain serisi bir bütün olarak medya eleştirisi yapmak yerine, 

haber kaynaklarından sosyal paylaşım ağlarına, popüler kültürden 

televizyon programlarına kadar görsel kültürün dayattığı verilerle 

hemhal olan zihnimin bir panoramasını sunuyor. Duyusal verilere 

dayanan ses ve görüntüler, gündelik yaşamın akışı içinde belleğimde 

biriktikçe, bilinç seviyesinde beliren bir kakofoniye, pusa dönüşüyor. 



Bu noktadan hareketle Eyestrain serisinde yer alan çalışmalarımın, 

söz konusu bu puslu panoramada gördüklerim/ işittiklerim, 

anladıklarım/ anlamlandıramadıklarım, yalanlar/ doğrular gibi 

karşıtlıklar arasında sıkışan öznemi işaret ediyor. 

…Eyestrain serisini yalnızca küresel bir imaj enflasyonunun sebep 

olduğu bir yorgunluk olarak değil, yerel olarak baskının, tek sesliliğin, 

ayrıştırıcı söylemin, dezenformasyonun, toplumsal gerginlik ve 

kutuplaşmanın ürettiği imaj ve imge yığınlarından da kaynaklandığını 

belirtmekte fayda görüyorum. 

…Daha önce de sözünü ettiğim imaj enflasyonuna imgeler ekleyerek 

katkı sağlama düşüncesi ise büyük bir çelişkiyi de içinde barındırıyor 

ne yazık ki. Her şeye rağmen, bilinç seviyesinde beliren bu arka plan 

gürültüsünü oluşturan dahili imgelerin harici bir dizi imgeye 

dönüşmesi dürtüsel bir refleks ile değil aksine, dinleme, bakma ve 

seyretme alışkanlıklarımıza karşı bilinçli bir müdahale olarak 

gerçekleşiyor. 

…Bu müdahale isteği ise, gündelik yaşamın akışı içinde dikkatimi 

çeken bir sesin, jestin, kelimenin ya da bildirim, uyarı ve reklam gibi 

anlık uyaranların zamanın akışını kesintiye uğradığı anlarda 

gerçekleşiyor. Haliyle de, kesintiye sebep veren her bir ‘şey’ bir 

çalışmanın da konusu oluyor. 

…İmgelerimin çoğunda yer alan, parazit, arıza, kromatik kaymalar, 

birim tekrara dayalı kalıplar gibi görsel örüntüler, ilk bakışta anonim 

efektler ya da filtreler gibi düşünülebilir. Aslında, tercih ettiğim bu 

görselliği, denetim, dezenformasyon, sansür ve kontrol 

mekanizmalarının tetiklediği ve yalnızca kişisel bir zihinsel 

kakofoniyi değil, aynı zamanda topluma yayılan, topyekûn bir 

gürültüyü temsil etmesi sebebiyle kullandığımı ifade edebilirim.

Engin Esen 2023
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Engin Esen, Eyestrain 2.0, serigrafi,  
70 x 70 cm, 3 renk 10 ed. 2020



Portfolyo

Engin Esen, Eyestrain 1.0, serigrafi, 
80 x 70 cm, 4 renk 10 ed. 2019
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Portfolyo

Engin Esen, Planes of 
Subconscious, serigrafi, 70 x 100 
cm, 4 renk 14 ed. 2019
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Portfolyo

Engin Esen, Self Sounding, 
serigrafi, 70 x 100 cm, 4 renk 16 
ed.2019 
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Portfolyo

Engin Esen, Monolith, serigrafi, 70 x 
50 cm, 4 renk 8 ed. 2019 
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Portfolyo

Engin Esen, Brain in a Vat, serigrafi, 
70 x 100 cm, 4 renk 8 ed. 2018
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Portfolyo

Engin Esen, Broadcast From 
Neverland, serigrafi, 100 x 70 cm, 4 
renk 11 ed. 2017
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Portfolyo

Engin Esen, Bad Tv, fotolitografi,
50 x 70 cm, 4 renk 16 ed. 2020
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Portfolyo

Engin Esen, Bad Tv, fotolitografi,50 
x 70 cm, 4 renk 16 ed. 2020
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Portfolyo

Engin Esen, My Gluttonous Meth 
Mouth serisi, serigrafi, 70 x 70 cm,  
4 renk 12 ed. 2018

26



Portfolyo

Engin Esen, My Gluttonous Meth 
Mouth serisi Pt. 3.0, Goldens of the 
Alamos Company, serigrafi,
50 x 70 cm, 4 renk 20 ed. 2019

27



Portfolyo

Engin Esen, My Gluttonous Meth 
Mouth series Pt. 4.0, serigrafi, 
50 x 70 cm, 4 renk 14 ed. 2019

28



Engin Esen, Crack Head Fake Guru, 
serigrafi, 30 x 30 cm, 
4 renk 11 ed. 2020

29
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Portfolyo

Engin Esen, Political Soundscape 
of the Last Decade, stereo ses 
kurgusu, 1’:24”, 2017

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v
=ruxYbTH2VQ0&list=PLS6xbp-Yaj
OG2dyAEF6mTMUas2RyrOPok&in
dex=2

https://www.youtube.com/watch?v=ruxYbTH2VQ0&list=PLS6xbp-YajOG2dyAEF6mTMUas2RyrOPok&index=2
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Portfolyo

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v
=jCmWrX_uwUw&list=PLS6xbp-Yaj
OG2dyAEF6mTMUas2RyrOPok&in
dex=5

Engin Esen, No15/ Tree Pin 
Re-Mastered, tek kanallı video, 
1’:46”, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=jCmWrX_uwUw&list=PLS6xbp-YajOG2dyAEF6mTMUas2RyrOPok&index=5
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Begüm Çalımlı bir keman sanatçısı. Aynı zamanda ses 

tasarımları yapıyor. Sahnenin sınırından görsel sanatların 

sınırına uzanan pratiğinde ses başrolde. Bazen bir orkestranın 

parçası olan ses, bazen sokağın gürültüsü, şehrin titreşimi, bir 

görselin tınısı olabiliyor onun için. Kişisel bir deneyimden 

kolektif bir deneyime uzanıyor sesi ararken. Sesi duymanın 

ötesinde sesi görmeye de geçen bir deneyimi paylaşıyor 

bizimle. Bunu paylaşırken iş birliğine dayalı üretimlerimizdeki 

sorumluklarımızı da hatırlatıyor. Kişisel bir merakın ve ilginin 

nihayetinde sesin bize ulaştığı noktada şunu soruyor kendine: 

“Çıkardığım sesler bir başkasının girdabında nasıl titreşimler 

yaratıyor?”

Begüm Çalımlı ile disiplinlerarası düşünme ve üretim pratiğini, 

sesin görselleşmesi olanaklarını açığa çıkaran bir arayışı 

konuştuk.  

     KİŞİSELDEN KOLEKTİFE
SESİ ARAMAK/ TASARLAMAK

Söyleşi: Seniha Ünay

www.senihaunay.com

begumcalimli@gmail.com 

BEGÜM ÇALIMLI
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Kişiselden Kolektife
Sesi Aramak/ Tasarlamak

Sizin müzikle iç içe bir aileden geldiğinizi biliyoruz. Öncelikle bu 

sürecinizden ve sesle kurduğunuz ilişkinin nasıl başladığından 

bahsedebilir misiniz? 

Müzik yapmayı yaşam biçimi olarak benimsemiş bir ailede büyüdüm. 

Babam müzisyen, kardeşlerimin her ikisi de piyano çalıyorlar. Çocuk-

ken İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserlerine babamın müzis-

yen arkadaşlarından gelen davetiyelerle katılırdık. Evimizde müziğe 

dair her türlü malzemenin ve babamın gitarları ile piyanomuzun 

olduğu bir müzik odası vardı. Herkes bu odaya her gün mutlaka girer-

di. Dilediği gibi ses çıkarır, mikrofonla şarkı söyler, kaset, plak veya 

CD’leri karıştırır, kendi enstrümanını çalışırdı. Müzik yapmanın yemek 

yemek, su içmek gibi temel bir ihtiyaç olduğunu bu odada zaman 

geçirdikçe öğrendim. Kardeşlerim ve müzisyen olduğu için babamla 

kurduğumuz bu diyalog ve müzikal ortam, ister istemez bana kendi-

mi ses aracılığı ile çok daha rahat ifade edebilme imkânı sağlıyordu. 

Çocukken kendimi en özgür hissettiğim anlar, keman çaldığım anlar-

dı, o günleri mutlulukla hatırlıyorum. 6 yaşımdayken keman dersleri 

almaya başladım, konservatuvar eğitimim ise 10 yaşımdayken 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Istanbul Devlet Konservatu-

varını kazanmamla birlikte başladı. Keman öğrenim methodları 

üzerinde önemli araştırmalar yapmış, çalışma yöntemlerini yıllar 

boyunca ve ustalıkla öğrencilerine aktarmış, Türkiye’de kendi ekolü-

nü yaratmış olan Prof. Nuri İyicil’in vefatına kadar öğrencisi oldum. 

Üniversite ve Yüksek Lisans eğitimlerime ise Türkiye’nin yetiştirmiş 

olduğu solist kemancı ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 

Başkemancısı Prof. Pelin Halkacı Akın ile devam ettim. Şu anda halen 

MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda kendisinin asistanlığını 

yapmaktayım. Aynı zamanda 2008 yılından beri Borusan İstanbul 

Filarmoni Orkestrası’nda keman sanatçısıyım.
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Kişiselden Kolektife
Sesi Aramak/ Tasarlamak

Begüm Çalımlı için “Hafıza Mekânı” ne demek? 

“Hafıza mekânı” benim için zamanın mekâna dönüşmesi demek. 

Mekân-zaman ve resim-müzik arasında, ses malzemesiyle var oldu-

ğum bu bölgede, geleneksel klasik müzik anlayışından ötede daha 

çok görselliği arıyor, zamanı değil tecrübeyi kontrol etmek istiyorum. 

Görsel sanatlara dair ilgim, izleyici ile olan ilişkim üzerinde farklı 

medyumların bir araya gelmesi ile ortaya çıktı. Disiplinler üstü pratik-

lerle düşünmeye ve öğrenmeye yönelik bir ses tasarım arayışı ile 

ilerledi. Bu noktada bıraktığım izler, çıkardığım sesler, “bir başkasının 

girdabında nasıl titreşimler yaratıyor?” sorusu ve bunu başka med-

yumlar aracılığıyla deneyimleyebilmek en büyük motivasyonum. 

Peşinden gittiğim diğer sorular da bugünkü çalışmalarımın yol 

haritaları. Bu sorular, bugünkü üretimlerimin ipuçlarını verebilir: 

Sahne mefhumu benim için ne ifade ediyor ve bir sınır oluşturuyor 

mu? Bir mekânı performans mekânı olarak yeniden nasıl inşa edebili-

rim? Klasik müzik performansçısı olarak sahnede olana dokunama-

ma, buna cesaret edememe gibi kültürel blokajların hâkim olduğu bir 

iklimde katılım nasıl sağlanır? Katılımcıyı davet ettiğim bir süreç 

üzerine mi yoksa sanatçının, izleyenin, gören/ görülenin, bakanın kim 

olduğu bir süreç üzerine mi düşünmek istiyorum? 

Peki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet 

Konservatuvarındaki hocanız Prof. Nuri İyicil’in kaybından sonra 

mekâna ve sese dair nasıl bir süreç yaşadığınızdan bahsedebilir 

misiniz?

Uzunca bir dönem Beşiktaş’ta bulunan konservatuvar binamızdan 

çıkarılmamız gündemdeydi. Ben 9 yaşındaydım o binada sınavı kaza-

nanlar listesinde adımı gördüğümde. 16 Yaşımdayken, hocam Nuri 

beyi kaybettikten sonra ona dair olan her nesneyi işitilebilir görmeye, 

algılamaya başladım; 13 numaralı sınıfı, sandalyesi, tempo tutmak 

için kullandığı çubuğu, daktilosu… Hepsi onun sessizliğinin işitselli-

ğiydi. Bu sesler benim hatıralarım olduğu için vardılar ve binadan 

çıktığımız zaman beni ben yapan geçmişimin, hafızamın da sıfırlana-

cağını düşünmek istemiyordum. Ona ilişkin gördüğüm imajlar bana 

mekânsal ve zamansal tasvirleri yapabilme imkânı sunuyordu. 

ysdgfbdf



35

Kişiselden Kolektife
Sesi Aramak/ Tasarlamak

Kendimi oraya ait hissediyordum. Bu duygumun yükü ve sesin belleği 

çok ağır. Sonrasında sorular peşi sıra gelmeye başladı Begüm için 

ses nedir, ne ifade eder? Sesin kaynağı gerçekte neresidir? Mekân 

nasıl algılanır? Böylece okulun ses hafızası arşivini oluşturabilmek 

adına ses kaydını almaya başladım.

Çok yönlü ve katmanlı bir algı ve duyu sürecinin sonucu olduğunu 

düşündüğümüz “sesi görselleştirme” deneyiminizden bahsedebilir 

misiniz? Ses tasarımlarında akustik sesi nasıl arıyorsunuz mesela? 

Harika bir soru, çok teşekkür ediyorum. İş birlikleri yaptığım süre 

boyunca üzerinde çok düşündüğüm bir konuydu bu. En son Bahçeşe-

hir Üniversitesi’nin stüdyosunu Cengiz Tekin için yaptığım ses 

yerleştirmesi için kullandım. Ses bağlamında üretim yapan sanatçılar 

için bu stüdyo oldukça tatmin edici bir üretim alanı sunuyor, içerideki 

cihazlar mükemmel. Eğer bir ses arşivini yarattıktan sonra stüdyoya 

ulaşabilme olanağım yoksa da, üzerinde çalışma yapmak için çok iyi 

koşullarda duymamı sağlayacak cihazlara, salonlara ya da başka 

mekânlara ihtiyaç duyuyorum. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim iş 

birliklerinde görseller önceden hazırlanmıştı ve benim bu görsellere 

doğal olmayan ses kompozisyonları yapmam istenmişti. Ancak ana 

malzemenin ses olduğu ve videonun ise ona eşlik edeceği bir üretim 

biçimi konusunda bugün daha çok ısrarcıyım. Görüntü bir noktada 

belirleyici bir unsur oluyor ve beni sınırlandırıyor. 

Bir kemancının kemandan doğru sesi çıkarması için en az 10 yıla 

ihtiyacı olduğunu söyleyen Itzhak Perlman’ı hatırlayarak, akustik bir 

ses yaratma sürecinin ruhsal, fiziksel ve psikolojik yaklaşımları ve 

çabaları içerdiğini söylemek isterim. Sesin tınısına dair, ritimler ve 

entervaller üzerinde düşünmek ancak zihinsel bir farkındalık ve 

rahatlamayla gerçekleşiyor. Bunun için ısrar etmek, direniş göster-

mek ve dayanıklı olmak gerekiyor. Hayal edemediğiniz bir sesi çıkar-

mak pek mümkün ve keyifli de olmuyor.
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Tüm bu bireysel deneyim ve yaklaşımların yanı sıra disiplinlerarası, 

ortak üretime dayalı çalışmalarınız da mevcut. Örneğin iklim krizine 

müzikle odaklanan “Nanuk ve Pati Sonatı” çocuk kitabını Merve 

Çalımlı ile birlikte yazdınız. Aynı zamanda görsel sanatlar alanında 

da iş birlikleriniz oldu. Bu gibi süreçlerde karşılıklı 

sorumluluklarımız nelerdir sizce?

Bir çocuk kitabı yazmak, çocukluğumuzdan beri hayalimizdi. Çocuk 

kitaplarına olan ilgimiz büyüdüğümüzde de değişmedi. Müzik ve 

iklimden güç alan ilk çocuk kitabımız, Nanuk ve Pati Sonatı bize 

hayalini kurduğumuz temasları getirdi. Kitabı yazdığımız süreçte 

ablam Merve Çalımlı ile iklim krizi uzmanları, iklim bilimcileri ve 

sürdürülebilirlik üzerine çalışan uzmanlar, gönüllüler ve kültür sanat 

destekçileriyle görüşmelerde bulunduk. Merve’nin öğretim görevlisi 

olarak bilimsel, akademik ve araştırmaya dayalı çalışmaları ile benim 

Nanuk ve Pati Sonatı kapak 
tasarımı, öykü,  Doğan Egmont 
Yayıncılık, 2022
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hem keman sanatçısı hem de erken yaş çocuk eğitimine ilişkin sahip 

olduğum deneyimlerim birbirimizi besleyen en güçlü yönlerimiz oldu. 

Piyanist olan kardeşimiz Efe Çalımlı da, Nanuk Şarkılarını bestelediği 

ilk piyano albümünü çıkardı. Nanuk’u resimleyen sanatçımız ise 

Gökçe Erverdi’ydi. Kitabımız bu yıl özel bir okulun “çevre eğitimi ve 

iklim değişikliği” dersi okuma listesine girmeyi başardı. Yine gönüllü-

lük esasıyla Bergama Kültür Sanat Vakfı ile düzenlediğimiz, ilkokul 3. 

sınıf öğrencilerinin katıldığı, çocukların kulaklarını farklı bir deneyime 

açan ses yürüyüşleri yaptık. Hepsi bizler için birer ilkti. 

Görsel sanatlar alanında üretim yapan sanatçılar ile iş birliği yapmak 

istememdeki en büyük motivasyon, belirli kültürel zamanlarla ve 

bağlı olduğumuz ideolojilerle işitsel köprüler kurabilmek ve onları 

işitilebilir hâle getirebilmek. Bu anlamda bugünkü modern toplum 

anlayışlarının nasıl irdeleneceğine dair üretimler yapmak, onların sesi 

olmak için daha derin bir okumaya ve sosyolojik bir dinleme sanatına 

daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu da bazen tek başına 

yapmak kolay olmayabiliyor. İşbirliklerinden doğan etkileşimin de 

icraya ve yoruma dair farklı bakış açıları taşıdığına inanıyorum.

Murat Germen’le “Dokunma” (2021) çalışmasında şehirden 

toplanan kolaj seslerle; Mehmet Ali Boran’la hem Adas’ta hem de 

Mardin Bienali’nde sergilenen iki fotoğraf ve megafondan oluşan 

“Lütfen Dikkat” (2021) çalışmasında synthesizer ile bestelenmiş bir 

ses tasarımı ile ortaklaştınız. Yine Cengiz Tekin ile “Welcome to 

Naturland” (2022) çalışmasında video üzerine yaptığınız bir ses 

tasarımı ile bir araya geldiniz. Bu çalışmaların çıkış süreçlerinden ve 

bu tasarımlara dair deneyiminizden bahsedebilir misiniz? 

Her biri birbirinden farklı deneyimleri ve diyalog zeminlerini barındı-

ran bu üç kolektif çalışmanın ortaya çıkışında birlikte çalıştığım 

sanatçılar açısından kendimi çok şanslı hissediyorum. Murat da, 

Mehmet Ali de, Cengiz de ses sanatı bağlamında üretilen eserlerin ne 

gibi parametreleri barındırabileceğini bilen, sese dair duyarlı ve 

hassas sanatçılar. 
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Murat Germen’in “Dokunma” adlı fotoğraf serisi, kente dair işlenmiş 

suçların olay yeri incelemesi sırasında çekilen, delil sınıfına girecek 

fotografik belgelerden oluşuyordu. Seri ya kentsel, kültürel, mimari 

tahribatın boyutlarını ya da rant odaklı kentsel dönüşüm yüzünden 

mağdur durumdaki vatandaşların korumak istedikleri mahallelerinin 

duvarlarına yazdıkları protesto metinlerini öne çıkarıyordu. Kendisiy-

le tanışmadan tam bir yıl öncesinde, halihazırda kentsel mekânlara 

ait sessiz fotografik görüntülerin arka plan gürültüsünü görünür 

kılmaya, söylenemeyenleri söylenebilir kılmaya çabalıyordum. Bir 

süredir ses yürüyüşleri yapıyor ve bu yürüyüşlerin işitsel hareketleri-

nin izini sürdüğüm, ritim ve titreşimlere ilişkin otobiyografik ses 

haritaları ve geleneksel olmayan grafik notasyonları üzerinde çalışı-

yordum. Bu çalışmamda müziğin konusunu, Murat’ın fotoğraflarının 

içerikleri oluşturdu. Ben de müzik niteliği taşıyan imgeleri bu fotoğraf 

serisinde gördüğüm protesto ve slogan metinleri gibi sembolik araç-

lar ile insanları kentin işitsel bir deneyimine doğru yönlendirme 

amacım arasında, ikili ilişki alanı kurarak oluşturdum. 

Murat Germen, Dokunma! #1 - 24, 
Murat Germen & Emrah Kavlak iş 
birliğiyle, C-Print, 63 x 36,75 cm, 
2021. Ses tasarımı: Begüm Çalımlı
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Fotoğraflar üzerinde öncelikle bir karakterizasyon çalışması yaptım. 

Ardından saatlerce süren ses arşivimi dinleyerek seçtiğim kesitlerden 

kolajlar oluşturdum. Şehirde yürüme pratikleri sırasında rastlantısal 

olarak kaydettiğim sesler farkında olmadan müziğin zamanlanması 

açısından farklı yüzeylerde dolaşabilme olanağı sağladı. Bu açılardan 

da şehirde plansızca ve serbestçe yürümek, işitsel perspektiflere 

kulak verebilmek açısından hem bedensel hem de zihinsel ufuk açıcı 

en önemli duyumsal deneyim faaliyetlerimden biri oldu.

Mehmet Ali Boran, “Lütfen Dikkat” adlı çalışmasında, Diyarbakır’da 

son birkaç yıldır uygulanan denetim ve kontrol mekânizmalarının ve 

güvenlik sistemlerinin kendisini nasıl genişlettiğine dikkat çekmeye 

çalışıyordu. Bu üç parçalı yerleştirmede, inşa edilmiş bir güven 

duygusunun orta yerinde açığa çıkan güvensizliğin oluşturduğu 

tekinsizlikle ilgili benden bir ses tasarımı istedi. İlk aklıma gelen 

işitsel imgeleri barındıran karmaşık bir ses kompozisyonu oldu. Bu 

arzumu bir synth kullanarak gerçekleştirdim. Birbiri içerisinde örgüt-

leyebildiğim aciliyet, ikaz, tekinsizlik ve heyecan gibi duyguları uyan-

dıran karanlık, koyu ve güçlü tınılar synth’in pes sesleriyle ve pedal 

kullanarak kaydedildi. Asıl en heyecanlı kısmı ise bu kaydı, bir mega-

fondan dinleyicinin deneyimine sunmak oldu. Megafon gibi ses 

hacmi ve tınısı belli, pek de kontrol edilemeyecek bir nesneye rağmen 

izleyici için hem anlaşılabilir hem de dinlenebilir kesintisiz bir ses 

kompozisyonu ortaya çıktı.

Mehmet Ali Boran, Lütfen Dikkat, 
hazır nesne, C-Print, 40x65 cm x 2, 
2019. Ses tasarımı: Begüm Çalımlı
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Cengiz Tekin, bir ülkenin tanıtım videosu olarak değerlendirdiği “Wel-

come to Naturland” videosu ve aynı adlı fotoğraf serisinde, 2013’te 

kapanan bir oteli konu ediyordu. Video akışında, aynı yıl Türkiye ve 

dünyada öne çıkan bazı gelişmeler (ilk yüz nakli, Gezi olayları, Orta-

doğu’daki protesto ve çatışmalar, sanatçıların cezalandırılması) yer 

almaktaydı. Üst üste binmiş görüntülerle sunulan imajlar, izleyiciye 

türlü çağrışımlar ve birbirini hatırlatan fotoğraflar aracılığıyla aktarılı-

yordu. Bu videonun ses tasarımını koleksiyoner Selman Bilal’in 

Büyükhüsun köyünde yer alan, Ağa Han ödülüne layık görülen Han 

Tümertekin imzalı B2 evinde gerçekleştirdim. Köy evinde kaldığım 

süre boyunca her gün sabah 6:00 ile akşam 18:00 arasında hassas 

mikrofonlarla saatlerce ve günlerce çevre ve ortam sesi kayıtları 

aldım. Süreç sonunda, ilk kez solo keman için yazdığım kısa bir koda 

da video ile senkron tasarlanmış olan bu müziğe dâhil oldu.

Cengiz Tekin, Welcome to 
Naturland, tek kanallı ve sesli video, 
8' 30'', 2022. Müzik kompozisyonu 
ve ses tasarımı: Begüm Çalımlı
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Köy evindeki deneyiminizden söz edebilir misiniz? Şehrin bildiğimiz 

seslerinden uzakta, nasıl bir ses deneyimiydi bu?  

Köydeki gezinmelerimi bir gece önceden saatimi ayarlayıp mutlaka 

gün kaçta aydınlanıyorsa o zamana denk getiriyorum. Güneş 

doğduktan sonra dışarıya çıktığımda bazı anları kaçırdığımı düşünü-

rüm çünkü güneş doğmadan önce onu karşılamayı daha değerli bulu-

yor ve seviyorum. Genellikle yürüyüşlerimi yaz aylarında yapıyorum. 

Annemler İzmirli olduğundan Ege bölgesindeki birçok köyü dolaştım. 

Bir hasada denk geldiysem mutlaka çiftçilerin yanına giderim. Onları 

fotoğraflarım, o anlarda pek mikrofonum açık olmuyor. Çünkü kayıtta 

olduğumu bilmek istemiyorum. Fakat uzaktan da olsa, önce izin 

isteyip fotoğraflarını çekiyorum. 

Behramkale ve Büyükhüsun’da daha bakir bir doğa yürüyüşü deneyi-

mi yaşadım. Buradaki ses benim kontrol edemediğim, ellerimle 

tutamadığım tekrarı olmayan doğal seslerdi. Köydeyken, şehrin 

kaotik veya politik seslerinden uzakta, farklı ritimlere ve tonlara sahip 

ses peyzajına tanıklık edersiniz. Midilli adasından gelen deniz kokulu 

rüzgarların, gök gürültüsü kuşu gibi heybetli Kaz Dağları’ndan gelen 

yağmurun; evin taşlarına, bambu güneşliklerine çarparak çıkardığı 

ses ile sessizce adım adım gezinen kaplumbağaların yaprakların 

arasından geçerken çıkardıkları hışırtı… Hepsi Kuzey Ege’nin yaza 

özgü nitelikli sesleri. Bir sabah evin ön cephesinden geçen sürüyü 

kaydedebilmek için bahçeye koştuğumda, karşılaştığım köylü bana 

şöyle seslenmişti; ‘’Sen gazeteci misin? Ses mi kaydediyorsun o 

mikrofonla? Çek çek, bak bunu da çek, bu kızın sesi daha güzel!’’ 

demişti Nazlı adını verdiği kuzusu için. Tüm kuzularının adları vardı, 

onlara adlarıyla sesleniyordu. Gece ise pırıl pırıl parlayan ay ışığı ve 

yıldızlardı ‘gördüğüm’ sesler. Göçmen kuşların yol güzergâhı da 

burada olduğundan farklı kuşları görebilir, onları dinleyebilirsiniz. B2 

evinin bahçesindeki büyük çınar ağacının gövdesinde duran cırcır 

böceklerine keman çaldığımda sessizleştiklerini duymak çok heye-

can verici bir deneyimdi. Ses titreşimdi, dalgalanmaydı çünkü büyük 

ihtimalle onlar da hayatlarında ilk kez bir keman sesi duyuyorlardı. 

Güneşin batışı ise eve dönüşün işareti gibiydi. Tabii bir de tabiatın 

kokusu, nefesi var. Şehirdeyken tüm bu deneyimlere ulaşmak, 

doğaya varmak, ona kulak vermek oldukça güç bir deneyim. Dahası,

şehirde ister istemez bir rota var; fakat doğada yok.
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Ses yürüyüşlerindeki güzergâh nasıldı? Bunun, ses yürüyüşlerini 

tahayyül edebilmek için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Aslında yürüyüş pratiklerine başlama serüvenim Steve Reich’in iki 

performansçı için bestelediği “Clapping Music” adlı eseri için akustik 

bir mekân arayışlarım sonucunda, ihtiyaçtan ötürü ortaya çıktı. 

Deneysel ses laboratuvarı olarak kullanmayı seçtiğim Haliç’teki 

Tersane’de perküsyon sanatçısı ve akademisyen Amy Salsgiver ile 

birlikte çalıştım. Üç farklı mekânda kaydettiğimiz bu videoda; amaç 

insan bedeninin ötesinde bir enstrümana gerek olmadan, ritmik bir 

düzende alkış tutarak, ses ve mekân arasındaki ilişkinin bireyde 

yarattığı hisleri sorgulamaktı. Bu deneyimimden hemen sonra kayıt 

cihazlarını, mikrofonları araştırmaya, incelemeye başladım. Sese dair 

daha geleneksel düşünceler ve inanışlarla dolu olan zihnim, akustik 

olmayan bir sesin irdelenmesi ile birlikte beni başka başka yollara 

götürdü.

Karaköy, Taksim, Galata, Balat, Cihangir, Eminönü, Tarabya, Levent, 

Seyrantepe, Beşiktaş, Arnavutköy’de en iyi bildiğim yürüyüş rotalarını 

belirledim. Sesi kaydetmek, işin en kolay kısmıydı. Saatler süren bu 

ses kayıtlarını dinlemek için epey sabırlı olmak gerekiyor. Bu arşivler-

deki sesleri kategorilere ayırıp manipüle edebilmek için bir liste 

oluşturdum. Hepsi benim duyduklarım, bana ait, o an ve orada olan-

lar… Bir daha tekrarı duyulmayacak olan sesler… 

Bir ara İstanbul’un bitmek bilmeyen korna ve ne yazık ki dakikalarca 

geçiş hakkı isteyen ambulanslarının sirenleri beni epey yormuştu. 

Korna seslerini minibüs, otobüs ve taksi şeklinde ayırt edebiliyordum, 

çok yorucu bir süreçti. Alışveriş yapmak için girdiğim bakkaldaki tüm 

diyaloglara kulağım ister istemez çekiliyordu, üstelik bu sesler 

kulağımda saatlerce kalmaya devam ediyorlardı. Bazen mikrofonum 

kayıtta değilse, kaçırdığım enteresan diyaloglar oluyordu. Rastgele 

Ganyan bayiisine girmiştim mesela, keşke kaydetseydim orada 

duyduklarımı…
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Aile evimiz Tarabya’da. Burada gündüz ve gece bambaşka sesler 

hâkim, şehrin kaosundan uzakta… Sabah 6-7 gibi balıkçı takaları 

Beykoz’a doğru geçerken yankı yapar Boğaz’da. Birkaç martı ve 

karga var, evimizin çatısındaki su oluklarına servi ağacı kozalaklarını 

atıyorlar. Onların bu hareketleri başladıysa sabah oldu demektir 

benim için.

Sesin görselliğini hem müzisyen hem de disiplinlerarası çalışan 

sanatçı açısından değerlendirebilir misiniz?

Sesin imgelenebilirliği başlı başına bir söyleşi konusu. Bu değerlen-

dirmeleri yapan filozof ve bestecilerden Platon, Schopenhauer ve 

Stravinsky’den alıntılarla başlamak çok yerinde olacak. Platon 

müziği, duyuların erişim alanının ötesine yerleştirir. Schopenhauer’e 

göre, sanat dalları arasında sadece müzik bir taklit sanatı değildir. 

Doğada bir örneği yoktur. Müzik, plastik sanatların bizlerde uyandır-

dığı etkilere nazaran sonsuz bir duyguyu içerir. Stravinsky’e göre de 

duyularımız arasında zihnimize en yakın olan görme duyusudur. 

Tiyatro sanatının bu anlamda hem görme hem de işitme yeteneğimi-

ze hitap etmesi onu diğer sanatlardan ayıran en önemli özelliktir. 

Müzik evreninde ise iki farklı unsur vardır: icracı ve yorumcu. Her 

yorumcu aynı zamanda icracıdır ancak bunun tersini söyleyebilmek 

mümkün değildir. Böylelikle bitmiş eserleri ile izleyici önüne çıkan 

görsel sanatçılar için yorumcunun yaşadığı gibi bir serüvenden 

bahsetmek mümkün değildir. Konser salonlarına aslında sadece 

müziği dinlemeye değil müziği görmeye, birlikte orada olma hali için 

de gidiyoruz. Çünkü o yorumcunun jestlerini, mimiklerini görmek, 

müzikteki saklı anlamları keşfetmek o performansı biricik hâle 

getirendir.  

Ben sesin görselliğini ve görselliğin sesini birlikte düşünenlerdenim. 

İfade biçimi olarak bu iki unsuru da birbirlerini pasifize etmeden 

düşünmek, görsel ve işitsel zekayı kullanmak adına özgür ortamlarda 

var olmak istiyorum. Bu anlamda sanat tarihinde 60’lar ve 70’lerin 

toplumsal hareketlerinden beslenen Fluxus ve Artepovera oluşumla-

rından ilham alıyorum. Sesi kavramsal olarak görüntüden ayırmayan, 

farklı sanat disiplinlerini bir arada düşünen Cage, Stockhausen, 

Ligeti, Penderecki, Berio, Boulez, Beuys, Paik, Duchamp, Schmit, 

Pascali ve Higgins gibi sanatçılar beni tetikleyenlerin başında geliyor.
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Peki tüm bu iş birliklerinde sanatçıdan, belki sonrasında küratörden, 

galericiden başlangıçta ve sergileme sürecinde beklentileriniz neler 

oluyor? 

Türkiye’de de ses sanatı bağlamında üretim yapan sanatçıların sayısı 

heyecan verici bir şekilde giderek artıyor. Ancak bu sanatçıların 

eserlerinin layığıyla sergilenmesi konusunda alınması gereken 

epeyce yol var. Bu noktada biz ses sanatçılarına da müziği dinlemeye 

hazırlanmış kitlelere layıkıyla, özenli bir biçimde eserlerimizi sunmak 

gibi büyük bir görev düşüyor. Ses yapıtlarının yaratılması süreci 

oldukça maliyetli prodüksiyonları içermekte. Sesin, duyguları uyan-

dırması bilinci ve keyifli olması arzusu, özellikle dijital ses malzeme-

sinin pek de esnek olmayan sınırlı bir tarafını da beraberinde getirebi-

liyor. Küratörler bazen eserin, sesin üstünde otorite kurmak istiyor. 

Eserlerin nasıl olması gerektiğinden nasıl yerleşeceğine kadar sanat-

çıya bunu dikte etmek istiyor ya da emeği ve titizliği gelişigüzel bir 

şekilde çözmek istiyor. Montaj esnasında sanatçıları fazlalık olarak 

gören, haberdar etmeyenler dahi olabiliyor. Ses, görüntü gibi başlı 

başına bir düşünce, bir kavramdır. Bu anlamda hem ilişkilerin doğru 

düzenlenmesi hem de kitlelerce eserlerin doğru anlaşılması adına 

sanatçılar kadar küratör ve galericiler de, etki/tepki ve uyaran örün-

tülerinin doğru anlaşılması sorumluluğunu üstlenmeli. Zira dinleyici-

ler de, ses kompozisyonları ve eserlerle ancak icracı aracılığıyla 

temas kurabildiği deneyimini yaşayabilsin. Ülkemizde bu konularda 

en yetkin, duyarlı, ve açık fikirli olan Melih Fereli’nin varlığı ve emeği 

çok kıymetlidir, önemlidir. 
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Yakın gelecekteki projeleriniz nelerdir? 

Borusan Filarmoni ile gerçekleştirdiğimiz konserlerimiz sezon 

sonuna kadar devam ediyor olacak. Öte yandan 2023 yazına doğru, 

İtalya’nın Brescia şehrinde üretimlerini yapan keman yapımcısı 

Filippo Fasser’a siparişini verdiğim kemanımın gelmesini heyecanla 

bekliyorum. Kemanım geldikten sonra bir lansman konseri yapaca-

ğım. Ardından uzunca bir süredir üzerinde çalıştığım ve tamamlan-

mayı bekleyen Steve Reich projesi için stüdyoya gireceğim. Video 

üretimlerimde kullanılacak olan bazı kayıtlar için Olivier Messiaen, 

Pierre Boulez, John Cage, Morton Feldman, Pēteris Vasks, Philip 

Glass, Steve Reich ve Alfred Schnittke’nin eserlerini kaydedeceğim. 

2023 Mart ayında da, performans ve ses sanatı bağlamındaki kısa 

dönem programları için Londra’daki Goldsmiths Üniversitesi’ne 

gitmeyi planlıyorum.

Bu söyleşide yer alan tüm fotoğraflar, Begüm Çalımlı’nın arşivinden 

izniyle kullanılmıştır. 
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      Bu sergi yazısını 21 Ocak 2023’te 

hem sergiyi ziyaretim hem de sanatçı ile 

görüşmemin ardından yazmaya 

başladım. Yazı yayımlandığında 

muhtemelen sergi bitmiş olacak. Yine de 

metnin akışını şimdiki zaman kipiyle 

bırakmayı ve sanatçının da görüşmemiz 

boyunca ifade ettiği gibi Ceyhan Fırat’ı ilk 

ismiyle “Ceyhan” olarak yazmayı tercih 

ediyorum. 

1

21 Ocak – 18 Şubat 2023  tarihleri arasında Ankara’da NUE bağımsız 

sergi ve paylaşım platformu, Furkan Öztekin’in “Bekle Beni (Aynı 

Gökyüzünde)” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Öztekin’in ağırlıklı 

olarak kâğıda müdahalenin merkezde olduğu çalışmalarından 

oluşuyor. 

Furkan Öztekin, bir süredir iş birliği içinde ürettiği aktivist/sanatçı 

Ceyhan Fırat’ın detaylı biyografisi üzerine çalışırken onun kişisel 

arşivinden haberdar oluyor. Süreç içerisinde Ceyhan, gökyüzü ve 

kişisel fotoğrafların ağırlıklı olduğu bu arşivi, Öztekin’e kendi isteği ile 

bırakıyor. Öztekin, Ceyhan Fırat’ın 2021 yılında vefatından sonra 

“geride kalanın” ağırlığı ile kendine kalan bu arşiv üzerine düşünmeye 

başlıyor. “Kişisel bir arşiv sanatsal üretimin bir parçası olabilir mi?” 

sorusundan yola çıkarak arşivin ruhunu deneyime açıyor. Bunu da 

arşive ait malzemelerden biri olan kâğıdı kullanarak yapıyor. 

Kullandığı kağıtlar ise sıradan kağıtlar değil; bakışı geride kalanın 

arşivine götüren, fotoğraf kağıtları... Böylece Öztekin, geride kalanın 

yükünü üstlenip yeni bir iş birliği ile arşivin ruhuna sızmaya çalışıyor.

     ARŞİVİN RUHU, GERİDE KALAN

artvizit.co/edagizemugur

Eda Gizem UĞUR

“Bir iken başladığım, birlikte çok olduğum…” 

A. Zekai ÖZGER

1
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Serginin üretim süreci, Öztekin'in bakışını, Ceyhan’dan emanet aldığı 

arşivdeki gökyüzü fotoğraflarına yöneltmesiyle başlıyor. Ceyhan’ın, 

Öztekin’e bu arşivi emanet edişini daha çok birlikte üretmenin güveni, 

“ben” değil “biz” olma halinin eylemi olarak görüyorum. Öztekin, 

Ceyhan’ın 1996’da yazdığı “Bacak Böcek Oyunu” kitabındaki bir 

bölümde yer alan “Pejmürde Pembe”nin peşinde düşünsel bir yolda 

ilerlerken pratikte de bir arayış alanı açıyor kendine. Böylece 

düşüncede başlayan bir araya geliş, işlerin deneyimlenme sürecine 

kapı aralıyor ve beraber düşünme pratiği de beraber üretme pratiğine 

doğru yol alıyor. Sergi boyunca izlediğimiz işlerin tümünde Öztekin, 

bir arada olma haline hep sadık kalıyor.  

Öztekin’in, beraber düşünme- arşivle üretme pratiğinden ortaya 

çıkan ilk çalışması “Çizgi-Ceyhan-Rüzgâr-Ceyhan-Ufuk” isimli kâğıt 

kolajları. Öztekin’in, bu çalışması kolaj kullanarak gerçekleştirdiği bir 

yerleştirme. Çalışmadaki çizgi, Fırat Ceyhan’ın temsilinin ta kendisi. 

Kendi doğrusunda ilerleyen kararlı bir çizgi bu. Sanatçı, Ceyhan’ın 

Lozan’da yaşadığı evin balkonundan çektiği gün doğumu ve gün 

batımı manzaralarından oluşan fotoğraflardan tek bir gökyüzü 

oluşturmuş ve Ceyhan’ın yaşam çizgisini bu bütünün tam üzerine 

yerleştirmiş. Hemen yanında Ceyhan’ın yine Lozan’daki evinde 

çektirdiği ve bizi izleyen fotoğrafı yer alıyor. Öztekin, Ceyhan ile 

Lozan’daki o balkonda hiç oturmamış olsa da bu düşünsel mekânda 

o balkonda onunla bir araya geliyor. Esen hafif rüzgârın etkisi, ikisinin 

de bedeninde gezinmeye hazır. Pejmürde Pembe’nin hazırladığı 

yüzeysel arka plan, onu kesintiye uğratarak “ben buradaydım” diyen 

kararlı bir çizgi ve bir arada olma halini temsil eden rüzgârın esintisi, 

bizi bu hikâyenin başlangıcı olarak karşılıyor.

Furkan Öztekin, 
Çizgi-Ceyhan-Rüzgâr-Ceyhan-Ufu
k, Fotoğraf ve Kâğıt Kolaj, 2022 
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Furkan Öztekin, Bir Parsel 
Gökyüzüymüşüm Hepsi Bu, MDF 
Plaka Üzerine Kâğıt Kolaj, 12 Parça, 
35x13 cm, 2022 

Balkondan baktığımızda karşılaştığımız manzara yaşadığımız 

kentlerin yoğunluğuna bağlı olarak hemen hemen aynıdır. Ceyhan’ın 

manzarası da her ne kadar açık panoramik bir görüntü olsa da; 

binalar, reklam yazıları, duyurular, inşaatlar bu manzarayı kesintiye 

uğratıyor.  Öztekin, “Yepyeni Gözler” serisine ait bu yerleştirmede, 

uzun süredir izinde olduğu doku fotoğrafları (taş, duvar, çatı vb.) ile 

Ceyhan’ın manzaralarını bir araya getiriyor. Buradaki bir aradalık yine 

Ceyhan’ın arzuladığı, Öztekin’in sürdürdüğü “biz” olma halini sessiz 

bir iş birliği olarak izleyiciye sunuyor.  “Bir Parsel Gökyüzüymüşüm 

Hepsi Bu” serisinden olan bu çalışma, ikili bir kompozisyon olarak 

izleyiciye sunulmuş. Karşılıklı iki yüzeyde parçalar ve bütünlerin 

yüzey ile hesaplaşmaları var. Yüzeylerde Öztekin’in arayıp durduğu o 

“Pejmürde Pembe” yine kendini gösteriyor.  Öztekin bu çalışmasında 

oluşturduğu formları beraber bakılan bir gökyüzü olarak kurguluyor. 

Bu gökyüzü aralarındaki iş birliğinin oluşturduğu rastlantısal lekeler 

ile kurgulanmış. Böylece aynı gökyüzüne beraber bakıyorlar.  
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Arda kalan parçalardan oluşturulmuş “Bir Parsel Gökyüzüymüşüm 

Hepsi Bu” serisinin diğer yerleştirmesi ise bir puzzle gibi. Sanatçı 

serinin diğer çalışmasında eksilttiği geride kalan bu parçalar ile yeni 

bir kompozisyon oluşturuyor. Öztekin, “Arşiv geride kalan bir şey 

midir?”, “Geride kalmış bir arşiv ne söyler?” sorularının ardında 

kalanları araştırıyor. Ceyhan’ın geride kalan arşivi, Öztekin’in arşivi ile 

birleşiyor ve bu kalan parçalar ile yeni bir bir aradalığın bütünü 

oluşmaya başlıyor. 

Öztekin, Ceyhan’ın hikâyesine geçmiş sergilerinden bu yana hep yer 

verdiğini belirtiyor. Bu sergiyi ise tamamen Ceyhan’la beraber, 

Ceyhan için bir paylaşma ve hafifleme alanı olarak görüyor. Bir 

diğerine ait olanı da taşıyarak beraber olmanın, biz olmanın ağırlığını 

çalışmalarında seçtiği malzemelerde de gösteriyor.  Taş gibi gözüken 

ama taş olmayan, gökyüzü gibi gözüken ama gökyüzü olmayan 

seyreltilmiş, içine sızılmış bir dil çıkıyor karşımıza. Çalışmalarında 

kâğıdın ve kâğıda taşınan arşivin hassasiyetiyle hareket eden sanatçı 

bunu, kâğıdın hassaslığını hem muhafaza etme hem de zapt etme 

arayışı ile sürdürüyor. Beraberinde hem kâğıdı koruma, 

sağlamlaştırma hem de zamanı dondurma eylemini, seçtiği 

malzemeler ile (MDF Plaka) gerçekleştiriyor. Başka bir bakışla 

zamanı böylece  “hizaya sokuyor”. Öztekin, Ceyhan’ın yaşamı 

boyunca kendini hizadan kaçmış olarak tanımladığından bahsediyor. 

Ceyhan’ın kendini hizadan kaçmış biri olarak tanımlaması, 

asdıhjfohsef

Furkan Öztekin, Bir Parsel 
Gökyüzüymüşüm Hepsi Bu, MDF 
Plaka Üzerine Kâğıt Kolaj, 12 Parça, 
35x13 cm, 2022 
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   Ceyhan Ceyhan Arşivinden 
Fotoğraflar

aramızdan ayrılmadan önce çevresine karşı buruk-küskün oluşunu 

düşündürüyor. Öztekin, bu burukluk üzerinden Ceyhan’ı yeniden 

yaşatma, onu görünür kılma girişimini, ondan geriye kalan arşivi 

“hizaya sokarak” yapmaya çalışıyor. Arşive “hizadan kaçma” eylemi 

olarak baktığımızda; arşivi atık bir malzeme gibi kompozisyonu 

bütünleyemeyen, hep dışarıda kalan bir şey olarak kurgulamak 

mümkün. Hizadan kaçmış bir arşiv; hizaya sokulmaya hazır, birlikte 

üretmenin, bir diğerini dönüştürmenin ve paylaşmanın hafifliği ile 

arda kalan parçalarda hayat buluyor. Böylece dil ve pratikte tıpkı 

onların iş birliği gibi sessiz bir iş birliğine giriyor. 
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Sanatçının, Ceyhan’ın arşiv fotoğraflarından oluşturduğu 

yerleştirmeleri ise serginin bir diğer köşesinde bizleri karşılıyor. 

Öztekin bu çalışmalarında, arşivi doğrudan sanatsal üretimin bir 

parçası olarak ele alıyor. Ceyhan’ın balkondan çektiği gökyüzü 

fotoğrafları ve kişisel fotoğraflarından oluşan bu köşe, izleyicide 

anımsama eylemini uyanık tutuyor. Onunla düşünmek, onu 

düşünmek, onu tanımak, onunla aynı gökyüzüne bakmak ve onu 

anlamak istemek... Öztekin, Ceyhan’ın en sevdiği şarkılardan bir liste 

de hazırlamış; hem onun gökyüzüne bakarken hem de sergiyi 

gezerken bize bu şarkılar eşlik ediyor. 

  Ceyhan Ceyhan, Gökyüzü 
Fotoğrafları, 2010'lar 
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Furkan Öztekin, Yepyeni Gözler, 
Kâğıt Üzerine Mürekkep, Kömür ve 
Akrilik Boya, 2020-2023

Öztekin “Yepyeni Gözler” serisine ait çalışmasını anlatmaya bu 

cümle ile başlıyor. İçeride olmak- dışarıda olmak meseleleri 

üzerinden “bakmak” eylemini merkeze aldığı bir çalışma bu. Arka 

planında, Ceyhan’ın Pejmürde Pembe’si var. Ceyhan’ın, İstanbul’da 

zorunlu seks işçiliği yaptığı dönemde kaldığı daireden uyanıp her 

sabah baktığı gökyüzünü “yorgun pejmürde bir pembeye” 

benzetmesinin izi, 2020’den bu yana Öztekin’in çalışmalarında 

kendini gösteriyor. Bu seride tanımlanabilir olmayanın izinden giden 

sanatçının her yeni arayışını, Ceyhan ile karşı karşıya geldiği, beraber 

aradığı, ürettiği, düşündüğü bir süreç olarak görüyorum. Uzun süren 

sayısız denemelerinde ortaya çıkan tüm bu tesadüfi renkleri ise, 

Ceyhan’ın yaşamı boyunca çok yönlü kişiliğinin temsili olarak 

görmek sanırım mümkün.

“Sergiyi açan şey de zaten bu pejmürde pembe.”

Furkan ÖZTEKİN
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“Yepyeni Gözler (Defter)” çalışmasında ise sanatçının yine pejmürde 

pembeyi arayış sürecini defter formatında görüyoruz. Sayfalar ilk 

bakışta ebru ya da yakın kadraj gökyüzü manzaralarından oluşmuş 

bir defter gibi algılansa da tüm bu anlatılanların, yapıp edilenlerin 

hepsi ciltleme ile bedensel bir forma sokulmuş gibi geliyor bana. 

Sayfaları gezerken sanki bir deriye, yakın plan bir bedene bakıyor gibi 

bakıyorum… Bir izleyici olarak, dilde başlayan bu anlamla, tene 

bakma hissi ile bu sayfalara baktığımızda, bakış dramatikleşmeye 

başlıyor. Sanki bu kadar yakından izlediğimiz hatta elimizde 

tuttuğumuz bu sayfalarda bir ten ile hemhal olmaya başlıyoruz.  Bu 

kadrajlar bizim bakışımızı sınırlarken, tedirgin bir hissi de 

beraberinde getiriyor. Öztekin’in çalışmalarına bu hisle bakarken, 

şimdi burada olmayan ile tanıdık olma halini hissettiren fragmanları 

deneyimliyoruz sanki. Bu da bir başkasının yaşamına daha da 

yakından bakarak, içsel bir hale getirmeyi ve özdeşim kurmayı 

beraberinde getiriyor.

Furkan Öztekin, Yepyeni Gözler 
(Defter) Video Yerleştirme, 2022

Furkan Öztekin, Yepyeni Gözler 
(Defter), 54 Sayfa, 16x12 cm, 2022
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Furkan Öztekin, Rüzgâr,
Kağıt Kolaj, 2022 

Öztekin’in sergi süresince şahit olduğum pratiği bana çok kişisel bir 

hesaplaşmayı da hatırlatıyor. Üretirken kâğıt yüzeyinde başlayan 

bedensel hesaplaşma, hatıralar eşliğinde bir düşünme alanına sokar 

bizi. Yüzey üzerinde üretirken bu hisse çok kapılırım ben. O kesme 

biçme halinde; kesmeler ile hafiflerken eklemeler ile çoğalıp güçlü 

hissettiğim, düşünsel bir alan içinde bulurum kendimi. Böylece bazen 

çıkış noktamdan kopup, hesaplaşamadığım kimselerle sohbetlere 

dalar, onlarla düşünürüm.  Furkan Öztekin’in de böyle bir hesaplaşma 

halini, üretimlerindeki mekân olan yüzeyle buluşturduğunu 

düşünüyorum. Burada, hesaplaşma ve çoğalma-güçlü hissetme 

duygusu üzerinden tekrar bir iş birliği içinde olmalarını 

kastediyorum. Furkan Öztekin, Ceyhan Fırat’tan bahsederken onun 

kolektif “biz” duygusu ve çok yönlü üretkenliğinden söz ediyor. Bu da 

bana; sergi boyunca Ceyhan’ı, Öztekin’den dinlerken Arkadaş Zekai 

Özger’in “Bir iken başladığım, birlikte çok olduğum…” sözünü 

hatırlatıyor. Böylece “Bekle Beni (Aynı Gökyüzünde) isimli bu sergiye, 

aralarındaki sessiz birlikteliğin izinde bakmaya çalışıyorum. 

Bu metinde yer alan fotoğraflar, Furkan Öztekin’in arşivinden izniyle 

kullanılmıştır.
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Ağzın hareketleri, güç oyunlarına ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. 

Benliğin ifadesini mümkün kılan bu hareketler, kendinden öncekilerin 

tüm bilgisini taşır: tarihler, gelenekler ve kurumlar, artikülasyon 

biçimlerini özneyi dâhil ederek sürdürür. Dil, bu tür performatif 

dinamiklerin kendilerini bireyin sesine yerleştirdiği egemen bir 

güçtür. Ses, bu dilbilimsel yapı tarafından sınırlandırılıp, dilin 

desteğiyle güçlendirilirken, aynı zamanda yerinde konuşma sayılan 

şeyi gerer. 

Dilin toplumsallaştırıcı gücü yalnızca ses verme yoluyla değil, aynı 

zamanda "bedenin biçimlendirilmesi" diyebileceğim şey aracılığıyla 

da işler. Öznelliğin “çehresini" canlandırmak üzere benimsenmiş 

veya aktarılmış belirli bir jest ve davranış repertuarı, benliğin 

sunumuna etki eder. Ağız, fiziksel yapımızın, var olan bir sisteme 

uyum sağlamak üzerine kurulu bir eğitim tarzına nasıl da yatkın 

olduğunu bize açıkça gösterir. Nasıl konuşulacağını öğrenmek; aynı 

zamanda bedenimizi şekillendirmek, sözcükleri ve onların gramer 

düzenini yerleştirmek için fiziksel formumuzu şekillendirmek değil 

midir? Bir dilin, nefes ritimlerinden ağzın biçimlendirilmesine kadar 

tüm vücuda yayılan ve aynı zamanda el hareketleri ile yüz ifadelerini 

de tamamen işin içine katan belirli hareketleri gerektirmesi, karmaşık 

bir konfigürasyona yol açar. Bu, yerleşik değerleri ve bunların 

bireyselleştirilmesini kapsayan bir örgüdür. Steven Pinker, The 

Language Instinct 'te bu fizyolojik-linguistik ilişkiye işaret ederek, 

"konuşmanın sesi”nin tek bir organ tarafından gerçekleştirilen tek bir 

hareketten kaynaklanmadığının" altını çizer. Aksine, "her konuşma 

sesi, her biri ses dalgasını şekillendirmek için kendi düzenini 

uygulayan ve hepsi aşağı yukarı aynı anda gerçekleştirilen 

hareketlerin bir birleşimidir.”

     AKTARMA, TEKRAR, YEMİN

Çeviri: Gizem Ünlü

www.gizemunlu.com

Brandon Labelle 1

2
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ÖNCEL 

Bedensel becerileri (motorik, duruş, dikkat süresi, vb.) geliştirmeye 

yönelik bir eğitim olarak dilin edinilmesi, konuşma ve davranış, 

kelimeler ve bedensel ifade arasında belirgin bir etkileşim olduğunu 

kanıtlar. Antropolog Edward Sapir, çığır açan fonoloji çalışmasında 

bu etkileşimin altını çiziyor. Sapir'in çalışmalarında önemli olan, sesi, 

bedensel konumlandırma ve jestlerin yanı sıra ritim ve tonlama gibi 

konuşmanın mikro yapılarını içeren daha büyük bir "iletişim 

sisteminin" parçası olarak görmesidir. Sapir’e göre ses, sosyal 

etkileşim ve özneleştirme dinamiklerine göre belirlenmiş daha geniş 

bir jestsel dağarcığın içinde yer alır. Çok iyi bir şekilde belirttiği gibi: 

“. . . Bilinçli analizdeki zorluklara karşın, jestlere son derece atik bir 

şekilde ve neredeyse hiçbir yerde yazılmayan, kimsenin bilmediği ve 

herkes tarafından anlaşılan ayrıntılı bir kodlamaya göre yanıt 

veriyoruz.”

Ben, sesin bu geniş duyusal alanda nasıl işlediğiyle ilgileniyorum; 

sadece dilin jestsel ifadesiyle değil, duygusal kalıplarla, bedenin 

malzemesiyle ve geçmişten gelerek kelimelerimizi işgal eden pek çok 

karakter ve hafızanın yarattığı, bir an parlayıp sönen gerilimlerle dolu 

dille ilgileniyorum.

Judith Butler'ın çalışmalarına bakarsak, "söz sahibi olma" kudreti her 

şeyden önce bir ön beyana, zaten her zaman sesin kendisinde ve 

ağzın içinde bulunan, daha önceden gelen güç kullanımına bağlıdır. 

Butler'a göre toplumsal yaşam alanında bir özne, bir "ben" olarak var 

olmak aynı zamanda bir yetkinlik biçimi olarak yeniden adlandırma 

gücünü elinde bulundurmaktır.

Dile getiren ya da konuşan ve dolayısıyla söylemde etki 

yaratan bir ‘Ben’in olduğu yerde, bu ‘Ben’den önce gelen ve 

‘Ben’i mümkün kılan, onun iradesinin sınırlayıcı yörüngesini 

dilde şekillendiren bir söylem vardır… Gerçekten de ancak 

hitap edildiğim ölçüde ‘ben' olabiliyorum ve bu hitap 

konuşmada bana bir konum kazandırıyor.

3

4
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"Konuşmanın içinde" olmak, adlandırmanın performatif 

dinamiklerine katılmak, dilin içinde direnmektir. Bir bedene 

yerleştirilen ve ardından o bedeni bir kimlik olarak öne süren ad, aynı 

zamanda daha fazla adlandırmayı mümkün kılar. Adlandırılan kişiye 

yeniden adlandırma, etrafındaki dünyaya seslenme ve böylelikle 

onun ruhunu çağırma, onu zapt etme veya ilan etme, ona hükmetme, 

direnme veya itiraz etme gücünü verir. Güç ilişkileri ve söylemlerin 

temelde sürdürüldüğü; fakat aynı zamanda bu söylemlere meydan 

okunduğu bir gelecek üretir; ancak bu miras hiçbir zaman doğuştan 

kazanılmış değildir. Daha ziyade özneyi talep eden (tekrarlamak, 

yeniden ifade etmek, yinelemek için) bir "aktarım zinciri", bir soy -bir 

ethos- olarak işlev görür. Bir yandan da olası bir modülasyon ufku 

öneririr: tekrarlama ya da nakletme asla mükemmel bir kopya 

değildir. Aksine zorunlu olarak bocalar, uyum sağlamakta zorlanır ya 

da kendine bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Kimliği üzerimizde prova 

etmeliyiz. Bu, belki de beklemekte olduğumuz ve  kendimizi 

bulacağımız bir süreç olacaktır. 

Doğrudan ad üzerinden aktarılan bu alıntılar, vücut bulmayı, önceden 

verili olanın temellük edilmesi olarak gören bir perspektif sunar. 

Adımı önceleyen şey, normatif (dilbilimsel) bir düzenin gücüdür. Bir 

kez bedenime yerleştiğinde beni pençesine alır ve şartlarının 

bireyselleştirilmesini talep eder. Bana verilen ada, yalnızca onun 

gömülü anlamını ifade edebildiğim kadarıyla yerleşiyorum. Onun 

beklentilerine, bu bedene göre yaşayabilirim ya da yetersiz 

kalabilirim.

Sapir'in çalışmasına ve ardından gelen öğrenilmiş, kalıp hâline 

gelmiş vücut hareketi davranışı üzerine bir çalışma dalı olarak (Ray 

Birdwhistell tarafından öncülük edilen) kineziğin  sonraki gelişimine 

dönecek olursak, sosyal etkileşimlerimizi yönlendirmeye yarayan 

performanslar, sosyal alandaki bir dizi mikro-değişim tarafından 

koşullandırılmıştır. Duruma bağlı her örnek, yalnızca o anda açıkça 

neyi öne sürdüğümüzle değil, aynı zamanda ortamı nasıl 

yorumladığımız ve o ortam içindeki yerimiz tarafından belirlenir. Bu 

bağlamda, "beden" yalnızca adın dilsel olarak canlandırılmasıyla 

değil, sosyal alanı işgal eden ve ona hayat veren davranış kalıplarının 

ve jestlerin paralinguistik  ve kinezik repertuarıyla da tanımlanır.

5
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AKSAN

Daha da önemlisi, Butler için bu "canlandırma" da hiçbir zaman tam 

olarak kesin değildir: "… kişinin sosyal kimliğini oluşturan ve onu 

tedavüle sokan adda tamamen ikamet etmesi, özne oluşumunun 

istikrarsızlığını ve eksikliğini ima eder.” Bu özne formasyonunun      

"istikrarsızlığı", tam da alıntının kendisinin modülasyonu, 

canlandırmayı ve keşfi üstlendiği noktadır. Aynı zamanda sözcükleri 

ağza alarak dilde ikamet etmeye başladığımız, onu vücuda 

getirdiğimiz ve iki dudak arasında olduğu kadar jestlerle ve tavırlarla 

da onu detaylandırdığımız bir yeniden konuşmadır.

Kişinin kimliğine özgü performatiflik, seste ve ses üzerinden ifade 

bulur. Butler'ın çalışması konuşma meselesine pek çok farklı giriş 

noktası sağlıyor ve benim bakış açıma göre ağzı bir aktarım yeri 

olarak araştırmaya teşvik ediyor. Yine, özgün benliğin ayrıcalıklı 

egemenlik alanı olarak değil, tam da bu adlandırma, yinelenebilirlik 

ve modülasyon alanında çalışan bir performatif boşluk; denemeye 

devam etmenin, başarısız olmanın ve tekrar bulmanın boşluğu 

olarak. Var olan bir biçimi naklederek dilin sahasına girebiliriz ama bu 

tür bir konuşmanın, belirli bir düzenin ve belirli bir kökenin içine 

kazınmış bir bedenden çıkmanın şekillendiği yer, ağzın içidir.

Miras alınanın perde arkasında kendini gösterdiği zemin olarak söz, 

yerin kendine has özellikleriyle belirlenmiştir. Kısacası, Butler'ın 

nakletme kavramının tam karşılığı dilde, diyalekt ve aksan formunda 

bulunabilir. Özellikle sınıf ve etnisite gibi sayısız özgüllüğü 

harmanlayan dilin bu hâlleri, yerel olanla kesişerek tanımlanabilir, 

ailevi bir sesi veya mahallenin sesini üretir.

Aksan ve diyalektin, sesi sınıflandırdığı ve dili tarihle dokuduğu 

söylenebilir. Sesteki bu tür bükülmeler, sözün titreşimliliğine 

damgasını vurur, ağzı belirli hareketler ve tavırlarla, sözcükler ve 

onların anlamlarıyla yontar ve şartlandırır. Tüm bu hâller yayılarak 

bedeni belirli bir yerden gelen bir varlık olarak açıklar.

8
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Sanatçı Imogen Stidworthy,   Topography of a Voice adlı projesinde 

bu aksan dinamiklerini araştırır. Burada aksan (bu durumda, 

Liverpool, İngiltere'de konuşulan aksan olan Scouse ) kelimenin tam 

anlamıyla topografik bir imge, sesi sıkıştıran ve yontan bir bükülme 

olarak ele alınır. Proje, şehrin sakinleriyle yapılan röportajlardan ve 

onların “Gel Buraya!” cümlesini seslendirdiği kayıtlardan 

oluşmaktadır. (Bu cümle, sanatçının öne sürdüğü gibi çoğunlukla 

kadınlar tarafından ‘ortalıkta başıboş dolaşan’ çocuklarını çağırmak 

için kullanılır).  Ses kayıtları daha sonra desibel seviyelerini, dalga 

boyunu ve süreyi gösteren “şelale modeli” grafik temsillerle dijital 

olarak görselleştirilir. Üç boyutlu bir kütle olarak görünen araziler, 

insan sesini yalnızca bireyselleştirilmiş bir ses olarak değil, şehrin 

özellikleriyle, hatta belirli sokaklarla şekillendirilmiş bir ses olarak 

sunar. Örneğin, Everton mahallesinde duyduğunuz “'wachh' gibi 

seslerde boğaz arkası gerginliğini öğrenirsiniz; boğazın arkası 

gerçekten oldukça aktiftir. Sizde o Batılı ‘güdü’ yok ama burada, 

insanların dillerinin arkasında biraz daha sert bir deri olduğunu 

söyleyebiliriz; çünkü o bölgede bu sürekli kullanılır.”  Buna karşılık, 

Toxteth  'te "dil ağzın çatısına, alveoler çıkıntıya çarpar." Liverpool’un 

kuzeyi ve güneyi arasında dil, boğazın arkasına veya ağzın çatısına 

çarparak geriye veya yukarıya doğru itilir. O halde Scouse yalnızca 

baskın bir aksan değil, mahalle hatta sokak tarafından 

sınırlandırılmış ve emek ve sınıf tarihlerine, etnik kökenlere ve nesiller 

boyunca kolaylıkla değişime uğrayan argonun özelliklerine göre 

yontulmuş   bir aksandır (Şekil 11.1).

Aksanlı sesi, hem adın nesilden nesile geçmesi gibi üstyapısal 

özelliklerle hem de daha da önemlisi yer ve konuşmanın beraber 

örülmesinde rol oynayan sokak, mikro-politika ve topluluk 

dinamikleriyle eğilip bükülen bir  resital anı olarak düşünüyorum. 

William Labov da New York'daki geniş ölçekli çalışmasında ses ve 

yerin karşılıklı etkileşimine işaret ediyor. Bu çalışma aracılığıyla 

Labov, bireysel konuşmacıların dilsel varyasyonlarının, nihayetinde 

topluluğun konuşma kalıplarıyla ilintili olabileceğini gösterdi.
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Bunu, Liverpool’un “Gel Buraya!”sını, “Hey, Sen Oradaki!” tabirinde 

yankılanan Althusser’deki ideolojinin sesinin yanına yerleştirerek 

daha iyi kavrayabiliriz: Bizi arkamızdan yakalayan ve bilmeden 

beklediğimiz bir ses. İster aile bağları biçiminde ister devletin 

kısıtlamalarına göre olsun, her cümle bizi belirli bir yapıya çağırmak 

için çalışır. Bu tür bir çağrı yoluyla, özne kelimenin tam anlamıyla 

adlandırılır (ve Althusser için, ideoloji tarafından ele geçirilir): ister 

soyadı biçiminde, ister kimliğini tespit etmek veya tutuklamak için 

zaten yeterli olan "Sen" olarak. “Gel Buraya!" ifadesinin kendine 

özgülüğü daha genel bir tabir olan "Hey, Sen Oradaki!” ifadesini 

somutlaştırır. Yine de Stidworthy'nin çalışması aynı zamanda, 

konuşmanın bu tür bir adlandırmanın gücünü yeniden yönlendirmek 

için nakletme anında icra ettiği performatif dinamikleri gösterir. 

Aksan ve argo ezberlemek ve direnmek, tekrar etmek ve kimliğin 

alıntı zincirini değiştirmek için kullanılan araçlar değil midir? Dil 

vasıtasıyla ve genellikle aileden geçen mirasın izini süren ve aynı 

zamanda tarifleri ve sınırları bulanıklaştırmaya çalışan bir ezber. 

Labov bu bağlamda ikinci nesil göçmenlerin “yabancı” olarak 

tanımlanmanın üstesinden gelmek için konuşma kalıplarını nasıl sık 

sık değiştirdiklerine de işaret eder ayrıca.

ŞEKİL 11.1 Imogen Stidworthy, 
‘İnsan Sesinin Topografyası  ’ndan 
(2008–2009)

Scouse aksanını açıklamaya 
çalışan bir baskı serisi.  Farklı kişiler 
tarafından konuşulan ve 
transkripsiyon/çeviri biçimleriyle 
ele alınan Scouse kayıtları: fonetik, 
şelale modelleri, aksanla ilgili 
yorumlar ve düşünceler ve bunların 
üretiminin bir ses eğitmeni ve lehçe 
uzmanı tarafından analizi. Medya: 
altı sayfa 510 × 320 mm ve bir 
sayfa 255 × 320 mm üzerine bakır 
levha ve ofset baskı. 
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Konuşma ve yer, iç içe geçerek konuşma arzusunu bir müştereklik 

bulma baskısıyla aşındıran, kamusal hayatın ifadeleriyle kamusal 

alanı karşı karşıya getiren işitsel bir coğrafya olarak ortaya çıkar. 

Dilin ve adın mirası yer, mahalle yaşamı ve sosyal çevre dramalarında 

geleceğe aktarılır. Birinin sesini bulması, yerini bulması demektir.

Judith Butler’ın nakletme kavramı, verili olan aracılığıyla konuşma 

anlayışı bizi zaten halihazırda var olana; belirli tarihlere, başkalarının 

konuşmalarına ve unutulmuş olabilecek ama yine de başka bir 

ağızdan başka bir beden aracılığıyla bugüne geri dönen sözcüklere 

bağlar. “Nakletmek” kelimenin tam anlamıyla belirli bir senaryoyu 

icra etmek, var olan bir metni canlandırmak, onun monologlarını ve 

diyaloglarını seslendirmek, onu belirli bir yerin akustiği içinde 

aksettirmek demektir. Bu şekilde senaryoya veya metne yeni bir 

hayat verilir. Metin, bedene yerleşerek şimdiki zamanda yer bulmak 

için bizim aracılığımızla konuşur. Bu resital sahnesi aynı zamanda 

gömülü tarihleri, bastırılmış dilleri veya kaybolan bedenleri açığa 

çıkarabilir. Başka bir deyişle nakletmek, bir yeniden sahneleme ya da 

tarihle, bedenlerde ve adlarda gömülü aktarımsal bağlarla  ve bu 

tarihlerin kök saldığı (veya silindiği) yerlerle olan ilişkimizi dramatize 

etmeye yönelik bir canlandırma olabilir. 

Yeniden canlandıran, tekrarlayan ve nakleden, tarihsel bilincin, politik 

eleştirinin ve kamusal güçlendirmenin biçim bulduğu son derece 

güçlü sanat eserleri mevcut. Bu tür çalışmalardan, ada gömülü olarak 

bulunan kuvvet ve mücadelelerini, temsil siyasetini ve tikelin önemini 

öğreniyoruz. Her isim, zaman zaman kayıplara karışan, alttan alta 

kaynayan ve bize yeni bir yaşam kaynağı sağlayabilen bir miras.

DEVLET/İFADE

“b’ler ve d’ler ve t’ler dental bir sesle verilebilir -eğer 

“d-d-d-d-d” derseniz diliniz ağzınızın çatısına, diş çukurlarına 

vurur. Sanki dil, ağız boşluğu için fazla büyükmüşcesine dil 

ağzın çatısına vurmaktansa -ki bu oldukça büyük bir çaba 

gerektirir- üstteki dişe vurur ve böylece ortaya hafif bir tıslama 

sesi çıkar.
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Burada sanatçı Sharon Hayes'in çalışmalarına dönmek istiyorum. 

Hayes'in projeleri, çoğunlukla siyasi tarih(ler)in içinden çekip 

çıkarılmış bir metnin, mektubun veya konuşmanın performatif 

şekilde yeniden ifade edilmesine dayanır. Bu yapıtlar genellikle 

kişisel ile politik olan arasındaki gerilimleri canlandırır ve belirli bir 

yerde var olan kendine has bir beden (cinsiyetli, sınıflı, belirli bir 

kültürün ürünü vb.) olarak sanatçının varlığını kullanır. Geçmiş ve 

bugün, orijinal ve yeniden sahnelenen, tarih ve hafıza arasındaki 

kesişmeler, bu incelikle düşünülmüş yapıtları yaratmak için seferber 

edilir. Örneğin, “My Fellow Americans 1981–1988” projesi, 

sanatçının Ronald Reagan'ın resmi "ulusa sesleniş" konuşmalarının 

tamamını yüksek sesle okuduğu 10 saatlik bir performanstır. 2004'te 

sahnelediği bu performansıyla Hayes, bize bu özel "sesi" yeniden 

sunar. Bizi Amerikan tarihindeki (ve küresel tarihteki) bu döneme geri 

götüren asıl içeriğin yanı sıra, konuşmanın, başkanın hitap şekli 

-ulusa hitap etmede kullanılan dil- gibi bir dizi farklı yönünü 

düşünmeye davet eder. Konuşmanın içeriği bizi belirli olaylara ve 

konulara yönlendirir; ancak yine de bu tür eleştirel bir yeniden 

seslendirme, neyin eksik olduğunu ve neyin (kasıtlı olarak) dışarıda 

bırakılmış veya örtülmüş olabileceğini merak etmemize neden olur. 

Yine de bu performansta fazladan bir şey oluyor, yalnızca seste 

bulunan ya da duyulan bir şey. Eser, tersine çevrilmiş bir vantrilok 

eylemi gerçekleştiriyor. Hareket eden, telaffuz eden ve hitap eden 

ağız, Reagan’ın perde arkasında gizlenen suretini çağırıyor. Hayes 

ağzını açar ve bunu yaparak kendi bedenini önceleyen şeyi, sesini ve 

bu anı harekete geçirir. Sözcükler ağzına, vücuduna, görüntüsüne 

uymayabilir; ancak diline yerleşerek kopuklukları ve tutarsızlıkları, 

bağlantıları ve bağları ortaya çıkarmak için nüksederler. Bu yeniden 

seslendirmeyle, eser bir tür arkeoloji icra eder. Unuttuklarımızı ya da 

bugünü, ulusa ve bir yurttaşın bedenine musallat olan ne varsa 

keşfetmek için gömülü olanın maddeselliğini araştırır.
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Yeniden seslendirme eylemleri, ötekinin kelimeleri tarafından ele 

geçirilmiş ya da gizemli bir yankı olarak uzatılmış sesin bu tekinsiz 

alanını açar.  Hayes, sanki, geçmişten gelen belirli sesler ve olaylar, 

tarihler ve politikalar tarafından büyülenmiş ya da esir alınmış gibidir. 

Bu tür anlatım örneklerinde konuşan beden, bastırılmış geçmişi, 

unutulanı ve hatırda kalanı özgür bırakan bir tür hattır. Konuşmanın 

politikasını düzensizce haritalayan bir aracı olarak hareket eden ağız, 

bir belirsizlik tarafından yönlendiriliyor olabilir. Bir sesi ileriye 

taşıyarak, kendi belirsiz ve tartışmalı kökenlerini açık eden zoraki bir 

vantrilok   gibidir.

Nevin Aladağ'ın performans çalışmaları da genellikle tam da bu 

belirsizlik ânına odaklanan bir nakil mekanizması üzerinden işler. 

Birisi seyircinin karşısına çıkar ve konuşur. Bir rivayeti aktarır ya da 

hikâye anlatır; ancak sesin kendisi sahne arkasından ya da görüş 

açısının dışında kalan bir hoparlörden gelir. O hâlde tanık olduğumuz 

şey, bir playback anı, gördüğümüz ve işittiğimiz, bu beden ve onun 

sesi arasındaki ilişkiyi sarsan bir kelimelerin ağızdan çıkması 

eylemidir. Oyuncunun ağzı bir başkasının sesiyle dolar. Kendini 

kelimelere göre şekillendirmeye, konuşmanın ritmini taklit etmeye, 

bunu yüzüne yansıtıp kaslarını esnetmeye ve dudaklarını sesin 

akışına uydurarak kelimeleri tam zamanında telaffuz etmeye çalışır. 

Bu, sanatçının Hochparterre Wien (Mezzanine Vienna, 2010) adlı 

çalışmasında açıkça görülebilir. Bu çalışmada sokağa bir kanepe 

yerleştirilerek kaldırım bir sahneye, bir performans alanına 

dönüştürülür. Birinci kattaki bir pencerede aniden bir kadın belirir ve 

kalabalığa hitap etmek için perdeleri açar. Kadın hikâyeler “anlatır”, 

bu hikâyelerin her biri apartman sakinleriyle yapılmış röportaj 

kayıtlarının bir parçasıdır. Bu kayıtların sesi      perde arkasından 

yükselir” (166). Bu şekilde kadın, tam olarak mahalle sakinlerinin 

yerine geçer. Mimiklerini ve ses kimliklerini taklit eder ve onları tek bir 

bedende bir araya getirir.
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Aladağ'ın pleybek performansları, burada irdelediğim nakletme 

yaklaşımını akla getirmektedir. Ötekinden dökülen ve içimizde 

hareket eden, kendimizi tanımladığımız şey olarak konuşmanın 

merkezinde yer alan performatifliği sergilerler. Sanatçının yapıtları, 

her zaman tekrar etmeye hazır bir canlandırma olarak bunu ortaya 

koyar. Sahnenin dışından gelen ses, aslında bu mevcudiyet anının, 

önce sesi olan bir özne olarak ortaya çıkmanın temelidir. Aladağ'ın 

çalışmaları bu hareketin izini sürüyor. Onu bedensel bir deneyim, 

etrafımızı saran ve daha önce duyduğumuz bilindik bir sesi deneme 

süreci olarak somutlaştırıyor. Bunu yaparken çalışma, sesin bizi ne 

ölçüde ileriye, bir faillik duygusuna doğru çektiğinin altını çiziyor.

Nakletmenin performatif dinamikleri, yemin etme esnasında açıkça 

kendini ortaya koyar. Benden sonra tekrar et... Birinin bir başkasının 

sözlerini (bunlar aslında kimsenin değil, temelde bir kurumundur) 

tekrar etmesini gerektiren törenler, tekrarın ve nakletmenin hakikati 

söylemenin doğasına içkin olduğu tarafı elle tutulur hâle getirir. 

Edilen yemin bizi, geleceğin, (kelimeleri) tekrar eden seste ve belirli 

bir senaryoyu izleyen bu bedende garanti altına alındığı daha büyük 

bir geleneğe yönlendirir. Yemin etmek -bu zaten yeminin yerine 

getirmemiz, icra etmemiz gereken bir şey olduğunu gösteriyor… - 

sadece söz vermek ya da bağlılığını ilan etmek değil, aynı zamanda 

söylenen şeyin kutsallığını, kelimelerin ardındaki soyu 

kuvvetlendirmektir.   Örneğin evlilik yemini, kişinin belirli bir evliliğe 

olan bağlılığını ifade eder; ancak aynı zamanda evlilik kurumunun o 

toplumun merkezinde yer almasını sağlar. Yemini tekrar ederken, 

tarih ve gelenek ağzımın içine doğru taşar.

Geçmişten gelen güçlere bağlı bir teba olduğumu ilan ediyorum. 

Kendimden büyük bir soya dâhil oluyorum. Kısacası yemin ediyorum. 

Yine de yemin de duyulmalıdır; söylendiğine tanık olan başkaları 

olmalıdır. Evlilik yemini ancak bir arkadaş, bir aile üyesi, hatta bir 

yabancı gibi biri seslendirildiğini duyarsa kabul edilebilir. Yemin 

nihayetinde yerine getirilir.

Ses, tam da kurumlarımızın merkezindeki kökenlerde olduğu kadar 

sosyal çevrelerde ve aile bağlarında da katılımı garanti etmek için 

faydalanılan şeydir. “Benden sonra tekrar et”mek özneyi hemen 

belirli bir düzenin içine çeker; en başta sesi(n varlığını) mümkün kılan 

aktarımsal izi sürdürür.

YEMİN
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Bir tekrar politikası olarak yemin etme dinamikleri, en etkili ifadesini, 

Yüksek Mahkeme Yargıcı Salim Jourban'ın yakın zamanda 

gerçekleşen bir emeklilik töreninde, İsrail milli marşını söylemeyi 

reddetmesi üzerine yapılan son tartışmalarda buluyor. Arap yargıç 

özel bir açıklama yapmasa da Araplar için milli marşın İsrail 

milliyetçiliğinin bir göstergesi olduğu açıktır. Yargıcın marşı okumayı 

reddetmesi, daha sonra birçok İsrailli yargıcın, onun istifasını 

istemesine neden oldu ve bir Yahudi lider yargıcın İsrail kimlik 

kartının iptal edilmesini talep edecek kadar ileri gitti.

Bu bağlamda, bu kişisel ifade açıkça güçlü anlamlar taşır ve icra 

edilmesi yalnızca kişiyi sınırları açıkça tanımlanmış bir kamusal 

alanın içine çekmekle kalmaz, aynı zamanda bunu devletin 

otoritesini pekiştirerek yapar. Nakletmek, kişiyi güçlü bir şekilde 

iktidar gelenekleri içine yerleştiren simgesel mesaja, kelimeleri 

söyleyerek ilan edilen ya da reddederek meydan okunan soy 

kütüğüne katılmaktır.

Nakletme etkinlikleri, tınlamalarının içinde, günlük hayatın 

koordinatlarını aşan mesajlar taşır. Daha büyük mirasları ve daha 

büyük anlatıları hatırlatmak adına geleneğin ağırbaşlılığını bu tür 

yaşam alanlarına aktarır. İbadet geleneklerinde ve dini törenlerde 

olduğu gibi var olan bir metni okumak asla sadece kelimelerden 

ibaret değildir. Bu tür metinlerin yeniden okunması, daha ziyade, 

kolektif yankılanmalarıyla metafizik ve kurumsal bir bağı 

sağlamlaştırır: sesim, belirli bir inanç düzenine katılarak onunla 

birleşen mütevazi bir taşıyıcıdır. Burada aktarım zinciri, aşkın ve ilahi 

olanı ve bunların kurumsal geleneklerini hedeflese de bizi, tarihsel 

erişimine dâhil etmek için titizlikle çalışır. Dua etmek, belirli bir metin 

ve söz, ses ve özne, ruh ve inanç topluluğunu onaylamaktır. Bu 

metnin izini aktarım ağı boyunca sürmek için daha önce kaç sesin 

yok olduğunu sorabiliriz. Kişisel düzeyde gerçekleşen bu tür yeniden 

aktarımları inanç sistemlerinin kurulması için merkezi bir eylem 

olarak düşünüyorum. İnanmak zaten nakletmek, bana sahip olan, 

sesim aracılığıyla kendine yol bulan ve tamamen borçlu olduğum 

aktarımın kendisine katılmaktır.

KAMU
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Sözleri tekrar etmek, bu nedenle bir kamu düzenini desteklemektir ya 

da daha doğrusu nakletme, bir kitlenin öne çıkarıldığı (hatta tarih 

boyunca), yönetildiği ve mücadele edildiği sesleme ve adlandırma 

güçlerinin denendiği, devredildiği ve yeniden şekillendirildiği bir 

süreçtir. Bu, Tania Bruguera'nın “Tatlin Fısıltısı #6” (Havana 

versiyonu) (2009) adlı başka bir yapıt üzerinden değerlendirilebilir. 

Bruguera, Fidel Castro’nun Küba devriminin ardından 1959'da yaptığı 

ilk konuşmaya dayanarak, Havana Bienali'nin merkez avlusunda 

ortasında mikrofon olan bir platform kurdu ve izleyicileri 1 dakika 

boyunca özgürce konuşmaya davet etti. Askeri üniforma giymiş iki 

kişi, beyaz bir güvercin (konuşması sırasında Castro'nun omzuna 

beyaz bir güvercinin konduğu efsanevi ana atıfta bulunularak) ve 

avlunun içine ve dışına yerleştirilen hoparlörlerden oluşan bu alanda, 

insanların, Küba’nın siyasi sistemi hakkındaki düşünce ve görüşleri 

de dâhil olmak üzere istediklerini özgürce söylemelerine izin verilir. 

Eleştirinin yanı sıra övgü de sunan bu ifade özgürlüğü arenası, ulusal 

sansür politikalarına açıkça meydan okudu ve belirleyici bir tarihsel 

imge olarak “devrim”i sorguladı. Bu bağlamda yapıt, Castro’nun 

imgesini ve o imgenin içerdiği “özgürlük” aciliyetini tırnak içine 

alarak kişisel bir ifade alanı yaratırken, aynı zamanda yeni seslerin 

öne çıkmasına ve bu mitsel olayın yeniden canlandırılmasına olanak 

sağlıyor. Bu sesler, ulusal tarihin imgesine hükmederken, onu hem 

çağdaş bir umut diliyle hem de mevcut devlet politikasıyla 

uyuşmazlık nedeniyle gittikçe keskinleşen bir öfkeyle doldurur. 

Bruguera'nın performansı, nihayetinde, kamusal özgürlüklerin 

kesintisiz (yeniden) canlandırması olarak bir beraberlik ruhu yakalar 

(Şekil 11.2).
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Kamusal alandaki konuşma, kamusal hayata, toplumsal ve kolektif 

yapıya ve kamu kurumlarının mirasına bir çağrıdır. Kamuya sesleniş, 

vaazlardan tanık ifadelerine, marşlardan yeminlere, spontan 

nutuklara kadar yankılanan enerjisini verili seslendirme biçimleri ve 

geleneklerini ele geçirerek kazanır. Belirli bir bedenin 

söyleyebileceklerinin sınırlarını test ederken, bireyi yurttaşlık kültürü 

ve güçlendirmenin geniş alanına çeker.

Bu örneklerin ardından, aktarımın kişisel ifadesinin ve canlandırma 

eyleminin "orijinal" ile karmaşık bir ilişki içinde olduğunu anlıyorum. 

Ses, var olan bir geleneği pekiştirirken bunu, kelimelerin telaffuz ve 

tekrar edilmesinin içerdiği bir direnç ve hezeyan potansiyelini 

harekete geçirerek yapar. Jean-Jacques Lecercle'ın öne sürdüğü gibi 

dil, kendi içinde bir delilik unsuru barındırır. Sözcükleri ağzıma 

sığdırırken, bilinen anlamlarının sınırlarını belirleyebilir, test edebilir, 

çarpıtabilir, hatta vurgulayabilirim. Bu nedenle nakletme, bireyin 

adlandırıldığı daha büyük bir değer sistemini desteklerken aynı 

zamanda kişisel ifadede dilin kendisinde bulunan potansiyelle bu 

sistemi sarsar.

Butler'a dönecek olursak ezbere okumak, tekrarlamak ve ayrıca 

tamamlamaktır; geçmişten gelen yankıları uzatmak ve bunu 

yaparken yarattığı yayılmayla, onun tutarlılığıyla alay etmektir. 

Öznelliğin içine çekilmek demek, varlığımızı önceleyen neyse veya 

kimse, onun gücüne pleybek yapmaktır. Bunu yaparak aslında bir 

yankı sunarız.

YANKI 

Şekil 11.2 Tania Bruguera, Tatlin 
Whisper #6 (Havana version), 
2009. Performance at Central Patio 
of the Wifredo Lam Contemporary 
Art Center. Tenth Havana Biennial. 
Havana, Cuba. Studio Bruguera’nın 
izniyle. 
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Temel olarak, yankı oryantasyonu sağlayan bir araçtır: etrafımızı 

saran işitsel yansımaları, belirli bir sesi geri döndürmek, çevreye geri 

vermek için yakalar. Bu yolla bize çevremizin boyutlarını öğretir. Bu 

ses yansımalarıyla mekânın maddesel kabuğunu ölçeriz. Böylece 

yankı, aynı zamanda aktarımın kişisel ifadesi olarak da duyabileceğimiz 

bir tür tekrar olarak yansıma yoluyla bizi konumlandırır. Yankı, belirli bir 

sesin "alıntısı", yeniden biçimlendirilmesi veya yeniden sahnelenmesi 

değil midir? Bu şekilde, yansıma yoluyla kendi yönümüzü belirleriz. 

Yankının, aynı zamanda seslerin dolaşıma girdiği bu işleyişi 

anlamaya yarayan bir metafor olduğunun da altını çiziyorum ve bu 

"yansımayı" hem fiziksel hem de bilişsel olarak vurguluyorum. 

Bireyleşme ve failliğe izin veren ve aynı zamanda uygun görülen sese 

göre hareket edebilen bir sirkülasyon.

Yankı, bize aktarımsal zincirin doğasında bulunan tamamlayıcılığı 

açığa çıkarmak ve aynı zamanda icra etmek için bir kelime dağarcığı 

sağlayabilir. Butler'ın öne sürdüğü gibi kimlik  neredeyse her zaman 

bir alıntıdır, yine de temellük ve  performans gerektirir. Yankının böyle 

bir performatifliğin  bir ifadesi olduğunu öne sürüyorum: sesin  bir 

anını alır ve tekrar eder, onu asıl kaynağının ötesine doğru genişletir 

ve başkalaşmış olarak kendisine geri döndürür. Yankı, tekilliği ve 

"orijinal"in temel anlatısını sarsar; bunun yerine kişiyi daha büyük bir 

kamusal alana, aynı derecede vahşi bir çokluğa bağlar. Başka bir 

deyişle, yankı ekspresif olduğu kadar bir korkunçluk potansiyeli 

barındırır; insan seslerinin oluşturduğu bir melezliği kendi 

yörüngesinden seslendirir. Yankı her zaman kendini aşarak gürültüye 

dönüşme riski taşır.

Yankı, ses olarak ortaya çıkan bir yansıma, bize sanki başka bir 

bedenden çıkmış gibi geri dönen, yaşayan ve gizemli bir enerjidir. 

Yankı, yansıyan tüm enerjileriyle beraber, kaç kez kendi kaynağına 

yabancı hâle gelip bir dost ya da bir canavar olarak geri döner? Bize 

geri dönen şey, kendimizi bulduğumuz güven veren bir yansıma 

olabilir; ancak yankı karanlıkta bizi ürküten bir ses olarak da 

belirebilir. O zaman bir an durup merak ederiz: kim var orada?

DUBLAJ
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O hâlde, "orijinal" ile onun yeniden ifadesi arasında bir boşluk açmak 

için genişleyen ve muğlaklığı ustalıkla kullanan bir yineleme, bir 

tekrar olarak yankının altını çizmek istiyorum: Yönünü bulmanın aynı 

zamanda kaybolmaya yol açabileceği, belirsiz bir yörüngeyi harekete 

geçiren, tekilliğin yerini çokluğa bıraktığı bir yer. Yankı, kaynak ile 

anlamı arasındaki bu boşluğu, belirli bir ad altında bizi yerimizde 

tutan ve sabitleyen yapıları bozan ifade biçimlerini desteklemek için 

genişletir. Yankı, yerinde ifadenin sadakati geride bırakma vaadini 

her zaman elinde tutan bir alıntıdır. Kelimeleri pek çok sesle    saran 

ve hayal gücüne ilham veren bir tekrar: tekrarlamak ve kontrolden 

çıkmak. Bu bağlamda yankı, konumu ve kendisinden üreyenleri ya da 

çokluğu içeren adlandırmayı kavramak bakımından son derece 

üretkendir ve aynı zamanda kendimizi bulmamıza radikal bir şekilde 

yardımcı olabilir. Öyleyse bir ad, belli düzeyde hata vermesi gereken 

ifadeleri destekleyerek kişiyi dil denizine mi sürükler? Başka bir 

deyişle ad kendine gelmelidir. Yankılanmak için çağrılmalıdır.  

              

Yankı, adın sınırları içinde ve etrafında gezinme fırsatı sağlayan 

taklit, dublaj, aynalama ve gölgeleme ile aynı çizgide bir pratik, 

bedeni canlandırmak için kullanılan bir performatif stratejiler 

repertuarıdır. Yine de yankı, habersiz, farkında olmadan ortaya 

çıkarak bizi şaşırtabilir; bizi aniden, derimizin altından veya kendi 

esimizin içinden çıkarıp başka bir yere götürebilir. Yankının, 

neredeyse her zaman, onun kimliğini oluşturan tekrarın içinde, 

kaynak ile onun bireysel yeniden aktarımı arasındaki boşluklarda 

yaşanan kendine ait bir yaşamı vardır. Başka bir deyişle, kimlik, 

bedeni sabote etmek, kelime dağarcığımıza izinsiz girmek ve 

nihayetinde bizi korkutmak ya da sevindirmek için kendini başka 

biçimlere sokabilir.
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Burada haritasını çıkardığım yankının bu tekinsiz davranışı, genel 

olarak sesin temel bir koşulu olarak değerlendirilebilir. Sesin icra 

edilmesi, şeylerin ve bedenlerin, nesnelerin ve materyallerin esaslı bir 

canlandırması olarak sınırlarını bir mesafeye doğru genişletmiyor 

mu? Örtülü özelliklerini açığa çıkararak, aynı anda hem yönünü 

buldurup hem şaşırtarak mı? Sesler, bir anlamda, kimliği esnetiyor; 

maddi bedeni, bir titreşim ve yayılma kuvvetiyle, pek çok durumun 

akustiğini ve yankılarını harekete geçirmek ve birleştirmek için 

uzaklaşan bir sürtünme ile genişletiyor. Bu akustik özellik, konuşma 

ve insan sesine kadar uzanarak, bizi Butler'ın çalışmasına ve ayrıca, 

failliğin ifadesini bulduğu aralık veya "boşluk" olarak tanımladığı 

şeye geri götürür. Butler'ın belirttiği gibi faillik yinelenebilirliğin 

boşluğudur; tesadüfü zorunlu kılan tekrar yoluyla bir kimliğe 

zorlama, kimliğin ısrarla kapatmaya çalıştığı o belirsiz aralıktır.  Tek 

bir aksiyondan, uzaktan seslenilen o addan çıkarak sürekli olarak 

uzaklaşan yankıların, yerini sesimizi kullanmayı öğrendiğimiz verimli 

bir belirsizliğe bıraktığı duyulabilir. Konuşan beden ile geri dönen 

yankı arasında, içinde kimliğin barındığı olası bir alan açıldı. Ses 

benim sınırlarımı zorluyorsa o anda ben de kendimi dinliyorum: 

Oluşmakta olan bir beden, genişleyen bir zeminde duran suret olarak, 

asla iki kez aynı olmayan bir tekrarla güçlenmiş olarak. Sözcüklerin 

izini sürerken ortaya çıkan  tekrarlar, daha önce olanları müzakere 

etmek için bir mecra açıyor; kimliğin, zırhını güçlendirerek, toplumsal 

cinsiyeti sergileyerek, mevcut olana tepki vererek ve yeni sözcükler 

söyleyerek ilan ettiği literal bir boşluk. Ben zaten hep bu boşluktayım.

Dolayısıyla konuşma, çok daha büyük bir sistemin belirli gramerlerini 

ve seslerini, inançlarını ve ifadelerini bu beden aracılığıyla tekrar 

eden, eşit derecede bireyselleştirilmiş aktarım eylemleri üzerine 

kurulu bir projedir. Sosyal alanda görünmeyi sağlayan bir süreç 

olarak kişi bunları ağzına yerleştirir. Pek çok eylem ve mesele, dürtü 

ve söz, rüya ve hatıra tarafından şartlandırılmış bir organ olarak ağzın 

katıksız ifade gücü, bu tür sistemlerin baskılarını müzakere etmeye 

büyük ölçüde yardımcı olur. Normatif anlatılar kendilerini bu bedene 

nasıl yerleştirdiler ve bu anlatılar nasıl yeniden tasavvur edilebilir, 

reddedilebilir ya da yeniden ifade edilebilirler? Tekrarlar ve yankılar, 

şaşırtıcı müdahalelere,  aniden belirli hecelere sabitlenebilen 

ifadelere yatkındır. Belirli konuşmaların direnen kuvvetlerini yeniden 

ortaya çıkarmak için ihtilaf tarihlerinden yararlanırlar.

TEKRAR
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© Brandon LaBelle, (2014). Lexicon of the mouth poetics and politics of voice and the 

oral imaginary, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc.

Brandon LaBelle'in 'Lexicon of the Mouth: Poetics and Politics of Voice and the Oral 

Imaginary' adlı eserinden "Recite, Repeat, Vow" (sayfa 159-172) adlı makalenin 

Türkçeye çevrilmesi ve 'Çapak Yazı-Çizi' https://www.capak.org/’a dahil edilmesi için 

münhasır olmayan izin verilmiştir.

Steven Pinker, The Language Instinct: The New Science of Language and Mind 

(London: Penguin Books, 1994), 170.

Edward Sapir, R. L. Birdwhistell içerisinde "Sapir'den yirmi beş yıl sonra öte dil", 

Communication in Face to Face Interaction içerisinde, ed. John Laver ve Sandy 

Hutcheson (Middlesex, BK: Penguin Books, 1972), 88. Sapir'in çalışması, öte 

dilin/konuşma dışı iletişimin bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasına ön ayak oldu. 

Erving Goffman'ın sosyal etkileşim üzerine yaptığı çalışmalarda da Sapir’in etkisi  

görülebilir.

Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (New York: 

Routledge, 1993), 225.

 ç.n. Performativite, edimsellik ya da icra edicilik, bir çok farklı disiplinde karşılığı olan 

bir kavram olmakla birlikte, dilbilimde aynı zamanda bir eylem olan kelime ve 

cümleleri tanımlamak için kullanılır. Kökeni dil felsefesine dayanmaktadır.

 ç.n. Kinezik, sözsüz iletişim ve beden dili ile ilgili bilimsel araştırmaların yapıldığı, 

dilbilimin alt dallarından olan bir çalışma alanıdır.

 ç.n. Türkçe’de‘öte dil’ olarak da geçen paralinguistik ya da paralanguage, kelime 

kullanmadan, ses tonu, vurgu, nefes gibi aralıklarda ifade bulan konuşma dışı iletişim 

anlamına gelmektedir. Dilbilim içerisinde bir araştırma alanıdır.

 Butler, Bodies That Matter, 226.

 ç.n. Sonority, sonorite ya da ötümlülük, dilbilimin bir alanı olan fonolojide kullanılan bir 

terimdir. Sesin niteliğini, dolgunluğunu ya da yüksekliğini ifade eder. “Sesin rezonans 

kalitesi” olarak da ifade edilebilir.

 ç.n. “Sesin Topografyası” olarak çevrilebilir. Voice İngilizce’de insan sesini ifade etmek 

için kullanılır. Sound kelimesi ise havada veya başka bir ortamda yayılan, bir insanın 

veya hayvanın kulağına ulaştığında duyulabilen bütün titreşimleri / sesleri ifade eder.

 Imogen Stidworthy, “Topography of the voice,” Parole #2: Phonetic Skin, ed. �Annette 

Stahmer (Cologne: Salon Verlag, 2012), 20.

 ç.n.. Toxteth, Liverpool kent merkezinin güneyinde bulunan bir bölgenin ismi. Aynı 

zamanda bu bölgede konuşulan aksanın (İngilizce) adı.

 ç.n. LaBelle burada zanaat anlamına gelen “craft”tan türeyen crafted kelimesini 

kullanmış. Dolayısıyla burada yazarın dili ve dilin kullanımını, toplum tarafından sürekli 

işlenen bir zanaat olarak ele aldığını eklemek faydalı olabilir.    
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 ç.n. Orjinal metinde recital olarak geçen ve burada “resital” olarak çevrilen bu kelime, 

metin boyunca “aktarma” ve “nakletme” olarak çevirdiğim recite sözcüğünden -al ekiyle 

türetilmiştir. Latince’den ingilizceye geçen ve 15.yüzyıl başlarında tedavüle giren recite 

sözcüğü “nakletmek, anlatmak, beyan etmek, hafızadan ya da ezberden söylemek” 

anlamına gelmektedir. 19. yüzyıldan itibaren “ (tek bir icracı tarafından) müzikal bir 

performans icra etmek” anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Türkçe’de de “tek bir 

sanatçının tek bir çalgıyla verdiği konser” anlamında kullanılan resital sözcüğü buradan 

gelmektedir.“Recital” kelimesi metin boyunca “resital, kişisel ifade, aktarımın kişisel 

ifadesi, kişisel aktarım performansı” olarak çevrilmiştir.

 Bkz. William Labov, The Social Stratification of English in New York City, 2nd edition 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Peter Trudgill, Sociolinguistics: An Introduction to 

Language and Society (Londra: Penguin Books, 2000).

ç.n. Orjinal başlık: “Topography of a Voice”

 e.n.. Metnin orjinalinde kullanılan “state” kelimesi iki şekilde çevrilebilir.  Bu kısımda 

LaBelle hem bir güç makamına hem de ifade etme eylemine işaret ettiği için çeviride bu 

iki anlama da yer verilmiştir.

 ç.n. “Amerikalı Dostlarım”

 ç.n. Karnından konuşan, dudakları kıpırdamadan, sesi kendi ağzından çıkmıyormuş 

gibi konuşabilme becerisi olan, bu becerisiyle, sahnede tek başına olduğu halde 

karşılıklı iki kişi konuşuyormuş gibi gösteri yapan kimse.

Jacques Derrida, "İmza Olay Bağlam"(Signature Event Context) adlı makalesinde 

yemin sorununu ve daha genel olarak "yinelenebilirlik" konusunu ele alıyor. Yazmanın, 

gerçek bir "alıcının" varlığının ötesinde, tamamen tekrarlanma yeteneğine dayanan bir 

sistem olduğunun altını çiziyor. “Tekrar etme ve böylece işaretleri tanımlama olasılığı 

her kodun içerisinde gizlidir; onu iletilebilir, deşifre edilebilir, üçüncü kişiler ve dolayısıyla 

her olası kullanıcı için yinelenebilir bir ağ haline getirir.”.(s. 8). Derrida, genel olarak 

"varlık"ın yanı sıra sözlü ifadeninki de dahil olmak üzere tüm "işaretlerin" "üretim" veya 

"köken" konumundan "kesilmiş" olduğunu iddia etmek için, bu görüşü yazının 

özelliklerinin ötesine genişletir. Bu denemede ayrıca Derrida, evlilik yemini örneğini 

kullanarak, bu "performatif sözce"nin, zaten her zaman tekrara açık bir kod içinde 

barındığı için "yinelenebilirlik" iddiasını nasıl yerine getirdiğinin altını çizer. Jacques 

Derrida, "Signature Event Context", Limited, Inc. (Evanston, IL: Northwestern University 

Press, 1988).

 Bkz. Barak Ravid, “Arap mahkemesinin İsrail'in milli marşını söylemeyi reddetmesi 

sağcı meclis üyeleri arasında öfkeye yol açıyor,” Haaretz (29 Şubat 2012), 

http://www.haaretz.com/news/national/arab-justice-s-refusal-to-sing-israel-s-natio

nal-anthem-sparks-furor-arasında-sağ-kanat-mks-1.415560 (erişim tarihi Temmuz 

2012).

 ç.n.“Tatlin Whisper”
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Bkz. Jean-Jacques Lecercle, Philosophy through the Looking Glass (La Salle, IL:Open 

Court, 1985).

 ç.n. sound

 ç.n. Burada ‘ses’ derken kastedilen insan sesidir (voice).

 

Butler, Bodies That Matter, 220.

 ç.n. Müdahale olarak çevrilen ve “çatışma, karşıtlık, kesişim noktası” gibi anlamlara 

karşılık gelen “interferance” kelimesi, aynı zamanda bir müzik terimidir ve “ses 

dalgalarının boşlukta yayılması” anlamına gelir.

24

25

26

28

27



www.capak.org
e-posta: capak.org@gmail.com

capak_yazi_cizi


