Seminer 1. Sezon John Cage ve Giaginto Scelsi Üzerine Onur Türkmen, Robert Reigle, Zeynep Bulut

*Aşağıdaki metin 25 Şubat 2005 tarihinde Yeni Müzik Konser Serisinin Birinci Sezon “9 Yaylı İçin Yeni Müzik” etkinliğinde çerçevesinde gerçekleştirilen “John Cage ve Giaginto Scelsi Üzerine.” başlıklı panelin deşifresidir. Katılanlar: Onur Türkmen, Robert Reigle, Zeynep Bulut
ONUR TÜRKMEN: Hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinlik Yeni Müzik konserlerinin bu seneki ilki. Biz bu çalışmalara aslında geçen sene başladık. Yapı Kredi’nin sponsorluğunda genç besteciler olarak bazı konserler yaptık. Bu sene de İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle de bu konserlere devam ediyoruz. Konserler haricinde bir takım başka etkinlikler de yapmayı düşündük. Biz bu etkinliklerin İstanbul’da yeni müzik yapan herkesin katılımıyla, kendi kendine ve yavaş yavaş gelişecek bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden tüm genç bestecilerin katılımını ve dinleyicilerimizin fikirlerini bekliyoruz. Konserlerimiz öncesine paneller koymayı düşündük. Bu panellerin, eğitim amaçlı olmanın yanı sıra özellikle İstanbul’daki yeni müziğin içeriği hakkında da bazı tartışmalara yol açacağını umuyoruz. Bu seride de ilk panelimizi Amerika’lı besteci John Cage ve İtalyan besteci Giacinto Scelsi üzerine yaptık. Gerçekten 20. yüzyılda hem müzik felsefesi hem de müzikal olarak bir çok şey değiştirmiş, kafalarda pek çok soru işareti yaratmış iki besteci. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Konuşmacılarımız MİAM Etnomüzikoloji Bölümü Başkanı Doktor Robert Reigle ve Etnomüzikoloji doktora öğrencisi Zeynep Bulut. Ben öncelikle sözü Robert’a bırakıyorum.
ROBERT REIGLE: Teşekkür ederim. Hepiniz hoşgeldiniz. Burada olmak büyük bir zevk. Giacinto Scelsi hakkında konuşacağım. Çoğunuzun O’nun müziğini pek fazla dinlememiş olduğunuzu göz önünde bulundurarak biraz müziğinin felsefi temelinden bahsettikten sonra 4. yaylı dördülünü dinleyeceğiz.
Notasının birkaç kopyasını getirdim ve isteyenleri dinleti sırasında gelip notaya bakmaları için davet edeceğim. Öncelikle Giaginto Scelsi, 1905 yılında doğdu ve 1988 yılında öldü. Beste yapmayı bıraktıktan sonra, hayatının sonlarına doğru ün kazandı. Ama 1980’lerden beri müziği takdir edilmeye başlandı ve 20.yy’ın en önemli etkilerinden biri haline geldi ve herkes tarafından 20.yy’ın en önemli figürlerinden biri olarak görülmeye başlandı. Kendisi, özellikle Doğu felsefesinden etkilenmişti. Kütüphanesinde yarım düzine kadar sıkıca işaretlenmiş, kullanışmış ve altı çizilmiş kitap vardı ve bu kitaplar çoğunlukla Hint filozofları tarafından yazılmış metafizik kitaplarıydı (Abhinavagupta, Sri Aurobindo ve Helena P. Blavatsky’nin teosofi kitapları ve Jasques Masui’nin yoga üzerine bir kitabı).
Scelsi’nin müziğinin en önemli yönlerinden birisi de kendisine kadar gelmiş tüm bestecilerinkinden farklı olmasıdır. Bunun nedenlerinden birisi, müziğinin doğaçlama tabanlı olmasıdır. Scelsi, sadece 3 yaşındayken doğaçlama yapmaya başlamış ve sanırım onlu yaşlarında bu doğaçlamalarını seyirci kitleleleri önünde gerçekleştirmiştir. Doğaçlamaları neredeyse tüm işleri için önayak oluşturmuştur. Yani ilk besteleri piyanoyla gerçekleştiriği doğaçlamaları, doğaçalamaya dayanan piyano işleridir. Teknoloji onun bu doğaçalamalarını kaydetmesine imkan tanıdıktan sonra kendisi bestelerinin kayıtların yapıp, notaya dökmeleri için insanlar tutmuştur. Daha sonra kendisi bu deşifrelerin üstünden geçmiş ve bu deşifreler onun kompozisyonları haline gelmiştir.
Scelsi’nin, müziğini ve felsefesini anlamakta çok yardımcı olabilecek bir sözünü okumak istiyorum. “Titreşimler benzeşim yasasına uygun olarak şekillenen bir form yaratır; halihazırda bulunan yapısına denk düşer ve onu değiştirirler. Bu, sesi tüm içsel olarak ortaya çıkan ahitlerin kaynağına yerleştiren
doktrinin temelidir”. Yani Scelsi sesi ruhsal dönüşüme yardımcı olmak, mümkün kılmak veya neden sağlamak için bir araç olarak kullanmıştır.
Aklınızda bulundurmanızı istediğim son nokta da Scelsi’nin Doğu ve Batı felsefeleri ile kompozisyon arasında kurmayı başardığı köprüdür. Benzer şekilde Zeynep de bu panelde John Cage’den, yani bu iki felsefeyi farklı bir şekilde olsa da birbirine bağlayan bir diğer besteciden bahsedecek. Fakat Scelsi sıklıkla kendisini bu iki felsefe arasında bir köprü konumunda gördüğünden bahseder. Yaşadığı apartman, Roma’daki Forum’a bakar ve kendisi evinin bulunduğu bu bölgenin doğu ve batı arasındaki sınırı teşkil ettiğini söyler.
Şimdi Scelsi’nin Dördüncü Yaylı Dördülü’nü dinleyelim istiyorum. Dördüncü Yaylı Dördülü, işlerinin kapsamlı bir özetini ve 20. Yüzyıl’a kattıklarının bir parçasını teşkil eder. Parçanın yazımı hayranlık uyandırıcıdır çünkü yaylıların her bir teli, portelere ayrı bir enstruman olarak yazılmıştır. Yani kemanı tek bir porteye yazacağı yerde her bir kemanın notasyonunun çalınması gereken 4 ayrı portesi vardır. Yaylı çalgıcılarının aynı anda birden çok porte çalabilmesini sağlayan bir yazım kullanmıştır. Öyle ki kimi zaman aynı anda 3’ten fazla nota duyulabilmektedir.
Bir şey daha var: Bu yaylı dördülü, Yunanistan’daki dünya prömiyeri için Scelsi tarafından çalıştırılmıştır. Scelsi bu dördülü aylarca çalıştırmıştır. Dördül dünya prömiyerini verdikten birkaç yıl sonra stüdyoya gidip parçayı kaydetmişlerdir. Fakat parçayla her ne kadar oldukça tanıdık olsalar da Dördüncü Yaylı Dördülü’nün kaydı için yine bir şefle çalışmışlardır çünkü ritmik olarak parça son derece dağınık bir ölçüyle gitmektedir.
Yani parçayı takip ederken gerçekten de yönetirseniz işiniz daha kolay. Çünkü takip etmesi son derece zor. Şimdi Dördüncü Yaylı Dördülü’nü dinliyoruz. Yaklaşık 10 dakika uzunluğunda. Çok sessiz olarak başlıyor.
ZEYNEP BULUT: Benim konuşmam biraz daha avant-garde kelimesi, tarihsel arka planı ve önerileri doğrultusunda olacak. Alıntılarım var fakat süre nedeniyle hepsini aktaramayacağım. Avant-garde müzik belirli bir döneme tekabül ediyor. 1950’lerden sonraki bir dönemi düşünebiliriz ama benim yoğunlaşmak istediğim şeyler avant-garde kelimesinin ne anlama geldiği ve belirli bir tarihsel döneme tam olarak odaklanmadan daha felsefi olaral nasıl değerlendirebileceğimiz. Avant-garde’ın tam Türkçe’si “öncü”dür. Yenilikçi olarak da düşünebiliriz ama “öncü” sanırın en doğru tercümesi olur. Kelime “vangardizm”den geliyor. Vangardizm de “şiddet, baskı kurma” temalarını ima ediyor. Benim avant-garde’la kurmaya çalıştığım ilişkinin amacı “yeni nedir, ne olabilir, yeninin önerisi nedir” gibi sorulara cevap bulmaya çalışmak. Avant-garde estetiği –yani yeni bir şey yapma halini- düşünürsek tarihsel olarak modern sanat formlarının karşısında duran bir şeyden söz etmiş oluruz. Modern sanat formundan, modernden ne anlıyoruz? Modernin bize çağrıştırdıkları aslında ilerici, standart, sistemli, akla dayanan, mantığı belli, çerçevesi belli gibi şeylerdir. Avant-garde bunu şöyle yorumluyor: -tabi benim yaptığım şu an soyutlama; Moderni böyle, avant-garde’ı böyle düşünebilirsiniz- Modern, yarattığı soyutlamayla hayattan kopuk, hayatla organik bağlantısı olmayan bir dünya yaratıyor ve bu dünya bizden önde gidiyor. Aslında bir çeşit projeksiyon gibi. Yani hep bir ideal, varılacak bir nokta var ve o varılacak nokta aslında en başından belliymiş gibi. Sonu ve başı, araçları belli kurgulanmış bir hikaye. Avant-garde yeni ise bunun tam tersini; aslında hayatla organik bağı olan, hatası olan, eksiği olan, kaybı olan bir şeyi gösteriyor. Çünkü bir hedefi, bir başı ve sonu yok. Dolayısıyla avant-garde’ın önerisi biraz daha yeni ve değişimle ilgili bir şey. Peter Bürger’in avant-garde üzerine “The Theory of Avant-garde” adlı bir kitabı vardır.
Orada da yaptığı güzel bir alıntıda gerçek artık kopyalanmıyor diyor. Bu bütünlük hikayesi aslında bir çeşit spontan, ani bir şeye dönüşüyor. Yani şimdiyle birebir iç içe olan bir hikayeye dönüşüyor. Dolayısıyla hepimizin öznelliğine daha fazla nüfuz etme şansı olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunları düşünürken ben biraz Heiddeger okudum. Heidegger’in “dasein” (being there anlamında) diye bir terimi var. Burada Heidegger’in işaret ettiği şey aslında hepimizin boş bir öznelliği olduğu. Bu boş öznellik her gün yaşadığımız her şeyle değişiyor. Her gün değişen ve bizim öznelliğimizi de değiştiren plastik, yeni roller ediniyoruz. Dolayısıyla bizim özümüz geçicilik. Bizim özümüz aslında biraz da değişime bağlı. Bunları da düşünürken biraz bilinç dışıyla bağlantı kurdum. Hepimiz az çok Freud okumuşuzdur. Bilinç dışının ilk tanımı yaşadıklarımızın bastırılmış halidir. Bir kilermiş gibi bir şeyleri bir yere depolamak gibi düşünülebilir. Oysa Freud sonrası gelen Fransız Laplanche gibi psikanaliz üzerine yazan kuramcıların Heiddeger’le parallel giden görüşleri var. Bilinç dışı aslında her gün değişen ve yeniden üretilen bir şey. Yani bilinç dışı aslında bilinçli olma haliyle değişiyor. Bütün bu resmin içerisinde yeni müzik, avant-garde estetik nerede duruyor diye sorabiliriz. Avant-garde yeninin önerisi de bu değişimde duruyor. Peki neden, nasıl yeniyi önerebiliyor? Aslında moderden farklı neler söyleyebiliyor? Modernden farklı olarak avant-garde işlerin bize gösterdiği koşullar yarım kalmışlık, açıklık, site- spesific’lik -yani başka bir yerde birşeyin başka bir şeye dönüşmesi-, bitmemişlik... Bunları birer koşul olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü bunlar birer romantik hayal gücünü sorgulama değil; aslında gündelik nesnelerin, seslerin kullanılması. Mesela musique concréte’de düşündüğümüz zaman Pierre Schaffer’in tren sesini kullanması gibi ya da bugün elektro-akustik müzikle uğraşan insanların daha “concréte”, daha dışarda duydukları sesleri kullanmaları aslında size tanıdık olanla tanıdık olmayan arasında bir gelgit öneriyor. Aslında
yeni, hiçbir zaman kendiliğinden yeni olamaz. Yani tamamen yabancı saydığımız bir şey zaten yeni değildir. Bir yerleriyle size aşina gelebilmesi gerekiyor ki onun yabancı olduğunu kollayabilesiniz. Dolayısıyla böyle bir hareket, hatta gündüz düşü diye nitelendirebileceğimiz bir şeyler oluyor. Bu geçicilik zaten her günün hikayesi, bilinç haliyle bilinç dışının şekillenmesi ve bunları dolduran şeyler. Avant-garde işlerde ve yeni müzikte olan şeyler de aslında birazcık ucu açıklığı, bitmemişliği bir işin koşulu olarak gösteriyor. Dolayısıyla bu koşulla aslında bizim hayal gücümüz daha fazla harekete geçiriliyor. Çünkü bizim içimize daha çok nüfuz ediyor bu. Peki bunu John Cage ve Scelsi ile nasıl ilişkilendiriyoruz? John Cage ve Scelsi iki farklı kişisel tarihi olan ve aslında birbirlerine belki çok da fazla benzemeyen iki besteci. Fakat benim için her ikisi de belirli bir döneme, belirli bir ekole dahil olmayan besteciler. Gerçekten herhangi bir şeyi kendiliğinden yeni değil, yeni ilişkiler kurarak, yeni olanaklar sunarak bize işlerinde bir şeyler göstermiş besteciler. Fazla vaktimiz olmadığı için örnek getirmedim; özür diliyorum sizden. Ama benim aklımda sözlü olarak aktarabileceğim bir iki örnek var. Mesela John Cage’in vokal işleri: “A Flower” ve “The Wonderful Widow of Eighteen Springs”. Birincisinin teksti yok. Sadece piyanoyu perküsif bir enstrüman olarak kullanıp üzerine vokal ekliyor. Biz bu vokalde biz sesli harfleri duyuyoruz “a-u-o” gibi. Fakat bu sesli harfler bize tam bir anlam ifade etmiyor. Tamamen ucu açık, hatta o sesli harflerle insan sesinin o perküsif seslere yaklaştığını, bir diyalog kurduğunu, birbirine müdahale ettiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla şöyle bir resim çıkıyor: Kendiliğinden orada bir yarım kalmış anlam var ve bu herkesin kendini içine farklı koyacağı bir şeye dönüşüyor. Aynı şekilde “The Wonderful Widow of Eighteen Springs”, James Joyce’un Finnegans Wake’den olan bir metnidir. James Joyce da zaten yazı dilinde karekterlerini değiştiren, yarım bırakan; çok tutarlı, lineer bir dizgisi olmayan bir yazar.
Dolayısıyla John Cage’in, James Joyce’un tekstini seçmesinin de aslında bilinçli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Scelsi, John Cage’den farklı bir örnek. Çünkü kişisel tarihi tamamen farklı. Çok varlıklı bir ailede büyümüş ve müziği sadece kendisi için yapmış bir besteci. Çok da fazla paylaşmamış. Zaten Robert’ın da belirttiği gibi besteleri ve kendisi belirli bir dönemden sonra tanınmış. Scelsi’nin de doğu felsefesinden etkilenerek kullandığı “Yoga of Sound” yani sesi bir çeşit meditasyon olarak algıladığı ve aktardığı, kişisel ses, kişisel mekan, kişisel ton diye adlandırdığı bir terminolojisi var. Bununula alakalı verebileceğimiz en güzel örnek Michiko Hirayama’yla yapmış olduğu “Capricorn” şarkıları. Onun dışında, belki de daha çarpıcı olan, Scelsi’nin kocaman bir orkestra için yazdığı single tone müziğidir. Yani kocaman bir orkestra sadece bir tane nota çalıyormuş gibi duyuluyor. Aslında o nota değişiyor, oluşuyor, dönüşüyor, bir şeyler oluyor; aslında size daha fazla nüfuz ediyor ve siz ona daha fazla nüfuz ediyorsunuz. Aynı şekilde “Capricorn Songs”da da tıpkı John Cage’in “A Flower”ında olduğu gibi insan sesiyle enstrüman arasında bir oyun var. İnsan sesinin her gün duyduğumuz başka seslerin formuna yaklaştığını, daha efekt hailne dönüştüğünü ve asılı kaldığını duyuyorsunuz. O yüzden onda da aynı dönüşümü, aynı değişimi yakalayabiliyoruz. Sonuç olarak bu iki besteci de yaptıkları çalışmada bence yeni ilişkileri vaad ediyor. Biz onların işini dinlerken aslında onları belki daha çok yarım bırakıyoruz. Ya da kendimizce bütünlediğimizi sanıyoruz ama bizi daha fazla harakete geçiriyor. Bu yüzden de bence ikisi de öncü ve avant-garde. Teşekkür ederim.
ONUR TÜRKMEN: Önce şunu söyleyeyim, Robert aramızdaki bütün bestecileri eğer daha önce Scelsi’nin Dördüncü Dörtlü’sünü dinlemedilerse İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi’ne bekliyor. Ben iki konuşmacıma da teşekkür ediyorum. Tabii ki öncelikle şunu sorayım: Bu konularda Robert ve
Zeynep’in yaptığı konuşmalarla ilgili sorusu olan veya herhangi bir yorum yapmak isteyen yoksa ben şöyle bir tartışma açmak istiyorum: Demin de dediğim gibi bu panelleri yapmamızın hem eğitsel bir amacı var. Hem de bir şekilde İstanbul’da ya da Türkiye’de yapılan yeni müziğin içeriğini tartışmak istiyoruz. Böylelikle birbirimize daha çok yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi yapılan konuşmalarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim: Robert, Scelsi’nin kendisini doğu ve batı arasında bir köprü olarak nitelendirdiğini belirtti ve gerçekten de okuduğumuz Scelsi’den alıntılarda da böyle. Mesela, “Benim evim Roma’da, tam doğu ve batının arasında.” diye bir ifade var. Şöyle bir şey sormak istiyorum. O halde İstanbullu besteciler veya Türk besteciler olarak biz nerede duruyoruz? Ben şöyle bir yorum yapayım: Biz kendimize şöyle bir şey atfediyoruz: Doğu ve batının arasında kaldık. Özellikle cumhuriyet döneminden itibaren Türk entelektüelinin çok acı çektiği konulardan birisidir. Doğu ve batının arasında kaldık. Ne doğuya ne batıya aidiz. Bu gerçekten böyle mi? Genç bestecilere sormak istiyorum: Gerçekten doğu ve batının arasında mıyız? Yoksa koskocaman bir kültürün tam ortasında mı oturuyoruz? Örneğin müzik alanında şöyle bir düşünelim: Avant-garde ne demek? Yenilikçi, avant-garde, özgün sürekli yeniyi aramak... Bunlar çok batı felsefesine ait kavramlar. Halbuki doğu felsefesinde sanatla ilgili çok farklı bir şifre var. Belki de bununla ilgili bir yorum yapabiliriz. Aynı zamanda belki de biz coğrafya olarak bile baktığımızda, komşuları gözden geçirdiğimizde tüm bu ülkelerin sanat ve felsefe tarihlerini incelediğimizde zaten doğu ve batının ayrı olmadığı, aynı kaynaktan beslendiği bir kültürden de geliyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Biraz da sesli düşündüm galiba. Öncelikle sizler besteciler olarak, neredeyiz biz? Doğuyla batı arasında mıyız yoksa gerçekten ortada mıyız?
KATILIMCI: Avant-garde ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Avant- garde sanatın kopmuş, belli bir grup arasında yapılmış şekline bir karşı duruş gibi, sanatı hayatın tam ortasına yerleştirmeyi düşünen bir duruş. Artı köklerinde, insan denen bu gülünç varlıktan, onun getirdiği külliyattan bunu başarabileceğini zannettiği ölçüde kopmayı ister. Çok çok uzağa bir atılım oldu. Özellikle Stockhausen modellerini kurdu ve çok derin araştırmalar yaptılar. Aynı Pierre Boulez gibi. Kökten kopmayı da, sanatın hayatın ortasına itmeyi de, yerine yerleştirmeyi de... Mesela Marcel Duchamps pisuarı koydu ve bunu yaparken bayağı da eğlenmiştir herhalde. Bu bağlamda avant-garde’nin biraz daha farklı bir durumu var. Öncülük... Evet öncü ama burada insanın köklerinden kopma ama koptuğu, uçlara gittiği noktada da yalnız kalıp tekrar geriye dönme ihtiyacının bir uzantısı olarak görüyorum.
ONUR TÜRKMEN: Peki ben şunu sorayım: Gerçekten sanatçı kültüründen kopabilir mi, böyle bir şey mümkün müdür?
KATILIMCI: İnsanın istediği aslında bu yönde. Çünkü geçmişi ona ne kadar özlem de olsa zaten kültürün kütlesini yoğunlaştıran şey bu. Aslında bayağı bir süredir düşüncem bu. Üzerine yazacağım şey de bu. Bu arada bu kapsamlı bir konu. Böyle tek bir şeyle açıklanamaz. İnsan köklerine dönme ihtiyacı duyuyor ama köklerine, kendi ilkel benliğine dönüşünde duyduğu rahatsızlık onu daha da gerilere götürüyor. Yani bu süreç içinde birbirinin karşıtı sanat yapıtları gelişiyor diye düşünüyorum. Avant-garde bizim için ne derece mümkün? Bizim kopabileceğimiz bir kültür, gani gani bir kültür, buradaki besteciler için olmadığını düşünüyorum.
ONUR TÜRKMEN: Burada böyle bir kültür olmadığını düşünüyorum derken ne demek istiyorsunuz?
KATILIMCI: Mesela modern müzik yapmaya çalıştığımız zaman Avrupa kültürünü zaten göz önünde bulunduruyoruz. Buradakilerin üzerine bir şey yapma, bir şey koyma gibi değil de dışarıdan öğrendiğimiz tekniklerin üzerine bir şey yapma bir şey koyma. Bizimki de ne kadar sağlıklı olur? Çünkü sanatta vaad etmeyle ilgili bir sorun var. Böyle bir yaşam içinde ne vaad edilebilir? Eğer köklerden yola çıkarak düşünüldüğü için zaten insan daha gelişmiş bir sanat tarihinin içinden geçmeyi seçer. Ama bizim pek kopabileceğimiz bir şey yok.
ONUR TÜRKMEN: Kopabileceğimiz bir şey yok derken, zaten bu panelin konusu olan Giacinto Scelsi’nin doğu kültürünü, John Cage’den farklı olarak, çok daha fazla içselleştirdiğini düşünüyorum. Scelsi’nin şöyle özel bir durumu var: Birincisi, müziğinin içeriğini, kendisiyle içselleştirdiği doğu felsefesi üzerine kurarak gerçekten batıdan hatta 1980’lerde ortaya çıktığı zaman batıdaki yeni müzik dünyasını sarsacak kadar farklı bir şeyler çıkarttı. Belki de senin “Burada kopacağımız bir şey yok.” Dediğin şeyi İtalya’dan bir besteci yaptı. İkincisi, batı polifonisiyle hemen hemen hiç ilişki kurmadan, batı polifonisine çok değişik bir yerden bakarak ve yine belki doğu tarafından bakarak batı yeni müzik dünyasını sarsacak bir şeyler yapabilmiş bir besteci. Bu bağlamda bizim için de Scelsi çok kritik bir örnektir.
KATILIMCI: Bağlar kurabileceğimiz kökler yok derken bir umutsuzlıktan bahsetmek istememiştim. Bizden bir şey çıkmaz gibi anlaşıldıysa özür dilerim. O kişiden kişiye değişir. Burada sizin söylediğiniz konuda önemli olan şey bireyin kendisi. Türkiye’den çıkar; Ece Ayhan çıkmış. Uç örnekler illaki çıkacaktır.
ONUR TÜRKMEN: Biraz vaktimiz azalıyor. Bu tartışmalara inşallah devam edeceğiz.
ZEYNEP BULUT: Ben sadece şunu anlamadım: Bir karşı duruş var belki modern ile avant-garde arasında dedik ama ben bir kopma olduğunu düşünmüyorum. Bence bir kök arama da çok nostaljik birşey. Yani ben zaten kökün değişim olduğunu düşünüyorum ve yaşanan gerçek kültürün de şu an olduğunu düşünüyorum; yaşanan gerçek kültürün de şu an olduğunu düşünüyorum ve zaten bütün zaman yaşadığınız zamandır. Bir öncesi ve bir sonrası hepsi birbirine girmiştir. Yani onu o kadar keskin bir şekilde ayırt etmek bana çok mantıklı gelmiyor.
KATILIMCI: Ben aslında terim olarak tam anlamıyla kullanmadım. Köke dönüş diyerek herkes anlasın, kafasında bir şema oluşturabilsin diye kullandım.
SELEN GÜLÜN: Ben şöyle düşünüyorum: Bir insanın birey olarak zaten avant-garde kavramına kendi senteziyle yaklaşabilir. Şunu anlatmaya çalışıyorum: Mesela yine Scelsi örneğinden yola çıkarsak, Scelsi bir İtalyan ama Doğu felsefesiyle ilgilenerek onunla bütünleşmiş bir batılı. Dolayısıyla orada Doğu felsefesine yönlenerek aslında kendi batılı kimliğini o felsefe içine aktarmış oluyor. Yani burada illaki bir kültür arayışı -dönüp “ben nereden geliyorum” gibi bir arayış- gerekmediğini düşünüyorum orijinal veya avant-garde bir şey yapmak için. Mesela ben bir Türk olarak neyse kimliğim onu zaten yeterince içimde barındırdığımı biliyorum. Çünkü etrafta duyduğunuz bütün sesler küçüklüğünüzden beri, okuduğunuz okullar vs. sizi zaten birey olarak bir milliyetten yapıyor. Onun dışında mesela batı avantgarde’ına merak salmam benim bir birey olarak aynı Scelsi’nin yaptığı gibi kendimi o felsefe içinde sentezlememe neden olacak bir şey. Dolayısıyla ortaya çıkacak şey, neyse o sentezleme, doğal olarak oluyor diye düşünüyorum.
ONUR TÜRKMEN: Peki o zaman sana kişisel olarak şöyle bir şey sorayım: Sen kendini çoğu Türk entelektüeli gibi Doğu ve Batı arasında sıkışmış olarak mı görüyorsun yoksa sanatın bakışını bütün bu kültürlerin üzerinde mi görüyorsun?
SELEN GÜLÜN: Kültür üzerinde görüyorum şu sebebten ötürü: daha önce hiç bir şekilde beni sanat yapmaya yönlendiren şey “Batı kültürü şöyledir”, “Doğu kültürü böyledir” gibi şeyler olmadı. Beni yönlendiren şey tamamen içsel birşey ve o da tabii meraktan diğer felsefelere, diğer araştırmalara yönlendiriyor doğal olarak. Ama burada hiçbir şekilde bir kültürle bağdaşmak veya o kültürün parçası olmak gibi bir motivasyonum olmadı. Bireysel olarak böyle bir cevap verebilirim.
ZEYNEP BULUT: Katılıyorum.
ONUR TÜRKMEN: Ben çok katılmıyorum ve sormak istiyorum: gerçekten sanat kültürler üzerinde olabilir mi? Yani herhangi bir sanatçı kültürden kopabilir mi veya kültür üzerinde olabilir mi? Bir de şunu sormak istiyorum: kültür üzerinde diye tanımladığımız şey acaba çok mu batı endeksli? Biraz kendimizi kandırıyor muyuz diye soru işareti koymak istiyorum.
ZEYNEP BULUT: Sizin hakkınızı aldım ama önce ben cevap vermek istiyorum. Bence bahsedilmek istenen kültür üstünlüğü değil, aslında daha çok içsel birşey. Fakat hesap kitapla yapılacak birşey değil ve o içsel şey içerisinde aslında belki biz birçok kültürün izini bulabiliriz ve bu kendiliğinden gelişmesi gereken bir şey ve ben buna çok katılıyorum. Bu da evrensel vb. gibi bir kategori değil. Bu kategorilerin bizi yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. O anlamda sana katılıyorum. Bir takıp kulplar aslında bizi yanlış yönlendiriyor. Ama, hele şu anda, bence bir çok insan aslında yersiz yurtsuz ve bu da bence güzel birşey çünkü birçok yer var.
SELEN GÜLÜN: Son birşey söylemek istiyorum. Kültürden kopuk olmak gerektiğini düşünmüyorum bunun için. Yani bir yere aitlik hissetmek önemli
olabilir birçok insan için. Kültürden kopuk, kültürlerin üzerinde olmak gibi bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Bunun zaten doğal olarak olduğunu düşünüyorum. Yani bu dediğim kopukluk değil ama birliktelik demek belki daha doğru olur.
ONUR TÜRKMEN: Herkese çok teşekkürler.
*Robert Reigle 1983 yılında Giacinto Scelsi’yi ziyaret etti ve New York, Yeni Gine, Tokyo ve İstanbul’da Scelsi'nin "Three Pieces for Saxophone" adlı eserlerinin premierini yaptı. Scelsi analizleri üzerine makaleleri Saxophone Symposium ve Open Space Magazine’de yayınlandı. Robert Reigle şu anda İ.T.Ü MİAM’da etnomüzikoloji bölümünde ders vermektedir ve Iancu Dumitrescu, Ana- Maria Avram, Onur Türkmen ve Şenol Küçükyıldırım gibi müzisyenlerle çalışmaktadır.
*Zeynep Bulut 1978 yılında Adana’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji (B.A.), Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı Şan/Opera ve Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar Görsel İletişim Tasarım(M.F.A) programlarında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Dr. Lewis Johnson ve Selim Birsel danışmanlığında Çağdaş Sanatta Ses İşi başlıklı bir tez yazdı. Benetton Araştırma ve İletişim Merkezi Fabrica’da, Fabrica Musica ve Fabrica Video ile, ses video projesi gerçekleştirdi. Frida “Yaşasın Hayat”(Ateş Tiyatro Topluluğu), Ses, oyun... “mut” ve Palyaço Ruşen ve Ford Mach I (Bilsak Tiyatro Topluluğu) tiyatro projelerine ses tasarım ve müzik yaptı. Dijital sanat oluşumu NOMAD’a katıldı. Zeynep Bulut, doktora çalışmalarına halen İ.T.Ü MİAM’da, Etnomüzikoloji Programı’nda devam etmektedir. Aynı zamanda, Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
*Onur Türkmen 1972 yılında Eskişehir’de doğdu. İTÜ’de Çevre Mühendisliği eğitimi gördü.1998 yılında Berklee Caz Kompozisyon bölümünden mezun oldu. Bir çok caz müzisyeni ile Amerika ve Türkiye’de turneler yaptı ve albümler kayıt etti. 2004 yılında MİAM'da kompozisyon üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.Şu anda MİAM'da doktora eğitimi almakta ve Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

