Seminer 2. Sezon-Yeni Müzik Nedir Moderatör: Ahmet Altınel Katılanlar: Hasan Uçarsu, Turgut Pöğün, Özkan Manav, Mehmet Nemutlu

*Aşağıdaki metin 20.2.2006 tarihinde Yeni Müzik Konser Serisinin İkinci Sezonu açılışında “Piyanolu Trio için Yeni Müzik” etkinliğinde çerçevesinde gerçekleştirilen “Yeni Müzik Nedir?”
başlıklı panelin deşifresidir
Moderatör: Ahmet Altınel Katılanlar: Hasan Uçarsu, Turgut Pöğün, Özkan Manav, Mehmet Nemutlu
SEDA ERGÜL: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği yeni müzik konser serisinin ikinci sezonuna başlıyoruz. Her konser öncesi bir panel bir seminer gerçekleştirmek amacıyla bir konuşmacı davet ediyoruz; bugün ilk konser olması vesilesi ile daha geniş kapsamlı bir şey yapalım istedik. Aramızda Ahmet Altınel, Özkan Manav, Hasan Uçarsu, Mehmet Nemutlu, ve Turgut Pöğün var. Bugün “Yeni Müzik Nedir?” gibi çetrefilli bir konu üzerinde konuşacaklar. Zannediyorum çok aydınlanacağız konuşulanlardan. Daha sonra, konserde Michael Ellison’ın bir eserini dinleyeceğiz. Ayrıca doğumunun 250. Yılı olması sebebiyle bugün Mozart’ ın da bir eserine yer veriyoruz. Önümüzdeki hafta, yani bu cuma yapacağımız konser kuartet için yeni müzik konseri. Mart ayında elektronik müzik için nisan ayında da modern müzik topluluğu için konserlerimiz devam edecek. Ayrıca Fransız Kültür Merkezi’ne, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne, geldiğiniz için sizlere ve ayrıca konuklarımıza da teşekkür ediyorum.
AHMET ALTINEL: Merhabalar! Konumuz “Yeni müzik nedir?”. Öncelikle panelistleri size tanıtayım: Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Turgut Pöğün ve Mehmet Nemutlu bestecilerimiz. Hasan Uçarsu, Mehmet Nemutlu ve Özkan Manav, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarında ders veriyorlar; Turgut Pöğün ise Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü’nde görev yapıyor. Yeni müzik nedir konusunda konuşmaya, dolayısı ile yeni müzik neye diyoruz ve yeni müzik ve “eski” müzik arasındaki ayrımı nasıl yapıyoruz, bunu tartışmaya çalışacağız. Müzikten yeni diye bahsediyorsak müziğin dilindeki bir değişiklikten mi, yoksa bizim algımızdaki bir değişiklikten mi bahsediyoruz bunları sorgulayacağız. Bu bağlamda da yeni müziğin “besteci-çalgıcı-dinleyici” üçgenindeki yerini ele almaya çalışacağız ve de son olarak yeni müzik konserlerinden, yeni müzik dinleyicisi ile yeni müzik yazarının arasındaki iletişimden bahsedeceğiz.
Öncelikle Hasan Uçarsu'dan başlamak istiyorum. Yeni müzikten ne anlıyorsunuz ve yeni müzikle eski müzik diye bir şey var mı? Bu ayrımı yaratan nedir sizce?
HASAN UÇARSU: Evet, yeni müzik diye bir şey var fakat terim olarak düşünürsek yeni
müzik daha çok son bir kaç on yıldır kullanılmakta olan bir terim. Onun evvelinde bunu karşılayan farklı terimler de vardı. Mesela avangard müzik diye bir terim de var fakat son 20 yıldır pek kullanılmayan bir terim durumunda olduğundan biraz güncelliğini kaybetmiş durumda. Hatta yine aynı içeriği duyuran başka bir terim de deneysel müzik. Deneysel müziği de yine son zamanlarda fazla duymuyorum ama son bir kaç on yılı özellikle toplarsak müzik hareketlerinin, müzik anlayışının terimi gibi çıktı ve o önceki terimlerin içeriğini de bir şekilde alıp farklı bir pozisyona yerleştirerek biçimlendirdiğini düşünüyorum. Bütün bu terimlerle karşılanmakta olduğu gibi müzikte bir yenilik meselesi vardır ve bunun peşinde koşan, bunu amaçlayan besteciler de vardır. Bu yenilik nedir dediğimizde doğrudan söylemde, teknikte, materyallerin kullanılmasında hatta sunumdaki yenilenme ya da farklılık olarak tanımlayabiliriz. Bunları tek tek açmamız ne kadar doğru olabilir bilemiyorum ama örneğin bu konserde olduğu gibi sesteki yenilik derken kastettiğim şudur: öyle bir takım kombinasyonlar öyle bir takım çalgılar bir araya geliyor ki, bunu klasik müzik düzeneğinde ifade edebilecek topluluğun olmadığı durumlar var. Klasik müzikte de belli orkestralar vardı, oda orkestrası olsun, kuartet olsun, trio olsun... bunlar dışında hali hazırda bunu seslendirecek grupların olmaması bile yeni müzik topluluğu gibi bir çok kavramı da beraberinde getiriyor.
Ben isimle ilgili bu şu noktaya biraz değinmek istiyorum. Bu kavramların farklı dönemlerde ortaya atılması ile ilgili biraz konuşayım ondan sonra sözü yeni müzik içeriğinde arkadaşlara bırakabilirim. Bu adlandırmalar niçin değişti diye biraz düşünüyorum, mesela avangard müziğin nesi vardı ve bugün niye kullanılmıyor? Okuduğum bütün metinlerde, şurada burada, topluluklarda pek rastlamıyorum ama bundan 40 sene evvel sıkça kullanılıyordu. Zaten biliyorsunuz bu bir sanat terimi ve tamamen ilerici, modernist ve yenileşmeci sanatı anlatan bir terim. Hatta ve hatta askeri de bir terim: önden giden bölücü birliklerin oluşturduğu ufak azınlığın, kimsenin keşfetmediği ayak basmadığı arazilere gidip arkadan büyük bir güruhu “gelin biz buraları bulduk siz de bu bulduğumuz yerleri bizden sonra paylaşın, siz buraları paylaşırken biz daha başka yerlere doğru gidiyoruz” gibi bir anlayış vardı ve bu belirlenmiş ve kümülatif olarak daha iyiye doğru bir evrilme fikrini beraberinde taşıyan “her iyi yenidir ve yeni iyidir, o da güzeldir” gibi teknolojik bir ilerleme fikrinin sanatta olması gibiydi. Bence insanlar bilinçli olarak o kavramdan uzakta durmak istediler çünkü belli bir dönem sonunda bu deneysel müzik kavramı da bir anlamda avangard’ın bana sorarsanız yine aynı yeni anlayışı var. Deneysel müzik o avangard’ın açamadığı alanlara gitme vaatlerinde bulunarak ortaya çıkan bir kavramdır ve bunu da hedefliyordu. Fakat bana sorarsanız bu yeni müziğin son bir kaç on yıldır ortaya çıkmasının nedeni biraz postmodern duruma da cevap verebilecek bir içeriğinin olmasıydı. Yani avangard’daki gibi belli bir doğrultuda yükselen ilerleyen ve ilerleme fikrini göstermekten çok yeniliği, farklılığı duyuran bir kavram olarak biraz da o avangard’ın tek yapılı tutucu içeriğinin de dışına çıkmaya olanak veren bir kavram olarak
değerlendiriyorum. Daha çok son bir kaç on yıldır ortaya çıkan, bunların yerine kullanılan ve bunları belli bir düzlemde ve belli bir ilerleme fikrini de çok fazla içinde barındırmadan bir şekilde içeriyor.
ÖZKAN MANAV: Sonuçta bu adlandırmaların her biri bir tür etiketlendirmedir. Yeni bazı açılımlar sunmak üzere yapılmış olan adlandırmalar oluyor ama her biri de aslında belki anlamını ve içeriğini bir şekilde başka açıdan sınırlandırmış oluyor. Biraz önce Hasan Uçarsu arkadaşım konuşurken konser dizisinin adını merak edip baktım. Yeni müzik konserleri dizisi olarak adlandırılıyor. Fransız kültür merkezindeki konserler de. Bir paralel kavram olarak belki Hasan’ın anmadığı çağdaş müzik konserleri de denebilirdi.
HASAN UÇARSU: O da aklımdaydı. Bunun da içeriği ile ilgili konuşmak hakikaten bu konuda yardımcı olacaktır. Terimin netleşmesi açısından. İyi ki sen söz ettin.
ÖZKAN MANAV: Bir de şunu düşündüm tabi. Biraz latifeli bir anlam da taşıyabilir belki içimizde hangilerimiz yeni müzikçiyiz, hangilerimiz çağdaş müzikçiyiz ayrımını yapmak. Yani benim İstanbul’daki bestecilerden bizlerden önceki kuşaklardan tanıdığım kadarıyla yeni müzik kavramının arkasında en sıkı durmaya çalışan kişi Ahmet Yürür. Yani yıllardan beri yeni müzik olarak adlandırmaya çalışıyor. Hatta kendi düzenlediği etkinlikleri de İstanbul’dan yeni müzik olarak adlandırıyor. Belki Ahmet Bey’in bakış açısı Akdeniz Çağdaş Müzik Günleri olarak da adlandırılmasında o kadar fazla etkili olmamış olabilir. Ama çağdaş müzik de özellikle “bugün yazılmakta olan” anlamına gelen bir anlam var ve “bugün yazılmakta olan müzik” sözüyle aslında çağdaşın bir başka anlamı tam olarak karşılanmıyor endişesi de ortaya çıkmış olabilir. Yeni müzik onun için kullanılan bir etiketlendirme olmuş olabilir. Yani çağdaş müzik her zaman ilerici ve modern müzik anlamına gelmeyebilir ya da Hasan’ın andığı gibi avangard da öncü müzik anlamına gelmeyebilir. Çağdaş veya bugün yapılmakta olan müzik oldukça muhafazakar ve tutucu bir müzik olarak da kendini ortaya koyabilir ve yurt dışındaki bazı yayınlarda bazı yarışmalarda bazı yapıt çağrılarındaki metinler zaman zaman dikkatimi çekiyor. Orada çağdaş müzik başlığını kullanıyorlar yani contemporary müzik diyorlar fakat tırnak içinde alt başlık olarak “ciddi veya popüler” diyorlar. Böyle bir ayrım herhalde 60’larda yoktu? Zaten popüler olan çağdaş müzik diye bir şey söz konusu değildi, o ayrı bir türdü. Yani çağdaş müziğin içinde değerlendirilen bir alan değildi “popüler” müzik. Şimdi popüler olan çağdaş müzik nasıl bir müziktir: belki başka müzik türleri ile sıkı ilişkiye girmeye çalışan, tonaliteden yararlanmaya ve beslenmeye çalışan, geleneksel çalma yöntemlerinden yine yararlanan; genişletilmiş çalma tekniklerinden, seslendirme alanındaki yeniliklerden pek fazla yararlanmaya girişmeyen müzik türü iste popüler olan çağdaş müzik türü olarak nitelendirilebilir. İşte etnik müziklerle ilişki kurmaya çalışan türdedir çağdaş müzik. Pop müziğinde veya caz müziğinde modernizmin
yönelimden farklı olarak soyutlamalardan uzak durarak ortaya konan yapıtlara belki popüler çağdaş müzik deniyor. Burada aslında bir tür kamplaşma da kendini hissettiriyor. Yani birleri kendi dışındaki müzik anlayışına popüler diyor öbürleri de ona ciddi diyorlar sanki. Öyle bir eleştirel bakış da söz konusu olabilir bu kamplaşma içinde. İşte yeni müzik aslında bu tür kamplaşmaları bir şekilde bertaraf eden bir etiketlendirme belki de. Yani öyle olduğu düşünülebilir fakat içinde yeniyi barındırdığı da açıktır. Yani modernizmin de kökeninde aslında yenilikçilik vardır. 20. yüzyılın başındaki bir çok sanat alanında gözlemlediğimiz hamle de yenilikçi bir hamledir ve aslında modernist dönem denilen 1940’lara kadar gelen donemdir. Ondan sonra avangard terimi ortaya çıkmıştır gündeme gelmiştir; 50’lerin, 60’ların belki 70’lerin sonuna kadar çok yoğun olarak kullanılmış bir kavramdır. Daha sonra da çağdaş müzik kavramı ve daha yakın dönemde yeni müzik kavramı ortaya çıktı. Sonuçta yeni müzik başlığı altında toplanan yapıtların ve bu yapıtları bir araya getiren konserlerin hakikaten içinde yeni olan bakış açılarını, estetikleri barındırması gerekir düşüncesindeyim. Yeni olmayan nedir diye soracak olursanız mesela burada Mozart’ın piyanolu üçlüsü var. Mozart’ın üçlüsü herhalde yeni değildir. Hem bir tarihsel gerçeklik 200-250 yıl ayırmaktadır Mozart’ı yaşadığımız çağdan. Hem de müzik türü olarak da estetik olarak da ayrı düşürmektedir. İşte yeni müzik nitelemesini hak edebilecek yapıtların en azından anlatım olarak, anlatım araçlarını değerlendirme açısından yeni olması gerekir. Öyle değilse çalgısal tını arayışları açısından yeni olması gerekir veya dinleyiciden talep ettiği yeni bir dinleme yöntemi vardır. Bu tür yapıtlar da var olmuştur 50’lerden, 60’lardan bu yana. Morton Feldman'ın müziğini hatırlayalım, John Cage'in üretimini hatırlayalım. Hatta 70’lerdeki ilk minimal yapıtları düşünürseniz onlar hakikaten yeni bir dinleme eylemi de talep ediyordu dinleyicilerden. Bu bağlamda son bir örnek vereyim isterseniz bundan 5-6 yıl kadar önce Philip Glass'ın bir konseri olmuştu İstanbul Festivali kapsamında. Hatta kendi piyano etütlerini de seslendirmişti, bir resital vermişti, bir konferansa katılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam o yılın festival açılısında 6 piyanodan, 6 piyanistten oluşan grup gelmişti. İngiliz grubuydu; ismini şu an hatırlayamayacağım. Oradaki yapıtlardan bir tanesi Steve Reich'ın “6 piyano” adlı yapıtıydı ve yine yanlış hatırlamıyorsam konserin son yapıtıydı. Festival dinleyicisi müziğin bir yerlerinde protesto eylemlerine yani alkışlamalara ve ıslıklamalara başladı. İki yerde kesmeye çalıştılar seslendirmeyi. Ben de bir süredir dinlememiştim o 6 piyano yapıtını; oldukça da uzundu. Minimal yapıtlarda yorumculara seçenek sunulmuştur. 6 kereden 8 kereye kadar, 10 kereye kadar veya 8’den 12’ye kadar tekrarlamak mümkündür gibi. Konseri uzattıklarını düşündüm. Halbuki öyle değilmiş 25 dakika kadar aynı ritim kalıbının tekrarından oluşan bir yapıttı. Dinleyiciler o yeni dinleme eylemine alışık olmadıkları için protestoya girişti. Aslında benim edindiğim izlenim seslendirenler de epeyce memnun oldular bu durumdan; en azından bir bölümü. Ciddi bir iletişim olmuş oldu bu eylem sonucunda. İşte 70’lerdeki minimal yapıtlardaki 75-80 dakika, hatta 1 saat 45 dakika süren yapıtlar var. Onlar da aslında farklı bir bakış açısı ve farklı bir dinleme eylemi talep
ediyor dinleyicilerden. O açıdan onlar da yeni nitelemesini hak ediyor muhakkak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar; sözü fazla uzatmayayım.
AHMET ALTINEL: Evet, yeni müzik derken aslında klasik müzik dünyasından, çok muhafazakar bir dünyadan bahsediyoruz. Sürekli Mozart, Beethoven veya Tchaikovsky dinlemeye hazır olarak konser salonuna gelen seyirciden bahsediyoruz. Bu seyircinin yeni müzik diye talep ettiği müzikler aslında, Avrupa klasik müziğinin Wagner’den, Mahler’den sonra, Schoenberg, Alban Berg, Webern ve serialistlerle devam eden çizgisi. Bunun dışında bir müzikle karşı karşıya kaldığında gerçekten bu festivaldeki gibi o müziklere çok zor alışıyor seyirci. Şimdi şunu sormak istiyorum ben: “Yeni müzikle seyircinin karşılaşması açısından sizce yeni müzik nedir, aynı soruyu size soruyorum ve seyirci yeni müziği nasıl karşılıyor?”
TURGUT PÖĞÜN: Benim kavramla ilk karşılaşmam 5 yıl kadar önce oldu. Beni ilk sempatik bir kavram olarak çarptı, avangard değil, ekspresyonist değil, spektral değil, empresyonist değil, serial değil ; herkesin anlayacağı ve herkese sempatik gelebilecek bir kavram. Bu düşünceden yola çıkarak, 70’lerden sonra minimal müzikle seyirciyi daha dikkate alan bestecilerin kendi kapanık ortamlarından dışarı çıkıp seyirciyle daha etkili bir bağ kurmaya çalıştıkları eserleri ifade eden bir müzik olarak yorumladım ama üstünde daha fazla düşündükçe; yeni müzik, yeni müzik... Devamlı yenilenen bir sanat, evet; ama bunun haricinde 20. yüzyılda geldiyse bu kavram herhalde onu kastetmiyorlar, daha çok kastedilen belki 20. yüzyıldaki bir bölüm olabilir. Ama bu 70’den sonrasına mı yoksa daha öncesine mi işaret ediyor, mesela avangardizm olabilir, bahsedilmişti ondan da. Ama benim daha çok 20. yüzyılda değişik olarak dikkatimi çekebilecek dönem olarak entegral serializm’den bahsedebiliriz. Kültürlere, uluslara dayandırılan değil tamamen bilimsel temellere ve matematiğe dayandırılan bilimsel bir müzik olarak karşımıza çıkıyor. Bu gerçekten müzik dünyasında bir yenilik olarak bahsedilebilecek ve yeni müziğin başlangıcı kabul edilebilecek bir şey. Ahmet Yürür, 20. yüzyıl müziğinin tamamına yeni müzik deme eğilimindeydi yanlış hatırlamıyorsam ama yine de bende bıraktığı etki, ilk edindiğim izlenim ve bence 20. yüzyılda gelişen en önemli olay bence bestecilerin tekrar seyirciyle iletişime geçme isteğinin başlaması. Diğer yandan minimal müzik, evet, tamamen yeni bir dinleme gerektiriyor fakat; postmodernizmden bahsettiğimiz zaman yeniyi de içinde barındıran fakat eskiye de referans veren, doğasından böyle olduğundan biraz havada kalıyor. Yine de kişisel olarak yeni müzik kavramını kullanmayı seviyorum. Yani daha çekici geliyor bana bir şekilde, seyirciye de daha çekici geldiğini düşünüyorum; biraz belki onları daha fazla düşünüyor gibi duran bir eğilimi var. Seyirciyle yeni müziğin buluşması dediniz, o konuda yeni müziğin ne olduğunu çok net belirlersek, seyirci yeni müzik buluştuğunda ne düşünüyor, hissediyor onu daha açık bir şekilde konuşabiliriz. Ama 70’lerden, 80’lerden sonra yazılmış müziklerden bahsedeceksek,
yazılmış müzik derken bazı bestecilerin yazdığı müzikten bahsedecek olursak, seyirciler sanıyorum daha pozitif bir izlenimle ayrılıyorlar, ama onun haricinde tabii ki eski ekollerde de yazmaya devam eden, kendilerini yenileyen besteciler de mevcut, onlara da yeni müzik deniyor bir yandan. Sanıyorum kavramı temizleştirmek, ne olduğunu ortaya çıkartmak lazım, çünkü yeni müzik de postmodernizm gibi devamlı içi doldurulan bir kavram. Sanıyorum söyleyeceğim bu kadar.
AHMET ALTINEL: Seyirci konusunda sizin kadar iyimser olamayacağım. Yeni müzik konserleri de demeyeyim ama bu bahsettiğimiz paradigmada seyircinin böyle bir beklentisi olduğunu hiç düşünmüyorum çünkü konsere giden standart seyirci için de belki şimdi yeni müzik dediğimiz müziğin standart eserleri, Stravinsky veya Schoenberg’in eserleri olabilir bu repertuarda. Bir iki tane Mozart eseri olabilir. Sanki bir arınmaya gider gibi gidiyorlar konsere diye düşünüyorum. Ve yeni müzik bestecisinin de seyirciyle daha mesafeli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belli bir muhafazakarlıkla gelince bir konser salonuna, seyircinin ve müziğin bazı bariyerleri geçmesi çok zor gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
MEHMET NEMUTLU: Daha önyargısız gelen dinleyici kesimiyle uğraşmaktan daha zor olduğu söylenebilir tabii, belli koşullanmışlıklarla salonda bulunan ve her tarafa açık olmayı düşünmeyip de aslında umduğu malzemeyi orda bulmaya çalışan ya da beklediği bir ses dünyasıyla karşılaşmayı uman izleyiciye ulaşmak daha zor olabilir; katılıyorum. Ben arkadaşlarımın söylediklerine yeni müzik tanımı konusunda genelde katılıyorum. Yalnız, Turgut’un söylediğine alternatif bir tablo çizmek isterim biraz. Şimdi şöyle başlayayım: Yeni müzik tanımına bakınca bir takım şeyler bulmak mümkün. Paul Griffiths’in çok güzel, eleştirel bir 20. yüzyıl müziği sözlüğü vardı orada çok eleştirel bir şekilde bir klişeye dokunmuş. Diyor ki yeni müzik, yeni nitelikler barındıran müziktir. Tabii ki o da tırnak içine alınması gereken bir ifade "ne zaman, kime göre, hangi kültürün içinden" gibi. Hemen iki örnek vermiş, ama çarpıcı tarafı bu, katılmadığı 2 örnek tabii. Söz gelimi Bouléz’in “Le Marteau Sans Maitre”i yenidir, Şostakoviç’in 10. Senfoni’si eskidir ya da değildir diyor. Genel kabul bu şekilde. Bu tutarlı bir tanımlama ama hemen ardından ekliyor: "ki bu tanımlama bugün için geçerli değildir ya da tümden gereksizdir". O zaman yeni sıfatının altına yazacağımız bir takım kategoriler var, bu bakımdan bakıldığında yüzyıl ortası müziğini, 50’lerin müziğini, yenilikte ulaşılmış son nokta olarak almak mümkün. Bu biraz ansiklopedik bir tanıma girer. Ama bugün bunu konuşacaksak herhalde biraz daha belki Hasan’ın dediği gibi son 10-20 yılın ya da 30 yılın gelişmelerini dikkate alacak bir bakış açısında fayda var. Bugün biz yeni sıfatından hala olumlu bir enerjiyle bahsediyoruz ve hem kendi müziklerimizde bulunduğunu varsaydığımız bir nitelik oluyor bu, hem iyi bulduğumuz, güzel bulduğumuz müziklere yakıştırdığımız bir sıfat oluyor. Yani genelde yeninin tarafında yer almak besteci olarak da dinleyici olarak da çok yadırganacak bir şey
değil. Ama şunu düşünün, gerçekten yeni bu kadar güncel olacak bir kavramsa ve bu güncellik sayesinde bize bugün olacak bir şeyleri açıklayabilecekse, onu biraz gözden geçirmekte fayda var. 20. yüzyılın genel, ortalama dinleyiciye, 20. yüzyılın ilk 50-70 yılının, çarpıcı, yeni gelmesini hazırlayan koşullar genelde o dinleyicinin, Ahmet’in dediği gibi o alana odaklanmış bir dinleyici profili olmasından kaynaklanıyordu. Bu bakımdan 10’lardan başlayarak o dönemin müziğinin yeni olduğu gayet rahat söylenebilir. Zaman zaman yoğunlaşarak veya kesintiye uğrayarak 50’ler sonu veya 60’lar başında kadar getiriyor. Bütün bu süreci, aslında dinleyicinin suratına bazen tokat gibi çarpan bu süreci, batıdaki merkezde yer alan, zaman zaman biraz daha doğuya kaçsa da Avrupa merkezine odaklanmış olan lineer müzik tarihine bağlamak mümkün. O bakımdan her şey, bir sonra atılacak adımı hazırlayacak gibiydi, sistem tıkır tıkır işliyordu. Büyük bir klasik miras, ardından 19. yüzyıl romantikleşme deformasyonları, orada ileri adımlar, kromatizmde son noktaya varılması, genelde Almanlar tarafından temsil edilen ve güzel savunulan bir fikir olarak ve bunun bir takım öngörülmemiş bazı adımlarının atılması: Schoenberg'in Pierrot Lunaire’i gibi, o dönemde yer alan kuartetleri gibi ne yapacağını bilemediği fakat eski sistemden de tamamen kopamadığı, yeni bir sesi aradığı, yine de ad koyamadığı bir dönem, bir bulanıklık dönemi, sonra 20’ler başında yine bir aydınlanma. İşte Schoenberg’in çok ümitli bir manifestosu, 12 ton müziği. 12 ton müziğinin İkinci Dünya Savaşı’na doğru biraz geri planda kalması, bir türlü açılamaması, İkinci Dünya Savaşı sonrası birden pıtrak gibi sarması ortalığı, her yerde 12 ton müziğinin yazılması... Ama bunları bir çizgi üzerinde görebiliyoruz gibi geliyor bana. Yani bunlar modernizmin aslında kökleri çok eskilere uzanan, eskiden temelleri atılmış bir şeylerin üzerine ufak ufak binaların çıkılması gibiydi diye düşünmek bana daha mantıklı geliyor. Yani ses ortamı aslında, tampare sistem, Bach’tan beri yerleşik olan sistem. Orada çok büyük radikal bir değişiklik göremiyoruz Avrupa merkezinde bakacak olursanız mesela Alois Haba’nın çabaları bile genelde o sistematik içinde çabalar. Amerika’yı vs. hiç hesaba katmıyorum tabi burada. Bütün bu gelişim “zaten olacaktı” havası veriyor. Buna alternatifler çizilebilir Hindemith’in yolu çizilebilir, Shostakovich’in yolu çizilebilir, Britten'in yolu çizilebilir ama genelde bakış bir eser bütünlüğü altında toplanıyor. Bütünlük fikri ön plandaydı. Bu bütünlük fikrine ulaşmanın yolları farklıydı, malzemeyi istediğiniz gibi değiştirebiliyordunuz, eski kategorileri reddediyordunuz yeni kategoriler koyabiliyordunuz ama ses ortamınız yani sesleri içinden seçtiğiz sistem aynı kalıyordu. Bu bir çizgi oluşturuyor gözümde, gerçekten o zaman yeni olan şeyi, bugün bize yardımcı olacak yeni sıfatını nerde aramamız gerektiğini soracak olursam belki de 60’lar başında veya 50’ler sonunda yavaş yavaş kıpırdanmaya ve kendi yaptığı işten rahatsızlık duymaya başlayan bir modernizm geliyor aklıma biraz Beriot’un sapmaları geliyor aklıma, Ligeti’nin sapmaları geliyor aklıma ya da doğrudan doğruya merkezin biraz parçalanmaya başlaması, biraz Amerika’ya kaçması, biraz öteki periferi ülkelerine yayılması geliyor. Bu eğilimleri şöyle özetleyebilirim hakikaten sistemin dışından bakmaya çalışmak, yani sistemi o eski tutarlılığından, bir hedefe
doğru yönelmişliğinden çıkartacak, rotasını bozacak bir takım değişimler çok öyle devrim falan pozisyonunda olmuyor belki ama içerden yollanmış bir takım eleştirel sinyaller bunlar. Bu eleştirel sinyaller 60’larda dozunu gittikçe arttırıyor. 70’lerde artık yeni bir “felaketin” yaklaşmakta olduğunu görüyoruz, o da belki bu batı müziğinin evriminin, bize 50’ler sonunda bıraktığı noktanın eleştirisi. Yani onun çerçevesinin dışından bakabilir, onun tu kaka ettiği şeye biz evet diyebilir, müziğimize buyur edebilir miyiz? Belki bugünkü yeni sıfatını açıklayacak olan gelişim 60’lar sonundan başlıyor diye düşünmek istiyorum ben. Çünkü şöyle bir şey var: Sistemin ürettiği müzik ve onun gönderme biçimleri onun bize ulaşma biçimlerini kabul ediyorsak, o sistemin bir anlamda parçası olmakla ilgili bir şey. “Bütün sitemlerin dışına çıkıyorum.” deyip de yeni öneri gönderiyorum deyince o zaman Özkan’ın söylediği şey çıkıyor ortaya. Artık hangi malzemeyi nasıl kullandığınızdan ziyade onunla ne yaptığınızın; o kurguda ne yaptığınızın önemi var. Burada özgürlük sorununu da ayrıca tartışabiliriz. “Ne kadarı yeni sizin yaptığınız?” sorusunu besteciye yöneltmek mümkün olabilir. Onun o iddiada olup olmadığı ayrıca tartışılabilir. “Bakın size bilinen malzemelerle başka bir kurgu öneriyorum ve bu kurgu bir bütünlük fikri taşımıyor ya da taşıyor ama ancak şöyle algılanırsa olabilir.”. Sanıyorum 70’lerden sonra hızlanan gelişim, gerek tarihe göndermeler, gerek ezgiye geri dönüş, yeni bir tonalite fikrinin doğması vs... bunlar batı müziğinin içine göndermeler değildir, yanlış anlaşılmasın. Yani tonaliteye dönüş gibi bir klişe kullandığımız zaman bu herhangi bir tonalite herhangi bir 19. yüzyıl, 18. yüzyıl tonalitesine geri dönüş anlamında değildir belki de vurgulanmak istenen tonaliteye eskiden -eskiden dediğim de 50’lerin sonuna kadar- biçilen role hayır demenin başka biçimi. Biraz dağıttım konuyu ama sanıyorum bugün yeni dediğimizde orada yeninin bir pırıltısı varsa ki Özkan’ın söyledikleri çok doğru, bugün yeni diye ortaya sürülen pek çok müzikte hakikaten yeni olmayan şeyler görüyoruz. Çok eleştirdiğimiz ve hoşumuza gitmeyen şeyler var. Demek istediğim şu, bugün yeni sıfatı bize bir pozisyon kazandırıyor. Bu pozisyonu bize 70’lerden beri bize yazılmış olan müzikler hediye ediyor gibi geliyor bana ve şu anda eskiden olduğundan daha yukarda bir pozisyonda olaylara biraz daha hakim durumdayız. Hasan’ın analizine geri dönecek olursam; öncü kuvvetlerin gidip de bir takım coğrafyaları keşfetmesi değil artık mesele. Çünkü onların coğrafyaları deşifre etme biçimi artık bizi tatmin etmiyor, yani o bana benim birliklerimi nereye yerleştireceğimin falan planını çıkartıyor. Hayır, artık o coğrafyaları yeniden tanımlamalara, başka türlü algılamalara tabi tutmalıyız sanırım. Buradaki her samimi çabayla -tabi ki bugünün karanlığı ile konuşuyorum ki besteci burada gerçekten çaresiz bir varlıktır- el yordamı ile zaman zaman ilerliyoruz. Ancak iletişim konusunda dinleyici de belirli bir zayıflığı baştan kabul ederse ve bir yapıtın bir yerleri keşfetmesini bir yerleri zorlamasını adım adım izleme serüvenine katılırsa samimi bir iletişim doğabilir gibi geliyor bana. Dolayısı ile “post modern süreçte”, kelimenin olumsuz çağrışımlarını da bir kenara atarak, dinleyici de besteci de icracı da biraz daha şanslı durumda görülüyorlar. Çünkü kendi içine kapalı ve sadece kendini üreten bir sistematik
içinden, sadece belli bir noktadan derinlemesine işleyen bir sistemden bakılmadığı için. Şu anda dallanma ve budaklanma eğilimi bir kurtuluş noktası olarak görünüyor benim gözüme.
AHMET ALTINEL: Şimdi biraz da yeni müzik icrasından bahsetmek istiyorum. Yeni müzik icracısından özellikle enstrümancılığın gelişmesi ile yeni müziğin dönemleri daha doğrusu müzik tarihinin dönemleri arasında çok sıkı bir ilişki var. Şarkı söylemek biraz daha farklı. Müzik tarihinin değişik dönemlerinin değişik icracı tipleri olmasından dolayı her müziğin yeni müzikle karşılaşmasından bahsetmek istiyorum.
HASAN UÇARSU: Evet, şimdi yine aynı konuya geldik. Ahmet’in de söylediği gibi her dönemin kendi icracı tipi var ve enstruman gibi bir takım şeylerin özellikleri ölçülebilir ya da çok rahat gözlemlenebilir. Bir ortamda, yani tamamen değerlerin ötesinde ölçülür bir takım yanları olan bir şeye baktığınızda Ahmet'in de dediği gibi enstruman icracılığında ve enstrumanın kullanımında bir cins yenilenme ve ilerlemenin varlığından söz edilebilir. Örneğin, Barok dönemde kullanılan tonaliteler belli. Sınırlı tonaliteler kullanılan bölgelerden klasikte, romantikte hem çalgının kullanım biçiminde hem kapasitesinde giderek artan bir genişlemeden ve ilerlemeden söz edilebiliyor ve bir anlamda bunun bir cins teknolojik bir ilerleme olduğunu görebiliyoruz. Neden teknolojik diyorum? Çünkü ölçebiliyorsunuz, saptayabiliyorsunuz. Evet, o dönemde üçüncü pozisyona kadar kullanıldı; bilmem kaçıncı pozisyon bugün pozisyon falan yok...bir yaylı çalgı için aynı şekilde kullanılan enstrumanlar için de bunu böyle söylüyoruz. Bunun hakkında konuşmaya devam edeceğim çünkü benim aslında niyetim Mehmet’e ve Turgut’a biraz ekleme yapmaktı ama buradan biraz daha devam ettikten sonra oraya bağlanmayı düşünüyorum. Dolayısıyla yeni müzik kültürü biraz da yeni olmak adına, farklı olmak adına enstrumandan, çalgıdan ve çalgıcıdan bu tip talepleri, yani geliştirilmiş bir takım teknikleri, uç pozisyonları yine daha evvel pek fazla üstüne gidilmemiş, çalgıdan ve çalgıcıdan bu tip talepleri, yani geliştirilmiş bir takım teknikleri, uç pozisyonları yine daha evvel pek fazla üstüne gidilmemiş, kullanılmamış alanları örneğin yaylılarda flageolet sesleri ve benzeri gibi şeyleri talep ettiği müddetçe böyle bir yeni müzik icracılığından hatta “yeni müziğe odaklanmış icracılıktan” söz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bahsedilen müzikler, bu tür tekniklerin üstüne gitmek acısından yaratılan müziklerdir. Kısa bir solukta gelip geçiyorsa zaten bir sorun olmuyor. Ama örneğin üflemeli çalgılarda, tahta üflemeliler için söylüyorum ama diğerleri için de geçerli, multifoniklere dayanan bir eser bestelendiğinde buradaki amaç nedir? “Bakınız bu çalgılarda bu zamana kadar bildiğimiz ses üretimi dışında çok çok farklı ses üretimleri de vardır ve ben bunların üstüne giderek bir eser yapıyorum ve dolayısı ile size yeni bir sunumda bulunuyorum” dediğimizde bunların üstüne odaklanmış onları çıkartabilecek, onlara uygun parmak teknikleri, üflemeler bulmuş bir icracı beklenecek. Fakat yine bu tip durumlar Mehmet’in de sözünü ettiği gibi 1950’ler, yani yüzyıl ortası avangard anlayışında olan ve onun
özellikle üstüne gittiği durumlardır ve zaten de o anlayışın gelip de bir şekilde kaldığı noktaları oluşturuyor. Dolayısı ile bugün evet, yeni müzik icracısından böyle şeylere hakim olmasını bekliyoruz Yine de üretilen eserlere baktığımda son bir kaç yıldır, çok da fazla bu şeyin üstüne gidildiğini görmüyorum. Yani şuraya bağlamak istiyorum, yeninin yeni olarak amaçlanmasından, hedeflenmesinden çok, benim yeni müziğin içerisine avangard’dan farklı olarak yerleştirdiğim şey bu.
Biraz Mehmet’e de ekleme yapmak istiyorum bu noktada. Tamamen yeninin bir amaç haline gelmesinden çok, bunun ayrımını bence iyi yapmamız gerekiyor, daha çok özgünün, farklının bir amaç haline gelmesi mevzu. Buradaki kastetmek istediğim şey şu: Zaten öyle bir noktaya geldi ki kültür ve insanlık, bu tip bir teknolojik ilerleme kültürünün daha farklı bir şekilde dışına düştü. Çünkü bu tip bir şeyin örnek verdiğim gibi daha ölçülebilen şeylerde gördüğümüz bir durumdur ve bana sorarsanız bir sanı gibi, bir cins hikaye gibi bir tarafı da vardır. Yani hayat ilerliyor, biraz daha bu akıl çağının ürünüdür, her sonraki adım onun üstüne çıkan bir adım, daha üstün bir adım ve daha iyi bir adımdır ve nihayetinde yeni, eskiye göre daha iyi daha üstün, daha başarılı gibi bir şey haline gelir. Bu durumu bana sorarsanız şu anki dünyada olacak bir şey değil, pek de karşılığı yok. Bu bir döneme kadar gelen bir süreçti bundan sonra böyle değil. Şimdi Turgut’un sözlerine bağlayıp bitireceğim. Yeni müziğin aslında pozitif ve olumlu bir çağrışımı var bunun da kökeni şuradan kaynaklanıyor: Az önce bahsettiğim yeninin iyi olması bizim mitolojimiz. Her yeni iyidir her yeni daha üstündür fikri biraz da teknolojiden gelen bir şey. Öyle ya, bakıyorsunuz cep telefonlarında, şurada burada her sonra çıkan, her farklı olan onun üstüne inşa edilmiş bir şey olarak ondan daha üstün, daha kapsayıcı ve daha iyi. Bu teknolojik ve ölçülebilir olan da böyle bir hayal var, tamam buna katılıyoruz. Ama bu bakış, tek bir bakış olarak büyük genellemeler yapmamız sonucunu çıkarıyorsa orada yokum. Çünkü oradaki bir bakışı diğer alanlara ve hayatın diğer taraflarına uyguladığımızda karşılığını bulamıyoruz ve dolayısıyla benim gördüğüm, tamamen yeninin kültürünün hedeflediği şey bir yere kadar dünyayı ve oluşumu açıklamaya yetiyor; ama bir yerden sonra değil. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Teşekkür ederim.
AHMET ALTINEL: Özkan sizinle devam edelim.
ÖZKAN MANAV: Ben dinleyici çalgıcı besteci ilişkisine değineceğim. Hasan’ın bir az önce bıraktığı yerden almak istiyorum. Bana öyle geliyor ki yeni müzik kavramının benimsenmiş olmasında tercih edenlerin gerekçesi olarak asıl öne çıkan etken şu: Avangard kavramı epeyce yıpranmış bir kavramdı özellikle dinleyiciler açısından. Çağdaş müzik kavramı da biraz insanları rahatsız, dinleyicileri tedirgin eden bir kavram olmaya başlamıştı. Yeni müzik konseri diye sunulan bir konser demek istiyor ki “bakın bu avangard müzik değil, korkmayın!
Çağdaş müzik değil bu başka bir müzik ya bunun içinde daha farklı estetikleri duyuşları bulabilirisiniz, hepsini bir şekilde kucaklayan bir müzik türüdür” de demek istiyor. O noktada yenin verdiği pozitif içeriğin çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Süper marketlerde gördüğümüz diş macunlarından tutun da yiyeceklere kadar paketlerin üzerinde yazan yeniden farklı bir durum var. Orada durum ticari ve yeninin olumlu anlamı biraz daha açığa çıkıyor. Yani içinde orada yeni bir madde eklenmiştir şampuanın içine, onun için orada yeni yazıyor veya fiyatı düşmüştür bir şey olmuştur bilmiyorum yani yeni niteliğini hak edecek bir niteliği vardır. Aslında fiyatının düşmesi yeterli değildir o anlamda içeriğinde de bir yenilik var demektir. Yani pozitif olması, o kapsamda bir pozitif anlam yüklenmesinden çok öbür kavramların yıpranmış olmasından yüklenmiş bir pozitif anlam söz konusu olabilir. Aslında bana öyle geliyor ki bu yaşadığımız çağda, yaşadığımız çağdaş veya modern dünyada diyelim, sanat müziği dinleyicisi veya icracısı çok geçmeden yeni müzik kavramını da tüketecektir gibi geliyor. Belki 30 yıl sonra yeni müzik yerine başka bir şey kullanmaya başlayacağız veya o kadar almayacak bile. bu kavramların böyle tüketilip ortadan kaldırılmasına gerek var mı yok mu bilmiyorum ki zaten o da ayrı bir tartışma konusudur. Evet icracıya gelecek olursak bana öyle geliyor ki yaşadığımız çağdaki yani son 30-40 yıldaki icracılar çok daha becerikli icracılar olarak ortaya çıkmaya başladılar. Yalnızca çağdaş müzik alanında değil, geleneksel klasik batı müziği alanında da geçerlidir bu. Gözlemliyorsunuzdur belki, yeni kayıtlarda hatta bazı otantik icra olarak adlandırılan kayıtlarda bile tempolar oldukça hızlanmış durumdadır. Beethoven belki mezarından kalkıp da senfonilerinin çalındığı tempoları duymuş olsa belki saçları diken diken olacaktı, belki de memnun olacaktı, bilmiyorum. Ama zannediyorum ki Beethoven’in yaşadığı döneme göre oldukça hızlandı çünkü artık çalabiliyorlar! Kontrbas partisindeki o hızlı notalar bile çalınabiliyor. Bu belki büyük orkestraların arasındaki rekabetten kaynaklanıyor belki de virtüöz solistlerin kendi aralarındaki rekabetten veya en basitinden, onların var olma koşulları bunu gerektirdiğinden kaynaklanıyor olabilir. James Levine, Cristoph von Dohnanyi, Pierre Boulez gibi ünlü şeflerin bu konularda verdiği yanıtları hatırlıyorum. Onlar 20-30 yıl öncesindeki orkestralarda çok daha iyi müzisyenlerin oturduğundan söz ediyor artık. Bir çokları ona vurgu yapıyorlar, çok daha becerikli müzisyenler olduklarından, çağdaş yapıtlara da çok daha uyum sağladıklarından söz ediyorlar. Tabi belirtmek lazım ki onların çalıştıkları orkestralar da en iyi orkestralar. Avrupa’da ya da Uzakdoğu’da herhangi bir orkestra ile çalışmıyorlar, en iyi orkestralar. Bakınız başka örnek aklıma geldi bu bağlamda aklıma. Alban Berg'in Wozzeck Operası ilk sahnelendiğinde 100 civarında prova ile sahnelenmiştir. Tam rakamı belki 127 belki 125 prova olsa gerek. Bugün artık Wozzeck’i birçok büyük opera sahnesi zannediyorum ki 10-15 prova ile çıkartırlar. Bunda tabi hem şancıların hem solistlerin hem de orkestra elemanlarının daha becerikli daha teknik kapasitelerini geliştirmiş olmalarının payı var.
AHMET ALTINEL: Sözünü kesiyorum ... Röportajını okudum 1,5 provada yapmışlar ...
HASAN UÇARSU: Bir cümle söylüyorum Özkan sen devam et. Çok güzel bir noktaya geldik işte tam sözünü ettiği durum büyük şeflerin. Teknik olarak her şey daha kolaylaştı çok daha üst düzeye geldi ama aynı insanlar artık orkestraların kimlikleri kendine has sesleri kalmadı diyor. Bunu ben buraya söylüyorum ve bırakıyorum hakkakten 100 provadan 1,5 provaya indi. Hakkakten ölçülebilir olarak evet, mekanik anlamda gözle görülür bir şey var ama ne oldu bir cins standartlaşmayla beraber orkestraların o ayırıcı sesleri, kimlikleri, atakları, kimisinin geç kimisinin net olması gibi bir takım kişiliklerinin kalmadığını söylüyorlar. Devam edelim.
ÖZKAN MANAV: Onun ama bir gerekçesi de şu, çok kozmopolit dünyada yaşıyoruz bir Fransız orkestrasında Fransız müzisyenlerin sayısından çok Paris Nasyonel orkestrasında Uzakdoğulular, Hollandalılar, Polonyalılar, belki Türkler ve Ruslar da olabilir. Bazı müzisyenler de uzun süreli kalmıyor artık. 3-5 yıl sonra başka orkestraya da gidebilirler. Bunun bir gerekçesi de o eminim. Ben Amerika’daki bazı orkestralardan bunu gözledim. Hiç İngiliz soyadı gibi tınlamayan soy adlar sıralanıyor orkestra müzisyenlerinde, Uzakdoğulular vesaire... Bir de tabi şu da söz konusu olabilir: Sanat yönetmenleri Karajan’ın zamanında olduğu gibi 20 yıl 30 yıl boyunca söz sahibi olmuyorlar. 5 yıl, 6 yıl, 8 yıl sonra ayrılıyorlar. Eskiden daha farklı bir durum söz konusuydu, eleştirileri tabii ki haklıdır, eski icralarla belki bugün karşılaştırıldığında kendilerine özgü ayırt edici olan sesini pek fazla bulamıyoruz ama bakınız, çağdaş veya yeni müzik topluluklarında da aynı müziği sergileyebilen müzisyenlerin en azından Batı’daki, Avrupa’daki seçkin gruplarda var olduğunu kabullenmemiz gerekir. Onlar da bir kaç provada bizim oldukça güç olarak nitelendirdiğimiz yapıtları çıkartıyorlar ve seslendiriyorlar. Türkiye’de de bir şekilde bu konser dizilerinin yerleşikleşmesini, gelenekselleşmesini bu müziğe emek vermek isteyen müzikçilerin daha büyük bir sayıya erişmesini ve daha uzun süre bu müziği seslendirmeye kendilerini vakfetmiş olmalarını dilerim çünkü bu tür bir adanmışlık da gerekiyor. Yani geleneksel veya klasik dönem repertuarı veya Barok dönem repertuarı, ara sıra da mesela Wolfgang Rihm'in bir yaylı çalgılar dörtlüsü seslendirilebilir ki seslendirilecek bildiğim kadarıyla cuma günkü konserde. Wolfgang Rihm’in, Luigi Nono’nun, Beriot’un veya Boulez’in müziğini seslendirmek o kadar kolay değil. Çağdaş müzik ya da yeni müziğe o kıvraklığı yakalamak için daha fazla uzmanlaşma odaklı bir yaklaşımla zaman ayırmak, emek vermek gerekiyor. Hani o ünlü şeflerin övgüyle söz ettikleri beceriyi sergileyebilecek noktaya Türkiye’de henüz eriştiğimizi zannetmiyorum. Zaman zaman çok ikna edici icralarla da karşılaşıyoruz onu da söylemem gerekiyor. Bu sahnede de dinlediğim güzel icralar oldu, Akdeniz Çağdaş Müzik günlerinde de, başka ortamlarda da zaman zaman hakikaten çok ikna edici sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yine verilen emekle, belki besteciyle kurulan iletişimle ilişkili
olabilir. Önyargısız yaklaşmakla, hepsinin kökeninde sen de bir viyola (Ahmet Altınel’e söylüyor) yorumcusu olarak itiraf edersin ki yani çalgısına hakim olmakla ilgili bir durum söz konusudur. Hakikaten teknik sorunların üstesinden epeyce gelmiş olmak gerekiyor bu tür yapıtları seslendirebilmek için. Benim söyleyeceklerim bu kadar olsun.
AHMET ALTINEL: Yeni müzik icrası konusunda ve eğitimdeki yeri konusunda sizin görüşlerinizi almak istiyorum.
TURGUT PÖĞÜN: Özkan’a ve Hasan Uçarsu’ya katılıyorum tamamen. Enstrümancılığın kalitesi yeni müziği seslendirme kalitelerindeki ile ilintili ve bu da konservatuarlardaki eğitimle doğru orantılı gelişiyor. Tabi bunu 1920’lerden itibaren yazılan müziğe de borçluyuz. Yani avant-garde dönemde de yazılmış müzikleri düşünürsek, gerçekten enstrümancıyı son raddeye kadar zorlayan, çalınması çok güç müzikler yazıldı ve enstrümancılar bir şekilde bunu çalmak zorunda kaldılar veya çalmak istediler. Bu sayede konservatuarda öyle bir gelenek de oluştu, mezun olurken öğrenciye verip “Hadi şunu da çalacaksın” dedikleri zaman onu da çalmak zorunda kaldığı için veya isteyerek çaldığı için bu tip müziği yorumlamada ustalık kazanma durumu gelişti. Ama benim değinmek istediğim başka bir konu var. İcracı besteci ilişkisi. Aslında çok basit bir ilişki. Bir eser yazıyorsunuz ve onu seslendirmek istiyorsunuz. İcracıya veriyorsunuz, icracının baktığı birden fazla şey var. Bunları sırayla düşünelim, ilk soru “Ben bu eseri çalabilir miyim?”, öncelikle “Teknik kapasitem bu eseri çalmaya yeterli mi?”. Zaten yeterli değilse onu çalmayı normal olarak reddedecek veya kabul edemeyecek. İkinci koşul ise “Ben bu müziği çalacağım ama seviyor muyum bu müziği?”. Tabi onu da düşünecek, gerçekten severek mi çalışacak ve o kadar çalışmanın üzerine sevdiği bir şey mi çıkacak ortaya. Yoksa çalışacak ama sonunda “Çaldım ama güzel olmadı.” diyecek ve bir daha böyle projeleri kabul etmeyecek mi. Üçüncüsü de “Ya ben bu dalda uzmanlaşayım, çağdaş veya yeni müzik çalayım, böyle geliştireyim kendimi” derse gelecekte bunları çalarak gelişimini sağlayabilecek mi? Bu üçü bir şekilde tuttuğu, birbirini tamamladığı zaman icracıların yeni müzik çalması ya da çalmaması için ben herhangi bir sakınca görmüyorum. Tabi oda müziği ve solo müzik hakkında konuşuyorum çünkü orkestralarda farklı bir durum söz konusu. Biraz orkestra şeflerinin veya orkestranın genel kapasitesinin de göz önünde bulundurulduğu bir durum var. Ama icracı ilişkisinde gelişimler var ve her şey çok güzel gidiyor. Her anlamda çok güzel gitmiyor aslında, yeni müzik giderek daha az seslendiriliyor tüm dünyada, sadece Türkiye’de değil ama bu koşulları sağladıktan sonra eğer içinde bulunduğumuz ortam bu enstrümancının yeni müzik çalarak hayatını sürdürmesine, geçindirmesine engel teşkil etmiyorsa (tabi eğer çaldığı müziği seviyorsa) ve problem olmadan daha fazla seslendirilmesine izin veriyorsa eserlerin, belki seyirciden de o zaman daha güzel tepkiler alması şeklinde sonuçlanacağına inanıyorum.
AHMET ALTINEL: Ben şöyle düşünüyorum icracının aldığı çok klasik bir konservatuar ve müzik okulu eğitimi, ondan sonra ondan belli beklentisi olan bir seyirci kitlesi var. Mesela bazı parametreler bir araya gelince çalmamasında bir neden yok diyorsunuz. Fakat o parametrelerin bir araya gelmesi çok zor, hatta mümkün değil. Bir kere seyirci öyle bir şey beklemiyor ve o müziği çalarak para kazanması, hayatını sürdürmesi neredeyse imkansız. O yüzden daha önce söylediğim gibi başka bir seyirci kitlesine hitap etmeye, onları hedef almaya ihtiyaç var.
TURGUT PÖĞÜN: Türkiye’den bahsederek
AHMET ALTINEL: Türkiye’yi özellikle kastediyorum. Yurtdışında gördüğüm örnekler de bence tezimi doğrulayan örnekler. Yeni müziğin yer alabildiği konserler genellikle devlet veya radyo kurumlarının desteklediği konserler ve bu konuda uzmanlaşan, hayatını bu şekilde sürdürebilen icracıların sayısı her yerde çok az. Bu söylediğimin seyirci ve piyasa beklentisinden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden yeni müzik konserleri bu seyirci kitlesini yaratmada çok önemli. Yani içeriden dışarıya doğru bir hareket değil, var olan seyirciyi düşündürmek yerine bambaşka bir kitleyi hedef alan bir hareket olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi kitlesini oluşturması çok daha yerinde olacaktır.
TURGUT PÖĞÜN: Ben Türkiye'de yeni müzikle ilgili bir şeyler söylemeyi düşünüyordum. Bahsettiğiniz şeyler doğru ama şu da bir gerçek, Avrupa’da da, Amerika’da da pek çok oda müziği grubu var veya solo çalanlar var. Bütün hayatlarını belki bir tane oda müziği gurubunda değil de 3 tane grupta çalarak, konser turnelerine çıkarak kazanan enstrümancılar tabii ki var. Türkiye’de yok böyle bir şey. Oda müziği gruplarının sayısı belki elle sayılır ve tabii ki tek işleri oda müziği yapmak değil. Bir orkestraya mensuplar ve başka bir şey yapıyorlar. Bizim Çağdaş Sanatlar Merkezi diye Ankara’da başlattığımız bir konser serimiz var. Çarşamba konserleri yapıyoruz seri olarak. Biz biraz çekinerek başladık çünkü Türkiye’de oda müziği çok yapılan bir şey değil. İnsanların aklına klasik müzik dendiği zaman bir senfoni orkestrası veya solo çalan bir piyanist geliyor hala. Oda müziğine insanlar gerçekten ilgi duyar mı, sahnemiz de ona müsait mi dedik. Bunu yapmamız lazım çünkü yeni müziğin de çağdaş müziğin de çok önemli bir unsuru oda müziği. Başta birazcık “Nasıl olacak, nasıl gidecek?” diye endişelerle başladığımız halde şu anda 4 aylık bir dönem geride bırakmış durumda. Biz 16 -17 konser yaptık, 250 kişilik 270’e çıkartılabilen küçük bir salonumuz var ve o salon bir buçuk, iki aydır tamamen doluyor.Konserlerimizde sadece yeni müzik çalmıyoruz. Ama bir tane Türk bestecisi istiyoruz ve konser serimizde ayda bir veya ayda iki defa, bazen sadece çağdaş müziğin çalındığı konserler.
ÖZKAN MANAV: Türkiye’de henüz çağdaş müzik veya oda müziği konserlerine öyle bir
destek söz konusu değil benim görebildiğim kadarıyla ama belediyenin de katkı sağlaması anlamlı gerçekten. Övgüye değer.
MEHMET NEMUTLU: Sadece şunu söyleyeceğim belki dinleyicinin yeni müzikle veya müzikle diyeyim, iletişim kurmasını kolaylaştıracak başka yollar bulmak lazım. Açık prova yapmak lazım, belki müzisyenleri cesaretlendirmek üzere, gelin deşifre edin demek lazım ki bunu gayet rahat yapabilecek müzisyenler var. İki haftalık atölyeler yapmak belki iyi olabilir. Bu toplantı bağlamında söylemiyorum ama genelde neler yapılabilir diye düşünebilirsek varılabilecek belli odaklar var. Konservatuarlar var, bir takım yüksek müzik okulları var, yüksek lisans eğitimi veren yerler var... Burada hem müzisyenlerin hem genç bestecilerin cesaretlendirilmeye ciddi şekilde ihtiyacı var. Yani bütün bu olaylar onların kafasında nasıl bir bilinçaltı yaratıyor onu da düşünmek lazım. Sadece zavallı dinleyiciler ve zavallı yorumculara biraz yardımcı olalım diye düşünmeyelim, hakikaten biraz da genç yetiştirilmekte olan bestecilere cesaret verecek ortamları da oluşturmak lazım. Burada da yeni ilişki biçimlerine girmek lazım. Belki daha samimi, belki daha spontane ama yaşayan bir ortam sağlamak gerektiğini düşünüyorum.
ONUR TÜRKMEN: Ben bu yeni müzik kavramı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Mehmet burada soracağım soruya paralel bir şey söyledi ama yine de ben farklı bir cümle kurup tekrar sorayım dedim. Günümüzde öncelikle öncü bir akım olmadığını, öncü bir besteci olmadığını düşünüyor musunuz ve minimalizm gibi, serializm gibi bir isim olmamasının ve yeni müzik isminin böyle kolaycılık olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani artık biraz her besteci kendi kendine. Ortada moda olan bir akım yok veya tutunabilecekleri, arkasından gidebilecekleri bir akım yok. Herkes biraz kendi başına besteci olarak. Bunu eskiyle, yeniyle, hepsini bir torbaya koyup üzerine de bir yeni müzik etiketi yapıştırmak... Böyle bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz bu kavramın?
MEHMET NEMUTLU: Böyle tehlikeli bir tarafı mı?
ONUR TÜRKMEN: O yorumu yapmak istemiyorum yani tehlikeli mi değil mi ama...
MEHMET NEMUTLU: Bir denetim sıkıntısı getirdiğine katılıyorum. Bu, bizim “bugün”de yasadığımız gerçeğinden de kaynaklanıyor ki 50’lerde yasayanlar için de vardı belki fakat bu kadar da değildi. Dediğim gibi sistem henüz dağılmamıştı ve kimselerin kafasında sistemin dışından bakma gibi bir şey pek yoktu. İstisnalar kaideyi bozmaz demeyelim. Tabi ki Ives gibi bir istisna getirirseniz sistemi tamamen bozar, adamın derdi başka. Bambaşka şeylerden heyecan duyan birisi, kendi işini yapıyor zaten, bir yandan da bütün o serüvenin çekiciliğiyle o heyecanla yapan birisi. Tutup da onu Avrupa merkezli bir üretimin içine nasıl eklemleriz? “Bak,
12 tonu önceden şuralarda denemiş, bak klasları şuralarda kullanıyor” gibi... Tabii ki Avrupa merkezli müzik açısından bakıldığında, şu günkü sistemde herhangi işleyen bir akım, tutunabileceğimiz bir dal oluşturabileceğimiz çizginin olmaması ki buna da belki arkadaşlar istisnalar saymak isteyebilirler spektral çalışmalar gibi belki başka şeyler yeni romantizm vs. gibi... Ama tamam, yamalı bohça gibi bir bohçanın içine her şeyi tıkıştırmışız üzerine de bir yeni müzik damgası basmışız, içimiz rahat durumuna gelmeyelim. Şu da var, kategorize edici bir isim değil, aslında hiç bir şeyi de açıklamıyor, hiç bir savunması da yok aslında. Hatta kullanılmasa da daha iyi olabilecek bir şey. Ama bugün biz tarafsız bir yerdeyiz, bu şeyin içinde de dışında da değiliz. Hem içinde, hem dışında olabiliyoruz; gelip vurup kaçıyoruz aslında biraz böyle militanca bir noktadayız. Yani her türlü operasyona girişebiliyoruz. Özgür bir ortamda düşünmek lazım bunu. Çünkü önemli olan samimi bir şekilde paylaşmaya çalışmak ve buradan sahici bir şey çıkartmak. Sanıyorum ölçü olacak sıfat, yeni eski falan gibi değildir Hasan’ın dediği gibi. Sahici dediğimiz zaman bunun içini doldurmak da çok zor; yani kolaylık önermiyorum ama hakiki bir şeylerin peşinde koşmak gibi. Herhangi bir televizyon kanalını açıp sahici müzik aramıyor muyuz? Bir sürü sahici olmayan şeyin içinde onu bulduğumuz zaman bile bir yeri var onun içimizde. Yani kategorilere ayırmadan konuşmak lazım, illa burada piyano ile yapılan müzikleri falan düşünmemeliyiz. Sahici bir şeyleri bulmak lazım.
ONUR TÜRKMEN:: Ben de zaten çok yorum yapmadan sormaya çalıştım çünkü benim de bunun iyi mi kötü mü olduğu konusunda çok net bir fikrim yok. Sizin fikrinizi duymak istedim.
ÖZKAN MANAV: Bence de öyle. “-izmler” epey azaldı cağımızda yalnız belki bazı -izmler var da biz Türkiye’den duyamıyoruz, onu da göz ardı etmemek lazım. Bundan 10 sene kadar önce ben “new complexity, new simplicity” diye bir takım kavramlarla karsılaşmıştım. Yeni karmaşıklık, İngiliz Brian Ferneyhough’un falan temsil ettiği veya yeni yalınlık ...?? müziğinde temsil edilen veya Gorecki'nin yeni müziklerinde temsil edilen. Yani bir takım hiç duymadığımız yeni -izmler hala olabilir. Yani gene de aslında duymamamız bile anlamlı. Demek ki daha yerel olarak kalmış olan bir takım akımlar o kadar etki oluşturmadı denebilir. Evet, o açıdan ben de yeni müziğin kuşatıcılığını olumlu karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Belirli sanat anlayışlarına çok katı bir şekilde bağlanmamayı duyuran bir yanı da var yeni müziğin. Bir takım -izmlere mahkum değiliz yeni müzik çatısı altında.
SEDA ERGÜL: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi avangard dediğimiz zaman, avangard’ın o avangard’lık yapacağı şeyle bir devamlılık ilişkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani avangard öncülük yapacak bir takım yeni yerler açacak, ama arkasından asıl merkezde
olan gelip orayı bir şekilde dolduracak, yani o sınırlar bir şekilde genişleyecek. Avangard bırakıp gitmeyecek; birisi için yol açacak. Yeni müzik konusunda sadece “yeni” kavramı üzerinde düşündüğüm zaman da aklıma “yeni” denen şeyin, gerçekten içeriği ile ilgili hiç bir şey anlatmadığı geliyor. İçine herhangi bir şey koyup yeni olduğunu iddia ederseniz bu yeni olabilir pekala. Fakat ister istemez eski nedir sorusunu akla getiriyor ve sanki tüm iddiası bu eski ile bir karşıtlık, devamlılık kurma üzerine gidiyor bence. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, gerçekten yeni müzik denen kavram böyle bir karşıtlık iddiası içindeyse, yani sadece düşünsel bir şeyse ortaya çıkan sonuca, durduğunuz yere siz avangard diyebilirisiniz ya da yeni diyebilirsiniz. O zaman eskinin neyine karşıtlık olacağını merak ediyorum ve sizin bu konuda söyleyeceğiniz şeyleri merak ediyorum.
ÖZKAN MANAV: Yani başlangıçta adını andığım Ahmet Yürür, içimizde en fazla yeni müzikçi olan kişi İstanbul’da. Onun aslında yeni müziğin içine yerleştirdiği bakış açıları ya da yapıt sayısı oldukça sınırlıdır. Yani 20. yüzyılın tamamı yeni müziktir bakış açısına sahip olduğunu zikrettin Ahmet Yürür'ün hatırladığım kadarıyla. Mesela onu içine Britten’in Simple Senfoni’sini falan yerleştirebileceğini zannetmiyorum veya bir Shostakovich'in piyano parçasını vs. Yani yeni müzik savunucusu olan Ahmet Bey, yeni müzik olarak aslında çok sınırlı bir şey anlıyor. Birçok şey eskidir, bugün de öğretilmekte olan bir çok yapıt aslında daha çok eski müziğe dahil edilmelidir. Hatta Akdeniz çağdaş müzik günlerinde İtalyan bir grup Beriot’un halk şarkılarını seslendirmeye gelecek olduğunda öğrendiğimiz kadarıyla “Nedir bu! Burası düğün yeri midir? Sahnede halk şarkıları mı söylenecek çok iyi ondan sonra göbek atalım falan bari” demiş. Yani çok ciddi bir eleştiri ve tepki gösterdiğini söyleyebiliriz bu örnek üzerinden. Evet, bizler anlaşılan yeni müzik olarak daha geniş bir şemsiye düşünüyoruz ama belki bütün çağdaş bestecilerin veya çağdaş sanatla ilgili olan kimselerin yeni müzik şemsiyesi de bu kadar geniş değil.
Soru Soran Bir Dinleyici 2: Buradaki sorulardan da belli olduğu üzere bence bu kavram kargaşası farklı bir şeyler dinlemeye açık olan dinleyicileri de rahatsız eden bir konu gibi. Hasan’ın dediğine katılıyorum. Yeni kavramı, modernliğe ait bir mitosu içeriyor. Yani bilim ve teknikle ilintili yeni olan, teknolojik olan, onun yarattığı her şeyin iyi olduğu mitosu, moderne ait bir şey gerçekten de. Öte yandan Özkan’ın da söylediği yeninin içine, yeni müzik iddiasına girenlerin çok sınırlı şeyleri sokması... Deneysel müzik duydum mesela o neyi anlatır? Turgut Bey, sizin söylediğiniz şey çok çarpıcı onun üstüne gitmek lazım, ben yeni müziği seviyorum yeni müzik bence matematiksel olan, kültürlere değmeden yapılan müzik dediniz değil mi?
TURGUT PÖĞÜN: Kişisel görüşüm bu değil aslında ama o.
Soru Soran Bir Dinleyici 2: Tanım olarak postmodern olan giriyor deniyor içine. Postmodern olan, modern olan her şeyi tamamıyla reddeden ciddi bir çatışması olan bir durumu anlatıyor. Bu kavram kargaşası biraz sorunlu bence. Gerçekten bir karakteristik özellik arama kaygısı var dinleyicide bunu da klasiklere dahil edebilirsiniz belki ama “Neyi anlatır bu, nasıl bir şeydir?” düşüncesine daha denk düşen, bana göre deneysel olan daha çok şeyi çağrıştırıyor. Ama yeni, mesela ars nova diye bir akım vardı Rönesans döneminde ve o da yeni sanattı. Belki bizim söylediklerimizi daha farklı biçimde söyleyen, o dönem iddiası olan bir şeydi. Bu gerçekten sorun. Üstünde epey konuşulması gereken üretenlerin ve tabi müziği yapanların ve dinleyicilerin de tartışması gereken önemli bir konu diye düşünüyorum.
HASAN UÇARSU: Doğru. Nihayetinde bu tip kategoriler tuhaf bir düşmanlığı yaratıyor yani özünde öyle. Herkes kendine bir şekilde bir yapı çizip ondan sonra o, ona düşman; öbürü onu kendisinin dejenere bir formu sayıyor; o, onu tamamen geçmişe ait, müzelik bir müzik olarak görüyor. Böyle tuhaf düşmanlıklar oluyor. Bence aşılması daha sağlıklı olabilecek şeyler ama bir takım yapılar ve müesseseler belli çerçeveleri çizdiği için bir takım yeni modeller hakikaten onun içine yerleşemeyebiliyor.
Soru Soran Bir Dinleyici 2: O da sorun değil de sonuçta bir şeyi hayal edebilmek, deneysel bana bir şey anlatıyor hani o eski formların dışında ürettiği anda o maceraya giren dolayısı ile sonucundan kendi de çok haberdar olmayan bir şeyi anlatıyor bana, klasik sanat diyoruz ya klasik müzikte form bellidir baştan, müzisyen yaratıcılığıyla içini doldurur. Deneyselde bir şeyi hayal ettirme yeteneği var. Yeni ise bana, müziği dinleyen, az da olsa bir şeyleri bilen bir dinleyici anlamında, hiç bir şey hayal ettiremiyor.
TURGUT PÖĞÜN: Bence biraz şöyle bir durum da var: Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında stiller giderek kişiselleştikçe, her bestecinin kendine göre bir şeyler yapması durumunda, sizin bahsettiğiniz gibi hepsini bir bohçanın içine toplama ve işin içinden çıkıverme durumu oluyor adını yeni müzik koyarak. Bu bir çözüm olabilir. Besteciler için kendi aramızda konuşurken, dinleyiciler için de yeni müzik konserine giderken, başlık yeni müzik de ne dinleneceği belli değil. Bir belirsizlik var dediğimiz gibi yeni müzik dendiğinde. Benim de kafamda böyle bir şey gelecek diye bir şey oluşmuyor ama diğer yandan dinleyici ilişkisi açısından o kadar da kötü bir şey değil. Schoenberg'in kötü bir ismi var müzik dünyasında, konser salonlarında. Dinleyici konsere giderken onu gördüğünde, yurtdışında da böyle, gitmesem mi diye bir düşünce oluşuyor. Ama yeni müzik başta bahsettiğimiz sempatik yapısı yüzünden çok daha çekici, belki dinleyici ile daha iyi buluşabilecek bir oluşum oluyor.
ONUR TÜRKMEN: Ama o zaman bir köşeye kısılmışlık olduğunu kabul ediyoruz. Kesinlikle böyle bir saptama yapabiliriz. Yani ben sizlerin dediği gibi bunun çok olumlu bir tarafı olduğuna ben de inanıyorum ama dünyaya çok uzaktan bakarsak, bu yeni müzik etiketinin köşeye kısılmışlık tarafının da olduğunu düşünüyorum.

