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Bulutsuzluk Özlemi, 18 Haziran’da Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde konser vere-
cek. Müziğine Batı kaynaklı rock melodi ve ritimlerine Anadolu’nun yüzler-
ce yıllık birikimini de katmayı başaran topluluk Nejat Yavaşoğulları, Sina 
Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz’dan oluşuyor. Top-
luluk, müzik serüvenlerinin 28. yılında yollarına devam ediyor.

Bulutsuzluk Özlemi yine Hayal Kahvesi’nde

KULTUR

L’homme qui voulait viv-
re sa vie (Yaşamak İste-

yen Adam) adlı dramından, 
Les Infidèles (Sadakatsiz-
ler) adlı skeç filminden sonra 
Eric Lartigau, sevecenlik dolu 
komedi La Famille Bélier’yi 
(Hayatımın Şarkısı/2014) 
gerçekleştirdi. 16 yaşında-
ki Paula (Louane Emera) çok 
sayıda sorumluluk taşımak-
tadır. Annesi Gigi (Karin Vi-
ard), babası Rodolphe (Fran-
çois Damiens), kardeşi

Quentin (Luca Gelberg) sa-
ğır ve dilsizdirler. Çiftlikleri-
nin gündelik sürecinde Pau-
la ailesine yardımcı olmakta, 
onların söylediklerini çevre-

ye işaret diliyle 
aktarmaktadır. 
Rodolphe’a gö-
re sağır-dilsiz 
olmak bir engel 
değil, bir kim-
liktir. Lassay’in 
belediye başka-
nı çiftçiler için 

gerekli olan tarım alanları-
nı umursamayıp dev şirketle-
ri üretim alanlarının, orman-
ların içine çekmek istiyor-
dur. Buna isyan eden Rodolp-
he yazgısını ele almaya ka-
rar verip başkanlığa adaylı-
ğını koyar. Müzik öğretmeni 
Thomasson’un (Eric Elmosni-
no) zoruyla Paula’da seçmeli 
ders olarak şanı seçer, bu se-
çimi hem kendisinin hem de 
ailesinin yaşamını tümüyle 
değiştirecektir. 

Sesi soprano olan Paula’nın 
koroya katılması onun 
için bir kurtuluş olacaktır, 
Genç kızın içinde uyanma-

yı bekleyen büyük bir yete-
nek vardır. Paula, aşık oldu-
ğu Gabriel’le (Ilian Bergala) 
Michel Sardou’nun Maladie 
d’amour (Aşk Hastalığı) şar-
kısını çalışır, şarkı istek ve 
tutku üstünedir. Bélier ailesi-
nin konuşan tek bireyi Pau-
la aşkın sarsıntılarını, düş kı-
rıklığını keşfeder. 

Şarkı söyleyerek aile yuva-
sından uçacak olan Paula’yı 
zor bir seçim bekliyordur: 
Paris’e gidip müzik mi oku-
yacaktır yoksa eski yaşantısı-
nı sürdürecek midir ?

Buruk ve tatlı
Dramla komedi arasında 

gezinen, buruk-tatlı bir mi-
zahın var olduğu Hayatımın 
Şarkısı kitleleri duygulandı-
ran, etkileyen bir film. Başa-
rılı komedilerin çıkış nokta-
sında daima bir derinlik var-
dır. Mizah, bir kırılmanın so-
nucunda ortaya çıkar. Filmin 
en büyük sürprizi Fransa’nın 

En Güzel Sesi: The Voice ad-
lı yarışmada keşfedilen, 
Paula’yı yorumlayan 16 ya-
şındaki şarkıcı Louane Eme-
ra. Genç kız Paula’yı gerçek 
bir içtenlikle, doğallıkla can-
landırır, bu rolü ona umut ve-
ren oyuncu César’ını getirir.

Gigi’yle Rodolphe’un iki-
li sahneleri sessiz sinema dö-
nemini anımsatırlar. Paula’ya 
-sensiz yaşamayı öğreneceğiz 
artık- diyerek kızlarını Fran-
sız Radyosu’nun seçmelerine 
götürürler. Seçmelerde Pau-
la, Michel Sardou’nun Je vole 
(Uçuyorum) şarkısını söyler: 
“Sevgili ailem gidiyorum, si-
zi seviyorum ama gidiyorum, 
kaçmıyorum uçuyorum. Bu 
kafes çok tuhaf, göğsümü

sıkıştırıyor, soluk alamıyo-
rum, şarkı söylememi engel-
liyor.” Böylelikle Paula yuva-
sından uçarak yeni seçimi-
ne doğru yol alır. Hayatımın 
Şarkısı, 19 Haziran’da göste-
rimde.

İstanbul’daki 
SALT Galata’da, 
uzun süredir, 

Türkiye’de ‘Onlar’ diye 
nitelenmiş 24 kişinin 
sesleri, bedenleri yan-
kılanıyor. 28 Haziran’a 
kadar konuşacaklar. 
Sergi buradan yurtdı-
şına gidecek. Karanlıkta karşını-
za geçmiş, bu topraklarda başları-
na geleni birbirlerine ve kendileri-
ni ziyaret eden bizlere ilk kez an-
latıyorlar. Birbirlerini hiç tanımı-
yorlar. Bir nevi ‘Agora’ bu. ‘Aktü-
el’ sanatın sivil meclisi. Ücretsiz 
sergiye hemen girişte, açık sözlü 
bir Kürt, karşısında, şiddet mağ-
duru bir kadın... beri yanda başör-
tülüsü ya da Ermenisi, Zazası, Ya-
hudisi, Rumu, Çingenesi, LGBT bi-
reyleri ile. İpek Duben de bu ve-
sile ile, Cumhuriyet’e ‘Onlar’ hak-
kında bildiklerini anlatıyor. Ama 
bu arada, sergide saklı imzalardan 
biri, Garo Paylan, geride bıraktığı-
mız seçimde HDP’den milletvekili 
seçiliyor. Bu da, söyleşimizde biz-
leri umutla gülümseten bir ‘son 
dakika’ vesilesi oluyor.

Sizi bu sergiyi kurmaya iten 
bariz bir vaka oldu mu?

Hatırlarsın, 10 yıl önce ‘What 
is a Turk? / ‘Türk nedir?’’ diye bir 
iş yapmıştım. O, tabii benim yurt 
dışında yıllarca yaşamama bağ-
lanan bir şey. Ve, Türk kelimesi-
nin, Yahudi kelimesi gibi veya bu-
rada birtakım siyasilerimizin ‘Er-
meni’ kelimesini hakaret addede-
rek böyle ilan etmeleri gibi, onun 
farkındalığını yaşadım. Yurtdışın-
daki yıllarımda Türk olduğum için 
doğrudan bir ayrımcılık yaşama-

dımsa da bunun farkına 
vardım. Türk olduğun za-
man tarihsel bir sabıkan 
olabiliyor ve ben bunu ilgi-
li yapıtımda araştırma ve 
belgelerle, yabancı yayın-
larda bularak, kartpostal-
lara işlemiştim. O zaman 
bunun tek ayaklı olduğu-

nu düşündüm, biz bu durumda 
kendimize nasıl bakıyorduk? 

İşte bu proje oradan kaynaklan-
dı. ‘Öteki’nin ötekisi şeklinde; da-
ha evrensel bir boyuta giden bir 
çalışma bu. 

‘Bindirilmiş kimlikler’
Karanlıkta gezilen bu serginin 

güzergâhını neye göre seçtiniz?
Seyirciyi biraz yönlendirelim is-

tedim. Serginin omuriliğini oluş-
turan üçlü panolar var. Bunlar-
dan biri, senin dediğin gibi, etnik 
ve dinsel ayrımcılık, diğerinde ise 
cinsel ayrımcılığın her şekli konu-
şuluyor. Bunları omurga gibi orta-
ya koydum ki, girenler, sağda ve 
solda bunu hissetsin. Bunlar birbi-
rini tamamlıyor. Bir insan, birçok  
kimlik taşıyabiliyor. Hem ırkçı-
lık, hem lezbiyenlik, hem de Kürt-
lük veya Alevilik gibi unsurları 
üst üste bindirilmiş olarak tecrü-
be edebiliyor. Bu projede en derin 
etkilendiğim şey, Ermeni ve Ya-
hudiler gibi sade cemaatler dışın-
da, Aleviler ve Kürtler konusunda, 
eşcinsellik ve kadına yönelik şid-
det mağdurları konusunda, hem 
sosyal sınıf olarak, hem de birey-
sel kimliklerde müthiş örtüşmeler 
var.  Çok zengin, sosyetik bir ka-
dın eve geldiğinde, tam bir Doğulu 
kadın gibi aşağılanıp şiddet gör-

düm diyebiliyor; ya da az eğitim-
li bir kadının, eğitimsiz bir koca 
tarafından şiddet görmesi gibi bir 
olayın, aslında toplumsal yapıda 
hiç de öyle olmadığını görüyoruz. 

Yani sosyal sınıf atlamanın, ka-
dına karşı şiddet ve haksızlığı gi-
dermediğini görebiliyoruz. Bunun 
gibi, hem Kürt, hem kadın ola-
rak bireylerin bu toplumda neler-
le karşılaşabileceğini görüyoruz. 
Kürtlük kimliği örtülürken, kadın-
lık kimliğinin ön plana çıkarılma-
sıyla, bunun mücadelesinin veril-
diğini görüyoruz. 

Ya da Kürtlüğe karşı ırkçılık 
besleyen bir kadın, bir başka Kürt 
kadınla kadın hakları konusun-
da birleşebiliyor... İlginç 
katman ve örtüşmeleri bir 
amalgam olarak o kakofo-
ni içine de yerleştirebiliyo-
ruz. Türkiye bir amalgam.

Herhangi bir sansür 
veya otosansür var mı?

Bu insanlara projemi ön-
ce yazılı olarak ilettim. Bu-
nun ciddi bir araştırma 
ve sanat projesi olduğunu 
söyledikten sonra, ticari 
bir kullanımı olmayacağı-
nı, ve sadece eğitim ve sa-
nat ortamlarında gösterile-
ceğini ve kendilerinin hiç-
bir şekilde siyasi veya cin-
sel olarak kötü amaçla kul-
lanılmayacağını söyledim, 
ayrıca onlarla sözleşme 
imzaladım. 

Bu 24 insanın ruh hali 
size göre nedir?

Çok acı çeken insanlar 
var. Ama buna mağduri-
yet demiyorum; o çok si-

yasi bir tabir. Ben burada yürek-
ten, yaşamdan konuşuyorum. Be-
nim bu işimi bir belgesel değil, sa-
nat yapan mesele, buradaki bilgi-
nin hissedilerek alınmasıdır. Bu 
bir kitap değil. Buraya bir profe-
sör geldi; 15 dakika kalırken ‘Aaa, 
ben bunları araştırdım,’ deyip çık-
tı. Arkadaş, ben kitap yazmadım; 
sen aşağıda durursan ne olduğu-
nu anlarsın. Orada yapılan, bir 
olayı birlikte yaşamaktır. Bunun-
la kendini sorguluyorsun. Bir acı 
yaşanıyor. Herkesin bir acısı var. 
Bunlar insanların her gününü ve 
seçimlerini etkiliyor. O bakım-
dan kötümser değilim. Çünkü bu 
projeyi yapabildik. 10 yıl önce bu 

projeyi yapacak sempati ve empa-
tiyi bulamazdık. 

Serginin isminden sizin çıkar-
dığınız anlam nedir?

Birisini ayrıştırır, kendinizden 
farklı olarak tanımlamaya kalkar-
sanız, ‘Onlar’ dersiniz. 

Aşağıdaki sergide bir ‘ulus’ 
mu, yoksa bir kalabalık mı var?

Aşağıda bir kalabalık var ve bu 
bize ‘ulus’ meselesini düşündürtü-
yor. En azından benim için böyle. 
Acaba ‘tutkal’ ne olabilir diye bak-
maya çalıştım. Hepimiz birbirimi-
zi severiz, ama yönetilmek söz ko-
nusu olunca nasıl bir anayasa ya-
pılabilir ki, herkes birbirini tehdit 
olarak görmeden huzur ve düzen 
içinde yaşayabilelim? Meselenin 
parlamentoda tartışılmasına ina-
nıyorum ben. Yoksa sokakta değil. 
Ben aşağıda nasıl bir ‘Agora’ ya-
rattığımın farkında değildim. 

Geç Osmanlı mirasının 
Türkiye’den daha çokkültürlü 
olduğuna yönelik bir algı yara-
tılmasını nasıl buluyorsunuz?

Bu tür Osmanlıcılık yorumunu 
yapanlar galiba şunu bilmiyor: Os-
manlı İmparatorluğu’nda, bir Er-
meni, bir Yahudi, bir Rum vezi-
ri azam olabiliyordu. Kimileri on-
lara ‘dönme’ dedi belki, ama Os-
manlı, hiçbir zaman onlara kar-
şı kimliklerini bir hakaret olarak 
kullanmadı. Hatta, Osmanlı padi-
şahlarının ağzında, ‘Türk’ aşağıla-
yıcı bir tabir olarak kullanılıyor-
du. Bugünkü insanlar, rejim, bu-
nu bilmiyor. 

İkinci olarak evet, Osmanlı’da 
insanlar bir arada huzur içinde 
yaşadılar ve ayrı bir hükümet şek-
li uygulanıyordu onlara. Vergile-

ri ayrıydı vb. Ama, yönetimde bir 
eşitlik vardı. Bugün hangi modern 
toplum, içinde yaşadığı farklı in-
sanları ‘dönüştürerek’, rejime ka-
tılmasını ister? Bu bir insan hakkı 
olarak yorumlanamaz! 

Eğer Osmanlı’nın toleransın-
dan söz edeceksek, o zaman bu-
gün kendileri hiç böyle değiller. 
Çünkü, Osmanlı, Ermeni kelime-
sini hakaret olarak kullanmaz-
dı, bugün, sarayları yaptırdığı Bal-
yan’ların geçmişini saklayan bir 
tarih anlayışı var. Bir de, Saray, 
Batılılaşma yönünde gerçekten 
yol kat etmişti. Yahu, padişahların 
şarap bağları vardı. Neden hep, gi-
dip ‘gâvur’ kadınlarla evlendiler? 
Neden bütün şehzadeler ‘melez’? 
Bunları anlatsınlar bana.. Burada, 
Kayseri ile Malatya’yı yan yana 
getiremiyorlar... Keşke olsa.

 Esas soru: İnsan     
nedir?

Neticede ben tarihe baktığımda, 
mazur görülecek bir insan grubu 
göremiyorum. Belki ileride, yeni 
dünyada, uluslar, dinler filan de-
ğil de ‘insan nedir?’ diye düşünüp, 
nasıl var olacağımızı düşünme-
miz gerekiyor diye düşünüyorum. 
Hatta geçenlerde uzayda insanlı-
ğı temsil edecek yeni bir küresel 
bayrak tasarlanmış. 

İlginç bir tasarım, hoşuma git-
ti. Ama başka dünyalarda, bura-
dan kurtulma arzusu da var. Bu 
bir ümitsizlik belirtisi ama aynı 
zamanda da kolonizasyon işareti. 
Şu anda bir ‘Apokalips’ yaşadığı-
mızı düşünüyorum. Bu sergide ta-
mamıyla seyirciyim aslında. Siya-
si hiçbir tavrım yok.

ASLI 
SELÇUK

‘Onlar’ karanlıktaki sivil aydınlar

EVRİM
ALTUĞ

‘Bu benim yaşamım’

‘Hayatımın Şarkısı’ 19 Haziran’da gösterime girecek.

Türkiye’deki farklı etnik, sosyal ve dinsel kökenlere sahip 24 kişi SALT Galata’da 28 Haziran’a kadar sizi bekliyor

Sanatçı İpek Duben’in ‘Şerife’ adlı erken dönem eserinden bugüne ele aldığı bireysel ve toplumsal kimlik olgusu, SALT Galata’daki ‘Onlar’ sergisinde farklı bir boyuta geçti. Sergi ücretsiz izlenebiliyor...

İpek Duben, sergi için iki yıl çalıştı.

EDİTÖR: CEREN ÇIPLAK  TASARIM: MÜGE KAYGUSUZ


