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Denizciliğin Anavatanı Akdeniz, ‘Yeniden’ Akdeniz!
Foça’dan, Marsilya’ya doğru bir tekne yola çıktı. Selvi ağacından
imal edilen teknenin motoru, mutfağı ve tuvaleti yoktu. Rüzgâr
olduğunda yelkenle, olmadığında kürekle ilerliyordu. Bu
yolculuğa çıkan 360 Derece Araştırma Grubu, Perslerle karşı
karşıya kalan Foçalıların savaşmaktansa Akdeniz’e açılıp yeni
bir yurt aramayı tercih edip, bu arada da Marsilya’yı kurduklarına
dair hikâyeyi canlandırmayı amaçlamıştı.

olanaklar denizi hale gelmesini, bu yeni Akdeniz’de İzmir'in bir
yer edinmesini hedefliyor. Bir anlamda, sınırları bu kadar sıkıntı
yaratmayan bir Akdeniz düşü kuruyor. Benzer biçimde, sanatçı
Sabine Réthoré bize Akdeniz’i herkesin her yerde dolaşabileceği
bir genişlikte yeniden düşünmeyi öneriyor.** Bu düş, bir halı
üzerinde yürür gibi Akdeniz’i adımlayabilmenin düşü.
İzmir’in Akdeniz’de bir merkez olması fikri; İzmir’in Akdeniz’in
kıyısındaki kentlerle iletişimi arttırmak hedefi, Kültür Çalıştayı’ndan bu yana İzmir’in gündeminde.

Antik dönemin gemi yapım tekniğine uygun olarak yeniden inşa
ettikleri Kybele teknesiyle “Foça’dan yola çıkarak sadece yelken
ve kürekle, MÖ. 600’lü yıllarda Phokaia’lıların Ege ve Akdeniz’de
koloni kurduğu, bugünkü adları, Velia, Aleria, Nice, Antibes olan
limanlara uğrayarak Marsilya’ya kadar sürecek tarihsel
yolculuğu” yeniden yaşattılar.* Binlerce yıl öncesinin
teknolojisiyle sağ salim Akdeniz’de dolaştılar.

Bunun için, 2016 yılında İzmir Körfezi’ne yeniden bakıyoruz. İzmir
Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Güzel Yücel
Gier’in söyleşisinde anlattığı gibi, İzmirliler olarak Körfez’i nasıl
algıladığımızı gözden geçiriyoruz.

Bugünlerde ‘Akdeniz’den söz edildiğinde en sık gündeme gelen
konu, Akdeniz’de sona eren hayatlar. Binlerce canlıya kucak
açan Akdeniz’in suları, küçük bedenleri nefessiz bırakıyor.
Denizciliğin anavatanı olarak görülen Akdeniz’de, antik
dönemden kalan tekne teknolojisi bile Yunanistan’a güvenli
biçimde ulaşmayı sağlayabilecekken, gizli saklı gece
yolculukları, kıyılarda dolaşmak üzere kısa mesafeler için
tasarlanmış şişme botların tekinsizliğinde mümkün. Akdeniz’de
sınırlar giyotin keskinliğinde örülmüş, kuzeye, Avrupa’ya
yaklaşanı öldürüyor.

İzmir’in kültür-sanat envanterini derleyip, Akdeniz’le ilişkilerini
arttırmak için Pla+form bültenini ve İzmir Kültür Pla+form
Girişimi 2015 Yıllık kitabını yayınladık.
‘Tasarıma Çağrı’ başlığıyla başvurularını aldığımız proje
önerilerini hayata geçirip, İzmir’i Akdeniz’de bir tasarım merkezi
haline getirmek istiyoruz. Bunun için kentin gündemindeki konularda ‘Tasarım Yaz Okulu’ düzenliyoruz.
İzmir Zeytin Sempozyumu kitabını ve sempozyum kapsamında
kendi alanlarında uzman kişilerle yapılan söyleşilerden hazırlanan otuz dört dakikalık DVD yayımladık.

Foça’da yaşayan bir Akdeniz foku rahatça Yunanistan kıyılarına
uğrarken, dünyaya gözlerini Fas kıyılarında açan küçük yunus
yavrusu, Girit kıyılarında yüzerken bizler vatandaşı olduğumuz
ülkelerin kıyılardan bir kulaç öteye gidemiyoruz.

Börklüce Mustafa Sempozyumu ile yüzyıllar süren direniş
kültürüyle yeniden iletişime geçiyoruz.

Kadim zamanlardan beri Afrika’yı, Avrupa’yı ve Orta Doğu’yu
birleştiren Akdeniz, şimdilerde geçit vermez dalgalarıyla umut
arayan göçmen kitlelerinin önünde aşılmaz bir engele dönüşmüş
gibi görünüyor.

Akdeniz Kent Portreleri başlığıyla, Selanik’le İzmir’i birlikte
değerlendirmek için bilim insanlarını bir araya getiriyoruz.

İzmir Akdeniz Akademisi, böylesine zor coğrafyaya dair bir
misyonu, 2009 yılında toplanan İzmir Kültür Çalıştayı’nın
kendisine yüklediği misyonu taşıyor. Akdeniz’in yeniden

Dr. Ayşegül Sabuktay Aktaş

“Yeniden Akdeniz!” diyoruz.

* http://www.360derece.info/focamarsilya.htm erişim tarihi: 27/11/2015.
** Bakınız: http://mediterraneesansfrontieres.org/ erişim tarihi: 27/11/2015.
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HABERLER
İzmir Akdeniz Akademisi, Akdeniz’i birleştiren zeytin ağacının ve zeytinyağının bu bölgedeki
serüveninin ele alındığı, “Zeytinin Akdeniz’deki Yolculuğu” konferans dizisi sona erdi.

DOĞU AKDENİZ’DE ZEYTİNYAĞI SANAYİİ
İzmir Akdeniz Akademisi’nin gerçekleştirdiği, Zeytinin
Akdeniz’deki Yolculuğu konferans dizisinin dördüncüsü ve
sonuncusu, “Tanzimat Öncesi Osmanlı Dünyasındaki Zeytin
Ticareti ve Zeytin Tüketicileri”, “XIX. ve XX. Yüzyıllarda Doğu
Akdeniz’de Zeytin ve Zeytinyağı Girişimleri ve Sanayicileri”
konularıyla tamamlandı.
24 Ekim 2015 tarihinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü,
İzmir Akdeniz Akademisi Tarih Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Alp
Yücel Kaya açılış konuşmasında, daha önce yapılan,
“Klazomenia Zeytinyağı İşliğinin Ayağa Kaldırılma Öyküsü”,
“XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Ege’de Zeytin ve Zeytinyağı Ticareti”,
“Ege’de Zeytin Kooperatifçiliğinin Tarihi” ve “İzmir Zeytin
Sempozyumu” etkin- liklerinden kısaca söz etti.
Konferansın konuk konuşmacıları; Girit Akdeniz Araştırmaları
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Christos Hadziiossif ve İstanbul Bilgi
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’ydi.

İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ
KİTAPLIĞINA YENİ BİR KİTAP GELİYOR
Akademi, ‘Arkeoloji ve Tarih Söyleşileri’ kapsamanda yapılan
konferansları, kitap halinde yayımlamaya devam ediyor. Bu
çerçevede daha önce, Denizci ve Dünya Bilgini Piri Reis kitabı
yayımlanmıştı. Dizinin ikinci kitabı, Prof. Dr. Zeki Arıkan’ın, Şap
Ticaretinden Tuz Ticaretine Foça olacaktır. Arıkan, bu kitabında
ilk çağlarda geniş bir kolonizasyon hareketinin merkezi konumunda olan Foça’nın, son yapılan araştırmalara göre daha
büyük bir alanı kapsadığını ifade ederken, Ortaçağ döneminde
buradaki şap madenlerinin Cenevizlilere iltizama verilmesinin,
yörenin tarihine yepyeni ufuklar açtığını da ifade ediyor. Ayrıca,
Foça şaplarının bunu işleten Cenevizlilere çok büyük kazançlar
sağladığını da vurgulayan Zeki Arıkan’ın, Şap Ticaretinden Tuz
Ticaretine Foça kitabı, 2016 yılının ilk ayında İzmir Akdeniz
Akademisi tarafından yayımlanacaktır.

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi
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Ege Bölgesi, Ege Göçleri ve Foça’nın Kuruluşu

FOÇA TARİHİ
Ülkemizde yerel tarih çalışmaları Cumhuriyet döneminde büyük
bir hız kazanmıştır. Bölge, kent ve kasaba tarihlerinin ve hatta
köy tarihlerinin yazılmasında önemli adımlar atıldı.
Halkevleri’nin kurulması ve bunlara bağlı Halkevi dergilerinin
çıkması bu alanda ileriye atılmış büyük bir adımdır. Balıkesir’in
Kaynak, Manisa’nın Gediz, Afyonkarahisar’ın Taşpınar,
Isparta’nın Ün dergileri vb. yeri doldurulamayan süreli yayınlardır. Bu dergilerde yerel tarihlere önemli bir ağırlık verilmiş
tarih, coğrafya, kültür ve edebiyat konuları geniş ölçüde
işlenmiştir. Bugünkü üniversitelerimiz içinde, özellikle ilgili
bölümlerde yerel tarih konuları önemli bir yer tutar. Tarih
meraklıları içinde, yerel tarihe önem veren ve bu alanda eser
veren meraklılar da yok değildir. Yörelerini iyi bilen bu
meraklıların ürettikleri yayınlar büyük bir değer taşır. Kimi kent
ve kasabalarımız evrensel bir değer taşırlar. Ünleri çoktan
sınırlarımızı aşmıştır. Bunlar üzerine yazılanlar da merak ve ilgi
uyandırır. Foça üzerine yapılan araştırmaları da bu bağlamda
değerlendirmek gerekir.

Prof. Dr. Zeki Arıkan

ekonomik etkisini gösteriyordu. Persler bu savaştan sonra bütün
İon şehirlerini ele geçirdi. Bu istiladan ancak İonya isyanıyla
kurtuldular. Bugün Foça’ya yedi kilometre uzaklıkta bulunan
Pers Mezar Anıtı, Pers döneminin anısı olarak ayakta duruyor.
Helenistik ve Roma dönemleri bize Foça’nın uzun tarih
döneminden önemli kesitler sunuyor. Bizans döneminde,
Batılılar sürekli asker, tüccar ve şehirli olarak Anadolu’ya
giriyorlar. Ceneviz, gittikçe genişleyen ekonomisine gereksinim
duyduğu şapı buradan sağlamaya çalışıyor. Foça’yı dirlik olarak
alıyor, Cenevizli Zaccaria ailesine veriliyor. Şap Batı’daki kumaş
endüstrisinin önemli bir girdisidir. Dericilikte de kullanılıyor.
Zaccaria ailesi bu işten efsanevi kazançlar sağlıyor. Hatta
Foça’nın, yaklaşık yirmi kilometre kuzeyinde Yeni Foça kalesini
kurunca şap bakımından buranın çok daha zengin olduğu
anlaşıldı. Midilli ve Sakız’a da el koyuyorlar. Doğu Akdeniz bir
Ceneviz gölü haline geliyor.
Sakız’daki kaptanlar, ‘Maona’ denilen bir şirket kurup yönetimi
ele geçirdiler. Asıl sorun, Çakabey’den beri Akdeniz’e giren
Türklerin bunlarla nasıl başa çıkabildiğidir. Elbette bu tarihsel
yönden açıklanabilir. Ama yine de soru, sorulmaya değer. Çünkü
bu denizci uluslar askeri, ekonomik yönden ve silah gücü
bakımından çok güçlüydü. Türklerle iyi geçinmek ve vergi
vermek politikası işe yaradı. Ancak bu Fatih’in, Eski ve Yeni
Foça’yı daha sonra Midilli’yi ele geçirmesine engel olamadı.
Sakız ise Kanuni döneminde alındı. Artık Foça, 1455 tarihinden
beri Türkiye’nin bir ilçesidir. Kimi zaman iki idari birim olarak
kalmış, kimi zaman da tek bir yönetim altında birleştirilmiştir.

Prof. Dr. Zeki Arıkan

İzmir iline bağlı Foça ilçesi, deniz kıyısında doğal güzelliği,
tarihsel kimliği, henüz bozulmamış yapısıyla insanı kendisine
çeken güzel bir kasabadır. Bu küçük kasabanın tarihte oynadığı
rol büyüktür. Özgür düşünceyi temsil eden yapısı ve temel
bilimlere verdiği önem sayesinde, Çağdaş Batı uygarlığının
temellerinin atılmasındaki işlevi tartışılmaz. Denizcilikte, büyük
kolonizasyon hareketini başlatarak Doğu ve Batı Akdeniz’e
açılmışlar, büyük kentlerin bu arada Marsilya’nın kurucusu
olmuşlardır. Kybele kültü ve Athena tapınağıyla bölge tarihinde
çok önemli rol oynamıştır. Foça, Ortaçağ’da şap ticaretindeki
başarısını XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın ilk çeyreğinde tuz
ticaretinde yinelemiş ve yüzyıllarca İstanbul’u besleyen iç
limanlardan biri olmuştur.
Ahmet Vasfi Pekin, kuruluşundan 1923 yılına kadar gelen zaman
dilimi içinde Foça’nın hikâyesini anlatabilmek için bu kitabı*
Türkçe ve İngilizce olarak kaleme almıştır. Giriş, Ege Bölgesi,
Ege göçleri ve Foça’nın kuruluşuyla birlikte asıl konuya giriyor.
MÖ VII. yüzyıl Foçalıların denizde yayılma süreci başlar. Hatta bu
konuda Miletoslularla işbirliği yaparlar. Denizcilikteki
başarılarını pentekonter denilen hem savaş hem ticaret gemisi
olarak kullandıkları beş yüz kişilik kapasiteli teknelerine
borçludurlar.
Foça, MÖ 546’da Perslerin saldırısına uğradı. Bugün, Herdotos
Duvarı olarak adlandırılan yerde çetin çatışmaların olduğunu
anlıyoruz. O zaman surlar buradan geçtiğine göre kent
genişlemenin sınırına varmıştı. Bastığı sikkelerle geniş bir alanda
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Foça’da İlk, İkinci ve Üçüncü Dönem Kazılar

‘AKDENİZ KENT PORTRELERİ’
DİZİSİ HAZIRLANIYOR

Foça’da ilk kazıları, 1913 yılında Fransız arkeolog ve mühendis
Félix Sartiaux başlattı. 1914 yılında kazı izni yenilendi. Araya
savaş girdi. 1920 yılındaysa, kasaba Yunan işgali altındaydı.
Kazıların başladığı zaman, kasaba huzursuzluk içindeydi. Zaten
Foça olayları onu daha çok ilgilendiriyordu. Sartiaux, kazıların
sonuçlarını birkaç broşür halinde bastırdı ve bir de konferans
verdi. Eserlerinden biri, Halikarnas Balıkçısı tarafından Türkçeye
çevrilmiştir: Eski Foça Tarihi [İzmir, 1955.] Son yıllarda,
Sartiaux’nun Foça’da bulunduğu sırada çektiği resimler
yayınlandı.

İzmir Akdeniz Akademisi, kendi bünyesinde geliştirdiği bu
projeyle Akdeniz kentlerini, mimarı yapılarını, sosyal-ekonomik
hayat ve çağdaş sanat konularında karşılaştırmalı olarak 2016
yılında ele almayı planlıyor. Akademi, bu çalışma sonucunda
ortaya çıkacak olan farklılıkları ve benzerlikleri, İzmir’in diğer
Akdeniz kentleriyle olan etkileşimini daha da güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.

Foça’da ikinci dönem kazıları 1952 yılında Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal başkanlığında başladı. 1955 yılına kadar kesintisiz, 1974
yılına kadar da aralıklarla sürdü. Bu kazıların en verimli sonucu
Athena tapınağının yerinin belirlenmesi sonra da ortaya
çıkarılması için yapılan çalışmalardır. Tapınak kalıntıları dışında
protogeometrik seramiklere de ulaşıldı. Athena tapınağındaki
çalışmalara bugün Özyiğit devam etmekte ve bu alanda çok
mesafeler alınmış bulunmaktadır.

Akdeniz’in pek çok yönden öne çıkan iki kenti; İzmir ve İzmir’in ikiz
kardeşi olarak tanımlanan Selanik arasında gerçekleştirilecek
olan dizi de şu çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Karşılaştırmalı Tarih Araştırması
- Prof. Dr. Cana Bilsel ve Prof. Dr. Alexandra Yerolympos
tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla iki kentin
mekânsal tarihi ve kent morfolojisinin gelişiminin
karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılacaktır.

Üçüncü dönem kazı çalışmalarını Prof. Dr. Ömer Özyiğit, 1989
yılında başlatmıştır ve halen devam etmektedir. Özyiğit,
kazılarına başlarken her şeyden önce korumacı kimliği ile ön
plana çıkmış, bu ise kimi çevreleri rahatsız etmiş, kazısı iki kez
kapatılmıştır. Bu haksızlığa karşı yoğun bir hukuk savaşı vermek
zorunda kalmıştır. Onun Foça kazılarında elde ettiği sonuçlar
yüz ağartıcıdır. Herodotos duvarının, Foça antik tiyatrosunun
keşfi, Pers Mezar anıtının onarılması, Osmanlı Mezarlığı’nın
düzenlenmesi, Foça surlarının restorasyonu bunlardan yalnızca
birkaçıdır. Elbette binlerce seramik buluntusu da ortaya
çıkarılması işin başka yönüdür.

- Doç. Dr. Alp Yücel Kaya, tarafından iki kentin ekonomik
yapıları karşılaştırılacaktır.
- Dr. Marie Carmen Smyrnelis ve Dr. Dilek Akyalçın
Kaya tarafından iki kentin sosyal hayatları
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Kartpostal Sergisi

Ahmet Vasfi Pekin, antik kaynaklardan ve kazı sonuçlarından
yola çıkarak iyi bir çalışma yapmış, Foça’nın günümüze bıraktığı
miras iyi değerlendirilmiştir. Elbette eserin kimi kusurlarını dile
getirmekte bir sakınca görmüyoruz. Foça’nın doğusunda
bulunan ve bugün Pazar yerine kadar uzanan su kemerinden ilk
kez Cornell le Brun’ün söz ettiği su kemerinin Zaccaria’lar
tarafından yaptırıldığını söylemesi hiçbir kaynağa dayanmaz.
Sartiaux bunun bir Roma su kemeri olduğunu ileri sürer:
“aquaduc romain á l’est de la ville”. Ama bir başka yerde bunun
bir Ortaçağ yapımı olduğunu söyler. Sözün kısası bu, henüz
çözülmeyen bir sorundur.

Küratörlerin birlikte çalışarak oluşturacakları İzmir ve Selanik
kentlerinin kartpostallarından oluşan bir sergi hazırlanması
planlanmaktadır. Yapılacak olan sergi hem İzmir’de, hem de
Selanik’te sergilenecektir.

Bu eserde görmek istediğimiz bir iki esere değineceğim.
Bunlarsız işlenen konuların eksik olacağı inancını taşıyorum.
Prof. Şerafettin Turan’ın Türkiye- İtalya İlişkileri…[2000] ihmal
edilmemesi gereken bir araştırmadır. Ortaçağ’da İtalyanların
Doğu’ya yönelmesi, Bizans ve Türklerle ilişkiler, Foça’nın
durumu ve bütün ayrıntılar bu eserde ele alınmıştır. Paul
Lemerle’in Düsturname-i Enveri’yi esas alarak Doğu
Akdeniz’deki gelişmelere ve Türk-Latin ilişkilerine ışık tutan
L’émirat d’Aydın, Byzance et l’Occident Recheches sur la geste
d’Umur Pacha [1957] başlıklı eseri önemlidir. Akdeniz dünyası
açısından Braudel’in, Akdeniz [Méditerranée] başyapıtı unutulmamalıdır. XIX. yüzyılda yazılmış olmasına karşın hâlâ değerini
koruyan ve ilk cildi Türkçeye çevrilmiş bulunan Heyd’ın, Yakın
Doğu Ticaret Tarihi her zaman başvurulması gereken bir eserdir.
Kate Fleet’in tamamen Türk-Ceneviz ticari ilişkilerine
özgülediği, European and Islamic trade in the early Ottoman
State [1999] görülmesi gereken bir çalışmadır. Ortaçağ tüccarları için önemli bir rehber olan F. B. Pegolotti’nin, La pratica della
mercatura [ed. Evans, 1936] o dönem ticaretinin bütün
ayrıntılarını [ürünler, fiyatlar ve ölçüler] verir. Şaptan tıpkı Dukas
gibi, ‘yanan taş’ diye söz eder. Elbette bu ayrıntılar, Phokaia
Tarihi’ne gölge düşürmez. Şimdiye kadar yazılan ‘Foça Tarihi’
kitaplarının en iyisidir bu eser. Kâğıdın niteliği övülmeye değer,
baskı tekniğinin de kusursuz olduğunu belirtelim.

Bu çalışmalar ve etkinlikler sonucunda, iki önemli Akdeniz
kentinin portrelerini günümüz bakış açısıyla yeniden ortaya
koymayı amaçlıyoruz. Böylece İzmir’in, Akdeniz kentleriyle
bağının ve iletişiminin güçlenmesini hedefliyoruz. Ayrıca,
yapılacak tüm çalışmalar ve etkinlikler proje sonunda bir kitapta
toplanacaktır.

Çağdaş Sanat Etkinliği
Kültür Sanat Koordinasyon biriminin, çağdaş sanat dallarında
organize edeceği birtakım etkinliklerle iki kent arasındaki
etkileşim bu alana da yayılacaktır.

* Ahmet Vasfi Pekin, Foça Tarihi / The History of Phokaia, Ege Yayınları,
İstanbul, 169 s. 2015.
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İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ
ULUSLARARASI BÖRKLÜCE MUSTAFA SEMPOZYUMU’NA HAZIRLANIYOR

Sempozyum Konu Başlıkları

2016 yılı, Ortaçağ’ın en yaygın hak arama yönteminin sadece
Batı Avrupa’ya özgü olmadığını, Akdeniz’in doğusuna doğru da
yaygınlaştığını, normalleştiğini gösteren bir isyanın 600.
yıldönümü olacak. 1416 yılında, benzerlerine Avrupa’da da sıkça
rastlanan ortaklık ve ortak kullanım talepleriyle Karaburun köylüleri Börklüce Mustafa önderliğinde ayaklandı. Karaburun’daki
ayaklanmanın Ege’nin her iki yakasına uzanan etkileri oldu.
Genellikle, 1416 Ayaklanması başlamadan bastırılan Balkan
ayağının lideri ithamıyla asılan Şeyh Bedreddin’in adıyla anılır.
Oysa bu büyük başkaldırının tarihini belli kişilerin değil, isyana
hareket veren tüm aktörlerin ve onların harekete geçişinde etkin
olan tüm yerel dinamiklerle iktisadi ve toplumsal koşulların
tarihi olarak ele almak daha doğru olacaktır. Böylece Osmanlı
tarihinin, ‘Osmanlı’nın tarihinden’ ibaret olmadığını gösteren
Karaburun ayaklanmasını daha kapsamlı bir bağlama oturtmak
da kolaylaşacaktır.

Sempozyum, 1416 Ayaklanması’nı tarihsel, coğrafi ve tarih
yazımsal karşılaştırmalarla ve karşılaşmalarla ele almayı
hedefliyor. Amaç, ayaklanmanın yerel dinamiklerini sorgularken
evrensel özelliklerini de tartışmak ve aşağıdaki ana eksenlerde
yer yer keşisen, yer yer ayrışan yaklaşımlarla incelemek olacak.
- Tarih yazımında Börklüce Mustafa Ayaklanması
üzerine tartışmalar ve yeni yaklaşımlar.
- Ayaklanmalar tarihinde yeni yaklaşımlar, metodolojik
ve teorik açılımlar.
- XIV. yüzyıl sonu XV. yüzyıl başı Akdeniz ve Avrupa’da
toplumsal dinamikler: Feodal toplum; iktisadi ve
toplumsal krizler; ayaklanmalar; savaşlar; nüfus
hareketleri.

Börklüce Mustafa Yılı
2016 yılını ayaklanmanın 600. yıldönümü dolayısıyla ‘Börklüce
Mustafa Yılı’ ilan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyu
farklı etkinlikler düzenleyecek. Bunlardan biri de düzenlemesini
İzmir Akdeniz Akademisi’nin üstlendiği, ‘Uluslararası Börklüce
Mustafa Sempozyumu’ olacak. 2-5 Haziran 2016 tarihleri
arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak
Sempozyum için uluslararası düzeyde bildiri çağrısı yapıldı.

- XIV. yüzyıl sonu XV. yüzyıl başı Karaburun, İzmir,
Anadolu ve Balkanlar’da toplumsal dinamikler:
Osmanlı, Bizans, Moğol coğrafyalarında toplumsal
hareketlilik; iktisadi ve toplumsal krizler; ayaklanma
lar; savaşlar; nüfus hareketleri; döneme ait
terminoloji [keşiş, torlak, abdal, baldırı çıplak, vb.]
- Ayaklanmanın ve ortaklık taleplerinin arka planındaki
iktisadi ve toplumsal dinamikler:
Kölelik/serflik/köylülük; sipahiler/uç
beyleri/derebeyler/toprak sahipleri; arazi rejimi; has,
tımar ve vakıflarda dönüşüm; ortak mallara yönelik
taarruz ve tepkiler; kriz ve yoksulluk; dönemin antifeodal hareketleri; korsanlık; sosyal eşkıyalık.
- Tarihsel topografya: Ayaklanmanın gerçekleştiği
coğrafyaya dair tartışmalar ve topografya
çalışmaları.
- Tarihsel perspektifte; Börklüce Mustafa’dan
Celalilere, İlinden’den Gezi’ye Anadolu ve
Balkanlarda isyanlar ve ayaklanmalar.

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke [9 Eylül Üniversitesi]
Prof. Dr. Mustafa Daş [9 Eylül Üniversitesi]
Doç. Dr. Alp Yücel Kaya [Ege Üniversitesi]
Prof. Dr. Levent Kayapınar [Katip Çelebi Üniversitesi]
Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar [Ege Üniversitesi]
Yrd. Doç. Dr. Saygın Salgırlı [University of British Columbia]
Dr. Ayşegül Sabuktay Aktaş [İzmir Akdeniz Akademisi]
Ece Aytekin Büker [İzmir Akdeniz Akademisi]
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SÖYLEŞİ
“XVIII. YÜZYILDA İZMİR, ÇEŞİTLİ YERLERDEN GELEN
TİCARET İNSANLARI İÇİN BİR ÇEKİM MERKEZİYDİ.”
Yani bir yerde bahsettiğiniz ürünler içerisinde en enteresan olanı
üzümdür. Bir yandan anlaşılıyor ki Akdeniz’den, yaş üzüm XVIII.
yüzyılda gidiyormuş. İmaret hesaplarına baktığımız vakit genellikle hem siyah, hem de kırmızı olanların çok olduğunu
görüyoruz. Demek ki, kuru üzüm bolca kullanılan bir ürün ve bu
üstelik sadece Osmanlı bölgesinde değil. İtalyan bir yazar, Uva
Pasa [Kuru Üzüm] diye bir kitap yazmıştır. Venedik’le, İngiltere
arasında XVI. ve XVII. yüzyılda olan kuru üzüm savaşımlarını
anlatır. Prensip olarak bizim bu yöremizde üretilen üzüm,
İstanbul için ayrılmış bulunuyor. Ama istisnalar var. Hatta ‘for
the king’s table’ diye yani sınırlı ölçüde İngiliz tüccarı buralardan
kuru üzüm alabiliyor ve bu güya padişahın, İngiliz Kralı’na
yapılan bir hediyesidir. Onun için belirli bir şöhreti var ve
İngiltere’de o dönemde anlaşılan kuru üzüm kullanımı çok fazla.
Herhangi bir yemeğin yanına, mutlaka kuru üzüm konuyor yani
tatlandırıcı olsun diye. Onun için kuru üzüm önemli bir ticari
ürün.

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi kimdir?
1941 yılında Berlin/Almanya’da doğdu. Yüksek tahsilini Hamburg
Üniversitesi [1959-62, 1963-67], İstanbul Üniversitesi [1962-63],
Indiana University Bloomington/Indiana [1968-70] adlı üniversitelerde
tamamlamıştır. 1971-87 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
öğretim üyeliği yaptıktan sonra, 1988-2007 yıllarında, Münih’teki
Ludwig-Maximilians Universitaet’te profesör olarak çalışmıştır. 2007
yılından itibaren, İstanbul’daki Bilgi Üniversitesinde öğretim görevlisi
olarak görev yapmaktadır.
Suraiya Faroqhi’yle neden konuştuk?
İzmir Akdeniz Akademisi’nin 24 Ekim 2015 tarihinde düzenlemiş
olduğu, Zeytinin Akdeniz’deki Yolculuğu-IV konferansına, “Tanzimat
Öncesi Osmanlı Dünyasında Zeytin Ticareti ve Zeytin Tüketicileri”
konuşmasıyla konuk olarak katılan Faroqhi, -yukarıdaki özgeçmişte
görüldüğü gibi- yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda
tanınan ve çok önemli bir akademisyendir. Faroqhi’yle, Ege Bölgesi
özelinde tarım ürünlerinin, tarih içindeki serüveni üzerine biraz daha
yakından bakma fırsatı bulduk. Yeniden Akdeniz adına yaptığımız
söyleşimizde katkıları için, Sayın Doç. Dr. Alp Yücel Kaya’ya teşekkür ederiz.

Koranti üzümüyle arasındaki…
Onu bilmiyoruz. Kuş üzümü demezler hiçbir zaman. Siyah kuru
üzüm denir ama yani bu herhangi başka bir şey olabilir. Hatta
büyük olanlar var ya besili üzümü deniyor ama ‘besili üzümü’
diye bir terim görmedim şimdiye kadar. Bu yöre, İstanbul’a tabii ki
pamuk yetiştirmiştir. Ama kuru üzüm çok önemli bir yer
tutmaktadır. Herhalde o dönemde zeytinyağından çok daha önemlidir. ‘Nahr listeleri’ne baktığımızda, bazen on tane üzüm,
beş tane üzüm falan bulmamız mümkün. Oysa üç çeşit zeytin
olabilir, daha fazlası olamaz. Yani çok daha sınırlıdır. Onun için
pamuk ve özellikle üzümü ön plana koymakla herhalde yanlışlık
yapmayız.

Tarihçi olarak, belgelerden oluşan bir kurgunuz var. İzmir
Akdeniz Akademisi’nin konferansında yaptığınız konuşmada,
direkt üreticinin kendisine yönelik söyleminiz oldu. Soru-yanıt
bölümünde de bu devam etti.
Evet, çok iyi ve çok enteresan oldu. Hatta bir konuk, zeytin
hasatında ağaçların altına serilen hasırın, bizim anladığımız
türden bir hasır olduğunu teyit etti. Midilli Adası’nda hasat
zamanı, zeytin ağaçlarının altına bir tel örgü geriliyormuş ve bu
şekilde zeytinlerin yere düşmesini engellemiş oluyorlar. Ama diğer bir bakış açısı da haklı olabilir. Yani hasır, sepetten gelmiş
olabilir. Yadsımak mümkün değil, o da olabilir. Ama bana bir
arkadaşım, Midilli’yi anlattıktan sonra yine “zeytin hasat döneminde yere temas etmesin” dedi. Bu bana makul geliyor.
Çünkü şikâyetçi olanlar, zeytinin ezilmiş, zedelenmiş olmasına
vurgu yapıyorlar. Zeytinin ya çürümüş ya da olgunlaşan ve
olgunlaşmayanların hepsinin bir arada olması… Hem arkadaşım,
hem de bir Fransız tüccarı aynı şeyi söylüyor; bazı üreticiler eğer
zeytin çürümüşse daha çok yağ vereceğini düşünüyorlar ve bu
nedenle gayet kötü yarı çürük bir zeytin eziliyormuş. Sonunda,
yemeklik yağ olamayacak, bir yağ ortaya çıkıyormuş. Ama
ortaya çıkan yağ, sabunculuk için herhalde yine kullanılır. Ama
bütün bunlar bir yerde bu hasırın, zeytinleri pislikten korumak
için konduğunu teyit eder gibi…

“XVII. YÜZYILDA, İPEK TİCARETİ ÖNEM
KAZANMADAN ÖNCE MANİSA’DAN, İZMİR
OVASINDAN KAÇAK PAMUK GİDİYORDU.”
Ama pamuğun önem kazanması, ağırlıklı olarak XVIII. yüzyıl
ve sonrasında değil mi?
Aslında öyle değil. Çünkü XVI. yüzyılda ürün bazında, kaçakçılık
çok fazla yapılıyor. Önce bunun mantığını anlamak gerekiyor.
Osmanlı politikası, yani padişah ve devlet örgütleri için piyasa
fiyatının altında ürün almaktadır? Eh canım yani bunu ne kadar
yapabilirsiniz değil mi? Eninde sonunda üretici bir yerde,
tüccarda başka bir noktada hayatını kazanmak zorunda. Dolayısıyla piyasa fiyatının altında sürekli olarak mal temin
edemez. Daniel Goffman, bu durumu şöyle ifade ediyor: “XVII.
yüzyılda, ipek ticareti önem kazanmadan önce Manisa’dan, İzmir
ovasından kaçak pamuk gidiyordu. Fakat işin ilginç tarafı,
1600’lü yıllar dolaylarında bu yasakların giderek yumuşatıldığını
görüyoruz ve sonunda tamamen unutuluyor. XVII. yüzyılın
başında sık sık özel izinler veriliyor. Tabii özel izinler birbirini
kovaladıkça, eninde sonunda yasak önemini kaybetmeye
başlıyor. Ve o dönem, yakalanan tüccarlarla ilgili bilgiler var.”

İzmir ve çevresiyle oldukça ilgilisiniz. Buranın, Akdeniz
çerçevesindeki tarihi üzerine en çok üzüldüğünüz noktanın
maalesef, şeriye sicillerinin eksikliğinden dolayı olduğunu
biliyorum. Akdeniz’in en önemli ürünleri buğday, tahıl vs. vs.
ama onun dışında İzmir’de pamuk ve diğer ürünler de var.
Kuru üzüm.

Söylediğim gibi, biz Osmanlı tarihçileri eğilim olarak belge ne
derse onu benimsiyoruz. Ama başka bir yerden, başka bir bakış
açısından baktığımızda üretici elbette bir yerde daha

Akdeniz’deki, değişimler / dönüşümler ekseninde, kuru üzümün hikâyesi üzerine neler söylemek istesiniz?
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zaman, o bölgenin üreticisi parasını daha kolay alabileceğini
düşünüyormuş da ondan. Bunun için çeperlerden, merkeze
doğru bir baskı var. Yani, kaza iken vilayet olalım diye. Demek ki,
o dönemde de tarımsal üretici parasını çok beklemek zorunda
kalıyormuş. Kısacası, aylar boyunca parasını bekleyen, bilmem
hangi dairenin önünde sıra bekleyen adamların halini gazetelerin
sayfalarında okuyorduk. İzmir bir yerde büyük bir hinterlandın
merkezi ve üstelik Manisa’ya yakın. O dönem Manisa, önemli bir
üretim merkezi. Çünkü İzmir’de olmayan bir sürü ticari faaliyet
orada var.

yüksek fiyat veren tüccara gidecek. Üstelik gitmek zorunda da
kalıyor. O dönemde, özellikle pamuk için tersanelerde düşük
fiyat veriliyor. Hatta bazen üretici, vergi borcunu ödemek için
ürününü vermek zorunda kalıyor.

“İZMİR, BİR YERDE BÜYÜK BİR HİNTERLANDIN
MERKEZİ VE ÜSTELİK MANİSA’YA YAKIN. O
DÖNEM MANİSA, ÖNEMLİ BİR ÜRETİM MERKEZİ.”
Neden?

Neler var?

Bir de başka ödemeleri geciktiren bir başka üslup var. Efendim
oralarda mültezim olan bir adama denilir ki, “Siz bunu bizim için
ödeyin, sene sonunda ödemeniz gereken miktardan, ödememi
düşürebilirsiniz.’’ Şimdi siz, bu mültezimi düşünün yani adam
elbette anında ödeme yapmaz, yapamaz. Yani eğer dürüst
adamsa -ki öyle varsayalım- o zaman sene sonuna doğru kendisi
hesap verecek ve o zaman ödeme yapacak. Eğer dürüst değilse,
tabii başka yöntemler düşünülebilir. Demek ki üretici uzun süre
parasını beklemek zorunda kalıyor.

Özellikle, dericilik. İbrahim Gökçen ile Çağatay Uluçay diye iki
öğretmen vardı. Daha sonra Çağatay Uluçay yüksek öğretmen
okuluna atanmış İstanbul’a gelmiş ama maalesef kısa bir süre
sonra vefat etmiştir. Oysa bu adam fevkalade enteresan
bilgilere sahipti. Maalesef kendisi hocam olamadı. Oysa çok zeki,
atılgan ve yaratıcı bir insandı. İbrahim Gökçen ve Çağatay
Uluçay, Manisa sicillerini, bir köşede çürürken bulmuşlar. Galiba
orada bulunan bir caminin köşesinde bulunan, bir sandıktaymış.
Bunları değerlendirmeye başlamışlar. İşte o zaman, Manisa’nın
ne kadar önemli bir üretim merkezi olduğu ortaya çıktı. En
nihayetinde, o derilerin bir yere gitmesi lazım değil mi?

Söylediklerinizi biraz daha açar mısınız?
İyi hatırlıyorum, 1970’li yılların sonunda, 80’li yılların başında
birçok kasaba, vilayet merkezi olmak istiyordu. Bu durumun
kendisini biraz garipsedim. Neden, illaki şu kasaba veya bu
kasaba vilayet merkezi olmak ister ki? Meğerse kasaba, vilayet
merkezi olunca bir sürü bürokratik örgüt oraya geliyormuş ve o

Evet.
Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640
Tarihli Narh Defteri*’ne bakarsak, Manisa’da üretilen derilerinin
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Prof. Dr. Suraiya Faroqhi

İstanbul’da satıldığını görüyoruz. Eh yani bu ürünler uçarak
gelmediğine göre, herhalde İzmir üzerinden geldiğini düşünmek
mümkün.

Gediz havzasından, Manisa dolayısıyla bahsettik. Ama bir de
Menderes havzası özellikle Tire, sizin çalışmalarınızda da çok
gördüğümüz bir yer.

Genellikle dış ticaret hakkında çok az şey biliyoruz. Çünkü İngiliz,
Fransız, Hollandalı veya Venedikli tüccar daha çok kayıt
yapmıştır. Ama bana sorarsanız, iç ticaret gayet önemlidir. İç
ticaret, oldukça üretken olan bir alan. İzmir’e, XVII. yüzyılda
insanlar geliyor. Selanik’te o zaman yünlü endüstri gerilemekte
ve yine kazancını artık bulamayan ve hayatını devam ettirmekte
zorluk çeken Yahudi dokumacılar oradan kaçıyorlar. Elana
Frangakis Syrett, XVIII. Yüzyılda İzmir’de Ticaret kitabında bu
konuya çalışmıştır.** Demek ki, İzmir çeşitli yerlerden gelen
ticaret insanları için bir çekim merkeziydi. Bir de biliyor musunuz,
Kara Mustafa Paşa var. Bu kişi, genellikle para kazanmaya gayet
meraklı ve burada İzmir’de birkaç tane hanı var. Demek ki, XVII.
yüzyılın son çeyreğinde ticaretten pay almaya başlanmış. Bunu
unutmamak gerekir. Oradan kazanan sadece yabancı tüccar
değil, kazanan Osmanlı elitiydi de. Münir Aktepe -benim hocam
oldu- o bir ara İzmir üzerinde çalışmıştı.

Tire, ilginç bir yer. Aydınoğulları döneminde, önemli bir merkez.
Hatta İzmir’den de önemli. Nehirlerde yeteri kadar akıntı
olmadığı zaman, bölgede sıtma tehlikesi artmaktadır. Evliya
Çelebi, böyle yerler için, “Burada merkepler bile sıtmalı olur” der.
Prof. Dr. İlhan Tekeli, Tarih İçinde Muğla**** adında bir kitap
hazırladı. Kitapta, Sevin Osmay diye bir hanım, ‘1950-1987
Döneminde Muğla Kenti’ adında güzel bir makale yazmıştı. O
bölgedeki arazilerin, 1900’lü yılların başında, yaz aylarında
kullanılamayacak şekilde sıtmalı olduğunu anlıyoruz. O sıtma
problemi, bugün arada bir çıkar ama öyle çok ön planda değildir.
İstanbul’la ilgili, 1930’lu yıllarda yapılmış bir seyahat rehberini
okudum. İstinye’de o zaman sıtma varmış. Yani gidenlere,
“dikkatli olun öyle bir problem olabilir” deniyor. Bu problem,
Menderes havzasında daha da çok varmış. Onun için yazın orada
kimse kalmak/bulunmak istemiyor. Kışın da, konargöçerler gelir,
hayvanlarını otlatırlardı.

Hanlar üzerine değil mi?

Belki hatırlarsınız, 1970’li yılların milliyetçi yazarlarından birisi,
bir makale yazmıştı: “Karaosmanoğulları, Adalardan Rum
getirerek ne kadar kötü yaptı” diye. Getirmiş tabii çünkü orada
başka nüfus yokmuş. Adam güya pamuk tarlası yaptıracak,
Adalarda iş gücü bulunabilirdi. Braudel’in de söylediği gibi,
“Akdeniz Adalarında nüfus artardı ama yeteri kadar bir istihdam
sahası yoktu. İnsanlar başka yerlere gidiyor iş bulmak için.” Yani
Ege Adaları da o cinstendir ve Karaosmanoğlulları bunu gayet iyi
bildiği için yakın Adalardan insan getirmiş ve o zaman milliyetçilik de söz konusu olmadığına göre işin bu yanını hiç ama hiç
önemsememiş. Yani bence öyle... Öte yandan, o dönemde bu
kum toplama faslı herhalde zamanla daha kötüleşmiş.
Ortaçağ’da, Balat önemli bir limandı. Evliya Çelebi’nin zamanındaysa artık değildi. Ama Evliya Çelebi, küçük gemilerin
Nazilli’ye kadar çıktığını söylüyor. Nazilli’de büyük panayırlar,
çarşılar ve pazarlar oluyormuş. Nehir nakliyatı yapılıyormuş.

Evet.
İzmir Hanları*** diye çok güzel bir çalışması var.
Çok önemli evet… Bakıyoruz Osmanlı eliti orada gayet iyi bir
şekilde temsil edilmiştir. Burada, benim özellikle gözüme çarpan
kişi, Kara Mustafa Paşa oldu. Demek ki onlar da ticaretten payını
alıyor. Yani yatırım yapıyorlar, han yapıyorlar. Ondan sonra o
yapılar, ya vakıf olarak ya da mülk olarak ellerinde kalıyordu.
Zaten biz daha çok, mülk olarak ellerinde kalanı görüyoruz.
Çünkü Kara Mustafa Paşa öldürüldükten sonra mal varlığı
listelenmiş. Hatta bir arkadaşımız, Kara Mustafa Paşa terekesi
üzerinde bir çalışma yapmıştır. Sanırım birkaç ay içinde
Viyana’da çıkacak. O zaman, bu tür insanların da İzmir ticaretine
nasıl yatırım yaptıklarını daha ayrıntılı göreceğiz.
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Doç. Dr. Alp Yücel Kaya-Prof. Dr. Suraiya Faroqhi

Türkçeye çevireceksek, Kızılbaş ve Ağzıkara diyebiliriz. Orada, iki
köy söz konusudur. Sünniler, yakındaki Alevi köyüne ‘Kızılbaş’
diyormuş, Alevi köyünde yaşayanların cevabı da şöyle oluyor:
‘Ağzıkara’. Prof. Dr. Altan Gökalp, 1980 yılında yayımlanan bu
kitabı Fransa’da yaptığı doktora çalışmasıdır. Anlattığı konu, yeni
yerleşmiş olan konargöçerler. Eski konargöçerlerde anlaşılan
ağaççılık yapmak daha iyi bir şeymiş. Tarla tarımı, hiç makbul
değil. Eğer yerleşmek zorunda kalırlarsa, “Ağaç yetiştirelim
daha iyi” diyorlar. Prof. Dr. Altan Gökalp’in kitabı çok önemli,
öğretici.
Konargöçerlikten gelen hayvancılık, hayvancılıktan dolayı da
bir hayvan yağının kullanımı daha hâkim de olabilir zeytine
göre.
Konargöçerler, iş olarak veya iş sahası için tecrübesizlikten
dolayı piyasa zeytinciliği yaparlar. Bir de biliyorsunuz, nüfus
mübadelesi o konuda da etkili olmuştur. Eğer zeytincilikte
oldukça fazla Rum çalışmışsa ve onlar gitmişse ve onların
yerine gelenler bu konuya vakıf değilse, o zaman ne
bekleyebilirsiniz?
Klazomenai’da da o çıkıyor ortaya. Oradaki kazılara baktığınız
zaman bu insanlar nereye gittiler?
Benzeri bir şey, Bursa’da İpekçilik alanında olmuş. Çünkü ipek
üretiminde çalışan epey Rum varmış. Bunlar gidince ilk başta
Bursa’da ipekçilik çok zor durumda kalmış.
Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.

Söyleşi: Doç. Dr. Alp Yücel Kaya - Ertekin Akpınar

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi

* Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640
Tarihli Narh Defteri, Enderun Yayınları, İstanbul 1983, s. 436.
** Elana Frangakis Syrett, XVIII. Yüzyılda İzmir’de Ticaret [1700-1820],
Çev. Çiğdem Diken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını Kent
Kitaplığı Dizisi, 2006, s. 416.

Nazilli, hala gayet canlı bir ticaret sahasıdır. Daha sonra, orası
kum toplamış ve herhalde Sevin Osmay’ın çalışmasından
anladığımız kadarıyla Evliya Çelebi’nin gördüğü bu canlılık,
1900’lü yılların başında artık yokmuş.

*** Münir Aktepe-İzmir Yazıları Camiler, Hanlar, Medreseler, Sebiller,
Haz.: Fikret Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını Kent
Kitaplığı, Ekim 2003, s. 246.

Sonuçta hem üretilen ürünlerin bir dolaşımı, hem de
insanların dolaşımı söz konusu.

****Tarih İçinde Muğla, Hazırlayan: İlhan Tekeli, Muğla Belediyesi,
2006, s. 337.

Tabii. Rahmetli, Prof. Dr. Altan Gökalp çok hoş bir kitap yazmıştır.

Suraiya Faroqhi’nin, Türkçeye çevrilen kitaplarından bazıları şunlardır:
- Soframız Nur Hanemiz Mamur-Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak, [Editörler: Suraiya Faroqhi-Christoph K. Neumann, çev.
Zeynep Yelçe, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2006.]
- Osmanlı Dünyasında Üretmek Pazarlamak Yaşamak, [çev. Gül Çağalı Güven, Özgür Türesay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.]
- Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, [çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999.]
- Osmanlılarda Gündelik Yaşam: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, [çev. Elif Kılıç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997.]
- Hacılar ve Sultanlar [1517-1638), [çev. Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.]
- Osmanlıda Kentler ve Kentliler, [çev. Neyir Kalaycıoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.]
- Orta Halli Osmanlılar, [çev. Hamit Çalışkan, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009.]
- Osmanlı Zenaatkârları, [çev. Zülal Kılıç, Kitap Yayınevi, 2011.]
- Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, [çev. Ayşe Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2007.]
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HABERLER
TASARIM MÜZESİ ULUSLARARASI KONFERANSI YAPILDI
İzmir Akdeniz Akademisi tarafından, 17 Ekim 2015 tarihinde
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, moderatörlüğünü
Prof. Tevfik Balcıoğlu’nun yaptığı, ‘Tasarım Müzesi Uluslararası
Konferansı’ düzenlendi.
Açılış konuşmasını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Muzaffer Tunçağ’ın yaptığı konferansta sırasıyla, Dr. Ali
Nail Kubalı, Key Müzesi Kurucu Başkanı Murat Özkörkey birer
konuşma yaptılar.
Konferansa; Lizbon Üniversitesi’nden, misafir öğretim üyesi
Barbara Coutinho, Kingston Üniversitesi Tasarım Profesörü
Daniel Charny ve endüstriyel tasarımcı/müzebilimci Burçak
Madran katıldılar.
Barbara Coutinho; “Gelişen Bir Müzede Tasarım ve Moda:
İnsanlar, Mekânlar, Nesneler, Arasında Yeni Bir İlişkiye Doğru.
XXI. Yüzyılda Misyon, Stratejiler ve Zorluklar” konusunda bir
sunum yaptı. Daniel Charny’se; “İlgi ve Kesişme: XXI. Yüzyılda Bir
Tasarım Müzesi Olmanın Zorluğu. İsrail’deki Holon Tasarım
Müzesi ve İngiltere’deki Londra Tasarım Müzesi Üzerine
Çalışmadan Örnekler ve Öngürüler” konusundaki düşüncelerini
ifade etti. Tetrazon Tasarım’da müzeler, kültür kurumları için
süreli/sürekli sergilerin kavramsal kurguları ve tasarımlarının
yanı sıra müze projelerine de danışmanlık Burçak Madran’sa,
“Türkiye’de Bir Tasarım Belleğini -Ya Da Bellek Kaybını- Bir
Müzeye Dönüştürmenin Zorlukları’ üzerine bir sunum
gerçekleştirdi.

Barbara Coutinho-Tevfik Balcıoğlu-Burçak Madran-Daniel Charny
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TASARIM YAZ OKULU SONA ERDİ
İzmir Akdeniz Akademisi, Tasarım Yaz Okulu etkinliğini, 24
Ağustos-2 Eylül 2015 tarihleri arasında çalışma alanı olan
Kadifekale ve çevresinde gerçekleştirdi.
Akademi, Kadifekale’de ağırlıklı olarak ‘Mardinli-İzmirliler’in
kullandıkları tandır ocaklarının ve çevresinin araştırılması, kullanıcı katılımıyla yeniden tasarlanmasını hedefledi. ‘Yaz Okulu’,
öğrencilerin gruplar halinde bölgedeki tandır ocağı kullanıcısı/sahibi ailelerle etkileşim içinde, ocakların özelliklerini,
fiziksel mekân ihtiyaçlarını, ardında yatan sosyo-kültürel
girdileri ve planlamaya esas olacak tasarım ölçütlerini belirlemesi ve tasarım önerilerinin geliştirmesini hedeflemişti.
Bu çerçevede; mimarlık, endüstriyel tasarım ve sosyoloji
öğrencileri başta olmak üzere tasarım kültürüne ilgi duyan,
lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı üniversite öğrencilerinin
gerçekleştirdiği çalışma atölyesinin eğitim kadrosunda şu
eğitmenler yer almıştı: Nuri Aydın, Dr. Can Gündüz, Murat Arıkut,
Doç. Dr. Neslihan Demirtaş Milz, Doç. Dr. Zehra Akdemir, Yrd.
Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu.

Tasarım Yaz Okulunda Temel Adımlar Nelerdi?
*
*
*
*
*

Katılımcılara alanı ve konuyu tanıtıcı sunumlar düzenlenmesi,
Çalışma gruplarının oluşturulması,
Alan gezileri ve günlük tartışma forumları gerçekleştirilmesi,
Belgesel fotoğraflama
Sergi hazırlanması

TASARIM YAZ OKULU SERGİSİ AÇILDI
tirdikleri yaz okulunun konusu olan Kadifekale’deki tandırlarla
ilgili çalışmaların sürdüğünü; bu konuda bir tandır platformu
oluşturduklarını” belirtti.
Daha sonra söz alan Tasarım Yaz Okulu Koordinatörü Mimar
Nuri Aydın; “Yaz Okulu’nun sosyoloji, endüstriyel tasarım, peyzaj
tasarımı, mutfak sanatları, mimarlık, iç mimarlık öğrencilerinin
birlikte çalıştığı bir ortam oluşturduğunu bu yönüyle de özgün
bir bileşim ortaya çıkardığını” dile getirdi.
Kadifekale’de ağırlıklı olarak ‘Mardinli-İzmirliler’in kullandıkları
etnik fırınların [tandır ocaklarının] ve çevresinin araştırılması,
kullanıcı katılımıyla yeniden tasarlanmasını hedefleyen yaz
okulunda üretilen projeler; ocakların özelliklerine, tandır yapım
sürecine, tandırların çevresiyle ilişkisine, fiziksel mekân
ihtiyaçlarına, ardında yatan sosyo-kültürel girdilerine ve
planlamaya esas olacak tasarım ölçütlerine odaklanıyor.

Dr. Ayşegül Sabuktay Aktaş-Mimar Nuri Aydın-Dr. Çağlayan Deniz Kaplan

Kadifekale’de, 24 Ağustos-2 Eylül 2015 tarihleri arasında İzmir
Tarih Tasarım Atölyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Kadifekale/Tandır Tasarım Yaz Okulu'nun
sergisi, 15-25.12.2015 tarihleri arasında İzmir Tarih Tasarım
Atölyesi'nde açıldı.
Serginin açılışında konuşan Dr. Ayşegül Sabuktay Aktaş;
“Tasarım Yaz Okulunun çalışma konusunu İzmir Tarih proje alanı
içinde seçmek için özen gösterdik. Konuyu belirleyip, öğrencilere
çağrı yaptığımızda, çok kısa zamanda beklediğimizin üstünde bir
taleple karşılaştık. Yaz Okulunda ortaya çıkan bilgi birikimi
sergide görülebilir” dedi.
Açılışta söz alan Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürü Dr.
Hilmi Gökhan Kutlu; Akdeniz Akademisi’yle iletişim içinde geliş-
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SÖYLEŞİ
“MÜZELERİN VE KOLEKSİYONLARIN
KONULARI BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLIDIR.
FARKLI UZMANLIKLAR GEREKLİDİR.”
aynı zamanda birleştirilmesi gereken yapılardır. Bir müzenin,
bilimsel içerikleri de vardır. Koleksiyonların toplanması,
geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kullanılması gibi… Müzeler,
toplumun eğitimi içinde çalışan çağdaş kurumlardır. Müzelerin
işletilmesi de gerekiyor aynı zamanda bu işletme konusu da
önemlidir. Müze üzerinde toplam bakış açısına, teorilerine hâkim
olan kişiye Türkçe literatüründe, ‘Müzebilimci’ diyoruz. Bir
müzenin bütün olarak örgütlenmesi, işletilmesi ‘Müzebilim’in
uzmanlık alanı diyebiliriz.

Burçak Madran kimdir?
[Müzeolog/Müzebilimci-Endüstriyel Tasarımcı]
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü mezunudur. Fransa’da
Provence Üniversitesi’nde, Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisansı, Akdeniz
Kültür Varlıkları yüksek lisans programını tamamladı. Tetrazon
Tasarım’da; müzeler, kültür kurumları için süreli/sürekli sergilerin
kavramsal kurguları ve tasarımlarının yanı sıra müze projelerine de
danışmanlık yapıyor. Çeşitli üniversitelerde sanat, müzecilik ve tasarım
alanlarında dersler veriyor. Tasarım, müze ve kültür konularında
yazılar yazıyor. ICOM [Uluslararası Müzeler Konseyi], AICA
[Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği], ETMK [Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu], MMK [Müzecilik Meslek Kuruluşu] üyesidir.

Tetrazon’un projelerini incelediğimde, “Akaretler Mustafa
Kemal Müzesi, Burgazada’da Sait Faik Abasıyanık Müzesi,
Türkiye İş Bankası Müzesi, Diyarbakır’da Cahit Sıtkı Tarancı
Evi ve Kültür Müzesi’nin yanında Cumhuriyet’e Doğru:
Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu [1919-1923] Sergisi, İsmet
İnönü Defterler Sergisi, Nil’den İskenderiye’ye Suyun Öyküsü
Sergisi, Anadolu Evleri Sergisi, Adalar, Yazarlar, Şairler…
Mitostan Edebiyata… Sergisi” gibi daha birçok oluşumda
imzanız var. Bu içerikleri oluştururken kıstaslarınız neler?
Örneğin bir edebiyat sergisi yapmaya karar verdiğinizde,
edebiyat tarihçisi/tarihçileriyle mi çalışıyorsunuz?

Burçak Madran’la, Yeniden Akdeniz için Neden Konuştuk?
Tetrazon [www.tetrazon.net], müzeoloji, sergi tasarımı, görsel tasarım
üzerine on beş yıllık deneyimini tek çatı altında toplayarak, toplumsal
iletişim ve bilgi paylaşımı yöntemlerinin en etkin araçlarından biri olan
müze ve çeşitli tematik sergiler üzerine çalışan bir kurum. Kendi
alanlarında uzmanlaşmış, Türkiye’deki ilk yapı ve Burçak Madran, bu
yapının kurucusudur. Tetrazon; 1999 yılında Mimar Vedat Tek
Sergisi’yle başladığı yolculuğunda sayısız sergi ve müzelere imza
atmıştır. İzmir Akdeniz Akademisi’nin, 17 Ekim 2015 tarihinde Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlemiş olduğu ‘Tasarım Müzesi
Uluslararası Konferans Programı’ kapsamında, “Türkiye’de Bir Tasarım
Belleğini Ya Da Bellek Kaybını Bir Müzeye Dönüştürmenin Zorlukları”
başlığında bir konuşma için İzmir’e gelmişti. Bu vesileyle kendisini hem
yakından tanımak hem de kültürel bir bellek oluşturma konusunda
sergi ve müzecilik konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaları
kendisinden dinlemek istedik. Yeniden Akdemiz için verdiği bu röportaj,
göstermiş olduğu içtenlik, incelik ve zarafet için kendisine teşekkür
ederiz.

Evet. Her müzenin ve her serginin temasına göre konunun
uzmanıyla çalışıyoruz. Bir müze kurmaya birkaç etapta
başlıyoruz. Bunlardan biri, ‘Müzeolojik’ çalışma yani müzenin
nasıl bir yapı olacağının planlanmasıdır. Bunun içinde; personel,
koleksiyon, etkinlik, eğitim, sergileme politikalarının olması
gereklidir. Müzenin içinde bu farklı birimlerin nasıl yer alacağını
ve bu konumlanmaya göre, hedef kitlesine göre planlaması
yapılmalıdır. Daha sonra küratöryel çalışmalar geliyor. Söylediğiniz gibi, yapacağımız çalışma edebiyatla ilişkiliyse, mutlaka
edebiyat tarihi uzmanıyla çalışıyoruz. Az önce saydığınız çalışmaların tamamını uzman kişilerle, zamana yayılan bir süre
içinde gerçekleştirdik. Dolayısıyla müzenin kuruluşu esnasında
mutlaka bir küratör veya küratöryel ekiple çalışıyoruz.

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Küratör veya Küratöryel ekiple çalışmalarınızdan biraz
bahsedebilir miyiz?

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü mezunuyum.
Fransa’da, Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında lisans, Akdeniz
Kültür Varlıkları alanındaysa yüksek lisans programını
tamamladım. Lübnan ve Mısır’da arkeolojik kazı çalışmalarında
bulundum. Sonrasında, Türkiye’ye döndüm ve müze alanında
yoğunlaşmaya başladım. Tarih Vakfı, Yapı-Endüstri Merkezi
[YEM], Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde çalışmalar yaptım. 1990’lı
yılların sonunda tasarımcılıktan vazgeçemeyeceğimi anladıktan
sonra tasarım konusunu, müzelerle birleştirmeye karar verdim.
1998 yılından beri, müze ve sergi tasarımı konusunda
uzmanlaştım. Yine o yıllardan beri, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde, ‘Müzecilik Yüksek Lisans’
programında ders vermeye başladım. 2004 yılında, ‘Tetrazon’
[www.tetrazon.net] adında bir şirket kurdum.

Müzenin koleksiyonunu beraber değerlendiriyoruz. O koleksiyonun, en anlamlı ve bütünsel anlamda hikâyesinin nasıl
anlatılacağını belirliyoruz. Günümüzde müzelerin koşulları artık
eserleri sergilemenin önüne geçti. Onun için eserlerin arka
planlarını ve içinde bulundukları bağlamlarını yansıtabilecek
küçük hikâyeler kuruyoruz/kurguluyoruz. Bunları tematik olarak
bölümlendiriyoruz, kronolojik olarak tarih dökümlerini hazırlıyoruz. İşte bu konuları az önce söylediğim gibi konunun
uzmanlarıyla birlikte yapıyoruz. Sergiler içinde aynı şey söz
konusu. Geçtiğimiz ay, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde [ANAMED], Türkiye’de Hitit
uygarlığı konusunda yüzyılın başında önemli çalışmalar yapmış
John Garstang’le [1876-1956] ilgili bir sergi açtık. Kendisi aynı
zamanda Ankara’da bulunan İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nünde
kurucusudur. Serginin küratörü, John Garstang Arşivi’nin
başında olan Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı
Alan M. Greaves’ti. Kendisiyle iki yıl boyunca sergi için
hazırlandık. Bu çalışmalarda; içinde ne olması gerektiği, neyi

‘Müzeolog/Müzebilimci’ olarak tanınıyorsunuz. Bu kavramları
biraz açıklar mısınız?
Müzecilik, Türkiye’de yüksek lisans düzeyinde var. Müzeler aslında birçok farklı deneyim alanına sahip ama o deneyim alanları
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Burçak Madran

anlatmamız gerektiği ve neleri nasıl göstermemiz gerektiğiyle
ilgili birlikte çalıştık. Daha sonra onların en iyi şekilde izlenebilmesi, en iyi şekilde algılanabilmesi, en doğru şekilde hitap
edilecek kurguyu sağlamayı yani ne neyin yanında, neyi nasıl
göreceğiz, nasıl teknik bir şekilde sergileyeceğiz, nasıl gezeceğiz
vs. vs. bütün bunları küratörlerle beraber çalışıyoruz. Bir sonraki
etabımız, müzelerdeki sergi alanının tasarımı ve diğer hizmet
birimlerinin tasarımı yapmak. Çünkü farklı yaş gruplarının eğitim
atölyelerini, aynı zamanda konunun, arşiv uzmanlarının ve
kütüphanecilerinin farklı biçimlerde kurgulanması gerekiyor.

arkeolog olunca, ‘Müzebilimci’ olunmuyor. Müze küratörü
olunabiliyor. Farklı ve farklılık yaratacak uzmanlık alanlarına
doğru gidilebilmelidir.
Mesela?
Bir ‘bilim müzesinin’ içinde, sanat tarihçisi ve arkeoloğun hiçbir
işi olamaz. Koleksiyonu değerlendiremediği gibi işletmesi ve
görünürlüğü sağlayamaz. Sanat tarihçisi ve arkeolog,
‘Müzebilimci’ olamaz. Türkiye’de hala böylesine yanlış bir algı
var. Ama değişen koşullarda ‘Müzebilim’, bir arada yapılan ekip
çalışmasıdır. Bunun yöntemleri ve teorilerini sürekli geliştirmek
gerekir.

Bu kurguyu yapmaktaki amacınız nedir?
Kurgunun topluma nasıl ulaşacağı ve hizmet edeceğinin de bu
noktada belirlenmesi, planlanması gerekiyor. Müze iletişimi için
kurumsal kimlik çalışmalarının da yapılması gerekiyor. Sıfırdan
bir müze kurduğumuz zaman izlediğimiz yol bu şekildedir. Müze
açıldığında ilk olarak, o müzenin iki yıllık programını belirliyoruz.
Hangi sergiler yapılacak? Hangi etkinlikler yapılacak? Bu sergi
ve etkinlikler, kimlere hitap edecek? İletişim yöntemleri neler
olacak? Müzede kimler çalışacak? Çalışacak kişilerin, görev
tanımları ne olacak? Gördüğünüz gibi, yaptığımız iş sadece
müze ve serginin tasarımında ibaret değil. Bunun bütün çevresel
iletişiminin de kullanımını hazırlıyoruz.

“MÜZE YAPILANMASI KONUSUNDA
KENDİMİZE ÖZGÜN YOLLAR VE YÖNTEMLER
GELİŞTİRMELİYİZ.”
Dünya ölçeğinden baktığımızda, ‘Müzebilimi’ konusunda
Türkiye, size göre nerede/nerelerde duruyor?
Kuşkusuz geride duruyor. Ülkemizde büyük kültür hazinelerin
olması, onların doğru kullanıldığı anlamına gelmiyor. 2000
yılından sonra müzecilik, hızla gelişmeye başladı. Kişisel
kanaatim ülkemizdeki müzeciliğin, hala batının örneklenmesi ve
izlenmesiyle müzeciliğimizi şekillendiriyoruz ki, bunu çok doğru
bulmuyorum. Yaşadığımız coğrafyamızın kendine özgü ihtiyaçları ve talepleri var. Akademik kariyerime devam etmemin
nedenlerinden biri de bu ihtiyaç ve taleplerin neler olduğunu,
değişen koşullarda uzak kalmamak. Bir bakıma teorik anlamda
da, o alanın bilgisini güncellemek gerekiyor. Batıda yapılanları
burada her koşulda yüzde yüz yapabiliyoruz. Ama müze
yapılanması konusunda kendimize özgün yollar ve yöntemler
geliştirmeliyiz.

Yaptığınız işin çok fazla ve farklı bileşenleri olduğunu
anlıyoruz.
Çok. Bir de bu konularla ilgili, ‘Müzebilimi’ okuyarak uzmanlaşmaya ihtimal yok. ‘Müzebilim’ eğitimi sırasında bütün
bunların varlığına dair nasıl olması gerektiğinin teorik bilgisini
veriyoruz. Müzelerin ve koleksiyonların konuları birbirinden çok
farklıdır. Onun için farklı uzmanlıklar gereklidir. Bu alanda,
yüksek lisans seviyesinde derslerin verilmesini çok önemsiyor
ve anlamlı buluyorum. Mimarsanız ve bu alanda yüksek lisans
yapıyorsanız müzelerin yapısı/yapıları üzerine yoğunlaşmak
önemlidir. Eğer bir işletmeciyseniz, müzecilik alanında yüksek
lisans yapıyorsanız, o müzenin/müzelerin nasıl işletileceği, nasıl
kendi döngüsünü sağlayacağı üzerine uzmanlaşabilirsiniz.
Küratörler de, koleksiyonlar konusunda uzman olmalıdırlar.
Bütün bu konular, bugün ülkemizde tam anlamıyla yerlerine
oturmuş değil. Müze/Müzeler çeşitlendikçe açıklar/eksiklikler
ortaya çıkıyor. Müzeler, devlet tekelindeyken, arkeolog ve sanat
tarihçileri vardı. Ama bugün için müzelerde, arkeolog ve sanat
tarihçilerin yapabilecekleri hiçbir şey yok. Sanat tarihçi ve

Peki, tasarım için?
Aynı şey tasarım içinde geçerlidir. Hem endüstriyel tasarımcı,
hem de ‘Müzebilimci’ olduğum için bu iki alanı birbirinden
ayıramıyorum. Tasarımın, pratik ve teorik dengelerini bir arada
tutarken müze yapmak çok işime yarıyor. Dolayısıyla bütünü
görüp o şekilde kurgulamam gerekiyor. Sıfırdan, bir müzeyi
yapınca çok heyecanlanıyorum. Diğer yandan da birbirlerinin
çelişkisi ortaya çıkıyor.
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Ne gibi çelişkiler bunlar?

Osmanlı döneminde hiç mi koleksiyon yoktu?

Mimarlarla tasarımcılar, müze uzmanlarıyla koleksiyoncular,
sergilerini yapacak olanlarla tasarımcılar arasında vs. vs.
Aralarında bir türlü anlaşamazlar. Ben tam o noktada, tercüman
oluyorum. Tasarımcılar, tasarımı öne çıkaracak işlere imza
atmak isterler. Koleksiyoncularda, koleksiyonu gösterecek ve
onun anlamını öne çıkaracak taleplerde bulunurlar. Bütün
bunlar her zaman çakışır. Bu noktalarda, hepsi benim içinde
ilginç bir deneyim oluşturuyor.

Tabii ki vardı. Osmanlı döneminde benim tespit ettiğim
koleksiyonlar; kitap, silah ve maddi olarak kıymetli malzemeler.
Ama bütün bunları, koleksiyon anlamında bir araya getirecek
durum yoktu. Sadece biriktirme vardı.

“KURDUĞUM HER MÜZE,
RÜŞTÜNÜ İSPATLAYANA KADAR
O MÜZEDEN BEN SORUMLUYUM.”

Prof. Dr. İlhan Tekeli’yle yaptığımız söyleşimizde, “Türkiye’de
her şey hızlı değil, çok hızlı değişiyor” demişti. Bu noktada
şunu sormak istiyorum. Türkiye gibi bir ülkede, geçmişin
izlerini sürmek zor olmuyor mu? Bu anlamda, yaptığınız gerek
sergi, gerekse kurduğunuz müzelerde ne gibi sıkıntılarla
karşılaşıyorsunuz?

Biraz da kurucusu olduğunuz, ‘Tetrazon’dan bahsedelim
istiyorum. Tetrazon; ‘Planlama ve Danışmanlık’, ‘Sergi
Tasarımı’, ‘Prodüksiyon’, ‘Uygulama’ ve ‘Grafik Tasarım’
alanlarında çalışmalar yapıyor. ‘Tetrazon’, hangi ihtiyaç ya da
ihtiyaçlardan ortaya çıktı?

Türkiye’de farklı alanlarda müze oluşturmaya çalışırken en
temel sorun şu; maddi belleğimizin olmaması. Koleksiyonculuk
geleneğimiz yok. Batıda müze kavramını ortaya çıkaran ve
geliştiren anlayışın, Rönesans döneminden itibaren kendi
döneminden önce -ki bu Ortaçağ’a kadar giden bir zaman
diliminden bahsediyorum- gerek kurumsal yapıların gerekse
kişilerin koleksiyon yapmaya başladığını görüyoruz. Burada
kurumların ve kişilerin elinde tuttukları koleksiyonların belirli bir
doygunluk noktasına geldiklerinde, bunu paylaşma ve gösterme
ihtiyaçlarından müzeler ortaya çıkıyor. Türkiye’de, müzecilik
tarihine baktığımızda yaygın inanışa rağmen, ilk müze Osman
Hamdi Bey tarafından kat’a kurulmamıştır. Osmanlının
modernleşme sürecinde, batılı kurumları Osmanlı topraklarına
getirme eğilimi esnasında, “bir müze kuralım” dedikten sonra
müze malzemesi/malzemeleri toplanmaya başlamıştır. Batıdaki
işleyişin, tam tersi işlemeye başlamıştır. Peki, o dönemde
koleksiyon var mı? Hayır, yok. Bunun toplumsal nedenleri var. Bu
konunun üzerine çok düşündüm: “Osmanlı neden koleksiyon
yapmamış?” Batıya baktığımız zaman, prenslerin, burjuvaların,
kiliselerin koleksiyonları var da, Osmanlının koleksiyonu niye
yok?

Tetrazon, müze tasarımı yapmayı istememden dolayı ortaya
çıktı. Sonrasında bütün bu ihtiyaçları birbiriyle ilişkilendirmek
ihtiyacımız doğdu. İyi bir kadromuz var. Projelerin kapsamına
göre, Tetrazon’a eklenen ve projenin farklı alanlarında bize
eklemlenen gruplar var. Böylelikle birlikte çalışma yöntemi ve
pratiğini geliştiriyoruz. Koleksiyonlar konusunda da çalışıyoruz.
Mutlaka o alanda, uzman danışmanlara ihtiyacımız var. O uzman
kişilerle de çalışıyoruz. Tetrazon çatısı altında, müze veya
müzelerin etkinliğinin bir arada çözülüyor olması uyumlu
çalışmanın özel bir halidir. Görsel ve iletişimsel karakter işte bu
uyumdan ortaya çıkıyor. Keza, sergi panolarının, sergi aktarımının basılı ve dijital bölümleri arasında bir uyum işte o zaman
ortaya çıkıyor. Koleksiyonun değerlendirilmesi, korunması
durumunda da bir denge oluşmuş oluyor.
Koleksiyonların, envanterini de yapıyoruz, depolarında nasıl
saklanacaklarını planlıyoruz. İşte bu durum, müzenin işleyişinde

Niye yok?
Çünkü her şey Sultan’ın… Dünya malı biriktirmek erdemli bir şey
değildir. Vakıflar da bundan ortaya çıkmıştır zaten.
Vakıfların ortaya çıkışını biraz daha açmanızı istiyorum.
Hak etmediği parayı kazananlar, o paranın yükünden kurtulmak
ve kazançlarını topluma kazandırmak için vakıflar kurmuşlardır.
O maddiyatı ellerinde tutmamak ve aidiyet duygusunu kurmak
için parayı ellerinden çıkarmak zorundaydılar.
Genel anlamda kültür ve sanat eserlerini biriktirme gibi bir
kültürümüz yok.
Cumhuriyet döneminde, özellikle sanat alanında ürün vermeye
zorlanmıştır. Şu anda en büyük sanat koleksiyonları kimlerin
elinde?
Burjuvaların mı?
Hayır, hayır. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası
sonrasında Koç ve Sabancı’nın ellerinde. Neden? Çünkü,
Türkiye’de sanat koleksiyonculuğu devlet eliyle yapılmıştır. O
sergileri yapan kurumlar, sanatçının eserini satın alıyorlar. Bu
aynı zamanda sanatçının kendisini desteklemek içinde yapılıyor.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren en ciddi sanat
koleksiyonları bankaların elindedir. O dönemden sonra yavaş
yavaş yükselmeye başlayan sanayiciler bu alana yatırım
yapmaya başlıyorlar.
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Neden?

bir homojenlikte getiriyor. Tetrazon ekibi olarak, özellikle yeni
kurulan müzelerin işlerliğini kazanana kadar danışmanlık
hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla, büyük sorumluluğun altına
giriyoruz. Kurduğum her müze, rüştünü ispatlaya kadar o
müzeden ben sorumluyum.

O müze, gündelik ve özel hayatıma o kadar sinmiş oluyor ki… “Bir
sorun çıkmazsa üç-beş ay lütfen beni aramayın” diyorum.
Bittikten sonra o müzeyi, bir daha gidip göremiyorum.
Sonrasında da merak edip, “Gidip, bir göreyim” diyorum. Bir
müze projesini aklımdan çıkarmadan diğer bir müze projesine
konsantre olamıyorum. Bütün müze açılışları, benim için büyük
bir coşkudur. İnsanların memnuniyetini görmek, benim için
büyük bir mutluk kaynağı. Tetrazon ekibi olarak inanılmaz
seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Çünkü artık onunla o kadar iç
içe yaşıyor oluyoruz ki sanki bizim için dünya, o müzenin
etrafında dönüyor. Sonrasında uzaklaşıyorum, kaçıyorum.

Sonrasında, geri mi çekiliyorsunuz?
Kurduğum, hiçbir müzeden tam anlamıyla geri çekilmiyorum.
“Bırakmam, bırakamam” diye bir anlayışım yok. Olamaz da.
Kurduğum bir müzeden daha büyük bir gurur yok. Müzeyle
bütünüyle iletişimimiz devam ediyor. Kurduğum müzeler,
zamanın içinde geri dönüp fikir danışıyorlar. Bunun sonu yok,
olamaz da. Her zaman onların yanında olmak benim için büyük
bir mutluluk.

Ömer Kavur, “Film çektiğim mekânlara bir daha hiç
gidemedim. Bunun benim açımdan anlaşılır bir nedeni yok”
demişti. “Neden” diye sorduğumda, “Her film, bitmiş bir aşk
gibidir” demişti.

Müze, yaşayan bir yapı zaten…
Tabii, tabii… 2007 yılında açmış olduğumuz, Türkiye İş Bankası
Müzesi’nin bir buçuk yıldır tasarımını ve içeriğini değiştirmeden
renevasyonuyla uğraşıyorduk ve daha yeni bitirdik. Müze
açıldıktan sekiz sene sonra bana, “Danışmanlık yapar mısınız?”
diye sordular. Birlikte, o çalışmayı sürdürdük.

Sonsuza kadar kaçmıyorum. O müzeyle olan iletişim,
birlikteliğim devam ediyor. Anadolu’nun birçok yerinde sadece
müze yapmadım oralarda inanılmaz dostluklarda kurdum. Hala
ailecek görüştüğümüz insanlar da var. Geçtiğimiz günlerde
Kayseri’de, Selçuklu Müzesi, ‘Tarihi Kentler Birliği Özel Ödülü’nü
aldı. Hepimiz çocuklar gibi sevindik.

Neler yaptınız peki?

Söyleşi için çok teşekkür ederiz.

“Müzeyi nasıl güncelleyebiliriz?” konusunda onlara yardımcı
olmaya çalıştım. Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ni, 2012 yılında
açmıştık. Orada da yenilenmesi gereken yeni bilgiler ve
koleksiyon malzemeleri ortaya çıktı. Şimdi, o güncellenmeleri
yapıyoruz.

Ben, teşekkür ederim.
Söyleşi: Ertekin Akpınar

Bir müzeye, sıfırdan başlayıp sonrasında bitirdiğinizde ne
hissediyorsunuz?

Burçak Madran’ın Gerçekleştirdiği Projeler
Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Burgazada [2013],
Sagalassos Sergisi, ANAMED [2013],
Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Kültür Müzesi, Diyarbakır [2013],
Türkiye Turizminde 150 Yıl Sergisi [2012],
Bir Başkentin Su Yolları Sergisi [2012],
Ziya Gökalp Müzesi [2012],
Geçmişten Günümüze Beyoğlu’nda Tasarım Sergisi [2012],
Red Bull Yaratıcı Kutular Sergisi [2011],
Nil’den İskenderiye’ye Suyun Öyküsü Sergisi-2 [2011],
idw 2011 Red Bull Yaratıcı Kutular Standı [2011],
Adalar, Yazarlar, Şairler… Mitostan edebiyata… Sergisi [2011],
Sahip Ata Vakıf Müzesi [2010],
Akaretler Mustafa Kemal Müzesi [2010],
Nemrut Dağı, Adıyaman ve Malatya Ziyaretçi Merkezleri Sürekli
Sergileri Projesi [2009],
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Biraya Dair Sergisi [2009],
Nil’den İskenderiye’ye Suyun Öyküsü Sergisi-1 [2009],
Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi Müzesi [2008],
Zamana Şerh Düşen Kâtipler: Vakıf Eserlerinde Saatler [2008],
Suyun Mimari Yolculuğu Fotoğraf Sergisi [2008],
Türkiye İş Bankası Müzesi [2007],
Cumhuriyet’e Doğru: Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu [1919-23] Sergisi [2006],
Akdeniz’in Sesleri-Belleklerdeki İstanbul Sergisi [2006],
Eyüp Oyuncakları Sergisi [2005],
İstanbul Barosu Müzesi [2005],
Efes Pilsen’le Biranın Sergisi [2005],
Kilye Koyu Ana Tanıtım Merkezi Sürekli Sergileri [2004],
Beşiktaş Deniz Müzesi 20. Yüzyıl Salonu Sergileri [2003],
Demir Yol, Tren Çağı Sergisi [2003],
İsmet İnönü Defterler Sergisi [2003],
Sait Faik Abasıyanık: Bir Usta Bir Dünya Sergisi [2003],
UIA, Istanbul Tanıtım Sergisi [2002],
Anadolu Evleri Sergisi [2002],
Dekovilin Peşi Sıra Sergisi [2001],
Çınarın Gölgesinde Sergisi [2001],
Asi Kıyısından bir Hoş Seda Sergisi [2001],
Çanakkale’de Eğitim Yapıları Sergisi [2000],
Çevremizdeki Tarih Sergisi [1999],
Mimar Vedat Tek Sergisi [1999].

Kaçıyorum.

Burçak Madran
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NURİ AYDIN: “FARKLI DİSİPLİNLERİN BİR ARAYA
GELMESİ ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR KONUYDU VE
AMACINA ULAŞTIĞINI GÖRÜYORUM.”
Nasıl bir fotoğrafla karşılaştınız?
Tasarım Yaz Okulunda Temel Adımlar Nelerdi?

Farklı olacağını düşünüyordum ama aynı şehrin içinde bu kadar
farklı bir kültür daha görebileceğimi hiç düşünmemiştim.
Kadifekale’ye yirmi dakika mesafede olup oradaki farklı hayatlarla karşılaşmak beni çok etkiledi.

* Katılımcılara alanı ve konuyu tanıtıcı sunumlar düzenlenmesi,
* Çalışma gruplarının oluşturulması,
* Alan gezileri ve günlük tartışma forumları gerçekleştirilmesi,
* Belgesel fotoğraflama
* Sergi hazırlanması

Tasarım Yaz Okulu bittiğinde ne hissettiniz?
Üzüldük önce ama çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindik.
Öncelikle bir ürün oluşturduğumuz içinde mutlu olduk. Sonuçta
kendi posterlerimiz oluştu. Eğitmen hocalarımızı tanımış olduk
yani güzel bir ortamdı.

Tasarım Yaz Okulu’nun eğitmenleri ve katılımcılılarıyla neden
konuştuk?
Tasarım Yaz Okulu, farklı disiplinleri bir araya getiren bir atölye
olmasıyla dikkatimizi çekti. Farklı alanlardan gelen katılımcıların
oluşturduğu çalışma grupları gerek alan gezileri, gerek günlük
tartışma grupları, gerekse yaptıkları çalışmalardan oluşturdukları ve
sergilemeye hazır hale getirdiği sergileri oldukça çarpıcı sonuçları
içermektedir. Kadifekale’de gerçekleştirilen, ‘Tasarım Yaz Atölyesi’ için
eğitmen ve katılımcılarla ortaya çıkardıkları bu çarpıcı deneyimlerini,
Yeniden Akdeniz adına sizler için konuştuk.

Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Sizi tanıyalım.
Songül Çelik. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü son
sınıf öğrencisiyim. Ben de aynı şekilde, sosyal medyada afişi
görerek katıldım. Afişin dizaynı benim de çok dikkatimi çekmişti
ve ‘Hamurumda tasarım var’ yazıyordu. “Gerçekten hamurumuzda tasarım var mı? Bir gidip göreyim” dedim.

Hoş geldiniz. Sizlerle ve eğitmenlerinizle, ‘Tasarım Yaz
Okulunu’ etkinliğini konuşmak istiyorum. Öncelikle, ‘Tasarım
Yaz Okulu’na katılmış öğrencilerle başlamak istiyorum.
Kendinizi tanıttıktan sonra, atölyeye katılma amacınızdan söz
etmenizi istiyorum.

Gördünüz mü peki?
Evet, gördüm. Çok farklı insanlarla tanışma fırsatım oldu.
Burada bulunan eğitmenlerimiz benim hayatımda çok farklı bir
yeri oldu. Tasarım Yaz Okulu süreci sona erdiğinde, ben ve
arkadaşlarım kendimizi bir boşlukta hissettik.

Aysu Erensoy. Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir Planlama
Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldum. Atölyeye katılma
amacım, farklı bir kültür alanının olmasıydı. Yaptığımız tasarım,
çok farklıydı. Tasarım yaparken sadece bir noktaya bakmıyorduk. Birçok farklı alanların yanında katmanları olan bir
çalışma sahasının içerisindeydik. Atölyeye, değişik bir kültürü
tanımak için katılmıştım.

Tasarım Yaz Okulu’na katılmayı istemenizin bir nedeni var
mıydı?
Atölyeye katılma istememin nedenlerinde biri Mardinliyim.
Afişlerde, ‘Mardinli-İzmirliler’ olarak bir ibare geçiyordu.
Kadifekale’de de yaşayan insanlar, Mardinliydi. Üniversite
okumak için İzmir’e geldiğimde, kendimi İzmirliymişim gibi
hissediyordum. Afişte yazan, ‘Mardinli-İzmirliler’ tanımı bana
çok uyuyordu. Bu yüzden de katılmayı çok istedim. Çalışma
sahasına gittiğimizde, Kürtçe bilen çok fazla arkadaşımız yoktu.
Yaz Okulu’nda, aramız arasında Kürtçe bilen iki kişiydik.
Kadifekale’de bulunan insanlarla, arkadaşlarım arasındaki
iletişimi sağlamak benim çok hoşuma gitti. Hatta atölyeye
katılmadan önce bazı arkadaşlarımızla konuştuğumda dedim ki,
Kürtçe konuşmanın ilk defa havasını atacağım. Yani böyle bir şey
olabilir mi dedim? Gerçekten de oldu. Orada, kendi kültürümden
insanları tanımak, o insanlarla iletişim kurmak ve beraber
çalışma yapmak çok hoşuma gitti.

Atölyenin yapılacağı haberini nereden aldınız?
Sosyal medyada afişini yayınlamıştı. Oradan görüp katıldım.
Afişte, sizin ilginizi çeken nokta neydi?
Dizaynı çok güzeldi. Sloganın da öyle...
Katılımda bulundunuz. Peki, neler yaptınız?
Atölyede ne yaptık? İlk başta şaşırdım tabii. Çok farklı disiplinlerden katılımcı arkadaşlarımız vardı. Hep beraber önce ne
yapacağımızı anlamaya çalıştık. Alan gezisine gittiğimizde orada
ne kadar farklı bir çalışma yaptığımızı fark ettim. Mesela orada,
alana ilişkin sorular soruyorduk ama onlar bizi anla- mıyorlardı.

Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunuzu söylemiştiniz. Mimarlık alanındaki tasarımla, Yaz Okulu’nda
karşılaştığınız tasarım arasında ne gibi farklılar vardı?
Gözlemlerinizi merak ediyorum.

Onlar derken?
Tandır yapan teyzeler. İletişim kurana kadar bir süre geçmesi
gerekti. Gruplara ayrıldık. Hep beraber, farklı disiplinlerden
arkadaşlarımla birlikte tasarım yani tandır tasarımı yaptık.
Murat Arıkut hocamız mesela bir leğenin bile ne kadar önemli
olabileceğini gösterdi. Çok şaşırmıştık, çok değişik tasarım
öğeleri olabileceğini gördük.

Obje tasarlayacağız diye düşünmüştüm. Kadifekale’ye gittiğimizde eğitmenlerimizin etkisiyle algım çok değişti. Murat
Arıkurt hocamız, “Bir hamur destesinin ağırlığını elinizle hiç
ölçtünüz mü?” dedi. Mesela bunu ben hiç düşünemezdim. Bu
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kadar ince ayrıntıya hiç inemezdim. Yaz Okulu’nun, her anlamda
üzerimde çok farklı bakış açıları geliştirdiğini düşünüyorum.

Farklı meslek grupları vardı: Mimar, şehir planlamacısı, sosyolog
bir de aşçı istiyorlardı. Fakat yapılan etkinliğin yararının somut
hale geldiğini gördüm. Yaz Okulu bana en çok şunu kazandırdı;
farklı disiplinler arası çalışıyoruz ve ortak bir dil geliştirmek
zorundaydık. Biraz zor oldu ama bunu geliştirdik. Farklı
noktalarda müşterek bir noktayı geliştirdik. Bu benim açımdan
çok önemliydi. Onun dışında mesleki olarak daha yolun çok
başındayım ama Tasarım Yaz Okulu benim için mihenk taşı gibi
bir şey oldu. Çünkü kendi mesleğimi tamamen soyut teorik
kuramdan, istatistiksel veriler yorumlamadan ziyade gerçekten
böyle hani işin mutfağını da çalışıyor olabileceğimizi gördüm. Bu
açıdan karlı çıktığımı düşünüyorum. Bir de tabii üç boyutlu
düşünme ondan sonra işte bir nesneden çok farklı işlevsel ve
farklı olarak bir şeyler tasarlama benim için yabancıydı. O
meslek gruplarının nasıl düşündüğünü, bir nesneye veya
mekâna bakarken nelerin incelediğini keşfetmek benim için
heyecan vericiydi.

Tasarım Yaz Okulu sona erdiğinde, ne öğrendiniz?
Farklı alanlardan insanlarla bir aradaydık. Orada hem
arkadaşlar, hem de hocalar anlamında dediğim gibi her açıdan
düşünmeyi öğrendim. Açıkçası farklı açılardan bakmaya
çalıştım. Orada mimarlığı değil, mimarlığı etkileyen çok fazla
olgunun farkını gördüm.
[Eğitmen Dr. Can Gündüz araya girip soru soruyor.] Gruplar
nasıldı sence?
Ne açıdan?
Çalışma gruplarını oluştururken, farklı meslek gruplarından
ya da bölümlerden öğrenciler bir aradaydı. Bulunduğun
gruptaki tek mimardın. Arkadaşın, tek şehir plancısıydı, bir
başka arkadaşın o gruptaki tek mutfak sanatları tasarımcısıydı vs. vs. Bu grup çalışması, üretim/üretmek konusunda seni nasıl etkiledi?

Bir sosyolog olarak, bahsettikleriniz hakikaten çok önemli çok.
Benim için de kazanım zaten bu açıdan büyüktü. Kadifekale’de
yaşayanların dünyasını da görmüş oldum. Bir tasarımcının,
mimarın açıkçası hani içinde bulunduğumuz şehir olabilir, kapalı
bir alan olabilir, özel alan olur, kamusal alan olur orada dizaynın
ve tasarımın ne kadar çok insan davranışlarını etkilediğini somut
olarak görebildim. Benim açımdan müthiş bir deneyimdi.

Herkes farklı bir noktaya takılıyordu. Ben, mesela üst örtü gibi
olaylara bakarken diğer bir arkadaşım, insanların orada nelerden etkilendiklerine ve yaşantılarına dikkat ediyorlardı. Kısa
bir zaman diliminde, orada bulunan insanların açısından bakmayı
öğrendik.

Akdeniz Akademisi’nin bu tür etkinlikleri tekrarlamasını ister
misiniz?

Ricardo Bofill, Robert Venturi veya Frank Lloyd Wright gibi çok
farklı alanlara hitap eden mimarlar ve o yapılarının
korelasyonları birinden çok farklı. Tasarım Yaz Okulu’ndaki
tasarımla, mimarlık alanındaki farklılığı sıralamanızı istesem.

Evet, isterim. Her defasında katılımda bulunabilirim.
Çok teşekkür ederim. Sizi de tanıyalım.

Sıralayamam herhalde…

Meltem Bekletenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim.
Etkinlikten, eğitmen hocamızın sosyal medyadaki paylaşımıyla
haberim oldu. İlk başta çok garip geldi. Mimarlık, endüstriyel
tasarım, şehir planlama öğrencilerinin katılacağını düşünürken
bir anda sosyolog ne alaka gibi düşündüm. Çalışma sahasına
geçince, herkesin kendi alanıyla uğraştığı hatta ve hatta bazen
bir sentez yaptığımız ve çoğu zaman birbirimizden kendi
konularımız hakkında bir şeyler öğrendiğimizi, bir şeyler
aktardığımızı gördüm. Okulda da projelerimizi grup çalışmasıyla
yapıyoruz fakat hepimiz aynı bölüm öğrencileri olarak o
çalışmaları yapıyoruz. İlk defa burada farklı bölümlerden arkadaşlarımla grup çalışması yapmak çok daha öğretici oldu. Bu
durum, bakış açımı çok daha genişletti. Bu grup çalışmasının, hiç
bu kadar verimli olacağını düşünmemiştim. İlk defa böyle bir
çalışmada bulunduğum için büyük bir boşluğa düştüm.

Diğer katılımcı arkadaşımızı tanıyalım.
Hayriye Aşçı, sosyoloji bölümü mezunuyum. Bu projeye katılma
sebebim özellikle saha çalışmasının Kadifekale’de olmasıdır.
Ayrıca Mardinlilerin, Mardinlilere özgü bir ürünü tanıtıyor
olmasıydı… Kadifekale’ye bir defa yanlışlıkla gittim. Yoksulluğun olduğu bir bölge olduğu biliyorum. İzmir de yaşıyorum ve
Kadifekale diye bir bölge var ama sosyolog olarak hiçbir bilgim
yoktu açıkçası. İlk dikkatimi çeken şey buydu. Bir de farklı etnik
grupların iç içe ve önyargılardan uzak olarak bir arada olması
gerektiğini düşünüyordum. Bu proje tamda ikisini vurguluyordu.
Tasarım Yaz Okulu’nun açıklamasını okuduğumda şaşırdım.
Neden şaşırdınız?
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Tasarım Yaz Okulu’nun Eğitmenleri ve Öğrencileri

On gün boyunca, sürekli Basmane’ye geliyorduk. İzmirliyim fakat
Basmane’ye hayatımda üç ya da dört defa gitmişimdir. Basmane
semtine karşı, bende hep bir önyargı vardı. Sadece, Basmaneye
karşı değil Kadifekale’ye de. Ama gidince gördüm ki, aslında hani
o tabulaştırılmış insan davranışları gerçekten kendi dünyamızda
kurduğumuz bir kurguymuş. On gün boyunca, Kadifekale’de
orada yaşayan insanların içinde, o havayı soluk alıp verince
gerçekten anladım ki, öyle değilmiş.

ğer yaratmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bütün bu çalışmaların
arkasında kimler varsa iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Çok teşekkür ederim. Bana soru bile sordurmadınız. Katılımcı
arkadaşlar deneyimlerini gayet güzel ifade ettiler. Eğitmenlerimize geçmek istiyorum. Tasarım Yaz Okulu yapılırken neyi
planladınız? Sonuçlarını sizler nasıl görüyorsunuz?

Peki, size ne kattı?

Mahzen Photos ekibinin bu çalışmanın içinde olması çok
anlamlıydı. Kadifekale bölgesi hakkındaki tecrübeleri, iletişimimizi çok kolay hale getirdi. Farklı disiplinlerden gelen
insanların bir araya gelip aynı tasarım kaygısı altına girmeleri
bana da onlara da çok şey kattı.

Kadifekale’yi başka bir gözle görmemi sağladı. Kadifekale benim
daha önce gittiğim bir yerdi orada yaşayan arkadaşlarım da vardı
Ama bu şekilde hiç içselleştirmek durumunda kalmamıştım.
Gerçek anlamda kozmopolit yapı nedir? Hiç bu kadara net
algılamamıştım. Ganalı, Mardinli, Suriyeli, Roman vs. vs. başka
başka insanlarla bir aradasınız ve onların arasındaki dinamikleri
izlerken şunları düşündüm: Daha ne çok malzemeler çıkar oradan...

Can Gündüz. Planlama işini büyük oranda, Nuri Aydın hocamız
gerçekleştirdi. Bu projeye dâhil olmam aslında Nuri hocayla
birlikte stüdyo yürütürken, hep bir ortak bir atölye yapalım fikri
vardı. Mimarım ama doktoram sosyoloji bölümünden. Tasarım
olgusuna yaklaşımımız benzerdi yani sadece ürün odaklı değildi.
Yapacağımız işin arkasındaki sosyal kültürel arka planı analiz
ederek bu süreci de algılamaya çalışarak ortaya çıkacak
etkileşimi yaratmaktı. Bu minvalde düşünürken, bu fırsatı İzmir
Akdeniz Akademisi bizlere sağladı. Özellikle en başından
itibaren, burada farklı disiplinlerin birbirleriyle bir araya
gelebilmesi benim için çok belirleyici oldu. Tasarımı, bir alanın
uzmanlığı olarak belirleyip, o alana ait bir şeymiş gibi yalıtmaktansa, kompartımanlarından çıkartıp, hiç kimsenin tek
başına söz sahibi olmadığı birbirleriyle etkileşimde bir paylaşım
ortamı olarak, bir ortak akıl geliştirdikleri bir süreç olarak
algılanması gerekiyordu.

Bu atölye çalışmasında insanlara, “Ben ne yapıyorum? Neden
yapıyorum? Nasıl yapabilirim?” sorularını sordurarak bir mantık
silsilesi içinde hareket etmek için bazen matematiğe başvurmak
gerekiyor. Bunun için, bir hamur yığının ağırlığı anlamlı hale
geliyor. Bazen insanlarla konuşmak, bazen onların gelir
düzeyleri, kendi çocuklarıyla olan ilişkileri, çocukların arasındaki
ilişkiler, bulundukları mekânla kurdukları bağ hepsi bir şekilde
anlamlı hale geliyor.
Yapılan atölyenin yarattığı en önemli fayda; az önce ekipteki
arkadaşlardan bir tanesi, “mesleğimin uygulamasını kitap
üzerinden biliyordum” dedi. Kitap bilgiyi saklamak ve aktarmak
için bir mecra. Eğer bir şeyleri öğrenmeye çalışan ve onları
uygulayacak insanlara kitabı verir ve onları kitaptan sorumlu
tutarsanız. Aslında su içmek isteyen insana şişeyi vermişsiniz
gibi bir şey oluyor. İhtiyaçları olan şey, su ve onu içmek! O
ambalajla uğraşmak yerine, gerçekten suyu içtik biz orada. Kana
kana su içtik hem de…

Farklı farklı disiplinlerden gelen -sosyoloji, mimarlık, şehir
planlama, mutfak sanatları- öğrencileri bir araya getirmişsiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şu açıdan bir avantajımız vardı aslında, öğrencilerin çoğu
üniversitelerin iki-üçüncü sınıf ya da çoğu yeni mezun olmaları
açısından, meslek ideolojisi denen bir şeyin içerisine, o kalkanın
arkasına sığınmadan farklı disiplinlere kendilerini açabilecek
kişilikte insanlardı. On gün gibi çok kısa bir süre içerisinde kendi
alanlarıyla, tasarımın kesişim noktalarını çok kolay algılayıp
kendilerini bu yönde geliştirebilmelerine açık durumdalardı. Kısa
süre içerisinde bunu gözlemlemek çok keyifliydi.

Çok teşekkür ederim
Rica ederim ben teşekkür ederim.

Buyurun sizi dinleyelim.
Murat Arıkut. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü mezunuyum. Serbest tasarımcılık, bilirkişilik
yapıyorum. Kendi şirketim var. On beş yıldır da üniversitelerde
öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum.
Hangi üniversiteler?
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
birkaç farklı bölümde dersim var. Bu projeyle karşılaşmam, biraz
tesadüftü. Meslek kuruluşumuz olan Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu’nun [ETMK] dönem başkanı Şebnem Yanç
Demirkan’la irtibat kurulmuş. Kendisi zaman açısından uygun
olmadığı için -bu işi de gönüllü yaptığımı bildiği için- bana teklif
etti. Severek kabul ettim. Çalışmaya gelince, katılan herkesin
gönüllülük esasıyla katılıyor olması bence yapıcı, önemli
etkenlerden biriydi. Ama buradan biraz daha geriye dönersek
-kendi öğrenciliğim ki neredeyse yirmi yıl öncesinden söz
ediyorum- İzmir’de belediyenin kanatları altında bir tasarım
atölyesi kurulacak ve kente, yaşama, sosyal çevreye değer
katmak üzere tasarım odaklı hareket edecekler gibi bir şeyler
söyleselerdi gülerdim. Çünkü ben çok yakın zamana kadar
sokaktaki insana mesleğimin ne olduğunu anlatmakta
zorlanıyordum. O yüzden, İzmir Akdeniz Akademisi ‘Tasarım
Birimi’nin Tasarım Yaz Okulu’yla beraber çok büyük bir katma de-
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“BÜTÜN FARKLI DİSİPLİNLERİN BİR ARADA
OLMASINDAN MUTLAKA İYİ BİR İŞ ÇIKAR.”

Öğrendik ve hala öğreniyoruz.
Atölye sırasında, karşı karşıya kaldığınız ilginç bir olay oldu mu?

Hocam, Tasarım Yaz Okulu’nun projelendirme aşamasından,
saha çalışmalarına kadar işin içerisindeydiniz. Buradan
başlayalım istiyorum.

Katılan herkes için olduğu gibi benim için de genel olarak çok
keyifli bir süreçti. Atölyenin ilk birkaç gününü aslında iyi bir arka
plan oluşturmak için sunumlarla besledik. Mahzen Photos grubu
daha önce o bölgede çalışma yapmış ve o bölgeyi iyi tanıyan
ekipti. Atölye süresince tamamen bizimle birliktelerdi. Onlar da
bir sunum gerçekleştirdiler. Kullanıcının tasarım sürecine katılması dediğimiz şey nasıl bir şeydir? Dünyada ne olup, ne
bitiyor? Kim ne söylüyor? Nasıl mekanizmalar öngörülüyor?
Katılımcıları bilgilendirmek anlamında, sunumlar bunun için çok
yararlı oldu.

Nuri Aydın, mimarım. Tasarım Yaz Okulu’nu ilk başta konuşmaya
başladığımızda iki tane öne çıkan nokta vardı. Mardinlilerin
Kadifekale’nin içinde kullandığı tandırlar, ilk konu bu olacaktı.
İkincisi de, atölye katılımcılarının farklı disiplinleri bir araya
getirilmesi fikri etrafında örgütleyecektik. Bu nereden çıktı?
Birincisi, kendi öğrencilik deneyimlerimden itibaren şu noktanın
farkındayım; bütün farklı disiplinlerin bir arada olmasından
mutlaka iyi bir iş çıkar. Ama bu yapılan işi zorlaştıran bir şey
olduğu gibi aynı zamanda yavaşlatan bir şeydir. Biraz daha
sancılı hale getirir ama bütün farklı disiplinlerin, birbirinden
mutlaka öğrenecek bir şeyi vardır. Tasarım gibi bir alandan bahsediyorsak, tasarım herkesin hayatında vardır ve herkesin o
konuda bir şey söylemesi gerekir. Yani temel problem, söyleme
hakkı olduğunu düşünmemesi, bunun farkında olmaması, bu
konuda kafa yormamış olmasıdır. Yoksa herkes, hayatının bu
kadar içinde olan bir konuda mutlaka söz söyleyebilir ve
söylemelidir. Atölye katılımının biraz bunu sağlamasını öngörmüştük. ‘Mardinli-İzmirliler’ diye tarif ettiğimiz bir grubun
kent içindeki yaşamlarına daha yakından bakmak, tanıklık
etmek, onlarla bir iletişim kurmak ve atölye sürecini de bunun
üzerinden yürütmek gerekiyordu.

Atölyeyi bir bakıma, masadan sahaya taşımışsınız gibi.
Atölyeyi, sahaya taşıma kısmı çok mümkün değildi. Çünkü o
biraz daha geniş kapsamlı -birkaç aylık- bir çalışma gerektirir. En
azından bundan da haberdar olmalarını istedik. Katılımcılara,
iki-üç günlük süreçte hem alan gezileri, hem seminerlerle, hem
de sunumlarla bir arka plan oluşturmaya çalıştık.
Tasarım Yaz Okulu’nun sonuçlarını da görebileceğimiz bir
sergisi gerçekleşti.
Sergi, 15-25 2015 tarihleri arasında gerçekleşti.
Serginin içeriğinden biraz bahseder misiniz?

Bütün atölye sürecinde önce ve sonrasında, ‘Mardinli-İzmirliler’
kabul gören bir kavram oldu. Bu kavramın, atölyeyi tarif ettiğini
düşünüyorum. Yani bir yandan kökleriyle bağlantılı, bütün o
kültürel mirasını taşıyan bir grup var. Bir yandan da, İzmirli olup
kentin içinde bir yerde yerleşikler. Burada yaşamlarını kurmuşlar, bir biçimde kentle temas halindeler ve kente belirli
kanallarla entegre olmuşlar. Böyle bir gruptan bahsediyoruz.

Atölye sürecinde oluşturduğumuz beş çalışma grubumuz vardı.
Her grup kendi yaklaşımını geliştirdi ve bunları, sonuç ürünler
halinde pafta olarak hazırladılar. Her grubun, dört ya da beş
paftası var. Bu paftalarda, kendi yaklaşımlarını özetledikleri, bir
konuya nasıl yaklaştıklarını anlatan, bir analiz paftası, onun biraz
daha detaylarını içeren başka paftalar, bir de Mahzen Photos
ekibinin bütün çalışma boyunca çektikleri fotoğrafların çok
küçük bir kısmından oluşan fotoğraflar var. Bunların oluşturduğu, toplandığı bir sergi, atölyeye katılan bütün öğrencilerle,
serginin paftalarını yerlerine astık.

Ama bir tarafıyla da çeperdeler…
Evet, bir tarafıyla da çeperdeler. Üstelik kentin tam merkezinde
oldukları halde çeperdeler. Bu garip bir durum aslında, bunları
da yakından bakabileceğimiz bir süreç olsun istemiştik. Farklı
disiplinlerin bir araya gelmesi çok önemsediğimiz bir konuydu ve
amacına ulaştığını düşünüyorum.

Sergi için düşünülen başka bir yer var mı?
Kadifekale’de bulunan, Tasarım Atölyesi’nde sergilendi. Sonrasında birkaç yerde daha tekrarlanabilir. Ama başlangıcı orası
oldu.

Farklı disiplinleri bir araya getirmek fikri çok ilginç.

Teşekkür ederim.

Keşke daha fazla gruplar da olabilseydi. Başvuru yelpazesini
gayet geniş tutmuştuk. Yani şöyle bir şey olsaydı mesela onun
bile katkısı olurdu diye düşünüyorum; çevre psikoloji, drama ile
uğraşan birisi olsaydı bunlarda ekipleri zenginleştirirdi. Herkesin
birbirinden öğrenecek bir şeyi var. Bütün o farklı disiplinlerin her
türden katkısı ortadaki tasarım alanını zenginleştireceğini düşünüyorum.

Biz de teşekkür ederiz.
[Murat Arıkurt araya girerek] İlave yapmak istediğim birkaç konu var.
Buyurun.
Şu anda yapılan çalışma, bizim bu ülke coğrafyası içinde
uygulamalarda çok sık rastlamadığımız bir şey. Tasarım Yaz
Okulu’nun bitmesiyle yaptığımız işin bitmediğini görmek çok
sevindirici. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Röportajı yapılıyor,
sergisi yapılacak vs. vs. Yapılan iş yaşatıldığı zaman, insanlarla
entegre olunabiliyor.

Tasarım Yaz Okulu’nun sonuçlarını nasıl okuyorsunuz?
Sonuçlarını aslında şöyle değerlendiririz: Birinci temel
hedefimiz, bu farklı disiplinlerin bir arada ortak bir şey için kafa
yorabilmesi meselesini büyük ölçüde çözdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü o farklı meslek gruplarından olan bütün
katılımcılar, atölye çalışmasının dördüncü gününden itibaren
birbirlerini sosyolog, şehir plancısı, mimar, endüstri ürünleri
tasarımcısı olarak görmeyi bir noktadan sonra bıraktılar. Her
birisi aynı konuda çalışan eşit ilişki kurabilen bireyler oldular.
Yani mesleki kimlikleri bir noktadan sonra çok belirleyici olmadı.
Bu nokta önemliydi. Atölyenin temel hedeflerinden birisinin
gerçekleştirdiğini düşünüyorum.

Yeniden Akdeniz’in bir önceki broşüründe yapılan atölyenin
haberi vardı. Nuri Aydın hocamla, ‘Tasarım Yaz Okulu’ sona
erdi. Bunun sonuçları üzerine söyleşi talep ettiğimizde
kendisi, eğitmen ve katılımcılarında o söyleşide olmalarının
daha anlamlı olacağını söyledi. Tekrar geldiğiniz için hepinize
tek tek teşekkür ederim.
Söyleşi: Ertekin Akpınar

Siz, katılımcılardan bir şey öğrendiniz mi?
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HABERLER
Sürdürülebilir Kentlerde Kültür: Avrupa’da Kültür 21 Çalışmalarıyla Öğrenmek,
Avrupa Pilot Kentler 2015-2017 Programı

İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ, ‘PİLOT KENTLER’
PROJESİNİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Sürdürülebilir Kentlerde Kültür: Avrupa’da Kültür 21
Çalışmaları ile Öğrenmek, Avrupa Pilot Kentler 2015-2017
Programı; diğer Avrupa kentleri ve uzmanlarla iletişim içinde,
kentin kültür alanında kendini değerlendirmesini ve gelişmesini
sağlayacaktır. Program UCLG ve Avrupa Kültür Eylemi Ağı
tarafından yürütülmektedir. Avrupa Kültür Eylemi Ağı, pek çok
Avrupa kültür kurumunun üyesi ya da partneri olduğu bir ağdır.

ziyaret edilecek. Toplantılar, ziyaretler, kamusal etkinlikler
gerçekleştirilecek ve bir rapor hazırlanacak.
Mayıs-Aralık 2016 Bir pilot kenti ağırlayacağız. Bu aktivite bir
seminerle, iç tartışmaları kapsayacak. Seminerin raporu
oluşturulacak. Başka bir kenti ağırlarken İzmirlilerle katılımcı bir
diyalog yaratacak, kentin kültüre yaklaşımıyla şekillenecek
temalar etrafında yarım günlük ya da tam günlük bir forum
düzenlenecek.

Pilot Kentler Avrupa programının 2015-2017 katılımcıları ;
Gabrovo [Bulgaristan], Galway [İrlanda], İzmir [Türkiye], Lizbon
[Portekiz], Łódź [Polonya], Maastricht [Limburg, Hollanda],
Namur [Wallonia, Belçika], Pécs [Macaristan], Swansea [Wales,
İngilitere], Terrassa [Catalonia, İspanya] ve Timişoara
[Romanya]’dır.

Mart 2016-Kasım 2017 İzmir’in kültüre yaklaşımıyla şekillenecek temalar etrafında pek çok tarafın ve hemşerilerin bir
araya geldikleri ve mevcut tartışma alanları -yerel kültür
konseyler, konferanslar- ya da yeni oluşturulacak alanlarda
tartışma ve değerlendirme yaptıkları
katılımcı etkinlikler gerçekleştirilecek.
Aktivite-4: Final Konferansı, Değerlendirme ve Rapor: Haziran-Kasım
2017. Bu konu, yerel takım tarafından
uzmanlar tarafından sağlanacak destekle gerçekleştirilecektir.
Eylül-Kasım 2017 tarihinde sonuç
konferansı gerçekleşecektir. Yerel
ekip, diğer yerel aktörler, iki uzman,
UCLG ve Avrupa Kültür Eylemi katılımıyla halka açık bir konferans
gerçekleşecektir.

Program şu aşamalardan oluşuyor:

Ekim-Kasım 2017 tarihinde uzmanlar tarafından bir final raporu
hazırlanacaktır. Bu konuda bir makale yazılacak, basın toplantısı
ve video kaydı sağlanacaktır.

Hazırlık: Ağustos-Eylül 2015 tarihleri arasında, uzmanların ve
yerel bağlantıyı sağlayacak kişi ile aktivite mekanlarının saptanması.

Aktivite-5: İletişim: Haziran 2015-Aralık 2017 İletişim çalışmaları yerel takım, UCLG ve Avrupa Kültür Eylemi tarafından
basın açıklamaları, tweetler, videolar, iyi uygulama örnekleri
olarak farklı ortamlarda gerçekleştirilecektir.

Aktivite-1: Yerel Bağlamın Analizi: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu metinler üzerinden İzmir’in durumunun çalışılması. Şehirdeki mevcut kültürel aktivitelerin de ziyaret
edilmesini de içeren uzman ziyareti UCLG ve Avrupa Kültür
Eylemi Ağı’nın [Culture Action Europe] katkısıyla gerçekleşecek.
Aktivite-2: Çalışma Programının Tasarlanması: Aralık 2015Nisan 2016 tarihleri arasında on dokuz-yirmi aylık çalışma planı
ortaya çıkacak. Çalışma programı çok sayıda yerel aktörün
-yerel yönetim, sivil toplum, özel organizasyonlar, vatandaşlarkatılımı ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulmasıyla
ortaya çıkacak.
Aktivite-3: Çalışma Programının Uygulanması: Mart 2016
-Haziran 2017 arasında Pilot ölçütleri çalışma programına
göre tanımlanacak, yerel takım tarafından uygulanacak.
Mayıs- Aralık 2016 uzmanlarla birlikte bir başka pilot kent
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‘PLA+FORM’UN İKİNCİ SAYISI ÇIKTI
İzmirKültür Pla+formu girişimi yayını, ‘Pla+form’un ikinci sayısı
çıktı. İkinci sayıda, Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris ile
Selanik'in kültür politikaları üzerine keyifli bir söyleşi, İzmir
Akdeniz Akademisi’nin düzenlediği, İzmir Zeytin Sempozyumu’nda da bildiri sunan Defne Koryürek ve Nedim Atilla ile
İzmir Mutfağı’nın karakteristik özellikleri irdeleniyor. İzmir’e
farklı bir bakışla; körfezde neler yapılabileceğine dair yeni
seçenekler üzerine Tarık Gök, kent belleğinin aşınan yönlerine
ilişkin Ahmet Büke söyleşileri yer alıyor.
İzmirKültür İletişim Toplantıları’nın forumlarında tartışılan,
“İzmir, kültür tüketen bir şehir olmayı hedeflemekten ziyade,
kültür üretimine odaklanan bir şehir olabilir mi?”, “Kentin
karakteristik özelliklerinden biri olarak değerlendirilen, rehavet
kavramı İzmir’e avantaj sağlayacak bir unsur olarak
değerlendirilebilir mi?” gibi sorulara, ‘İzmir Kültür Pla+formu
Girişimi’ bileşenlerinin cevapları buluşmalar bölümünde
bulabilirsiniz.
İzmir’den ve Akdeniz’den bölümlerinde, İzmir ve Akdeniz’e
yakından bakan etkinliklerin yanı sıra, Fransız Kültür Merkezi’nin
yeni müdiresi, Caroline David ile Fransız Kültür Merkezi’nin
önümüzdeki dönem izleyeceği kültür politikalarını da içeren bir
söyleşi yer alıyor. Nesim Bencoya ise Akdeniz Sineması’nı
temsilen keyifle izleyeceğiniz yirmi filmlik bir seçki paylaşıyor.

İZMİRKÜLTÜR PLA+FORMU GİRİŞİMİ 2015 YILLIĞI YAYIMLANDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi
koordinasyonunda oluşturulan İzmirKültür Pla+formu
Girişimi'nin 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiği İzmirKültür
İletişim Toplantıları’nın konu ve katılımcılarının derlendiği
'İzmirKültür Pla+formu Girişimi Yıllık 2015 Aralık ayında
yayınlandı. Yıllık; ‘Bakış’, ‘Forum’, ‘Bileşenler’, ‘Modeller ve
Stratejiler’ olmak üzere dört bölümden oluşuyor.
‘Bakış’ bölümünde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı,
Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli,
İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü Dr. Ayşegül Sabuktay ve
İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat Koordinasyon Birimi
Koordinatörü Doç. Dr. Serhan Ada’nın görüşleri yer alıyor.
‘Forum’ bölümünü, İzmirKültür İletişim Toplantıları'nda tartışılan, İzmir kültür sanat hayatının gündeminde yer alan
konular oluşturuyor.
‘Bileşenler’ bölümünde, İzmirKültür İletişim Toplantıları’na
katılan İzmirKültür Pla+formu Girişimi bileşeni birey, kolektif
ve kurumlar fihristleniyor.
‘Modeller ve Stratejile’ bölümündeyse, kurumsallaşmaya model olabilecek deneyimlerin aktarıldığı içerikler yer alıyor.
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İzmir Akdeniz Akademisi
Kültür Sanat Danışma Kurulu Toplantısını 3 Ekim 2015 Tarihinde Gerçekleştirdi

KÜLTÜR SANAT KOORDİNASYON BİRİMİNDE
NELER KONUŞULDU?
3 Ekim 2015 tarihinde İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat
Danışma Kurulu, Kültür Sanat Birim Koordinatörü Doç. Dr.
Serhan Ada’nın moderatörlüğünde, sanatçı, kültür üreticisi,
akademisyen gibi çeşitli disiplinlerden yaklaşık altmış katılımcıyla toplandı.
‘Agenda21 for Culture’ ve ‘Culture Action Europe’ tarafından
yürütülen, ‘Pilot Cities European Program’ hakkında danışma
kurulu üyelerinin bilgilendirilmesinin ardından, toplantının
gündem maddeleri etrafında katılımcılar sırasıyla şu konuları
tartıştılar:
* 2016 yılı için bir ‘İzmirKültür Pla+formu Girişimi Yaz Kampı’
düzenlenmesi hakkında görüş ve öneriler.
* İzmirKültür Pla+formu Girişimi süreli yayını, ‘Pla+form’un ilk
sayısı hakkında görüş ve öneriler.
Bu konular çerçevesinde, yaklaşık üç saatlik bir tartışma
yürütüldü. İzmirKültür Pla+formu Girişimi, ‘Yaz Kampı’ çalışmasını somutlaştırabilmek adına bir çalışma grubu oluşturuldu.

KÜLTÜR SANAT BİRİMİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
26 Aralık 2015 tarihinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde düzenlenen İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat
Danışma Kurulu toplantısı Doç. Dr. Serhan Ada moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Toplantının giriş konuşmasında Ada,
“İzmir Akdeniz Akademisi 2015 değerlendirmesi ve 2016-2017
planları için buradayız” dedikten sonra, Akdeniz’in, Avrupa’nın
geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. İzmir Akdeniz
Akademisi Müdürü Dr. Ayşegül Sabuktay Aktaş, Akademi’nin bir
yıllık çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verip değerlendirmelerde bulundu.
Bu değerlendirmelerden sonra Danışma Kurulu, sırasıyla
gündem maddeleri konusunda fikir alış-verişinde bulundular.
Gündem maddeleri şöyleydi;
- ‘Sanat Fabrikaları’ projesinin geliştirilmesi…
- İzmirKültür Pla+formu Girişiminin Sürdürülebilirliği…
- 2016 programı; İzmirKültür Pla+formu Girişimi Yaz Kampı…
- ‘Agenda21 for Culture’ ve ‘Culture Action Europe’ tarafından
yürütülen ‘Avrupa Pilot Kentler Program’ında; gelinen aşamayla ilgili bilgilendirme.
- ‘Pla+form’ bültenin ikinci sayısı ve ‘İzmirKültür Pla+formu
Girişimi Yıllık 2015’ hakkında görüş ve öneriler.
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Vasıf Kortun, Akdeniz Akademisi’nin Konuğuydu

BİR KÜRATÖR: VASIF KORTUN
Vasıf Kortun; çağdaş sanat, sanat kurumlarının sergi pratikleri
konusunda Türkiye’nin en önemli küratörlerinden birisidir.
Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur.
3. Uluslararası İstanbul Bienali’nin, küratörlüğünü yapmıştır.
Ulusal ve ulararası birçok çalışmalara imza atmasının yanında,
Hollanda ve İsveç’teki çeşitli kentlerin sanat akademileri ve
güzel sanat fakültelerinde dersler vermiştir. Kortun, üç bin
metrekarelik bir alanda kurulmuş, kırk bin yayınlık bir sanat
kütüphanesi bulunan araştırma ve kültür programları kurumu
olan SALT’ın direktörüdür. Vasıf Kortun, İzmir Akdeniz Akademisi’nin daveti için geldiği toplantıda, SALT’ın yanı sıra,
sanatsal anlamda kişisel deneyimlerini Akademi’nin ‘Kültür
Sanat’ bileşenleriyle paylaştı.
“SALT nedir?” diye bana sorulduğunda, buna doğru bir cevap
verebilme kapasitem hiç bir zaman olmadı. Bir müze değiliz; ama
yapının içinde müzesellik var. Sergi salonu değiliz; ama sergiler
de yapıyoruz. Eğitim kurumu değiliz; ama eğitim kurumlarına
yakın düşen özelliklerimiz var. Üniversite değiliz ama üniversiteymişiz gibi yaptığımız kimi çalışmalar var. Araştırma kurumu
değiliz ama araştırmaya önem veriyoruz. Toplayıcı bir kurum
değiliz ama veri topluyoruz. Tüm bunları açıklamak, formüle
etmek kolay gözükebilir ancak biri kalkıp, “SALT’ın bilinirliği
üzerine bir araştırma yapalım” dediği zaman sonuç çok net bir
şekilde kategorize edilemiyor. Kurum olarak tariflerin kenarında
durmaya çalışmak zorlayıcı; çünkü neyle karşılaştırılacağımız
net değil. Buna rağmen, o karşılaştırmalara da her zaman
tabisiniz.

Vasıf Kortun
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SÖYLEŞİ
“HANGİ ESERİ YÖNETECEKSEM;
O ESER EN İYİ ESER, O BESTECİ EN İYİ BESTECİDİR.”
Öncelikle kendinizi nasıl tanıtırsınız?

Gilbert Varga’yla çalışmanızın özel bir nedeni var mıydı?

Müzisyenim. Orkestra Şefi olarak müzik yapıyorum.

Orkestra Şefi olmak istiyordum. Kendisini sahnede seyretmiştim. İlk defa birisinin kapısını çaldım. O da, Gilbert Varga’ydı.
Bunu bilinç bir şekilde yaptım.

Kaç yıldır?
Profesyonel olarak yirmi yıldır. Ankara Devlet Konservatuvarı
eğitimime 1986 yılında başladığımı dâhil edersek otuz yıl
diyebiliriz. Konservatuar eğitimimi takiben Fransa’da master
yaptım. Ustam diyeceğim Gilbert Varga’yla çalışma fırsatım
oldu. Onunla birlikte birçok ülkeye gittim.
Macaristan, Belçika, İtalya, Fransa, İspanya…
Evet.
İbrahim Yazıcı
[Orkestra Şefi / İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür-Sanat Danışmanı]
1986 yılında, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda müzik
eğitimine başladı. Öznur Orbay ve Nimet Karatekin’le piyano, Nevit
Kodallı ve İstemihan Taviloğlu’yla kompozisyon, Hikmet Şimşek ve
Rengim Gökmen’le orkestra şefliği, Alain Boeglin’le oda müziği çalıştı.
Aynı okuldan, yüksek lisans diploması aldı.
Daha sonra, Conservatoire National de Musique de Perpignan’da
Claude Philippe Durand’la piyano, Daniel Tosi’yle orkestra şefliği,
Michel Lefort’la oda müziği, Danielle Perriers’le opera yorumu çalışan
sanatçı, 1995 yılında bu okulu üç dalda, ‘Premier Prix’ alarak bitirdi.
O dönemde ünlü İngiliz orkestra şefi, Gilbert Varga’nın asistanlığını
yaparak şeflik eğitimini sürdüren Yazıcı, ayrıca Macaristan, Belçika,
İtalya, Fransa ve İspanya’da orkestra şefliği kurslarına katıldı.
Ankara Devlet Operası’nda konuk şef olarak başladığı konser
faaliyetlerini aralarında, Den Haag Het Residentie, Ensemble
Rezonans, Camerata de France, Bilkent Senfoni Orkestrası,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Eylül Senfoni Orkestrası,
Mersin Devlet Opera Balesi ve Balesi Orkestrası’nın da aralarında
bulunduğu pek çok toplulukla yoğun bir biçimde çalışmalarını
sürdürdü. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya,
İspanya, Belçika, Yunanistan, İsrail, Güney Kore ve Kıbrıs’ta konserler
verdi. Aynı zamanda Puccini [Valencia], Europäischer Musiksommer
[Berlin], Bellapais [Girne], CBS [Güney Kore] Festivalleri’nde de
orkestra şefliği yaptı.
1998-2007 yılları arasında Devlet Çoksesli Korosu’nun şefliğini,
2007-2012 yılları arasında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müzik
Direktörlüğü, Mersin Devlet Opera ve Balesinde Orkestra Şefi olan
İbrahim Yıldırım halen, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Sanat Direktörü olarak görev yapmaktadır.
Başarılı çalışmalarından ötürü 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi
Sanat Teşvik Ödülü ve 2005 yılında İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından
‘Cavalleria della Soliderita’ şövalyelik unvanıyla onurlandırıldı. 2012
yılında, ‘Yılın Orkestra Şefi’ Donizetti Ödülüne layık görüldü.
Hacettepe, Bilkent, Anadolu, Dokuz Eylül Üniversitelerinde dersler
verdi. Halen, İzmir Ekonomi Üniversitesi’de ‘Müzikte Başyapıtlar’
dersini vermektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun Kültür ve Sanat Danışmanı’dır.
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Herbert von Karajan’ı değil de, Gilbert Varga’yı seçiyorsunuz?
Nedeni neydi?
Konservatura başlayacığım sırada Karajan [1908-1989] ölmüştü. Tabii ki, Karajan’ın öğrencisi olmak muazzam bir şey
olurdu. Ders verdiğini sanmıyorum. Mizacımı doğru tıraş edecek
kişi Karajan değil, Gilbert Varga’ydı.

“SANATÇI OLMADAN ÖNCE İNSAN OLMAK,
ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAK GEREKİR.”
Gilbert Varga’dan ne öğrendiniz?
Ondan ve beni hazırlayan Nimet Karatekin hocamdan, önce
insan olmayı öğrendim. Sanatçı olmadan önce insan olmak,
alçakgönüllü olmak gerekir. Ama oldum deyince de olmuyor.
Çalışmak gerek, insanlara bir şeyler vermek gerek. Her iki
hocamdan, düzenli çalışmanın ne demek olduğunu öğrendim.
Orkestra Şefi dediğiniz, bestecinin bestesini teslim ettiği kişidir.
Besteci mimarsa, Orkestra Şefi mühendistir. Bestecinin
hayallerini nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini, zamanı nasıl iyi
kullanabileceğini vs. vs. öğrenmesi gerekir. Zamana karşı
yarışıyoruz çünkü. Benim işim insanın kendisiyle, orkestradaki
herhangi bir enstrümanla değil. Piyano çaldığım konserlerde
piyanoyla baş başayım. Piyanoya kötü davrandığımda o da bana
kötü yanıt veriyor. İnsanlarla nasıl ilişki kuracağınız zaman alır.
Bu, bir birikim meselesidir. O birikime ulaşana kadar, hocalarımın
kendi birikimlerini bana aktarmış olması önemlidir. Sonrasında
onların kendi tecrübelerini kendi tecrübenmiş gibi içselleştiririm.
O anlamda, hocalarımın çok ama çok faydasını gördüm.
Orkestra Şefi olarak günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Orkestra Şefi, öncelikle çalışacağı eseri çok iyi öğrenmelidir.

İbrahim Yazıcı’yla, Yeniden Akdeniz İçin Neden Konuştuk?
İbrahim Yazıcı, dünyaca tanınan uluslarası bir Orkestra Şefi olmasının
yanında aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun, ‘Kültür-Sanat Danışmanı’dır. Yazıcı, Türkiye’nin müzikal
anlamda dahi müzisyenlerinden biridir.
Yazıcı’la, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yaptığımız bu
röportajda, müzikal anlamındaki eğitiminden, Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nin sadece Türkiye’de değil, dünya ölçeğinde de eşi ve
benzeri bulunmaz bir sanat merkezi olduğunu kendisinden dinledik.
Yeniden Akdemiz için verdiği bu söyleşi, göstermiş olduğu içtenlik,
incelik ve zarafet için kendisine teşekkür ederiz.

Eserin hangi noktasında, hangi zorluklarla karşılaşacağını
bilmelidir. Bizim çalışma saatlerimiz, üç saatlik periyotlara
ayrılmıştır. Şöyle örnek vereyim; Beethoven’ın 9. Senfonisi üç
yüz elli sayfalık bir partisyondur. Eserin en zor yerleri, son yüz
elli-yüz seksen sayfadır. İşini iyi bilen bir Orkestra Şefi, ilk
günden o zor yerleri yavaş yavaş orkestrayı paniğe kapılmadan
çalıştıran kişidir.

Liszt’le çok alakam yoktur aslında. Aradan aylar geçti bir gün
sınıf piyanistimiz rahatsızlanmıştı bir arkadaşıma piyanist olarak
eşlik edip Mozart’ı çaldım. Bu defa aynı hocam bana, “İbrahim,
sen gerçek bir Mozart’çıymışın. Bunu bana neden söylemedin?”
dedikten sonra, “Bunu, size daha önce söyledim ama siz, beni ya
duymadınız ya da bana inanmadınız” dedim. Burada asıl
söylemek istediğim şey şu; çok yönlü olmak hoşuma gidiyor.
Peki, aynı bestecinin eserini farklı zaman dilimlerinde
yorumladığınızda?
Diyelim ki bugün, Beethoven’in bir senfonisini yönettim. Bu
demek değil ki, bir ay sonra yine aynı şekilde yöneteceğim. O anı
yeniden yaşayabilmek ve o lezzeti bulabilmektir asıl olan. Bir ay
önce, o senfoniyi yöneten İbrahim’in hayatı değişti. Emin olun,
Beethoven’da bir ay sonra bambaşka şeyler yapardı. Nitekim
Beethoven aradan yıllar geçtikten sonra yeni eserlerini yazarken
birçok eserinin yeni versiyonlarını çıkarıyordu. Aynı olayı başka
bir kamera açısıyla anlatmak gerekiyor. Hep aynı kamera
açısıyla olayı anlatırsan konsere gelen de sıkılır siz de sıkılırsınız.
Çekici olmak ve hayatı her defasında yeniden keşfetmek gerek.
Pek çok genç sanatçının kafasında hep bir idolü vardır. Ona
ulaşmaya çalışır. Hatta ondan daha iyi olmaya çalışır. Zaman
içerisinde, aslında tek rakibinizin kendiniz olduğunu öğreniyorsunuz. İşte o zaman kendi kendinizle yarışmaya ve o andan
itibaren kendinizi zenginleştirmeye başlıyorsunuz.
İlk ‘Orkestra Şefliği’nizi, kaç yılında yapmıştınız?
1992 yılında.
O an ne hissettiniz?
Çok heyecanlandım tabii. Ama elim ayağım birbirine karışmadı.
Tuhaf bir soğukkanlılığım vardır. Hatta insanlar, sahnede beni
beğendiğini söylüyorlar ama neyi beğendiklerinin farkında değiller. Bir arkadaşım, “Sen çok farklısın” dediğinde, ona “neyim
farklı?” dedim.
Ne yanıt verdi?
“İşini o kadar severek yapıyorsun ki, yaptığın işinle bütünleşiyorsun. İşte bu, izleyicinin hoşuna gidiyor” dedi. Aslında
herkes kendisiyle bütünleşebileceği bir işi ve eşi arıyor. İzleyicileri, konserlerimde heyecanlandıran şey tam da bu noktadır.
Yoksa benim, Beethoven veya Mozart yönetmem değil. İlk
sahneye çıktığımda da hissettiğim duygu şuydu; çok ama çok
istediğim bir işi yapıyordum. Zaten konservatuvara giriş amacım
Orkestra Şefi olmaktı.

İbrahim Yazıcı

Az önce çalışacağınız eserin zorluk noktasına vurgu yaptınız.
Bu anlamda sizi zorlayan besteciler var mı? Schubert,
Prokofyev, Shostakovich gibi…
Herhangi bir besteci beni çok zorluyor diyemem. Bir dönem,
Brahms’ın sesine girmekte zorlandığım olmuştur. Sonrasında, o
sesi çıkarttığımı düşünüyorum. Bu tamamen kişinin [Orkestra
Şefi] mizacıyla ilgilidir. Şöyle bir tarafım var: Pek çok Orkestra
Şefi, kendisini bir ya da iki besteciye adar. Diğer besteciler, o
kişiye biraz yabancı olur. Benim de kendime yakın bulduğum,
ruhumu zapt eden besteciler var; Mozart, Tchaikovsky gibi.
Onlar benim çok içimde bir yerdedir. Hangi eseri yöneteceksem o
eser, en iyi eser; o besteci, en iyi bestecidir. Aynı zamanda en iyi
arkadaşım haline geliyor. O eseri, sanki hayatımın sonuna kadar
söylemek istediğim tek bir şarkıymış gibi düşünüyorum. Hiç
unutmuyorum, Fransa’da okuduğum zaman kariyeri çok iyi olan
bir hocam vardı. Bir defasında piyanoda Liszt’in bir eserini
çaldığımda bana, “Sen, büyük bir Litz piyanistisin” demişti.

Kaç yaşında bu kararı vermiştiniz?
On altı yaşında, kendim istedim. Şef olmaktan geçen yol, piyano
çalmakmış o yüzden piyano çalmayı da öğrendim.

“ORKESTRA ŞEFİ OLARAK, ÇOK SEVDİĞİM
KONSERLERİN BİTMESİNE YAKIN SAHNEDE
HEP DAHA LEZZETLİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIRIM.”
İlk konserinizin bittiği an ne hissettiniz?
Konser bitince üzülüyorum. Çok güzel bir yemek bitmiş gibi
geliyor bana. Orkestra Şefi olarak çok sevdiğim konserlerin
bitmesine yakın, sahnede hep daha lezzetli olmasına çalışırım.
Sanki o konserler, veda edemediğiniz bir insanla son sohbetinizmiş gibi… Sonuç itibarıyla müzik uzatabileceğiniz bir şey
değil. İnsanın damağında, o tadı bırakmak gerekiyor. İyi bir
yorumcunun da izleyiciyi sıkmaması gerekir. “İyi ki bitti” diye
değil de, “Keşke azıcık daha çalsalardı”yı dedirtmek gerekiyor.
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Haklısınız bazı kitapların, filmlerin bitmesini hiç istemem.
Farklı zaman aralıklarında yine o eserleri okumaya veya o
filmleri izlemeye döndüğümde daha önce göremediğim başka
bir yanını görüyorum. Tabii ki büyük eserlerin farklı
katmanları oluyor. Sahicilik ve sarsıcılık o noktada kendisini
gösteriyor. İzninizle şuraya gelmek istiyorum; dünyanın birçok
yerinde sahneye çıktınız. Farklı kültürlerden gelen izleyici
topluluklarıyla karşılaşıyorsunuz. Ne gibi izleyici refleksleriyle karşılaşıyorsunuz?

bağrına basar. Ya da bebeğinin ölüsünü bulmuştur ona sarılarak
böğüre böğüre ağlar. İşte bu bölümü öyle çalmanızı istiyorum.” O
bölümü çalması gereken on altı kişi vardı. Bazılarının gözleri
dolmuş, bazıları da ağlıyordu. O akşam bana, “Bunları söylemek
senin aklına nereden geliyor?” dediler. Bilmiyorum. Benim için
her nota başka bir duyguyu, düşünceyi ve ifadeyi aklıma
getiriyor. Bir arkadaşım bana şöyle söyledi; “Almanya’da bir
orkestrayı yöneteceğin zaman orada orkestraya ne diyeceksin?
Orada Fatma Girik’i bilen kişi olacağını sanmıyorum.” O sırada
yurtdışında beraber çalıştığım arkadaşlarımdan birisi, “Eminim
orada da söyleyeceği, ifade edebileceği duyguyu bulur” dedi.

Her izleyicinin refleksi, her salonda farklıdır. Uzak Doğu’da
insanlar çok sıcaktır. Yıllar önce Kore’ye gittiğimde kendimi pop
şarkıcısı gibi hissetmiştim. Sahneye, ruj atan kadınlar oldu.
Almanya’da izleyici daha mesafelidir. Hiç unutmuyorum
Berlin’de ilk konserim Conzerd Hause’daydı. Hocam, “Konser
bittiğinde çok alkışlamazlar hatta ikinci defa sahneye
çağırmazlarsa sakın üzülme” demişti. Ankara Konservatuar
Orkestrası’yla orada bulunuyorduk. Yine de bir tane ‘bis’ parçası
hazırlamıştık. Konser bitti. Muazzam bir alkıştan sonra
orkestrayı ayağa kaldırdım, selam verdim ve içeriye gittim. Alkış
dinmiyor dönüp tek tek solistleri ayağa kaldırdım gittim, geldim.
İki defa ‘bis’ yapmamıza rağmen alkışlar yirmi dakika sürdü.
Nedenini nasıl açıklıyorsunuz?
Kendi kendime şu yanıtı buluyorum: Çocuklarla konser sırasında
o kadar bütünleşmiş bir şekildeydik ki. İşte o an, anlatılamaz.
Röportaj yapmışlardı. Şu soruyu sordular: “Bu orkestra
Türkiye’nin ayrı ayrı bölgelerinden gelen gençlerin orkestrası
değil mi?” “Hayır” dedim, “Bu sadece okulda hocalık yaptığım
öğrencilerle kurduğum orkestradır.” İnanamadılar. Şunu da
hatırlıyorum; Temmuz ayının ikinci yarısı okulda öğrencilerle
provalar yapıyorduk. Çok tembel öğrencilerimden biri şöyle
söyledi: “Hocam, bu sıcakta kliması olmayan bir salonda
sabahtan akşama kadar çalışıyorsam bunu tamamen size
borçluyum. Bu çalışmayı ne kadar çok zevkli bir hale getirdiniz.”
O zaman farkına vardım ki, öğrencilerle çalışmaktan ve o
çalışmadan keyif almayı seviyormuşum. Disiplini kurmak, o
disiplini korumak için sert olduğum zamanlarda vardı. En haylaz
öğrencilerim bile başka hocaların dersine gitmezlerdi ama
benim dersimden de çıkmazlardı. Orkestra Şefi, bir seyis gibi
olabilir. Bir at neden iyi koşar? Bir, seyisini sevdiği için. İki, seyisi
onu çok fena kırbaçladığı için. Açıkçası kırbaçlamayı sevmiyorum. Beni de sevsin, koşmayı da sevsin. Koştuğu zaman
kendisini özgür hissetsin. Birlikte koşalım. İşte bu duygu
yakalandığı zaman seyirci zevk alıyor.
Huizinga, “İnsan yaptığı işi oyun oynayarak yaparsa öğrenme
süreci o kadar çabuk ilerler ve gelişir” diyor.
Tabii, tabii. Müzik olarak çocukların algılayamadıkları bir şeyi ben
onlara bambaşka bir dille hatırlatmaya çalışıyordum. Yıllar önce
Antalya’da Fazıl Say’ın, Nazım Hikmet Oratoryosu’nu çalışıyoruz. Birinci bölümde, son derece Türk müziği üzerine kurulu
pasajlar vardır. Biliyorum ki, Fazıl [Say] oraların son derece
dramatik bir şekilde çalınmasını istiyor. Orkestradaki arkadaşlarda o bölümleri biraz snop bir biçimde orayı çalıyorlardı.

İbrahim Yazıcı

“HER NOTA BAŞKA BİR DUYGUYU, DÜŞÜNCEYİ
VE İFADEYİ AKLIMA GETİRİYOR.”

Galiba o anda içinde bulunduğum duyguyu emprovize etme
kabiliyetim daha yüksek.

Neden?

Fazıl Say’la, Metin Altıok Oratoryosu ve Nazım Oratoryosu’nu
sahneliyorsunuz. Fazıl Say’la çalışmak nasıl bir şey?

Halk müziği, konservatuvarlarda öğretilmez. Türkülere, burun
kıvrılır. Bu, alafranga insanların, alaturkaya bakış açıları gibi bir
şeydir. Ama bunu bilinçli yaptıklarını söylemiyorum sadece
yabancı oldukları için söylüyorum. Şimdi orada şunu söyledim:
“Fatma Girik’in Boş Beşik adında bir filmi vardır. Kartal gelip,
bebeğini kaçırır. Fatma Girik o sahnede, yerden bir taşı alıp

Besteciyle çalışmak çok zor bir iştir.
Neden zor?
Besteci eserini yazar. Müzik, kâğıt üzerinde ve çok nettir.
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Besteciye, bestesini yorum anlamında beğendirmek gerçekten
çok güç bir iştir. Az önce Beethoven’da bahsettiğim gibi
bestecinin de beğenisi sürekli değişiyor. Fazıl’la [Say] Nazım
Oratoryosu’nu kaç defa sahneledik hatırlamıyorum. O’nun [Fazıl
Say] bizzat olduğu konserlerden bahsediyorum. Kendi açısından,
her defasında fikri değişir. Sonrasında anladım ki, o anı yakalamamız gerekiyor. O anın, keyfini çıkarmamız gerekiyor.
Besteciye karşı, “hayır, bu böyle olmaz” demem, diyemem. Besteci, çok kutsal birisidir. Beste olmasa, orkestramı nasıl
yönetebilirim ki? Orkestra Şefi, bestecinin eserinin en sadık
şekilde sahneleyen kişidir. Kimi besteciler dediğim dedik gibi olur. Fazıl [Say] çoğu zaman dediğim dedik gibi olsun ister. Ama
bu durum bestecinin o anki ruh haliyle ilgilidir. Çok yorgunsa,
“çok iyi oldu” diyebilir. Daha fazla üstelemek istemez. Hâlbuki
ben o anlarda mutlu değilimdir. Kimi zaman öyle müşkülpesent
olduğu anlar vardır ki işte o an ağzınızla kuş tutsanız Fazıl [Say]
beğenmez.

çin bir teklif geldi. Kabul ettim. Ankara’da oturuyordum. İzmir’e
gelip gidecektim. İzmir’de yaşamak çok hoşuma gitti. 2008
yılında evimi İzmir’e taşıdım. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’yla
bağlarımız 2012 yılında koptu. Mersin Devlet Opera Şefliği’ni de
yapıyordum.

“AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ,
EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR
KÜLTÜR-SANAT KOMPLEKSİDİR.”
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun,
‘Kültür Sanat Danışmanı’sınız. Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi gibi benzersiniz bir merkezinde içindesiniz. Biraz da
bunları konuşmak istiyorum.
2012 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’yla bağlarım
koptuğundan Sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun bundan
haberi yokmuş. Yaklaşık bir yıl sonra Fazıl’ın [Say] konserinden
sonra Başkanımız Aziz Kocaoğlu’yla üçümüz bir yemekteyken
“Neden senin bu durumundan haberim olmadı?” dedikten sonra
“Senin bu şehirde olmanı istiyorum” dedi. “Her zaman
yanınızdayım” dedim. Aradan birkaç ay geçti. Genel Sekreterimiz
Sayın Pervin Şenel Genç, beni arayıp “Sizinle görüşmek
istiyoruz” dediler. Başkanımızın, Kültür Sanat Danışmanı olarak
beni istediklerini ifade ettiler. “Seve seve çalışırım ama Mersin’de
işim var” dediğimde, izin alabileceklerini söylediler. O dönem,
Genel Müdürümüz Rengin Gökmen’di. Rengin Gökmen,
hocalarımdan biridir. Kendisinden çok şey öğrenmişimdir. Çok
çalışır; provası yoksa toplantısı vardır. Başkanımız Aziz
Kocaoğlu’yla telefonda konuştular. Telefonda Rengin
Gökmen’den izin alındı, resmi yazısı yazıldı. Benim açımdan,
‘Kültür Sanat Danışmanlığı’ büyük bir sorumluluk. İzmir, kültür
ve sanata değer veren çok özel bir şehir. Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi eşi benzeri olmayan bir kültür-sanat kompleksidir. Bu salonla ilgili olarak, Başkanımız Aziz Kocaoğlu,
“Birikimimizi nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Bu sanat merkezi
halka nasıl daha iyi bütünleşebilmeli” diye çalışmalara başladık.

Gerekçesi ne olabilir peki?
Şu; besteci kendine karşı da savaş vermektedir. İşte bir
besteciyle çalışmanın zor tarafları bunlardır. En son Nazım
Oratoryosu’nu sahnelediğimizde Fazıl [Say], “Bestemi, sen
benden daha iyi biliyorsun. Nasıl istiyorsan öyle yorumla, ben
eserimden çok uzaklaşmışım” dedi. Her bestecinin bu tür
duyguları vardır. Muammer Sun’la da böyle oldu.
Ne oldu?
Kendi istediği tempo olsun diye çok ısrar eder. Ama Turgay
Erdener, eserlerini yorumlama konusunda orkestra şefini çok
serbest bırakır. Sizin fikrinize hürmet eder. Bestecilerle çalışmak
zor olduğu kadar keyiflidir de.
Orkestra Şefliğinizin
yapıyorsunuz.

yanı

sıra

eğitmenlik/öğretmenlik

Çok turne yaptığım için konservatuvarda ders vermiyorum. Bir
öğrencinin eğitim sorumluluğunu almak çok ciddi bir iş. Ders
vereceksem öğrencilerimden önce derse gelmeliyim.
Konservatuarda bunu öğrendim. Fikrimi soran öğrencilere her
zaman kapım açıktır. “Hocam beni dinler misiniz?” dedikleri
zaman “seve seve” diyorum. Bir yandan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında açılmış seçmeli
bir derste, ‘Müzikte Başyapıtlar’ adında ders veriyorum. İnsan,
bir başyapıtı nasıl ortaya çıkarır? Beethoven’ın 5. Senfonisi
neden bir başyapıt da, 8. Senfonisi bir başyapıt değil? Sanatçı
kendi potansiyelini nasıl kullanmalı? Bambaşka bir açıdan,
kişinin kendi işine dışarıdan bakmak nasıl bir süreci gerektiriyor?
Böylesine bir deneyimi öğrencilerimle beraber yaşıyorum.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi üzerine neler söylemek
istersiniz?
Bir sanat kompleksi diyebiliriz. İki konser, altı tane sergi
salonumuz var. Her iki konser salonumuz muazzam bir akustiğe
sahiptir. Tabii bunda Mimar Tevfik Tozkoparan’ın büyük katkıları
vardır. İngiltere’den gelen bir ekip, iki salonun akustiğini yapıyor.
Bu da nedir? Salonda kullanılan; taş, alçı pan, koltukların
kumaşları, zemin malzemesi, yansıtıcı ahşap malzemenin
tamamı salondaki sesi en az seviyede emip ve en iyi şekilde
yansıtan bir durumu ortaya çıkarıyor.
Türkiye’de bu ölçekte başka bir konser salonu var mı?

Büyük yapıtların sonrasında sanatçıların uvertür eserleri de
vardır. Gabriel García Márquez, Yüzyıllık Yalnızlık
romanından, Orson Welles’in Citizen Kane filminden, Eugène
Atget’in Paris’in insansız sokaklarını belgelediği fotoğraflarından veya Auguste Rodin’in, Düşünen Adam heykelinden sonra olduğu gibi. Bu başyapıtlardan sonra gelen
uvertür eserler sanki yeni bir başyapıtın geleceğinin habercisi
gibidir.

Böylesine ölçümleri yapılmış başka bir konser salonu yok.
Salonun açılışından sonra üç ay boyunca akustiğinin düzenlenmesi için firma buradaydı. Büyük bir orkestra sahnede
çalarken, seyirci yokken akustik nasıldır? Bu çok önemli bir
konudur. Seyircisiz, akustiğin olması çok önemlidir. Akustiğin
olmadığı salonlardan birini örnek vereyim; Berlin Filarmoni.
Seyirci olmadığında salonda inanılmaz bir yankı vardır ve orada
sağlıklı bir prova yapmanız çok güçtür. Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi konser salonlarında böyle bir sorun yoktur.
Salonda seyirci olduğu zaman seste büyük bir değişim olmuyor.
İzmir gibi iklim olarak çok sıcak bir şehirde yaşıyoruz. Salonu
verimli kullanabilmemiz için air-condition olması gerekiyor değil
mi? Air-condition ses çıkartan bir cihaz. Buradaki salonlarımızdaki air-condition sistemi, seyircinin oturduğu koltuğun
altından geliyor. Ses desibeli de inanılmaz bir düşüklüktedir. O
yüzden sahnede de canlı bir konserin CD kaydını yapabiliyoruz.
Bir salonun daha ilk günden böylesine akustik kıvama gelmesi

Söylediklerinize katılıyorum. Bu müzikte de öyledir.
İzmir’e tam olarak ne zaman geldiniz?
Yıl içerisinde, peyderpey konserler vermeye geliyordum.
2002-2003 yılında daha sık gelmeye başladım. 9 Eylül Senfoni
Orkestrası kurulmuştu. Orada, ‘Orkestra Şefi’ diye bir unvanım
olmadı. Fahri müzik direktörü gibiydim. O dönem çok arkadaşım
oldu. Yılda, en az altı defa geliyordum. 2007 yılının Kasım ayında
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’ından müzik direktörü olmam i-
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hiç kolay bir iş değildir. Benzer bir şey söyleyeyim, Ankara’da
Bilkent Konser Salonu hiç fena bir konser salonu değildir. Ama
orada air-condition açıkken konser kaydı yapamazsınız.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, hangi konser
kayıtları yapıldı?
Fazıl [Say], DVD kaydı yaptı. Borusan Quartet yaptı.
Yurt dışından konser için gelen gruplar Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nin konser salonlarını nasıl buluyorlar?
Bayılıyorlar. Size şöyle söyleyeyim hocam Gilbert Varga buraya
geldiğinde salon yapılalı yaklaşık bir yıl olmuştu. Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nin anı defterine, “Bu salonla gurur
duyabilirsiniz. Lütfen iyi bakın ve iyi kullanın” diye yazı yazdı. O
sırada bana küçük bir anekdot anlattı; Münih Filarmoni
Orkestrası’nın kullandığı salon hoş bir salondur. Akustiğini
düzeltmek için yıllarca uğraşıyorlar. Açıldıktan sonra bir konseri
var. Konserden sonra, anı defterini getiriyorlar. O da şöyle
yazıyor: Yakın burayı!
Bu durumu sürdürmek için neler yapılıyor?
Konser salonlarının düzenli bir şekilde teknik bakımı yapılıyor.
Akustik panellere zarar verebilecek konserlerden kaçınılıyor.
Belli bir desibelin üzerine çıkabilecek konserlere izin vermiyoruz.
Salonda gözümüzle göremeyeceğimiz muazzam bir titreşim
oluyor. Alçı panlar yerinden oynuyor. Tahta panellerde, ciddi bir
aşınma oluyor. Buna bir tür metal yorgunluğu gibi bir şey
diyebiliriz.
Sayın İbrahim Yazıcı bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Söyleşi: Ertekin Akpınar-Fotoğraflar: Serkan Kalfa

İbrahim Yazıcı

Asena Günal, Akdeniz Akademisi’nin Konuğuydu
19-20 Aralık 2015 tarihinde, İzmir Akdeniz
Akademisi koordinasyonunda çalışmalarını
yürüten İzmirKültür Pla+formu Girişimi’nin
2015 yılının son İzmirKültür İletişim Toplantısı’nın konuğu, İstanbul’da faaliyet gösteren
kültür sanat merkezi ve tartışma platformu
Depo’nun koordinatörü Asena Günal’dı.
İzmir Akdeniz Akademisi’nde, İzmir’in farklı
kültür sanat aktörlerinin sunum yaptığı foruma
gözlemci olarak katılan Günal, 20 Aralık 2014
tarihinde İzmir’in kültür sanat üreticilerine
detaylı bir sunum yaptı. Depo’nun kuruluş
aşaması, kurumsallaşması, işleyişi ve çalışma
biçimiyle ilgili bilgi verilen sunumda, Depo’da
gerçekleşen sergilerin kurulumu, düzenlenmesi ve insanlardan gelen yorumlar aktarıldı.

Asena Günal
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Asena Günal, İzmirKültür Pla+formu Girişimi’nin benzeri bir yapılanmanın İstanbul’da da
olması gerekliliğini hissettiğini ifade ettiği
toplantı, İzmirKültür Pla+formu Girişimi’nin
yürüyeceği yolla ilgili görüş alış verişiyle son
buldu.

HABERLER
İzmir Zeytin Sempozyumu Kitabı ve Sempozyumun DVD’si Çıktı
İzmir Akdeniz Akademisi’nin, 2-3 Eylül 2015 tarihleri
arasında, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde
düzenlemiş olduğu, İzmir Zeytin Sempoyumu kitap ve
kendi alanında uzman konuşmacılarla yapılan röportajlar,
DVD olarak yayımlandı.

İzmir Ekoloji Forumu
İzmir Akdeniz Akademisi'nin 7 Aralık 2013 tarihinde
düzenlediği, İzmir Ekoloji Forumu, akademisyenleri,
meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve
çevre aktivistlerini bir araya getirdi.
Alanında uzman katılımcıların farklı alanlardaki grup
çalışmaları sonucunda belirlenen stratejiler ve grup
sunumlarıyla birlikte foruma ışık tutan Prof. Dr. İlhan
Tekeli'nin makalesiyle birlikte kitap haline getirildi.
Önsözünü Prof. Dr. Ayşe Filibeli’nin yazdığı kitap, Mart
2015 tarihinde İzmir Akdeniz Akademisi tarafından
yayımlanmıştır.
Kitabı, İzmir Akdeniz Akademisi’nden edinebilirsiniz.
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SÖYLEŞİ
“AKDENİZ BİZİM ANA TEMAMIZ VE AKDENİZ ÜLKELERİYLE
AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAPTIĞIM ZAMAN
İZMİR’İ ÇOK ÖNEMSEDİKLERİNİ GÖRÜYORUM.”
İzmir Akdeniz Akademisi Ekoloji Birimi, İzmir Zeytin
Sempozyumunu gerçekleştirdi. Bu konuda düşünceleriniz
öğrenebilir miyiz?

Doç. Dr. Güzel Yücel Gier kimdir?
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve
Diyetetik Bölümü’nde lisans eğitimi [1982], Yabancı Ülke Üniversiteleri
/ Cane Univercity Yaşam ve Davranış Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri
Anabilim Dalı’nda yüksek lisans [1986], İstanbul Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Yetiştiricilik Bilim Dalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Bölümü’nde doktorasını tamamladı [1996]. Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim
Dalı’nda, öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İzmir Akdeniz
Akademisi, ‘Bilim Kurulu Üyesi’dir.

Çok güzel bir sempozyum oldu. Sempozyum, hem konu
anlamında hem içerik hem biçim anlamında çok bence yankı
buldu. Aynı tarihlerde, ‘Su Ürünleri Kongresi’ndeyim. Orada,
akademisyenlerin dışında ulusal çok az insan vardı. Zeytin
Sempozyumu’nu, uzaktan çok başarılı bir çalışma olarak ben
gördüm.
Katıldığınız kongrede neler konuşuldu?
Körfezi ele alırken, sadece ekolojisini değil tarih, kültür gibi diğer
boyutlarını, bileşenlerini de ele almak gerektiği konuşuldu. Bu
alanların ortak kesişim noktalarını bulmanın önemine değinildi.
Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin dediklerine çok katılıyorum: “Yaşanılan
coğrafya insanların, tarihini, kültürünü, ekolojisini etkiliyor.”
Mesela, ben adalıyım. İstanbul’da, o adanın insanları farklıdır.
Anakaradan, kopuksunuzdur. 2017 yılında, körfezin çevre
boyutu, tarih boyutu ve kültürü anlamında bir sempozyum
yapalım dedik. Ama o sempozyumu, küçük küçük konferanslarla
yapalım birden getirmeyelim diye konuştuk. Yine 2017 yılında
ekoloji, ekosistem konusunda bir yaz okulunu gerçekleştirelim
konusu tartışıldı.

Doç. Dr. Güzel Yücel Gier’le Neden Konuştuk?
Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, Su Ürünleri alanında, uzman akademisyenlerden biri olmasının yanı sıra aynı zamanda, İzmir Akdeniz
Akademisi Bilim Kurulu Üyesi’dir. İklim ve deniz kirliği alanlarında
önemli çalışmalar yapmaktadır. Malta ve Dubrovnik’deki toplantılarda
bu konuda çalışma yapan bir akademisyen olarak bulunmuştur. Güzel
Yücel Gier’le, İzmir Körfezi’ni, Yeniden Akdeniz okurları için konuştuk.

İzmir Akdeniz Akademisi’nin, ‘Bilim Kurulu Üyesi’siniz. Bilim
kurulu neleri belirliyor? Neleri konuşuyor?

“COĞRAFYA ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ
BİR YERDEYİZ. DOĞU AKDENİZ’DEYİZ.
EGE’DEYİZ.”

İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu’na, bu yıl girdim. İlk defa
toplantısına katıldım ve ilk defa böyle bir kurumun içinde
oluyorum. Onur duydum. Çünkü üniversitenin dışında, yarı sivil
bir kurumda akademisyen olarak yer almak çok önemli. Bilim
kurulunda, yapılacak olan akademik çalışmalarla, İzmirlilerin
ilişki kurabileceği ara bir köprü vazifesi kurulması gerektiğini
hissetim. Sadece bizde değil, birçok Akdeniz ülkesinde
-Avrupa’da bilemiyorum- yapılan bilimsel çalışmaların çok iyi bir
şekilde, iyi bir formatta paylaşılması gereken insanlarla paylaşılmaması gibi bir sıkıntı var.

Alanınızla ilgili, ‘Bilim Kurulu’nda aldığımız birçok karar
olduğunuzu anlıyorum. Yeniden Akdeniz’in bir önceki sayısında Prof. Dr. İlhan Tekeli’yle yaptığımız söyleşide de,
körfezin hikâyesinin anlatılması gerektiği konusuna vurgu
yapmıştı.
Coğrafya çok önemli, coğrafya çok belirleyici olmuş İzmir’de.
Limanın olması, deniz yolunun kullanmasıyla, Avrupalılarla
Asya’yla ilişki kurulmuş. O ilişkinin sonucunda, gelen insanlar
kültürel farklılıklarını ortaya koymuşlar. Selanik’e gittiğimde
İzmir’e ne kadar çok benzediğini gördüm. Liman şehirlerinin
olduğu yerdeki zenginlik var İzmir’de. Bu zenginlikten, tarihsel
olsun, edebiyat anlamında olsun farklı farklı zenginlikleri de
çıkartabiliriz. Coğrafya anlamında çok önemli bir yerdeyiz. Doğu
Akdeniz’deyiz, Ege’deyiz. Akdeniz bizim ana temamız ve Akdeniz
ülkeleriyle akademik çalışmalar yaptığım zaman İzmir’i çok
önemsediklerini görüyorum.

Dolaşıma girmiyor…
Evet, dolaşıma girmiyor. Akademisyenlerin kendi formatındaki
anlatma şeklini, hem yöneticiler hem de kullanıcılar -diyelim ki
körfezi- aynı formatta anlayabileceklerini düşünüyorlar. Ancak
burada bir sıkıntı var. Bunu, üniversitede görüyorum. Yöneticiler
-karar vericiler diyelim- bazen bilimsel çalışmaları baypas
edebiliyorlar. Özellikle ekoloji konusunda, çevre konusunda
bilimsel veriler yoksa ve hakikaten sürekli değilse bu veriler,
bunları bypass edip karar verdiğiniz zaman kısa dönemde tekrar
o problemler ortaya çıkıyor. Belki kısa vadede bazı sorunların
üzerini örtebiliyorsunuz ama o problem tekrardan karşınıza
çıkıyor. Bir bu tarafı var, bir diğer tarafı -sadece biz değilizAkdeniz havzasında bu konuda bir çok akademisyen var. Sanatçı
var, sivil örgüt var işte bu kişi ve kurumlarla yapacağımız ortak
çalışmalarla, önümüzdeki sorunların aşılabileceğini düşünüyorum. Onun için, ‘Bilim Kurulu’nu çok önemsiyorum.

Ama İzmir’in konumu, gerçekten tarihsel anlamda çok önemli
bir şehir olduğunu bilmiyorlar. Yapacağımız bu çalışmalar da
böyle bir boyutta olabilir. İzmir’i bu anlamda Marsilya’daki liman
şehriyle, Cenova’yla, Selanik’le karşılaştırmalara gidebiliriz.
Ama bizim istediğimiz, ilk başta körfez özelinde bizim elimizde
malzeme olarak ne var?
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Ne var?

Bölgenin özellikleri konusunda…

Deniz bilimlerinde çalışıyorum, neredeyse yirmi beş yıldır İzmir
Büyükşehir Belediyesi, bize izleme çalışması yaptırıyor. Bu çok
önemli bir konu. Elimizde, sürekli veri/veriler. İzmir’in su kalitesi,
biyolojisi ve fiziği konusunda İzsu’yla yapılmış çalışmalar var.
İzmir’in, bir şekilde denizi izleniyor. İzmir’in körfezinde -tabi
Karaburun’dan Foça’ya baktığımız zaman- az yerde bulunan özel
çevre koruma var. Foklarla ilgili tarihsel anlamda koruma alanı
var. Ramsar var, şu an dünyada en önemli bölgelerden biri.
Denizle, kara arasında en önemli geçiş sağlayan, bu yüzden çok
kırılgan ve aynı zamanda çok da zengin bir çeşit kuluçhane orası.
Her şeye rağmen, Türkiye’de böyle alanların korunmasında iyi
bir örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Onun bir yönetim
planı var. Ama bir taraftan da şehir oraya doğru büyümek istiyor.
Orada, üç tane lagün var. O, lagünü nasıl adam edeceğiz. Her şey
birbiriyle bağlantılı işte yapacağımız çalışmalarda, bunları
açmamız lazım. Havza çok önemli, biz denizi koruyalım deyince
havzayı korumamız gerekiyor. Oradan aşağıya iniyoruz, tuzlalar
inanılmaz önemli alanlar. Karaburun’dan, Foça’ya kadar olan bu
körfez boyutunu açmamız lazım. Bir de terminolojide bizim
problemlerimiz var. Körfezin içinde, körfez diyorsun kafalar
karışıyor bir kere. Bunu bir çözmemiz gerekiyor. Oturup dil
bilimciler, bilim insanlarıyla bu işi çözmemiz gerekiyor.

Deniz çayırları, neredeyse sıfıra kadar geliyor. Orada küçük
balıkları görebilirsin, denizatını görebilirsin. Orada hem saklanır,
hem oksijen, hem yem oluyor. Resmen bir orman gibi…
Neredeyse bir metre sırf organik köklerinin bozulmuş hali, onun
üzerinde de otlar oluyor. Denizin üstüne kadar gidiyor. Bir de
erozyonu önlüyor kökleriyle, inanılmaz kökleri var. Gülbahçe’nin
tarihi önemli, sıcak su var. Özbek çok yaşayan ve sahip çıkılan bir
köy. Gülbahçe, hem deniziyle hem de tarımıyla doğal bir alan.
Sonra geçiyorsun karşı tarafa işte Karapınar, Balıklıova… Ne
güzel isim başka hiçbir yerde yoktur. Sonrasında Mordoğan ve
Karaburun.
Kaynarpınar var arada...
Evet, Kaynarpınar var. Orada balıkçılık var ve deniz trafiği var çok
önemli. Denizin hemen kıyısında arkeolojik şehirler var. Kuşu var,
sanayisi var. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. K2 Sanat
Galerisi ile birlikte başladığımız Port İzmir Trienali’ni yaparken,
Slovenya’dan, bilimle sanatı birleştiren profesyonel bir sanatçı
geldi. Bilimle sanatı birleştirme konusunda, ne yapacağımızı da
bilmiyoruz. Bir şeyler var, anlatıyoruz ama nasıl birleştireceğiz
bunu? O da, deniz analarına takılmış durumda. Onların yapısı,
hareketleri vs. vs. anlatıyor. Denizanası bulup filmini çekti. Daha
sonra makro düzeyde, mikroskopla çektik. Bu çekilenleri, bir
ekrana yansıtmamız gerekti. İkiyüz yetmiş derecelik bir ekran
yaptık. Dendi ki, denizanasının sesini alalım. Sonar koyduk,
denizanasını koyduk. Jeolog jeofizikçi, “Ne yapıyoruz” diyor.
Adam, deprem alanında çalışmış bir kişi. Koca leğenlerin içine
denizanalarını koyduk vs. vs. Tabii sonuçta biz o sesi bulamadık.
Fakat orada, jeofizikçi bize şunu söyledi: “Bizde, bir sürü kayıt
var.” Jeofizikçi oldukları için, denizdeki yer hareketlerinin böyle
grafik gibi, sismik veriler var. Körfezin fotoğraflarını çeken, “Ben
denizin yüzünü sergileyeyim. Sen de denizin altını yap” dedi.
Ortaya böyle bir sergi çıktı. Yani denizin altında ne yapılıyor?
Üstünde ne var? Sonuçta biri ses dalgaları, diğeri de görüntü ve
ışık. Orada akademisyenler olarak, sanatçılardan çok şey
öğrendik.

Gülbahçe Körfezi hakkında neler söylemek istersiniz?
Gülbahçe Körfezi çok önemli. İki tane köy var orada. Biri
Gülbahçe, diğeri Özbek. Özbek’te yaşadığım için biliyorum;
Özbekliler çok enteresan insanlardır. Özbekistan’dan gelmişler,
Rumlarla yaşamışlar, salyangoz, denizkestanesi yerler mesela.
Denizden ne çıkarsa yerler. Tipik bir Akdeniz tipi yaşamı vardır.
Bir tek işleri yoktur. Enginara, üzüme, balığa bakarlar… Orada
yaşayan balıkçı, bulunduğu bölgenin deniz çayırlarından zengin
olduğunu bilir. Ama niye zengin olduğunu bilimsel olarak bilmez.
O bölgede, çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları haritalandırıyoruz.

Doç. Dr. Güzel Yücel Gier
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“BASİT ANLATMAK ÇOK BİLGİ GEREKTİRİYOR.”
Basında şöyle bir haber çıktı: “Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün hayata geçirdiği ve Tübitak’ın
destek verdiği, ‘Denizi Tanıyorum ve Koruyorum’ projesi
İstanbul, Trabzon ve İzmir’de de uygulanmaya başlandı.” Siz
de bu projenin içerisinde yer alan bir kişisiniz. Tam olarak
orada ne yapıyorsunuz?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, Mersin Erdemli’deki Deniz
Bilimleri Enstitüsü başlattığı bir program. Bu programa
sonradan katıldık. Projede, çocuklara deniz ekosistemini oyunla
anlatmayı hedefledik. Sınıflandırmalar yaptık. En kolay yol,
sınıflandırarak anlatmak çünkü. Daha sonra, onları laboratuvarda oyunla anlatma yöntemi izledik. Denizde, balığın
dışında başka canlıların olduğunu nasıl beslendiklerini ve
yaşadıklarını çok basit bir şekilde anlattık. Çocukların sevebileceği simgeleri bulmak zorundayız. Anlattığımız konuyu
sevdirecek, ilginç kılacak birtakım logoları ortaya çıkartmak
gerekiyor. Suyun altında ne var? Canlılar var. O canlıların ne gibi
farklı farklı özellikleri var. Mesela jeologlar da denizin tarihçesini
anlatıyorlardı. Bir sürü denize su kütlesini, farklı alanlardan
bakan insanları onların anlayacağı şekilde merak uyandırarak
anlatmak. Mesela fizik alanı seven öğrenciye ışıkları anlattık.
İşte kimya alanında, deneyler yapıyoruz. Başlangıçta, “Biz
burada ne yapacağız?” diyorlar. Proje çalışması bittiğinde
giderken üzülerek gidiyorlar. “Tekrar gelebilir miyiz?” diyorlar.
“Tabii gelin” diyoruz. Bu tür projeleri, çocuğa/öğrenciye nasıl
basit anlatabilirsin? Basit anlatmak çok bilgi gerektiriyor.
Bilimsel olarak, temel veriler çok önemli. Görsel haritaya
koyduğumuz bilgileri, coğrafik bilgi sisteminde dağıtmaktan söz
ediyorum. Bilgiler var ama bizim bu bilgileri belediyelerle
paylaşmamız gerekiyor. Belediyelerin, o bilgileri haritalara alan
alan yerleştirmesi ve bilgilendirme ağında sistematik bir şekilde
yenileme yapması önemli. Körfezde nerede kirlilik var? Nerede
yok? Posidonia [endemik çiçekli bir bitki olup tek çenekliler
grubundan bir deniz otudur] nerede var? Posidonia’nın yaşadığı
yerde liman olmaz. Biri çıkıp karar veriyor, “buraya liman
yapacağım” diye. Posidonia var mı? Varsa yapamazsın. Balık
çiftliği bile yapamazsın. İşte benim o bilgiyi vermem gerekiyor.
Çok da paralar değil bunlar. Mesela, yaz okulları yapalım. Bir
tekne kiralayalım. Büyük şeyler değil bunlar. Sinerji yaratıp,
organize bir yapı kurmaktan geçiyor bu işler.

Doç. Dr. Güzel Yücel Gier

maların hangi alanlarda olacağı belirleniyordu. Mesela, iklim
değişikliği hangi konularda bize yansıyacak? Ne yapabiliriz?
İstasyonlar mı kurabiliriz? Posidonia ile ilgili ne tip çalışmalar
yapılabilir? Haritalandırma için, teknoloji nasıl hızlandırabiliriz?
Koruma için ne yapmalıyız? Akdeniz sahasında, kıyılar sorunlu
yerler. Kıyı planlanması nasıl yapılmalı? Kıyı planlanmasındaki
ana prensiplerin, Akdeniz havzasında nasıl örnekleri geliştirilebilir? Bilim insanlarıyla, yöneticiler/karar vericiler arasında
nasıl diyalog kurabiliriz? Mühendislerle, bilim insanları daha iç
içe olsunlar. Çünkü mühendisler, sonuçta kıyılarda liman yapımında, bilim insanlarıyla daha çok iş birliği yapabilir.
Akdeniz, çok özel bir deniz. Çoğu şeyin kaynağı ve biz bu
değerleri öne çıkarmalıyız. Koruma alanları şu anda denizde
yüzde bir. Akdeniz ölçeğinde, 2013 yılında yapılan bir toplantıda
yüzde ona çıkartılmaya çalışıyor. Denizde, koruma alanları
olması gerekiyor. Her yerde balıkçılık yapılmamalı, özellikle de
adaların etrafında. Karadan, denize iki yüz metreye kadar olan
çok zengin bir alandır. O alan, güneş ışığının olduğu yer.
Biyoçeşitlilik o alanda çok fazla. Sonrası -daha derin yerler- daha
az ışık gittiği için o kadar zengin değil. Ada veya kıyı gibi yerlerin
çok dikkatli korunması gerekiyor. Çünkü bunların kendi ekolojik
yapısını kaybettiğimiz zaman bir daha geri dönüşümü çok zor.

Az önce söylediğim gibi, Gülbahçe çok ama çok önemli. Korsika
Üniversitesi’yle çalıştık orada. Gülbahçe’nin içinde ada var.
Orada, Posidonia’nın üç yapısal formda olduğunu gördük. Urla
Torasan tarafındaysa, atol şeklinde küçük adacıklar… Bu neden
oluyor acaba? Suyun tuzluluğundan mı? Akıntısından mı?
Yapısından mı?

Malta’daki toplantıyla, Dubrovnik’de yapılan toplantının
bağlantısı var mıydı?

Fay hattı mı var acaba?

İkisi de aynı grup. Biri, Akdeniz’deki bilim adamlarının öne çıkartılmasıydı. Yani, yapılan çalışmaları, hangi konularda
arttırabiliriz? İklim, deniz kirliliği vs. vs… Dubrovnik’de, daha çok
kültürel mirasların ortaya çıkartılması konusu gündemdeydi.
Mesela, Mısır’da, İskenderiye’de su altı arkeoloğu çalışıyor.
Bölgede savaş oluyor ama o arkeolog hiçbir yere gitmiyor.
Yetmiş tane de öğrencisi var. Kazmadan, fotoğraf çekerek ve
diğer teknikleri kullanarak inanılmaz bir çalışma yapıyor.
İskenderiye’de, bilimsel bir kazı yapılırken nasıl bir teknoloji
kullanılıyor. Bunu görüyoruz. Bu teknolojiyi, başka yerlerde nasıl
kullanabiliriz?

Belki ama bilmiyoruz. Bir tek Gülbahçe’de var bu özellik.
Malta’ya gidiyorsun resif şeklinde, Libya’ya gidiyorsun Libya’da
kaplan sırtı. İşte bu üç formun korunması gerekiyor.
Gülbahçe, okul olarak da çok önemli. Anlattıklarınızdan,
orada her şeyi birden gözlemlemek mümkün görünüyor.
Evet, Karaburun da öyle. Bu işte yolculuk gibi bir şey, gidiyorsun
öğreniyorsun. İleride, yaz okulları, ekolojik okullardan biri
İzmir’de olur. Neden olmasın? O noktada devamlılık çok önemli.

Söyleşi için çok teşekkür ederiz.

Dubrovnik’te katıldığınız toplantı hangi kapsamdaydı?

Ben, teşekkür ederim.

İşin başını daha çok Fransızlar çekiyor gibi görünse de
Hırvatistan, İtalya gibi ülkelerin bilim akademilerinden gelen
akademisyenlerin, Akdeniz sahasında yapılacak olan çalış-

Söyleşi: Dr. Ayşegül Sabuktay Aktaş-Ertekin Akpınar
Fotoğraf: Mustafa Demiröz
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