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Yazılar Hakkında Abonelik Yayınlar Nerede bulunur? İletişim

SERGİ YORUM

Panco Panco, h�şt h�şt
19.09.2018 | Fisun Yalçınkaya

Norgunk tarafından organ�ze ed�len Büyük Çayır serg�ler�, 2 Ağustos -
15 Eylül tar�hler� arasında 14 mekânda 29 sanatçı ve kolekt�f� ağırladı.
Esk�den adını b�ld�ğ�m�z ve ş�md� yok olan çayırları ger� çağıran Büyük

Çayır'ı F�sun Yalçınkaya değerlend�rd�
 

Sarkis, Büyük Çayır için 12 Saat, Ed. 4+2, 2018 
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“Panco ne zaman dönmüş Alemdağı'ndan. B�rdenb�re b�r arkadaşı �le yanımdan geç�yor.

B�r duvarın, ölmüş b�r ked�n�n yanından geçer g�b�. Kollarımız b�rb�r�ne sürünüyor ha

fçe. Duvarlar açılıyor. İnsanlar b�rb�r�yle senelerd�r dargınmışlar da b�rdenb�re aynı h�sler�

duyarak: "Yeter artık" d�yerek barışmışlar g�b� öpüşüyorlar. Dönüyorum. Panco arkadaşı

�le gülüşerek g�d�yor hâlâ.”

 

Rastladığı �nsanları; onların anlattıklarına ayrı, anlatım b�ç�mler�ne ayrı kulak kabartarak,

severek, bakarak, kend�n� unutarak d�nleyen Sa�t Fa�k, bu cümleler� kend� yazınıyla

�l�şk�s�n�n değ�şt�ğ� ve gerçekl�kle �lg�l� kapılardan geç�p g�tt�ğ� 1954 tar�hl� son

öyküler�nden olan Alemdağ’da Var B�r Yılan �ç�n yazar. Panco onu tak�p eder, doğa tak�p

eder, yangınlar havuzlar tak�p eder, k�mses�z çıplak adalar, çocuklar, adamlar, kadınlar b�r

olup, tak�p eder. Tüm bunlar ona a�t gen�ş zamanda b�r araya gel�r, süzülür, soyutlaşır,

karakterleş�r. F�kret Ürgüp, �lk kez Varlık Derg�s�’nde yayımlanan ş�md�yse Alemdağ’da

Var B�r Yılan’ın Türk�ye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan baskısının

son kısmında okunab�lecek Sa�t Fa�k’�n Real�tes� başlıklı yazısında bunu yazarın sürreal�te

ve kend� real�tes�yle �l�şk� kurması olarak değerlend�r�r. Ürgüp, değerlend�rmes�nde,

hep�m�z�n o çok sevd�ğ�, Sa�t Fa�k’�n �nsan �z�, ş��r ses� dolu yazınından ayrı b�r yere koyar

bunları. Bu öyküler, mekân ve zaman algısını yen�den kurmakla �l�şk�lend�r�leb�l�r. Yan

yana oturab�ld�ğ�m�z, gen�şl�ğ�nde alab�ld�ğ�ne yalnızlık ve özgürlüğe dalab�ld�ğ�m�z, hem

b�r arada hem kend� kend�m�ze olab�ld�ğ�m�z çayırlar böyle seslerle kurulur kulakta.

 

Büyük Çayır sergi görüntüsü

 

O çayırlarda sesler çoktur, ç�men hışırtısı, yaprağın rüzgâra değ�ş�, cırcır böcekler�, günün

saat�ne göre çayır kuşları, geceler� �se ulumalar, b�rb�r�n� çağıran hayvanlar, tıkırtılar...

Şeh�rdek� kulağımızda �se sesler araba gürültüsü, tramvay şıngırtısı, vapur düdüğü olur,

hep b�r yerden b�r yere g�tmek ya da g�denler� �zlemek vardır. Bu g�d�ş gel�şe eşl�k eden b�r
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de saat ses� “t�k tak.” Bu saatlerde Sa�t Fa�k, b�z� eylül sonuna dek sürecek b�r serg�de

buluşarak karşılıyor, Büyük Çayır’da. Serg�, 14 mekâna yayılıyor. Böylece İstanbul’da b�r

rota ç�zmek durumunda kalıyoruz. Moda’da Poşe, Beykoz’da Komşuköy, Anadolu Yakası

hede er�, İstanbul’un say yes�ne b�z� davet ed�yor. Esasen b�r sanat mekânı olmayan

Komşuköy, şeh�rde yaşayıp yed�ğ� meyve sebzen�n geld�ğ� yer� b�lmek �steyenlere h�tap

eden b�r tarım g�r�ş�m�. Burada �zley�c�y�, S�bel Horada’nın toprakla �l�şk� kuran eser� ve

Sark�s’�n Sa�t Fa�k k�tabının ortasına �şleyen b�r akrep ve yelkovan koyarak yaptığı saat�

bekl�yor. Moda’dak� Poşe’de �se Onur Cer�toğlu, İnc� Furn�, Yasem�n Nur, Seç�l Yersel ve

y�ne Sark�s’�n b�r başka saat� karşılıyor. B�r de N�şantaşı’nda Ar�el var. Uzun süred�r

İstanbul’un bu serg� mekânı z�yaret edenlere nefes aldıran serg�lere ev sah�pl�ğ� etmekte,

Büyük Çayır’ın parçası olarak da Lar�ssa Araz, Can Aytek�n, S�nem D�şl�-Ege Kanar,

Nerm�n Er, S�nan Log�e’n�n eserler�n� ve Sark�s’�n b�r başka saat�n� ağırlıyor.

 

Büyük Çayır sergi görüntüsü

 

Ama serg�n�n belk� daha öneml� ve daha çok mekâna yayılan ana aksı, Karaköy, Beyoğlu,

Çukurcuma üzer�nde. Buralar İstanbul’un can damarlarıydı, kend�m�z� b�ld�k b�lel�,

k�m�ne göre belk� hâlâ öyleler. Hatırladığımız, unuttuğumuz, el ele tutuştuğumuz,

sloganlarla yürüdüğümüz, kaçtığımız, saklandığımız, k�m�m�ze ev, k�m�m�ze okul olan,

daha gençken keşfett�ğ�m�z, romanlarda, lmlerde okuyup �zled�ğ�m�z, başına çok �ş gelen,

b�z şeh�r sak�nler�n�n de belk� başına en çok �ş açan alanlar. İstanbul’un güncel

değ�ş�mler�n�n merkez�nde duran ve bu değ�ş�mler sonucu el ayak çek�lse de, orta yaşı

geçenler�n “Beyoğlu Beyoğlu’dur, her zaman kend�n� toparlar,” ded�kler� b�r koca

mahalle. Özell�kle, İstanbul Modern’�n kuruluşundan �t�baren, Tophane, Karaköy,

Beyoğlu çevres�ne d�z� d�z� yerleşen sanat kuruluşlarının da ev sah�bes�... Serg� b�z� bu

aksta, kulağımızda Sark�s’�n saatler�n�n t�k taklarıyla gez�nt�ye çıkarıyor. Sark�s tüm bu

mekânlarda daha önce Sark�s’�n saat� d�yerek andığımız Sa�t Fa�k k�taplarıyla oluşturduğu

ser�s� Büyük Çayır �ç�n 12 Saat’� serg�l�yor. Banu Cennetoğlu’nun sanatçı k�tapları
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mekânı BAS’ta Cem İler� ve Sark�s’le buluşup SALT Galata’da bulunan Rob 389

Galata’ya uğrayıp Sark�s’�n saat�ne bakıyoruz. Saat kaç olmuş d�ye.

 

Silva Bingaz, Beyan, 65 x 100 cm, Photorag Baryta fine art baskı, Ed. 3+1, 20002003 

 

B�lsart’a geç�p y�ne Sark�s saat� arkamızda ve He�nz Peter Schwerfel’�n Georg Basel�tz’�n

“tersyüz” sanatını anlatan v�deosunu uzun uzun �zleyeb�l�yoruz. Bu v�deo, b�rçok açıdan

b�r sanatçıya ve sanatçının kend�n� anlatımına nasıl yaklaşılmalı sorusu üzer�ne

düşündürücü. B�r sanatçıyla nasıl röportaj yapılır veya sanatçı söyleş�ler� ne �şe yarar

sorularının yanıtı n�tel�ğ�nde. V�deoyu �zlerken 45 dak�kanın geçt�ğ�n� y�ne aynı saatten

okuduktan sonra b�raz yukarı yürüyüp Öktem&Aykut’un kapısını çalab�l�r�z. Burada �k�

kata yayılmış halde Murat Akagündüz, Anton�o Cosent�no eserler�, b�tk�ler ve terk

ed�lm�ş say ye manzaraları arasında b�r alaka kuruluyor. Ve elbette Sark�s’�n saat� kaçı

göster�yor ona da bakılıyor. Oradan Beyoğlu’na uzanıp, SALT Beyoğlu’nda ROB 389

Beyoğlu ve sonra GON’da tekrar saat� yoklayıp k�taplara da göz atab�l�yoruz. Sonrası

Çukurcuma. Mer�ç Algün, Bandrolsüz, Sel�m B�rsel, Ayşe Erkmen, Özlem Günyol,

Mustafa Kunt, Kar�n Sander, Merve Ünsal, Derya Yıldız ve Sark�s, serg�n�n en kalabalık

mekânı (ve saat t�k takına tahammül edemeyen Lale Müldür’ün komşusu) Ark Kültür’de

�zley�c�ler� bekl�yor. Merve Ünsal’ın Büyük Çayır Postanes� �ç�n Selamet Arş�v�’nden b�r

Seçk�, Pencereler adlı �ş� hem kayıp b�r arş�v� keşfetmeye hem de tanımadığı b�r�ne B�şkek,

Amsterdam, Hong Kong veya Fogo’da b�r yere kartpostal yazmaya �zley�c�y� davet ed�yor.

Ressam Lou�se Mammen’�n eser�n�n �sm�nden hareketle "You have beaut�ful hands" yazıp

Fogo’ya yolladım ben de. Umarım alacak k�ş� �lt�fatı sev�yordur.
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Büyük Çayır sergi görüntüsü

 

Büyük Çayır, böylece büyüyor ve yayılıyor bu eserle, kıtalar aşıyor. Bahçede bu esere

Mer�ç Algün’ün mürekkepten oluşan çeşme yerleşt�rmes� Cla�re Founta�n eşl�k ed�yor.

Tükenmez mürekkepler bu çeşmeden aktıkça kartpostallar artıp çoğalab�l�r, ded�rt�yor.

Tüm bu sular, Sel�m B�rsel’�n Ve Den�z Kızını Duymuşlar çalışmasında den�zkızlarının

hayal� sesler�nde buluşuyor. Ve kulağımızda saat t�k taklamaya devam ed�yor.

 

Alıp b�z� Tophane’den aşağıya �nd�ren yokuşa get�r�yor. Duraklar, Mars İstanbul, onun

�ç�nde kend�ne has b�r mekân olan Masa, sonra da R�verrun. R�verrun’da üst katta S�lva

B�ngaz’ın Beyan adlı eser� yer alıyor. Alt katta �se �nsan ruhu ve nesneler�n Lara Ögel’�n

Mundessa adlı yerleşt�rmes�ndek� dansı güzel b�r nal olab�l�yor serg� gez�s�ne.

 

Kulaklarda hep t�k taklar.

 

 
Murat Akagündüz, İsimsiz, 2018, Kağır üzerine füzen, 100 x 70 cm
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Büyük Çayır sergi görüntüsü
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Sa�t Fa�k’�n kulaklarındak� panco, panco sesler�, ya da doğanın çağrısı h�şt h�şt g�b�. B�zde

t�k tak. Şeh�r gürültüsünün eşl�kç�s� olmaktan çıkıyor serg� gez�s� sonunda saatler. Kalp

atışına dönüşüyor. Yaşama heves�ne, devam etmeye duyulan arzuya. Sark�s de zaten bu

saatler �ç�n kalp d�yor Cumhur�yet gazetes�ne yaptığı açıklamada: “İstanbul, böyle b�r

yazar ve 12 yerde aynı kalp çarpıyor. Aslında bu serg�n�n, ben, h�ç öne çıkmadan, kalb�

g�b� oldum.” Hayal� sesler duyanların mırıltılarını, saat t�k takına dayanamayanları,

hışırtıları, özled�ğ�m�z yaprak sesler�n� ve b�r başka yazar, b�r başka İstanbul �nsanı Sev�m

Burak’ın b�r yer, b�r zaman, b�r an �mlemek çabasıyla “Yalvarırım beyefend� saat�n�z kaçı

göster�yor?” yazışını düşüneb�l�rs�n�z, kalp atışları arasında.

 

Norgunk’un düzenled�ğ� serg� �ç�n hazırlanmış kısa b�r paragraf var. Burada “Esk�den

kaça ayrıldığını b�l�rd�k çayırların, adlarını ezbere sayardık: Fırtınanın çayırı vardı örneğ�n,

öğlen�n çayırı vardı, kes�k çayır vardı. Ş�md� yoklar! Onları ger� çağırmanın b�r yolunu

bulmalıyız,” den�yor. Ancak serg� �zley�c�y� bell� b�r kavramsal tema üzer�nden seç�lm�ş

eserlerle buluşturmak ya da o temanın vurgusu hakkında düşündürmek çabasında değ�l.

Daha çok bugün, burada, yaşayan ve üretenler� toplamak derd�nde... Veya şehr�n bu

bahsett�ğ�m�z alanlarına onları yaymak, dağıtmak. Böylece b�r mekân ve zaman algısı

kurmak. Bu tek b�r temadan bahsederek konuyu tek b�r merkeze çekmekten çok daha

etk�l� ve düşündürücü...

 

Adımlarımızı atarken arkamızda bırakılanlar dönüşte onl�ne platformların arasında

yakaladığı özgünlükle akıllara kazınan serg�n�n son mekânı Man�fold’a gözler� get�r�yor.

Merve Ünsal’ın postaneden dünyaya gönderd�ğ� kartpostalları �zleyerek, mekânları,

zamanları kaybed�p, gerçekl�k kapılarını ardımızda bırakıyoruz. 

 

All r�ghts reserved. Unl�m�ted Publ�cat�ons. Follow us
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Büyük Çayır sergi mekanlarından Aykut&Öktem Galeri'den sergi görüntüsü 
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