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Mekansız şarkıların sürgünü!

Rawîn Stêrk
 
BasHaber ‑ Tiyatro çalışmalarıyla daha çok tanıan Serhat Ertuna ‘Lamekan’
isimli bir albüm hazırlayarak, müzik disiplininde de dikkat çeken bir çalışmaya
imza attı. Gerek yeni şarkılar ve gerekse bazı klasikleşmiş ezgilerle
müzikseverlere hatırı sayılır bir çalışma sunan Ertuna, çalışmaları sırasındaki
yaşadığı sorunlardan dolayı Türkiye dışına çıkmak durumunda kaldı. Ertuna,
müziğe geçiş yapması, albümü ve müzik konusundaki düşüncelerini bizimle
paylaştı.
 
Seni daha çok tiyatrocu olarak biliyoruz, müziğe geçiş hangi duygu ve
ihtiyaçlardan geliyor?
 
Sanat dallarının arasında her zaman bir etkileşim vardır. Günümüzde birçok
tiyatro ve sinema eserinde müzik kullanılmaktadır. Müzik sinema ve tiyatro da
destekleyici bir güç olarak kullanılır yine aynı şekilde görsellik ve senaryo
müzikte destekleyici bir güç olarak kullanılır. Artık bir müzik eseri ortaya
çıkarırken bunun için bir klip de düşünürsünüz. Bu alanlar her zaman birbirini
beslerler. Tiyatro daha çok pratiğe döktüğüm sanatsal alanım, müzik ise dipte
kalan özüm, bu özün artık yüzeye çıkması gerektiğine inandım. Sanata yıllar
önce müzikle başladım, tiyatroyla devam ettim, ama tiyatroda oyunculuk

Haber Listesi

13:07 Zarif: Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin yanındayız

12:54 Peşmerge, Musul’da iki köyü IŞİD’den aldı

12:32 İran’da su krizi

11:56 ’IŞİD Musul’daki 670 tutsağı idam etti!’

11:33 Esad’ın Sözcüsü: IŞİD, Gazeteci James Foley’i
geçen sene öldürdü

11:31 Bağdat Peşmerge Güçlerinin 10 Trilyon
Dinar’ına el koymuş

11:23 Teksas Mahkemesi: Kürdistan Bölge Yönetimi
petrol satışı konusunda haklı

11:10 Deniz Çakır’a Kürdistan tepkisi

10:59 ’Celewla Peşmergenin kuşatması altında’

10:57 Papa, IŞİD’in hedefinde

10:35 Barzani’den kurulacak Irak hükümetine şartlı
destek

10:12 ABD, IŞİD operasyonunu Suriye’ye taşımaya
hazırlanıyor

09:55 66. Emmy ödülleri sahiplerini buldu

09:48 Türkiye’nin gururu miniklere sahte belgelerle
men cezası...

09:37 ABD’den IŞİD için işbirliği isteyen Suriye’ye
olumsuz yanıt

18:12 IŞİD, Efrin’e saldırıya hazırlanıyor!

18:03 Kürdler ezdîler için sırt sırta verdi

17:58 BM’den Kürdistan’da mülteci alarmı

17:55 Irmak: İnsan tacirleri Ezidileri kandırıyor

17:07 BM: IŞİD insanlığa karşı suç işliyor

15:49 Çözüm süreci: Fiili mutabakatlardan kurumsal
işleyişe / Mithat Sancar

Görüş

BasHaber Gazetesi

Çok Okunanlar

Hangi ülkelerin silahları Peşmergeye ulaştı?

’Türkiye, IŞİD saldırısına uğrayacaktır’

Ceyşu’l Mücahidin örgütü IŞİD’le savaşma kararı
aldı

Ali Bulaç: Türkiye Bağımsız Kürdistan’a zemin
hazırlıyor

Gerginlik tırmanıyor çatışmalar başladı!
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Haber Medya Ekonomi Söyleşi Kültür / Sanat Yaşam Görüş Video Foto

Kültür / Sanat / Müzik
Totaliter anafor
28 Şubat zamanlarında Batı Çalışma
Grubu’nun manipülasyonları
vasıtasıyla toplumun içinde güvens... Ferhat

Kentel

Yine hayata rağmen ölüm
Bugün tam bir ay oldu,bir yarım
günlük inişi saymazsak şehre
 inmiyorum.İki haftadır da gün... Sennur

Baybuğa

Adana

Tuğluk: IŞİD varken Kürdler silah bırakmaz
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yaptığım süre içinde de müzikten kopmadım, müzikal çalışmalarda yer aldım,
eğitim aldım, şarkı söylemeye beste yapmaya devam ettim. Gelinen aşamada bu
deneyimleri bir albümde toplamak istedim tiyatrocu benliğimle müzisyen
ruhumu sentezlemek istedim. 
 
Sahneye tiyatro ile çıkmış olmak ve uzun yıllar sahne tozuyla yaşamış
olmak müzik yaşamına hangi kolaylıkları ya da zorlukları kattı?
 
Birincisi oyunculuğun özellikle tiyatro oyunculuğunun müziğe dair sana kattığı
çok şey oluyor, her oyuncunun sesini iyi kullanması gerekir, bu kullanım şekli
salt repliklerle de değil aynı zamanda müzikte de başarılı bir sunum yapması
gerekir. Tiyatro da ses‑nefes‑hareket, diyafram, sahne duruşu, sahne özgüveni,
ritim duygusu, müzik kulağı, şan vs. gibi eğitimler ve deneyimler senin için ciddi
bir kolaylık sağlıyor. Zorluğu ise kendini çok fazla hissettirmese bile insanların
kafasında oluşan şablon, eğer bir sanat alanıyla ilgileniyorsanız bu sanatın
dışında başka alanlarla ilgilenememeniz gerekir algısı. Çoğu tiyatrocu aynı
zamanda müzikle de ilgileniyor albüm çıkarıyor, bunun dünyada ve Türkiye’de
çok örneği var. İç içe olan iki sanat dalı. Zaten tiyatro yapıyorsanız bir nebze de
olsun müzikte yapmış oluyorsunuz. 
 
Albüm hazırlama fikri oluştuğunda müziğe nereden ve neyi katmayı
düşündün ilkin? Ya da Kürd müziğinde eksik bulup, tamamlamak istediğin
nüanslar neydi?
 
Albüme başlarken öncelikle müziğe salt bir yerden bir şeyleri katabilme iddiası
ve düşüncesiyle yapmadım, ama bu demek olmuyor ki hiçbir şey katmamış
oluyorsunuz. Kattıklarınız ve kaybettirdikleriniz zamanla açığa çıkacaktır ama
şimdiden bende şunu katacağım diye düşünmek benim için henüz çok erken.
Benim için müzikte bir dönem başladı ve bu süreçte en doğru şekilde gelişerek
ilerlemem ve donanmam gerekiyor, bu yolda geliştikçe neyi doğru bir şekilde
katacağımı daha doğru düşünebilirim. 
 
Yıllarca MKM’de bulunmuş olmak, müzik ve sanatın diğer disiplinleriyle iç
içe yaşamış olmak ne tür avantajlar getiriyor albüm‑müzik çalışmaların
açısından?
 
MKM’de bulunmuş olmanın bana ve sanatıma kattığı çok şey var ve bu benim
için çok değerli, MKM benim hayatim içim önemli bir dönüm noktasıdır. Birkaç
isim dışında albümler (o dönem kaset) yokken MKM ciddi bir misyon edinmiş ve
özelde bir okul olmuştur buradan çıkan/yetişen müzisyenler gruplar kürd
müziğinde yeni bir oluşum ortaya çıkarmış kendi müziğini dinleyen bir
jenerasyon ortaya çıkmıştır. Geleneksel ve modern müzik arasında köprü olmuş
birçok grup ve müzisyen buradan çıkmıştır. Babamdan dinlediğin şarkıların
kimlere ait olduğunu, ne anlattıklarını MKM’de öğrendim, anladım. 
 
90’lı yıllara kadar kitleleri devrim hazırlıkları için coşturan Kürd müziğinin
bu günlerde düğünlerde insanları coşturur noktaya evirilmesini nasıl
değerlendiriyorsun?
 
Bu durum bize nerden nereye geldiğimizin bir göstergesi aslında, oturup ciddi
bir bicimde bunu düşünmek lazım. Sebep ve sonuçlarını iyi analiz etmek
gerekir. Kürd sanatı sadece bir araç olmadığının belli kesimler tarafından
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bilinmesi ve sanatla sadece belli duygularımızı tatmin etmenin ötesinde bir
bicim kazandırmamız daha doğru olur. Kürd sanatının kuramını, teorik alt
yapısını derinlik ve estetik ölçülerini belirlemediğimiz, yoğunlaşmadığımız
sürece sanatçı üretimini yaratırken bu ölçülerden yoksun, eksik var etmiş olur,
yaratıcılıktan uzak dar kalıplar içinde en basit bir düzenek üzerinde kurgulamış
olur. 90’lı yılların analizini yaptığımızda dönemin ruhuna uygun sanat yapılıyor
olmasını anlayabiliyorsun ve bu önemliydi. Yani devrimin en asi dönemlerinde,
devrim şarkılarının yükselmesi, mücadele bayrağını en yukarıya taşımak adına
sanatın gücüne tüm dünya devrimlerinde ihtiyaç duyulmuştur, çünkü sanatın
etkisi toplumlar üzerinde çok önemli bir rol oynar, yeniyi yaratabilmek adına
buna ihtiyaç vardır, bu anlaşılır bir durum, olması gereken bu. Günümüz müziği
daha çok düğünlerde alanlarda eğlendirme amaçlı sunuluyor, halkın çoğu
müziği bu şekilde değerlendiriyor. Müziğin kendini var etmesi için pek alan
yaratmadık oluşturduğumuz alanları da daha çok eleştirdiğimiz ikinci şık için
seferber ettik. Gelinen noktada düğün müzisyenliği ve sırf paraya dayalı bir algı,
bir müzik kültürü oluştu ve bu algının sizi götüreceği yer düğünler ve barlar
olur. Asıl üzücü olan ise bunların devrim kazanımları üzerinden yapılıyor olması.
Özellikle son dönemlerde artan uydu kanalları ile beraber ortaya çıkan piyasa
müziği, arabesk formları müziği ticari bir meta haline getirmiştir. 
 
Hayatının bundan sonraki kısmında müzik ve tiyatro nerelerde duracak,
müzik ile mi devam yoksa ikisi bir arada mı?
 
Tiyatro ve müzik her zaman hayatimin önemli bir yerinde var olmuştur bundan
sonrada imkanlar elverdikçe iki alanda da devem etmeyi düşünüyorum. Hiç bir
zaman birini ötekine tercih etmem, ikisinin de bende yarattığı farklı tatları var.
 
Sürgündeki sanat emekçilerinin, siyasetçilerin ülkeye döndüğü bir süreçte
sen kendini sürgüne götürdün. Neden?
 
Ben kendimi sürgüne götürmedim, belli zorunluk ve kısıtlamaların sonucunda
bir çok kişi gibi sürgüne sürüklenmiş bulundum ama olanaklar el verdiğinde
olmam gereken yerde sanatımı icra edeceğim, özümün olduğu yerde. Biz ayni
tarihten aynı hikayeden gelenlerin çokça yasadığı bir gerçeklik, bir trajedidir. Bu
sizin tercih ettiğiniz değil, kendinizi, sanatınızı var edebilmeniz için başvurmak
zorunda kaldığınız bir seçenek. Devletin hukuku göz boyamak için bir yandan
sürgünleri bitirirken öte yandan sürgüne gönderiyor. Dönüşlerin olması olumlu
bir gelişme ama her şeyin bitmiş refaha erdiğimizin kanaati değil, hala
dönemeyen ve duyanın birçok yerine dağılmış binlerce insanimiz var. Bu bir
çelişki. Eski davalardan birçok sanat emekçisi beraat ederken, benim
durumumda olanlar dönemiyor. Maalesef benim burada olmamı gerektiren
geçmişimle, yaptıklarımla ilgili birçok sorun var, en basitinden “ben askerliği,
asker olmayı reddeden birisiyim, bunun birçok nedeni var. Ancak en önemli
sebebi Kürd olmamdır. Durum böyle olunca benim ve benim gibi birçok insanın
da burada kalmaktan başka bir seçeneği yok maalesef. (BasHaber Gazetesi) /
(r.s)
 

Diğer Haberler
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