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Leyla Ged!z "Never Odd or Even"ı
yazdı: Işıltılı b!rleşmeler!n, güvenle
kaybolmanın sanatın kanatları
altında yaşanmaya devam edeceğ!
müjdes!
Göster!y! !zleyene kadar, ben!m !ç!n önem!n!
b!lemed!m. Ancak sahnede Türk!yel! ve Portek!zl!
sanatçıların adeta yer değ!şt!rerek !ç !çe geçt!ğ!n!
gözlemlemek ben! benden aldı

Leyla Ged!z
L!zbon
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Türk!ye güncel sanatının büyük !vme kazandığı 2000'ler!n başından
!t!baren, Taldans adı altında F!l!z Sızanlı ve Mustafa Kaplan, sanatın pek
çok dalı !le paslaşan ve tümüne de !lham veren sahne performansları
gerçekleşt!rmeye başladılar. D!s!pl!nlerarası oluşumların en güzel meyveler!
arasında sayılab!lecek özgün dans göster!ler!, yalnız yurt!ç!nde değ!l, yurt
dışında da tanınmalarını sağladı. Sanatçı ve müz!syen arkadaşlarımla
sürdürdükler! !şb!rl!kler! sayes!nde, yarattıkları dalganın !ç!ne ben de
çek!ld!m ve kend!ler!yle ta en başından tanışma fırsatı buldum.

Aradan yıllar geçt!, ben Portek!z'e yerleşt!m. 2019'da b!r gün F!l!z ben!
aradı, L!zbon'a gel!yoruz, ded!. Kend!ler! g!b! !k!l! olarak çalışan Portek!zl!
b!r ç!ftle tanışacaklardı, ucu açık b!r projeyd!. Böylece ben, farkında
olmadan, onlar !ç!n açılan yen! b!r sayfanın g!zl! eşl!kç!s! oldum.

Yıl 2022, F!l!z, Mustafa, Sof!a ve Vítor, pandem! dolayısıyla çoğunu
uzaktan sürdürdükler! ahbaplıklarını b!r projeyle taçlandırmayı başarmışlar
ve ben! pröm!yerler!ne davet ed!yorlardı. Göster!y! !zleyene kadar, ben!m
!ç!n önem!n! b!lemed!m. Ancak sahnede Türk!yel! ve Portek!zl! sanatçıların
adeta yer değ!şt!rerek !ç !çe geçt!ğ!n! gözlemlemek ben! benden aldı.

Portek!z sanat sahneler!nde kabul görmek ve yer almak !ç!n verd!ğ!m tek!l
mücadelede bundan sonra ben! h!ç yalnız bırakmayacak, z!hn!mden h!ç
s!l!nmeyecek ve bana m!ğfer olacak bu oyunu !zlemek kısmet!n! yakalamış
olmam ne şans! En başta yurt dışında yaşayıp benzer güçlüklerle boğuşan,
veya ülkemde olup ufku dışarıda arayan tüm sanatçı arkadaşlarıma,
bundan sonra da tüm sanatseverlere !lham olması üm!d!yle bu yazıyı
kaleme aldım. İzleme fırsatı bulursanız sakın kaçırmayın!

NEVER ODD OR EVEN
F!l!z Sızanlı & Mustafa Kaplan
Sof!a D!as & Vítor Ror!z

25-27 Kasım 2022
Teatro São Lu!z
L!zbon
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03-07 Aralık 2022
Théâtre de la V!lle
Par!s

Dört kel!meden oluştuğu g!b!, düz ve tersten okunduğunda aynı d!z!l!m!
veren NEVER ODD OR EVEN, dört dansçının yan yana gelerek ortaya
koydukları benzer! olmayan b!r çalışma.

Türkçe'ye "ne tek ne ç!ft" g!b! çevr!leb!lecek başlığın, dansçı sayısına
!şaret ett!ğ! anlaşılıyor. Bu başlık altında, bu güne kadar yalnız başlarına
çalışan !k! ek!p (Türk!yel! dansçılar F!l!z Sızanlı & Mustafa Kaplan ve
Portek!zl! Sof!a D!as & Vítor Ror!z ç!ft!) !lk kez b!r araya gel!yor ve !k!l!
duruşlarını gen!şleterek b!r dörtlü oluşturuyorlar.

Tümü de bu oluşumun b!r !zleğ! olarak okunab!lecek performansın açılış
bölümünde, karanlık sahnen!n kenar köşeler!nden karşılıklı ıslık çalarak yön
bulan ve ağır ağır b!rb!r!ne yaklaşan dört b!reyle tanışıyoruz. S!yah-beyaz
lekel! kostümler !ç!nde hareket eden dört beden!n de gözler! bağlı. Her
kostümde b!raz s!yah, b!raz beyaz var. Dansçıları önceden tanımasak, k!m
k!m!nle eşt!r, ortaktır b!lemeyeceğ!z. Heps! az farkla b!rb!r!n!n eş! g!b!
duruyor. Ayrıca h!çb!r r!tme uymayan adımları, el kol hareketler! de b!rb!r!n!
andırıyor. B!rden, tam da merkezde buluşacakken, Samuel Beckett'!n
1981 tar!hl! Quad (I ve II) başlıklı oyununa referansla, sahnede dört
dönmeye başlıyorlar. Bu esnada ses çıkarmaya devam ed!yorlar, ancak bu
kez ıslıktan çok daha fazlası çıkıyor ağızlarından; Türkçe, Portek!zce ve
İng!l!zce, k!m! !zley!c!ler!n!n d!l!ndek! ezberler! tekrar ed!yorlar: "İk!l!, üçlü,
beşl!… Çoklu oluşumlarda eş!tl!k mümkün müdür?", d!ye soruyor !zley!c!,
"Söyley!n, l!der hang!n!z?" NEVER ODD OR EVEN öncel!kle bu önyargıyı
ortadan kaldırmak, bu soruyu geçers!z kılmak !st!yor ve bunu da, sahnen!n
kurgusuna hak!m olan s!metr! sayes!nde kolayca başarıyor.

Firat Kuscu
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İk!nc! sırada, coğraf! ve kültürel farklılıklar ve bunların dansçıların repertuarı
üzer!ndek! etk!s! sorgulanıyor. İt!raf eder!m, bu soru !lk!nden daha çok
!lg!m! çek!yor. Z!ra bu sorunun yanıtı baştan bell! değ!l. Ç!ftler!n geçm!ş!ne
bakarak, sanatlarını coğrafya kökenl! b!r k!ml!k meseles!ne
dayandırmadıklarını göreb!l!yorum. Ne Türk!yel!ler geld!kler! yer!, ne de
Portek!zl!ler !ç!nde doğup büyüdükler! kültürün yaygın algısını kend!ler!ne
temel dert veya başlangıç noktası ed!nm!şler veya kend!ler!n! bu
kaynaklarla sınırlandırmışlardı, en azından ş!md!ye kadar. Fakat sanıyorum,
!k! bünye karşı karşıya geld!ğ!nde b!rb!rler!n!n bakışında aynı merakın
!zler!ne rastladılar ve kend!ler!n!n de sorunun b!r parçası olduğunu tesl!m
ett!ler. Bu yüzden, bu soruyu hemen harcamıyorlar. Yanıt oyunun farklı
etaplarına serp!lm!ş fragmanlar hal!nde, parça parça gel!yor: Dörtlüden b!r!
b!r halk türküsü söyley!ver!yor. D!ğer! felsefî b!r t!rad aktarıyor. Başka b!r
bölümde b!r! memleket!nden b!r oyun havası serg!leyecek g!b! oluyor.
Fakat bu alıntılar bedenler! her nasılsa ele geç!rm!yor. Ne söz bedene
uyuyor, ne beden dansı d!nl!yor. Bu müth!ş !craların (sololar d!yel!m) tümü
de fevkalâde başarılı, hesaplı muğlaklıklar !çer!yor. B!r an !ç!n büyüler!ne
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kapılmakla beraber, b!r kez el!m!ze alıp !y!ce !nceled!kten sonra d!kkatl!ce
yer!ne koyup unuttuğumuz eşya g!b!, b!r uyuşmazlıktır akıp g!d!yor
üstler!nden. Özene bezene seç!p sundukları folklor!k öğeler, göster! !ç!nde
göster! g!b! kalıyor. Sıraları geç!nce, alıntılandıkları plakların, k!tapların,
düşünce ve dans dersler!n!n arş!vler!ne ger!s!n ger! ışınlanıyorlar. Sahnede
kalan dörtlü, onları b!rb!r!ler!nden ayrıştırab!lecek en büyük hendeğ! de
böylece aşmış oluyor. Öyle ya, her şey tüm !nsanlık !ç!n!

Işınlanmak dem!şken... Hendekler! b!r b!r atlarken b!r şeyler daha oluyor
dörtlüye. Kostümler! değ!ş!yor! Performansın başından sonuna, !zley!c!n!n
acımasız önyargı ve beklent!ler!ne karşı her çırpınışlarında b!r göğüs, b!r
sırt, b!r bacak veya b!r kol bağı çözülüyor ve !ç!nden parlak, gümüşî, balık
sırtı g!b! ışıl ışıl b!r kumaş çıkıyor. Yara alıyorlar desem değ!l, daha çok
!çler!ndek! pınarın ortaya saçılmasına benzeteceğ!m. Evet, b!raz k!tsch
olacak ama, g!derek gönüllü b!rer soytarıya, hatta uzaylıya dönüştükler! de
söyleneb!l!r.

Son bölüm gerçek b!r şaheser. Z!ra burada, oyunun başından ber! bel!rg!n
yer tuttuğu halde sırasını bekleyen dekor devreye g!r!yor. Performansın en
zor !zlen!r bölümünde, dansçıların dekor parçalarını tavandan asılı oldukları
kancalarından kurtarıp uzun uzun yerlere sermeler!n! ve y!ne aynı ağırlıkla
b!rleşt!r!p benzers!z mob!lya parçalarına dönüştürdükler!n! görüyoruz.
İzley!c!n!n beklent!s!n!n tavan yaptığı bu anlarda, dörtlünün zem!n! usulca
kaydırarak farklı b!r plana geçt!ğ!n!, ayaklarımızı yerden keserek yepyen! b!r
sayfa açtığını söyleyeb!l!r!m.

Bu elbette, baştan ber! olmasını hayal ett!ğ!m(!z), hatta sanat ve
sanatçıdan her sefer!nde bekled!ğ!m!z şey. B!l!nc!m!z üzer!ndek! kısıtlayıcı
tüm baskı ve engellere karşı, ortak platformlarda buluşab!l!yor muyuz?
C!ns!yet, coğrafya, d!l, d!n, vb. g!b! n!ce bel!rley!c!ye rağmen bu deney!me
şansımız var mı? Bu sahnede bu yaşanacak mı? Bu gece yaşanacak mı?

Performans b!r güldürü değ!l. Tüm bağ ve bağlamlardan kopup
kurtulduklarında, dörtlüyü halen buluşturan şey !let!ş!m arzusu ve
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d!s!pl!nlerarası sanatın geç!şkenl!ğ!. Dansçılardan her b!r!, kend! kuytu
köşes!ne ger! çek!l!rken, üçüncü senes!ne g!ren bu yolculuklarını b!zlerle
paylaştıkları !ç!n kend!ler!ne m!nettarlık duyuyorum. Kültürler!n b!r kez
daha duvarlar örerek kutuplaşmayı terc!h ett!ğ! karanlık gerçeğ!m!zde,
NEVER ODD OR EVEN ışıltılı b!rleşmeler!n, güvenle kaybolmanın, aynı anda
hem ağır hem haf!f kalab!lmen!n ve daha pek çok alternat!f!n sanatın
kanatları altında yaşanmaya devam edeceğ!n! müjdel!yor.

Öngörüsü !ç!n, dansçıları b!r araya get!ren Cla!re Verlet'ye ve
sahneled!kler! candan performans !ç!n F!l!z Sızanlı, Mustafa Kaplan, Sof!a
D!as ve Vítor Ror!z'e sonsuz sevg! ve saygılarımla,
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