B

İ

Ç

İ

M

S

İ

Z

-

Y

O

E

L

M

E

R

A

N

D

A

V

İ

D

E

O

L

A

R

I

-

S

E

Ç

K

İ

“ B İ Ç İ M S İ Z ”

— Y O E L

M E R A N D A

V İ D E O L A R I

S E Ç K İ S İ / 8 0 ' / 1 0

O C A K

2 0 1 5

C U M A R T E S İ

1 8 : 0 0

M E K A N : K Ö Ş E / 1 5 T L

BİÇİMSİZ

YOEL M ERaNDa VİDEOLaRI
(SEÇKİ)

“Yoel Meranda’nın videoları alternatif görme
biçimleri keşfetmek için yapılan yolculuklara benzer.
“straiscaping”de, günbatımı sırasında Boğaz’da giden bir
vapurdan çekilen görüntülerin titremesi ufuk ve mesafe
hislerimizi karmaşıklaştırır. “not be or...”da İstanbul
yollarında çekilmiş sarı tonlardaki pencere, sokak tabelası
ve ağaç görüntüleri, kapalı gözle güneşe bakma hissini
çağrıştırır. “ascents in february”de oyunbaz ve garip
bir ışıltı izleyiciyi İstanbul sokaklarına davet ederken,
“rauscht”da ise bir politikacının televizyon konuşmasının
tuhaf güzellikteki piksellere parçalanmasını izleriz.”
— Kate Lawrie Van de Ven,
2010 Toronto Film Festivali kataloğundan

“Yoel Meranda’nın videoları muğlak ve geçici.
Algılanabilirliğin ve okunabilirliğin sınırlarını zorluyorlar.
Genelde dallanıp budaklanan soyut öğelerden oluşan
videolar, bu yaklaşımdan uzaklaşıp bize çözümlenebilir bir
imge sunduklarında ise mutlaka sarsıntılı ve coşkun.”
— Josh Mabe

BİÇİMSİZ

— YOEL
M E R a N D a VİD E O L a R I

2008
1. les faits
2. time runs
2009
3. diagonal
4. fraqnc
5. going
6. look
7. india
8. otoku
9. monogatari
10. ÎLE DE RE
11. forever and a day
12. residue
13. theatre
14. notation
15. slightly
16. whirling
17. sphorus
18. inscrivere
19. videotext
20. firewaters
21. turquoise
22. wall length
23. fjords
24. bsorb
25. space density
26. not be or...
27. göcek’te bir örümcek

2010
28. liquid
29. ascents in february
30. static
31. Aber die Horen...
32. Alice
33. rauscht
34. Tuzla’da Yaz
Fırtınası
35. straitscaping
36. electric lights near
büyükada
37. bozburun contrasts
38. moonalphabet
39. sessiz fırtına
40. fond de l’air
41. apichatportrait
42. highway keying
43. a dream of horses
44. maçaşehelale
2011
45. hacı aliluma
46. saldım çayıra...
47. scontro

2014
48. 08.09.14
49. 20140911_181730
2015
50. beklerkenli

Amerika’da sinema okuyan ve bir
kısa filmini izledikten sonra mail
atarak irtibata geçtiğim Deniz Tortum ile tanıştığımız ve saatlerce sohbet
ettiğimiz gün, bir kağıda bana öneri olarak bazı yönetmen ve yazar isimleri
yazmıştı; Michael Snow’un altında Harun Faroçki, Straub & Huillet’in
üstünde Ahmet Güntan, P. Adams Sitney’in Visionary Film kitabı (yanında
parantez içinde; deneysel sinemanın Kuran’ı diye yazmıştı), Ernie Gehr,
Dreyer, Stan Brakhage ve bir de Yoel Meranda. Ardından bir sır verir
gibi kulağıma eğilip; ‘Türkiye’de karşılaştığım, sinemadan anlayan nadir
insanlardan. Vimeo’daki videolarına bakmalısın’ demişti. Sinemadan
anlamanın ne demek olduğunu tam kestiremesem de (çünkü bu soru bizi
sinema nedir’e götürür) varlığı nadir ve değerli bir dost bulmuşçasına
sevinen Deniz’in bu heyecanını paylaşmıştım.
BURaK ÇEVİK

O günden beri Yoel’in sinemaya bakışından çok şey öğrendim ve
öğreniyorum. Festivalde izlediğimiz filmler sonrasında dışarı çıkıp, İstiklal
Caddesi’nde yaptığımız konuşmalar her zaman telefonumun not defterini
dolduracak şeyler ile sonlanırdı. Bu süreçte benzer bir çevrede olan
‘Türkiye’de karşılaştığım, sinemadan anlayan nadir insanlardan’ Eytan
İpeker, Can Eskinazi, Mustafa Uzuner ile de tanıştım. Şükran duyarım.
Sinemanın esasen ne olduğunu bir sabitlik arzusu ile bulmaya çalışan
tipik bir boğa burcu olarak, bu değerli ancak beyhude çabamın doruğunda
yaptığım kişisel videolarda (Bilgi Sinema’daki film gösterimlerini
programlamaya başlamam da bu çabamın bir ürünüydü) Yoel’in mikroya
duyduğu sevginin izlerinden parçalar görebiliyorum. (Daha sonraları
Ahmet Güntan, Yoel’in videolarının ‘mikroya ham bakışın getirdiği yeni
öykülere açık oluşundan’ bahsedecekti.)
Nisan 2013’te İstanbul Film Festivali’nin konuğu olarak İstanbul’a
gelen Carlos Reygas ile Altyazı Dergisi’nin ‘İzliyorum’ köşesi için
röportaj yapılırken, Yoel, Can ve Eytan bu röportajı kaydediyorlardı.
Ben de kendilerine yardımcı oluyordum. Röportajın ortasında, Reygedas

konuşurken, Yoel cep telefonunu çıkardı ve telefonuna bir parmağı ile
sürekli vurarak etrafı çekmeye başladı. Sadece Reygedas’ı değil, odanın
çeşitli yerlerini, Reygadas’ın ayağını, masayı, ortamda bulunan film
makaralarını elindeki kameraya sürekli vurarak çekiyordu. O an istemsizce
gülümsedim ve ona dönüp ‘tüm odayı kutsuyor gibisin’ dedim.
Yoel, o dönemde yıkılacağı kesinleşen Emek Sineması’nı da kamerası ile
kutsadı. 2013’ün Haziran ayındaki Gezi Direnişi’ni de ya da Ankara’daki
bir inşaatı, Artvin’deki bir şelaleyi, Urla’daki bir otoyolu, Ordu’daki bir
balıkçı teknesini, Dennis Lim’in Apichatpong Weerasethakul ile yaptığı
bir röportajı, Tuzla’daki bir yaz fırtınasını, orkestrasına şeflik eden Cem
Mansur’u, Büyükada’daki elektrik direklerini, Göcek’te bir örümceği
kutsadı. Kendisinin şeylerin dünyasında, çoğumuzun yapmadığı bir şeyi
yapmaya çalıştığına inanıyorum; şeylere bakmak. Anlam arayışına
girmeden, bakışının ve o bakışın kendine has ritminin başlı başına kendi
anlamını açığa çıkaracağı umuduyla.
Bilgi Sinema Kulübü’nün gösterimleri bir buçuk yıl boyunca istikrarlı bir
şekilde süren bir arayıştı [ bakıştı ]. Bir şey bulduk demiyorum, ancak
ilk olduğumuz yerden çok farklı bir yere ulaştığımızı sezgisel olarak
hissedebiliyorum. Şimdi rahatça arkamıza yaslanıp şunu söyleyebiliyoruz;
fol yok yumurta yok. İşte bu nedenle Bilgi Sinema’nın son gösteriminin Yoel
Meranda’nın videoları olması bana daha da anlamlı geliyor.

Video yapma
Y : İlginç bir soru, tam olarak bilmiyorum.
sürecinden bahseder İnsan kurguladıkça bir derece kurgu aklının
misin? Aklında
bir köşesinde oluyor ama çekerken mümkün
hep bir şey var mı
olduğunca kurguyu düşünmemeye çalışıyorum. O
çekerken, yoksa işler sırada o çektiğim şeyde bulduğum bir renk ya da
sonradan mı ortaya
ilgimi çeken neyse, onu takip ediyorum. Çekerken
çıkıyor?
kurguyu çok fazla düşünmeden çektiğin şeyden
keyif almak, o anda bir şekilde kendini kaybetmek
diyelim. Genelde çektiğim an “bir şey çektim
hah süper, tamam şimdi bir şey çıkacak bundan”
dediğimde bir şey çıkmıyor. Videolarımın çoğu,
aradan zaman geçtiği bir noktada ‘bir bakayım’
diye oturduğum, ya da canımın çok sıkıldığı
günlerde çıktı. Bir de şunu keşfettim: basit bir
metod bulup onun üzerinden gitmek. Çok fazla
kurcalayınca genelde benim beğendiğim bir şey
çıkmıyor.

CAN ES K İNA Zİ:

Y O E L ME R A N DA :

C:

İlk videolarını nasıl
çekmeye başladın?

İlk 8mm bir şeyler çekmiştim ama onlarla hiç bir
şey kurgulayamadım, çünkü yanlışlıkla filmleri
çiziyordum. 2005 yılında New York’taydım ve bir
iş için bir tane kamera almıştım. O kamerayla ilk
Michael Snow’u çekmiştim, onun bir konuşması
vardı. Bilmiyordum ne olacağını, çekerken biraz
deneysel kafada çekmiştim. Snow’un filmlerinden
bayağı etkilenmiş bir şekilde, aklımda Snow’a
hediye olacak bir video yapmak vardı. 7 dakikalık
filan bir şey. Onu kurgulamaya çalışırken sıkıldım
yaptığım işten, böyle bi deneme yapayım dedim
yanda, bir şey yaptım, o sırada ilginç bir efekt
keşfettim interlacing ile alakalı, sonra ortaya
çıkan şey hoşuma gitti. 40 saniyelik bir şeydi
galiba. Sonra biraz daha oynadım, hoş bir şey
daha çıktı. Sonra farkettim ki bir tane büyük film
yapmaktansa küçük küçük şeyler yapabilirim.
Sonunda ortaya 7 tane video çıktı. İlk videolarım
onlardı.

C:

Bu metodu biraz
açar mısın?

Y:

Kronolojik derken
çektiğin sırayla
dizmekten mi
bahsediyorsun?

Y:

O dönem nasıl bir
ruh halindeydin?
C:

Hatırlamıyorum çok fazla. İkinci seriyi daha
iyi hatırlıyorum. “snow in new york” çok depresif
zamanlarımda değildi. Çok hatırlamıyorum.
İkincisinde şunu çok iyi hatırlıyorum: New York çok
üstüme üstüme gelmişti, o binalar falan. “window”
ve “howl” o zamandan. “howl”da bir yerden
bulduğum bir ulama sesi vardı. Bir de bir ay.
New York’ta çok yalnız, sadece yalnız değil, aynı
zamanda üstüne üstüne gelen bir hayat. O videolar
buna bir tepki gibiydi, bütün o duvarlara vs.
Y:

C:

Görüntüleri kurgu programında arka arkaya
koyarken, genelde kronolojik koyuyorum.
Kronolojik aslında rastgeleden çok farklı gelmiyor
bana.

Aynen. Mutlaka çektiğim sırayla diziyorum.
Genelde onun üzerinden çıkıyor. “Çektiğim değişik
görüntüleri, değişik sıralarda dizeyim de oradan
bir ritim çıksın” gibi bir düşünce bana hep sıkıcı,
olamayan ya da kendim dayattığım bir ritm
çıkarmak gibi geliyor. Bir de belki şu varsayım
var: her çektiğim bir önceki çektiğim şeye ya da
daha önce çektiklerime bir tepki olabilir diye

düşünüyorum. Final Cut kullanıyordum - bu
gösterimdekilerin büyük çoğunluğunda onu
kullandım. O sırada olduğu, estiği gibi, genelde
izlemeden de o sırada yaptıklarımı, rastgele bir
şeyler yapıp, sonra o rastgele şeylerin içinden
işlemeyen şeyleri eleyerek ya da iyi bir ritim
tutturmak için bir şeyleri atarak çıktı videoların
çoğu. Timeline’a dizdikten sonra bir efekt deneyip,
o efektin üzerinde bir şekilde oynayıp, sonra bir
efekt daha koyup, sonra belki üçüncü bir efekt
daha koyup, sonra “şu olmadı,” “şunun biraz
efektiyle şurdan oynayayım” dediğim zaman
hep yanlış yerlere gitti. Daha basit düşünmeye
çalışıyorum.

Filmlerinin
başlıklarına nasıl
karar veriyorsun?
C:

Bazen çatırt diye bir kelime geliyor. James
Joyce çok kritik, tabii haddim olmayarak. O sırada
okuduğum bir şey ya da dinlediğim bi müzik varsa
oradan bir şeyler çıkarmak gibi oluyor. Gösterimde
yok ama mesela “océanéant” Victor Hugo’nun La
Fin de Satan (Şeytan’ın Sonu, 1886)’dan esinlenme.
O sırada beni en çok besleyen neyse ona bir tepki
olarak çıkabiliyor ya da o videodan çıkan birşeyin
üstüne olan bir kelime oyunu olabiliyor. Ya da
tek bir kelime gibi, çok daha düz bir mantıktan
da gelebiliyor. “diagonal” mesela; o videoda
diagonaller vardı. O kadar hakikaten.

Mesela “rauscht”un
başlığını Schumann’ın
bir şarkısından
ilhamla koyduğunu
yazmışsın.
C:

Y:

Peki o zaman
“sinema ağaçlardaki
rüzgardır” diyebilir
miyiz? (Gülüyor)
C:

“rauscht” aslında şöyle çıktı. Televizyonda
bir tane politikacının bence son derece sıkıcı
bir konuşmasını izliyordum. O sırada kamerayı
aldım ve kamerayla çok fazla zoom yapınca
bayağı soyut şeyler çıkmaya başladı. “rauscht”un
ritmi ortaya çıktığında, Schumann’ın bir şarkısını
diniyordum. Dinlerken sözlerine bakıyordum, orada
“rauscht” kelimesi geçiyor. “Rauscht”a bakıyorum,
ingilizcesi “rustling.” Türkçesini tam bilmiyorum,
dalların rüzgarda sallanması manasına geliyor.
Dalların sallanmasının ritmi insanın dayattığı
ritmlerin çok dışında bir rastgeleliği olan bir şey.
O açıdan bir benzerliği olduğunu düşündüm, yoksa
içerik bakımından hiç bir alakası yok. Ama aynı
zamanda da o ismin videonun içindeki bir ritimle
benzerliliğinin olması gibi bir şey de arıyorum
genelde. İsmin ritmi ya da ismin hissi.
Y:

Çok uzak değiliz bence. D.W. Griffith’in
meşhur lafından bahsediyorsun, “günümüzde
sinemada eksik olan dallarde esen rüzgarın hissi”
gibi bir şey. Bu bana çok güzel gelen bir laf. O
his bir şekilde filmlerde olduğunda çok güzel bir
his. Straub ve Hulliet’nin filmlerinde çok bağıra
bağıra olan bir şey. Bayağı onu izleyebiliyoruz yani,
ağaçların ritimlerini. Tabii sadece ağaç demeyelim,
doğanın ritimlerinin belirsizlikleri aslında çok
aradığım bir şey.

Y : (Gülüyor)

Videoların içinde
“fjord” gibi daha
ayrıksı duran filmler
de var. Orada annenin
çektiği bir resmi
kullanıyorsun. Bana
biraz Robert Breer’in
Fuji’sini hatırlattı.

“fjords” sanırım kendim çekmediğim bir şeyden
yaptığım ilk video. Bu seçkide “saldım çayıra…” var.
Orada Okan Aydın’ın Isparta’da çektiği görüntüleri
kullanıyorum. Kendim gidip görmediğim, kendim
bilmediğim bir şey üzerinden ne yapabilirim
diye düşünmüştüm. Açıkçası videoyu da bayadır
seyretmedim, ama fotoğrafı üst üste bindirdiğimi
hatırlıyorum. Ama Fuji aklımda hiç yoktu.

Tüh. Ben de seni
biraz Breer hakkında
konuşturmak
istiyordum. (Gülüyor)

Robert Breer benim en sevdiğim
deneysel sinemacı ve en sevdiğim birkaç
yönetmenden biri. Breer’in belirsiz ve hiçbir
zaman elle tutamadığın ritimlerini çok seviyorum.
Bir de görsel müzik yapmamaktan bahsediyor
Breer. Mesela Brakhage görsel müzik yapmaktan
bahsetse de aslında sinema çok farklı bir medya.
Her ne kadar istesen de müziği tam olarak taklit
etmeye çalışmak yanlış. Ne kadar her ikisi de
zaman bazlı sanatlar olsa da, başka tür bir şey
arıyorsun, başka tür bir ritim arıyorsun. Breer’in
ritimleri benim için her zaman varılmaya çalışılan
bir hedef gibi. Yaparken, daha yüzeysel bir
anlamda olsa da, “hah Breer’ın ritmlerine benzer
bir şey yakaladım” dediğim aklıma gelen “rauscht”,
“bozburun contrasts”, bir de “moonalphabet” var.
“moonalphabet”in bayağı Breer’vari bir tarzı var.
Ama tabii hiç o seviyede olduğunu düşünmüyorum.

C:

C:

Y:

Y : (Gülüyor)

Bugün
karşılaştığımız
deneysel vidyoların
bir bölümüne müzik
ya da farklı sesler
eşlik ediyor. Bunlarda
senin dediğin
anlamda müziği taklit
etmeye çalışanlar
çok var sanki. Senin
videoların biraz
bunun tersi mi? Hatta
çoğunda ses de yok.
C:

Armoni, yarattığım anda beni rahatsız etmeye
başlayan bir şey. Hatta tam tersi bir videomun
‘bittiğini’ şöyle anlıyorum: Baktığım şey bana
bakma hissi veriyorsa, yaptığım şeyi kendim
izlemekten keyif alıyorsam o sırada öyle kalıyor.
Armonisizlik diyelim hatta: Bu bende sürekli
bakmak -“anlamak” tam doğru kelime olmasa
da- anlamaya çalışma hissi oluşturan bir şey.
Aslında cebelleşmekten bahsediyorum, anlamaya
çalışmaktan ziyade. O hissi yaratabildiğim zaman
çok mutlu oluyorum.
Y:

Müzikte de bence armoni ikincil. İyi kullanıldığı
zaman müthiş bir şey ama müziğin daha
yüzeysel, ikincil bir boyutu diyelim. İyi bir armoni
bulduğu için iyi gelmiyor bana hiçbir müzik. Çok
daha farklı bir zaman üzerinden bir ritimden
bahsediyoruz. Aslında videolarımın neredeyse
hiçbirinde kurgularken sesi atmıyorum. Belki o
sırada sesi kapatıp kurguluyorum ama mutlaka
bir şekilde bitirmeden önce sesli izliyorum.
Aslında sesli işlese daha mutlu olacağım gibi
hissediyorum ama genelde baktığım zaman sesli
daha eksik geliyor. Ses bir şey katıyormuş değil,
bir şey eksiltiyormuş gibi geliyor. Daha ilginç bir
konsantrasyonu engelliyormuş gibi geliyor. Ses
imajı nasıl algıladığımızı çok değiştiren bir şey.
Genelde bir şey eksiltiyormuş gibi geliyor demek
ki, çıkarıyorum.

Film yapmak
konusunda neler
düşünüyorsun bu
günlerde?
C:

Kendini Allah’ın
suretlerini tezahür
ettiren bir araç
olarak gördüğünü
söyleyebilir miyiz?
C:

(Gülüyor)

Çok uzun zaman sanatın bir kendini ifade etme
biçimi olduğunu düşünüyordum. Gittikçe bu fikir
bana daha anlamsız gelmeye başlıyor. Kendini
ifade etmekten ziyade kendini bir araç olarak
görme fikrine yaklaşıyorum.

Y:

Neden olmasın? (Gülüyor) O tarz bir ruhaniyet
ile, o terimlerle konuşmazdım ama bence çok
uzak değiliz. Bilmem. Bu sıralar çok üzerinde
düşündüğüm bir şey. Kendini ifade etmek ile
kendini silebildiğin kadar silip başka bir şeyin
kendini ifade etmesine izin vermek arasında çok
garip bir çizgi var. Bazen birine kayıyorsun bazen
öbürüne, bilmiyorum. Çok da çözülebilir birşey
değil belki de.

Y:

10 Ocak 2014 tarihinde Kadıköy’de Köşe adlı
mekanda Bilgi Sinema tarafından gerçekleştirilen
Biçimsiz başlıklı Yoel Meranda’nın videolarının
gösterimi için hazırlanan bu kitapçıkta, Burak
Çevik’in sanatçı hakkında kişisel bir yazısı ile Can
Eskinazi’nin Ocak 2014 tarihinde sanatçı ile yaptığı
röportajı yer almaktadır.
Bu süreçte destekleri için Can Eskinazi’ye, Hasan
Cem Çal’a, Elvin Eroğlu’na ve kitapçığın dizgisi ile
etkinliğin görsel tasarımları için Sarp Sözdinler’e
içtenlik ile teşekkür ederiz.

BİLGİ SİNEMa
gÜNLERİ SUNaR

BİÇİMSİZ

Y OEL MERaNDa
V İ DEOLARI
( S EÇKİ)
50 vİDEO /80’

10 OCaK 2015
CUMaRTESİ, 18:00
MEKaN: KÖŞE
A D R ES : U Z U N H A F I Z SOK.
57/A 34716
K A D I K Ö Y / İ STA N B U L
ÜCRET: 15 TL

