
GÜNDEM

İZMİRLIFE MART 2017

Özgün üretim tarzıyla 
Türkiye ve dünyada çağ-

daş dans ve performans alanına 
katkı sağlayan koreograf ve 
dansçı Gizem Aksu, prömiyeri 
Ekim 2016’da Dünyada Bir 
Köşe Festivali’nde gerçekleşen, 
İstanbul ve İzmir’de gösterimle-
ri yapılan performansı YU ile 
çağdaş performans sanatları 
alanında izleyicide her seferin-
de yeni bir hissi deneyim alanı 
açıyor. 

YU, iç organların hayata dur-
maksızın önerdiği organik bil-
gelik üzerine sinematografik, 
genişletilmiş bir performans. 

“Organik bilgelik”, iç organla-
rın ne’liği ile değil de iç organ-
ların yaşamla kurdukları kar-
maşık ilişkisellikle ilintili ve 
yaşamın iç organların var olu-
şuna referansla hissedilmesi ve 
duyumsanması ile ilgileniyor. 

“Dans etmeye 
başlayınca hayatımı 
değiştirmeye karar 
verdim”
İstanbul'da yaşayan dansçı, 
koreograf ve eğitmen Gizem 
Aksu, Boğaziçi Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü'nü bitirdikten 
sonra Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı Çağdaş 
Ana Sanat Dalı'nda ikinci lisans 

eğitimini aldı. İlk lisansını 
tamamladıktan sonra dans 
etmeye başladığını söyleyen 
Aksu, dans etmeye aşık oldu-
ğunu ve hayatını değiştirmeye 
karar verdiğini ifade ediyor: 

“Eskiden bedenin sosyopolitik 
açımlarına dair işler yapıyor-
dum. Son dönemde bedenin 

enerjitik ve ekolojik taraflarına 
değen işler yapmaya başladım. 

Bunun yanı sıra çok çeşitli 
ülkelerden, farklı ilgi alanların-
dan sanatçıyla kürasyon yapı-
yorum. Yönetmen, müzisyen, 
tiyatrocu, sinemacı, görsel 
sanatçı olabilir. Bu şekilde fark-
lı işbirliklerine de gidiyorum.” 

“Farkındalığı bedenin 
içine doğru ilerlettikçe 
bedenimin içi bana 
konuşmaya başladı”
Bedenin kas, eklem, kemik 
yapısına dair çalışmalarda 
bulunan Aksu, dansçı olmanın 
bunları geliştirmeyi, bu konuda 
uzmanlaşmayı gerektirdiğin-
den bahsediyor. Yüksek lisans 
tezinde iç organların hareketle-
ri üzerine çalıştığını ve organik 
bilgelik kavramının bununla 
çıktığını ifade eden Aksu “far-
kındalığı bedenin içine doğru 
ilerlettikçe bedenimin içi bana 
konuşmaya başladı” diyor ve 
ekliyor: “Bedenimin içiyle daha 
fazla iletişim kurmaya, kendimi 
daha çok duymaya başladım. 
Bedenimin hareketlerinin yanı 
sıra ruhumun hareketlerine 
eşlik ettiğim dönemdi. Ruhum 
ne yapıyor, nasıl hareket edi-
yor, nelere nasıl tepki veriyor? 
Kendimi tanıma dönemi bu. 
Ne yaşta olursanız olun bu 
tanıma ve tanışmanın hiçbir 
zaman bitmediğini düşünüyo-
rum. Çünkü sürekli dönüşüyo-
ruz. YU, iç organların bilgeliği 
üzerine. Her bir organ farklı 
yapıda, dokuda, renkte, ritim-
de olmasına rağmen anbean 
birlikte yaşamayı seçiyor. Bu 
beni çok etkiledi. Buna organik 
bilgelik dedim.YU da organik 
bilgelik kavramının sanatsal 
olarak araştıran bir çalışma 
oldu.” 

88

[ Handan Korhan ]

Koreograf ve dansçı Gizem Aksu, iç 
organların hayata durmaksızın önerdiği 
organik bilgelik üzerine sinematografik, 
genişletilmiş bir performans olan “YU” ile 
ilgili atölye çalışmalarını sürdürüyor.

Organik 
Bilgelik ile
tanışmak
ister misiniz?
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“Aynı kitabı okuyup 
aynı bilgiyi alabiliriz 
ama bu bilginin 
bilgeliğimizdeki 
dönüşümü çok farklı”
YU'nun ismi omurganın arka-
sında bulunan enerjinin bede-
ne girdiği noktalardan geliyor. 
“O giriş, o geçiş noktası olabil-
mek...” diyor Aksu, “Orada 
artık sen ve ben, iç ve dış ara-
sında fark kalmıyor” Eğitim 
hayatı boyunca bilgiyle çok 
haşır neşir olduğunu söyleyen 
Aksu, YU'nun çıktığı dönemde 
bilgiyle bilgelik arasındaki iliş-
kiyi düşünmeye başladığını 
ifade ediyor. “Organik bilgelik 
benim bu süreçte vardığım bir 
kavram oldu. Bilgiyle bilgelik 
arasındaki fark belirmeye başla-
dı. Bilgi her ne kadar evrensel, 
dış kaynaktan alımlanan bir 
şeyse bazen de içeriden çıkan 
bilgiler oluyor. Bunun kümüla-
tif hali bir bilgelik. Siz bambaş-
ka bir beden ve ruhta, ben 
bambaşka bir beden ve ruhta-
yım. Aynı kitabı okuyup aynı 
bilgiyi alabiliriz ama bu bilginin 
kendi bilgeliğimizdeki dönüşü-

mü çok farklı. O yüzden her 
bedenin kendi bilgeliğini çok 
önemsiyorum. Sizden öğrene-
bileceğim çok şey var. Çünkü 
sizin bedeninize, farkındalığını-
za, geldiğiniz yere hakim deği-
lim. Siz de benimkine değilsi-
niz. İç organlar gibi, çok farklı 
olabiliriz ama birlikte yaşayabi-
lir, birbirimizden birçok şey 
öğrenip birbirimizi destekleye-
biliriz kendi potansiyelimizi 
gerçekleştirmek için. Organik 
bilgelik bu.”

“Her şeyden bir şey 
öğrenen varlıklarız, 
bu insan olmanın 
mükemmeliyeti”
İnsanların birbirine bu kadar 
tahammülsüz olduğu bir 
dönemde bu bilgeliğe çok ihti-
yacımız var. Peki organik bilge-
lik kavramına hayatımızda nasıl 
yer açabiliriz? Aksu'ya göre 
bunun yolu her halimizle ken-
dimizi kabul etmekten, kendi-
mize eşlik etmekten geçiyor. 
Çünkü bazen kendimizi çok 
fazla özne ya da obje olarak 
konumlayabiliyoruz. 

Aksu, bunun bilgelik dediği 
şeyin bir parçası olduğunu söy-
lüyor. “Her şeyden bir şey öğre-
nen varlıklarız, bu insan olma-
nın mükemmeliyeti. 
Kaynaklarımızı dışa bağladığı-
mızda, dışa bağımlı hale gelip 
kendi potansiyelimizi unuttu-
ğumuzda tahammülsüzlük, 
değersiz hissetme, dolayısıyla 
agrasyon, öfke gibi şeyler orta-
ya çıkıyor. Farkındalığı başka 
katmanlara getirerek hem 
kendi içinde derinleşir hem 
dışa doğru açılabilirsin.” 

“Size ne söylersem 
söyleyeyim, 
bedenselleştirdiğiniz 
kadarını alıyorsunuz.”
İnsanın midesine bir şey oldu-
ğunda bütün bedeninin aksa-
maya başlaması gibi... Bunun 
bir bütünlük hissi olduğunu 
belirten Aksu, iç organların 
beraberce yaşamayı seçmesi ve 
sistemi bir bütün olarak ele 
almasının bunu çağrıştırdığını 
söylüyor: “Bir bütün olarak, 
birbirimizi destekleyerek ve 
kendi potansiyellerimizi ger-
çekleştirmemiz için birbirimi-

zin yanında olarak bu müm-
kün olabilir. Size organik bilge-
liği anlatırken bile bir bilgi veri-
yorum. Atölyelerimde yapmak 
istediğim şey bunun sizin tara-
fınızdan özümsenmesi ve bilge-
liğinizde başka bir şeye dönüş-
mesi. İnsanlarla çalışırken bana 
iyi gelen çeşitli şeyler öneriyo-
rum ama bunlar hala bir bilgi. 
İstiyorum ki bu katılım ve bera-
berlik onların hayatında, bilge-
liğinde bir şeye dönüşsün. 
Benimle çalıştığınızda ya da 
önerdiğim egzersizleri yaptığı-
nızda orada da bir deneyim var. 
Sesimin kesildiği, kendi başını-
za o bilgiyle muhatap olup ne 
kadarını, nasıl alacağınızı ken-
diniz karar verdiğiniz bir şey. 
Duymak, hem kendini hem bir 
başkasını. Sonra da o duyduğu-
nu bedenselleştirmek. Bedenin 
burada kilit bir noktada durdu-
ğunu düşünüyorum. Çünkü 
gerçekleştirmek ve somutlaştır-
mak için herkesin erişiminde 
olan, sınırsız, bedava ve özgür-
ce bir şey beden. Size ne söyler-
sem söyleyeyim, bedenselleştir-
diğiniz kadarını alıyorsunuz.”

“Travmalar ya da 
blokajlar, bazı 
duygular ve 
düşünceler bir yere 
yapıştığında oluyor”
“Bedenim Nasıl Bir Coğrafya?” 
ve “Gündelik İsyan Ritüelleri” 
atölyelerini sürdüren Aksu, 
“Edindiğim farkındalıkları nasıl 
paylaşırım, nasıl çoğaltırım, 
başkaları için nasıl işler kılarım 
diye atölyeler düzenliyorum” 
diyor ve “Bedenim Nasıl Bir 
Coğrafya?” atölyesine katılanla-
rın önce beden coğrafyasındaki 
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duygularını tespit ettiklerini 
ifade ediyor. “Anatomik bazı 
yollar öğretiyorum. Bu, farklı 
şekillerde de olsa hepimizde 
olan bilimsel olarak kanıtlanmış 
şeyler. Sonra bir partner çalış-
masıyla duyguların beden için-
de seyahat etmesini, hareket 
etmesini sağlıyoruz. Çünkü 
travmalar ya da blokajlar tam da 
bazı duygular ve düşünceler bir 
yere yapıştığında oluyor. Bunlar 
biraz hareket edince ona tutun-
muş, takılmış olmuyorsunuz. O 
içinizde yer eden ama gezen bir 
şey. Bazen gelen, bazen giden, 
belki de sizi bırakacak bir şey.” 
Dansçı olduğu için atölyede 
duyguların hareketi üzerine 
çalıştığını da belirten Aksu, 
“Gündelik İsyan Ritüelleri”nde 
ise kişilere kendilerine özgü 
ritüelleri doğaçlattırdığını söy-
lüyor. “Depresyonda olduğum 
dönemde çok fazla acı çekiyor-

dum. Bir gece bütün yatağımı 
meyvelerle kapladım, onlarla 
uyudum. Bunun gibi kendime 
özgü, bana iyi gelecek ritüelimsi 
şeyler yapıyordum. Bu eylemle-
rin hepsi o hissi dönüştürmek 
üzerine. Oradaki öfkeyi ya da 
acıyı meyvenin kokularıyla 
biraz daha şefkate dönüştür-
mek, yumuşatmak, terapötik 
bir yere çekmek... Bu yöntem 
bende işledi, niye başkalarında 

işlemesin diyerek denemeye 
başladım. Kişilerin kendine ait 
ritüellerini doğaçlamaları ile 
ilgili bir atölye.” 

“İzmir sanat 
seyircisine dair sıcak 
bir duygum var”
YU performansıyla geçtiğimiz 
günlerde Açık Stüdyo'da 

İzmirlilerle buluşan Gizem 
Aksu, burayı çok önemsediğini 
söylüyor. “Hem üretim hem de 
üretilen şeylerin seyirciyle 
buluşması için çağdaş dans ve 
performans dalında çok önemli 
bir yer burası. Ayrıca İzmir 
sanat seyircisine dair sıcak bir 
duygum var. Onlarla buluşmak 
için büyük bir fırsat buranın 
olması. Sanat alanında üreten 
insanların böyle mekanlar 
açması örnek aynı zamanda.” 

Atölyelere katılanların tepkileri-
ni sorduğumuzda Aksu, insan-
ların geldiklerinde çok dönüş-
tüklerini ama atölyeye gelmenin 
insanlar için kolay olmadığını 
söylüyor. 

“Organik bilgelik diye afişte bir 
şey görüyorsunuz, ilgi çekici 
olabiliyor ama gelme aşaması 
için bir şey daha gerekiyor. 
Atölyelerimi iptal ettiğim oldu. 
Çok merakla sorup bir türlü 
gelme cesareti bulamadığını 
söyleyen oldu çokça. Ama atöl-
yelere gelindiğinde çok güzel 
şeyler oluyor. Hayat o kadar 
hızlı, bir yandan da o kadar 
köşelerimize çekildik ki... 
Israrla yapmaya devam ediyo-
rum. Çünkü hem bu benim 
ihtiyacım hem de biliyorum ki 
buna ihtiyacı olan, bunu dene-
yimlemek isteyen çok fazla 
insan var. Deneyimleyen ve 
harika geri bildirimlerde bulu-
nan da çok insan var. O yüzden 
ısrarla, mümkün olduğunca, 
yılmadan yapmaya çalışıyorum. 
Bu yıl sonu ya da önümüzdeki 
yılın başında bir Belçika turne-
miz olacak. Onun aracılığıyla 
gidip organik bilgelik üzerine 
konuşmak, eserin kendisini 
göstermek çok güzel bir dene-
yim olacak.” 
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