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‘Düz’ e¤lenceye ‘çapraz’ bakarken...
Baflka pek çok kentte oldu¤u gibi ‹stanbul’da da 

-en az›ndan ‘sektörleflmifl’- e¤lence türlerinin

benzeflmesi ve standartlaflmas› ve ayn› zamanda

da ayr›flmas›/parçalanmas› gibi, çeliflkili gözüktü¤ü

halde birbirini tamamlayabilen süreçler söz

konusu. ‹stanbul’un küreselleflmesi ve ‘küresel

flehir’ konumunu kentsel siyaset ve söylem

düzeylerinde üretmesi, hizmet sektörünün ve

özellikle turizm/kültür/sanat/e¤lencenin öne

ç›kmas›, küresel ‘trend’lerin, dünya müzi¤i ve

mutfaklar›n›n yay›lmas› efl zamanl› olarak ilerliyor. 

Tam da bu ba¤lamda tüketim üzerinden kimlik

tayini süreci daha ön plana ç›k›yor. Ancak

‹stanbul’un ‘e¤lence’ dosyas›nda tüm bu geliflmeleri

birer veri ve bafllang›ç noktas› olarak kabul etmekle

birlikte, farkl› bir noktaya temas etmeye çal›fl›yoruz:

“E¤lenenler kimdir?” sorusu yerine, “e¤lendirenler

kimdir ve nerededir?” sorular›n› yöneltiyoruz. Yani

bu de¤iflimi temel alarak, e¤lence üretenlere hem

insanî, hem de co¤rafî düzeylerde bakmaya

çal›fl›yoruz denebilir. Ama elbette tüm çal›flan ve

giriflimci spektrumunu temsil etme iddias›nda

de¤iliz. Baz› temel e¤ilimler ve kümeleflmelerden

bahsetmek yine de mümkün gözüküyor. 

Öncelikle, ‹stanbul e¤lence sektörünün Beyo¤lu-

merkezli bir bak›fl aç›s› d›fl›nda da anlafl›lmas›

gerekiyor. E¤lencenin kalbi pek çoklar›na göre hâlâ

‹stiklal Caddesi hatt›nda at›yor. Ancak ‹stiklal

d›fl›nda da dünyalar var. Bu  ‘alkollü’, ‘dumanl›’

dünyaya mesafeli duran muhafazakârlar da,

Taksim’e gelmeye gücü yetmeyen kent yoksullar›

ya da yeni e¤lence ‘periferi’lerini yaratanlar da

e¤leniyor ve kendi mekânlar›n›, bu mekânlar›n da

insan malzemesini talep ediyorlar giderek… 

Zaten asl›nda Beyo¤lu bile yekpare bir blok,

bütüncül bir e¤lence vahas› gibi alg›lanam›yor

art›k. Mekânsal kümelenme ve ayr›mlar, ifllevlere

ve hatta hayat tarzlar›na ve çal›flan/giriflimci

profiline göre çeflitlenmeler de mevcut. Klasik bir

standartlaflmadan, piyasalaflmadan, ya da düzeyin

topyekûn düflüflünden bahsedenler varsa da,

bunlar›n asl›nda bir tür “ah, o eski Beyo¤lu yok

art›k” nostaljisini yeniden üretti¤ini düflünmek

gerekiyor belki de… Bilhassa e¤lence gibi ele avuca

s›¤mayan, dinamik ve kaotik bir pratikler ak›fl›n›,

elefltirel ya da destekleyen anlamlarda piyasa

mant›¤›na, rasyonalizmine ya da kültürel

düzeysizleflmeye ve standartlaflmaya indirgemek

mümkün de¤il art›k.

Sektörün e¤lendirenlerini de bir blok halinde

görmek de mümkün gözükmüyor. Sektörleflmifl

e¤lence pratiklerine bakarken, illa ki birer özel

teflebbüs etraf›nda biçimlenen mekânlar ve

buradaki insan malzemesi gelmiyor art›k akla…

Kamusal mekânlarda, örne¤in sokak ve ulafl›m

hatlar›nda müzik yapanlar, performans

sergileyenler art›yor. Paylafl›lan alanlar›n içini yeni

anlam ve pratiklerle dolduran bu insanlar hem

hakikaten ‘hay›rl›’ bir ifl yap›yor, hem de yeni bir

para kazanma sektörü oluflturarak yeni piyasalar

oluflturuyor.

Yukar›da da k›smen bahsedilen ak›flkan pratikler,

yaln›zca kent içinde de s›n›rl› kalm›yor elbet.

Küreselleflen bir düzlemde e¤lence sektörünün kimi

aktörleri ulus-afl›r› ak›mlar›n merkezinde yer al›yor,

ya üretici ya da tafl›y›c› olarak. DJ’leri, dans

hocalar›n›, imaj dan›flmanlar›n› ve di¤erlerini böyle

görmek de mümkün. Tabii ki bu insan malzemesi

s›rf bu ak›fllara de¤il, bunlar üzerinden kurulan

kimlik ve sembolizmlere eklemleniyor, hatta

bunlar› bizzat biçimlendiriyor. Örne¤in göbek

dansç›lar› hem flarkiyatç› kurgularda yer al›yor,

hem kentsel, cinsel, s›n›fsal kimlik ve alg›lar›

güçlendirirken ayn› anda bunlar› ‘bozabiliyor.’

Son bir nokta da, kentsel politikalara ve kamusal

alan›n paylafl›m›na dair olsa gerek.

Tüketim/turizm/kültür/e¤lence metropolü

kurgulan›rken, kentsel dönüflüm, mutenalaflma,

s›hhîlefltirme stratejileri seferber edilmekte.

‘‹stenmeyen’ gruplar›n kentsel rant alanlar›ndan

ç›kar›lmalar› kaç›n›lmaz bir gereklilik gibi

vurgulan›yor. Oysa baflka ülke ve kent deneyimleri,

etnik, göçmen ya da az›nl›k gruplar›n›n kendi

kültürel sermayelerini seferber ederek kentin yeni

kurgusuna kat›l›mc› flekillerde eklemlenmelerinin

pekâlâ mümkün oldu¤unu gösteriyor. Sektörün

tarihsel ve enformel insan malzemesini

oluflturanlardan Sulukule Romanlar›n›n kendine

yeten e¤lence mekânlar›n›n önce yok edilmesi

ard›ndan da yoksullu¤a mahkûm edilerek

bulunduklar› alanlar›n gayri s›hhî addedilmeleri,

bu sürecin ‹stanbul’da ne kadar otoriter bir flekilde

yafland›¤›n› da gösteriyor. Bu nedenle yeni flehir

biçimlenirken bu süreç hiç de ‘e¤lenceli’ flekilde

ilerlemeyebiliyor. Tam da bu nedenle belki de,

‹stanbul’da e¤lenceye ‘ciddi’ bir flekilde bakmak

gerekiyor.

Volkan Aytar

DERYA DEM‹RLER’E…

Bu dosya haz›rlan›rken, TESEV’deki

genç çal›flma arkadafl›m›z›n

aram›zdan ayr›ld›¤› haberini ald›k.

Biricik Derya Demirler’imizin de

kat›ld›¤› bir TESEV partisinde nas›l

dans ederek hep birlikte

e¤lendi¤imizi hat›rlad›m.

“Feministlerle futbol elefltirisi

yapmak istiyorum” diye de

tak›lm›flt›m ona o gece. Hatta bu

dosyada yer alan Öykü Potuo¤lu-

Cook’un göbek dans› yaz›s›n› ona

da göndermifltim, fikrini sormak

için… Olmad› Derya, daha çok

e¤lenecek, dans edecek ve hatta

–seni ikna edebilseydim- futbolun

feminist elefltirisini yapacakt›k…

Ac› içinde, ama onun gülen

yüzünün verdi¤i güçle bu dosya

tamamlanabildi. Bu zor süreçte

anlay›fl, destek ve dostluklar›n›

esirgemeyen Rauf, Tan, F›rat,

Doruk, Ayfle ve Ulus’a çok

teflekkürler…

‹llüstrasyon: Emre Özbay


