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Bu yazının üç anahtar kavramı olan caz, kahve ve varoluşçuluk kelimelerinin ilk ikisi yazarın kendisine çok da yakın
olan kavramlar değildir. Cazdan başlayacak olursak, gençlik ve genç yetişkinlik yaşlarının neredeyse tamamını “hard
rock” ve “heavy metal” dinleyerek geçirmiş olan birisinin
konusu içinde caz geçen bir yazıyı kaleme almaya çalışması
gereksiz bir cesaret hatta kendini bilmezlik olarak görülebilir. Aynı cesaret, o kadar güçlü olmasa da kahve için de
geçerlidir. Bazı insanların, belki günümüz modern insanının önemli bir çoğunluğunun, gündelik birincil içeceği
olan kahve bu satırların yazarı tarafından büyük bir tezahüratla karşılanan bir içecek olmadı hiçbir zaman. Geriye
bir tek varoluşçuluk kalıyor. İlk defa 2008 yılında bir lisans
dersi olarak yürüttüğüm varoluşçu psikoloji dersi olmasaydı aslına bakarsanız onunla da ilgim olmayacaktı. Bazı
dersler - ki varoluşçu psikoloji kesinlikle bu derslerin en iyi
örneklerinden birisidir - sadece dersi alan öğrenciler için
değil aynı zamanda dersi yürüten öğretim üyesi için de ilham kaynağı olabilir ve kelimenin tam anlamıyla kişi(ler)in hayatını değiştirebilir.
Varoluşçuluğa, varoluşçu felsefeye merak saranların ilk
okuduğu kitaplardan birisi olan, Jean-Paul Sartre tarafından kaleme alınan ve varoluşçu felsefenin mihenk
taşlarından kabul edilen Bulantı’nın kahramanı Antoine
Roquentin, kendi varoluşsal bulantısından kurtulmak için
bir caz parçasından, “Some of These Days”den faydalanır
(Sartre, 1938/2007). Parçanın müzikal anlamda öneminden ziyade Roquentin’ini kendisine çeken nokta nakarat
kısmıdır:
… Some of these days
You’ll miss your honey
Some of these days
You’ll feel so lonely…
(Tamamı için bkz. https://youtu.be/SK7DtRAWJGk)
Düzensiz notalar ve müzikten sonra başlayan nakarat kısmı için Roquentin şöyle der:
“… Birkaç saniye kaldı, zenci kadın şarkıya başlayacak.
Kaçınılmaz bir şey bu. Müziğin zorunluluğu öylesine güçlü ki, kimse durduramaz onu. Dünyanın içine atılmış olduğu şu zamandan gelen hiçbir şey
bu işi yapamaz. Düzeni gereğince, kendi kendine
sona erecek. Bu güzel sesi sevişimin asıl nedeni bu.
Yoksa tok ve içli oluşu değil. Bir yığın notanın önceden ölerek onun ortaya çıkışını hazırlaması hoşuma gidiyor…” (Sartre, 1938/2007a, s. 37, vurgular
bana aittir.)
Kitap boyunca Roquentin’in yolculuğuna eşlik ettiğimizde
onun varoluşsal kaygısının yarattığı bulantı ile mücadele
etmeye çalışırken (ya da bulantıyı anlamaya çalışırken)
neden caz müziğine takıldığını hissedebiliyoruz. Belki de
caz gibi varoluşun kendisi de bir serüvendir ve bu serüvende gerçek dışı olayların değil tam tersine gerçek ama yine
de olağanın dışına çıkan olayların önemi vardır. Feige’nin

caz müzikle ilgili yaptığı çıkarımlara dayanarak cazın esaslı özelliğinin doğaçlama olduğunu kabul edecek olursak
(Feige, 2014), hayatın kendisini temsil ettiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada önemli olan sadece doğaçlama
özelliği değildir, buna ek olarak her bir performansın birbirinden farklı olması, aynı melodinin, şarkının, parçanın
farklı sanatçılar tarafından icra edilirken her bir birim
zamanda farklı şekilde seslendiriliyor olduğu gerçeği bireysel varoluşun temel prensipleri ile örtüşür. Bu bireysel
yolculuğun (serüvenin) yarattığı belirsizlik düzlemi içinde
ortaya çıkan bulantıdan kaçmak için tanıdık bir nakarata
tutunmaktan başka bir çare yok gibidir. Diğer bir ifadeyle, zaman-mekan ilişkisi bağlamında caz (ve tabii ki diğer
çok sesli müzikler de buna eklenebilir) varoluşu kuvvetli
bir şekilde temsil eder. Çok seslilik, kaotik gibi görünen bir
ses dünyasının harmonik bir ezgiye dönüşmesi ve üstelik
bu yapılırken enstrümanların ve vokallerin kendi bireyselliklerinden hiçbir şey kaybetmemeleri oldukça önemlidir.
Ancak bu bireysellikle birlikte belki de asıl önemli olanın
doğaçlama becerisi olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü
o doğaçlama, şarkıyı her seferinde biricik (unique) yapmaya yetecektir. Dinleyici olarak rock müzik deneyimi olan
bir kişinin caz dinlediğinde dikkatini ilk çeken özelliğin bu
bireysellik/doğaçlama olması boşuna değildir. Üstelik bu
bireysellik/doğaçlama, orkestradaki bütün enstrümanlar
ve solistin kendisi için de geçerlidir. Herkes kendi varoluşunu kendine ayrılan zaman-mekan düzleminde icra ederken, çok basit olarak o anda varolurlar. Hem zamansal
olarak bir şimdilik söz konusudur hem de şimdiliği yaşayan
bireyin mutlak özgürlüğü şimdinin nasıl yaratılacağına eşlik eder. Bu açıdan caz bizim varoluşumuzun müzikal yansımasından başka bir şey değildir. Aynı doğaçlamadan
iki tane olamayacağı gibi aynı varoluştan da iki
tane olamaz. Bu bilginin yarattığı dehşetle baş etmenin
tek yolu bize tanıdık gelen nakaratı tekrar etmektir, çünkü bize herkes aynı nakaratı aynı şekilde tekrar ediyormuş
gibi gelir - ki bu belki de yaşadığımız en önemli yanılsamalardan birisidir. Varoluşun seni çok mu kaygılandırıyor?
Çözüm basit; diğerleri ile aynı ritimde yaşadığını varsay;
diğerlerine (kalabalığa) katıl. Caz çok mu karışık geldi? Çözüm basit; pop müzik!
Tabii ki yukarıda savunduğum argümanı sadece caz müzik
üzerinden aktarmanın haksızlık olduğunun farkındayım.
Feige’nin de (2014) gayet isabetli olarak örneklendirdiği
Pink Floyd, King Crimson, Genesis gibi progresif rock müzik grupları ile Michael Jackson gibi bir pop müzik ilahını ya da örneklendirmeyi unuttuğu Freddie Mercury gibi
bir müzik dehasını yukarıdaki varoluş tanımının dışında
bırakamayız. Freddie Mercury’nin çok klasik olan Queen
bestesi “Who Wants to Live Forever”ı her seslendirişinde
parçayı yeniden var ettiğini gözden kaçırmamamız gerekir.
Ancak başta Sartre’ın ama genel olarak Avrupalı varoluşçuların caz müziğini daha çok öne almalarının başlıca nedenlerinden birisinin o dönemki müzik arayışının da bir
sonucu olduğunu unutmamalıyız. “Siyahi Amerikalıların
müziği” olarak tanımlanan cazın, Nazi Alman ordularına
direnen Fransız varoluşçular için sembolik bir önemi ol-
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duğu da açıktır. Bu müzik türünün varoluşçu akımın temel
tercihi olmasının politik nedenleri olsa da caz müziğinin,
her şeyden bağımsız sadece müzik olarak, doğaçlama özelliğinin önemi diğer müzik türlerinin önüne geçti. Özellikle
serbest caz müziği (bkz. John Coltrane, Don Cherry, Albert
Ayler, Cecil Taylor gibi caz sanatçıları) bu konuda çok iyi
bir örnek olabilir.
Sartre, caz müziğin içerisinde kuşkusuz kendi özlediği
özgürlük tanımını da buldu. Özgür olmaya mahkum olduğumuzu söyleyen Sartre (1938/2007b), İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Fransa’nın yeniden inşası sırasında bu
özgürlüğün yeni ülkenin yönetimine yaklaşarak kaybedilebileceği riskinden de bahseder. Diğer bir deyişle, savaş
dönemindeki direnişin doğası gereği yarattığı doğaçlama
özgürlük, yeni kurulacak olan ülke ne kadar demokratik ve
özgürlükçü olursa olsun başladığı yerden kavramsal olarak
ayrılacaktır. Doğaçlama, ister istemez düzenli ve sürekli aynı şekilde tekrarlanması gereken bir beste olacaktır.
Bu varoluşun en önemli kavramlarından birisi olan ve caz
müzik içinde de kendisini bulan otantikliğin kaybıdır.
Savaş ve direniş dönemi kuşkusuz kaotiktir ve içinde pek
çok travma barındırır, yaşanan ya da yaşanabilecek olumsuzlukları herhangi bir varoluşçunun da yadsımasını beklememeliyiz, ancak yaşamın zaten kendisinin kaotik olduğunu düşünen varoluşçu felsefe açısından kurtuluş sonrası
ortaya çıkan yapılanmanın getirdiği yapay düzenlilik en az
travmatik kaotiklik kadar olumsuzdur. Kaos içinde travma
riski elbette vardır ama önceden belirlenmiş ve değiştirilemeyecek düzen içinde bireysel varoluşun kendisi ne kadar
mümkün olacaktır?
Bakışımızı cazdan biraz uzaklaştırıp resme yöneltelim. Aynı soru ve sorunlar resim sanatı için de geçerlidir. Belirli bir kompozisyonda yapılmış resimler de tabii
ki çok önemli ve değerlidir ancak Jackson Pollock gibi

ressamların aksiyon resimleri müzikteki cazın resimdeki
karşılığı olarak görülebilir: Kaotik, bireysel ve yine de harmonik.
Aşağıdaki resimle ilgili tartışmamız resim sanatı ile ilgili
değil, resmin varoluşçuluk açısından değerlendirilmesiyle
ilgili olacaktır. Caz müziği için söylediklerimiz burada da
geçerli, gerçekten kaotik ve bireysel bir eserle karşı karşıyayız ve her ne kadar ressamın çizim öncesinde ya da çizim
sırasında zihninde bir desen belirlenmiş olsa da, esere başladığı andan itibaren tuvalin üzerinde varolmaya da başlar.
Doğaçlama, zaman ve mekan düzleminde görsel bir melodi
yaratan doğaçlama, bize bu resimden bir tane daha üretilemeyeceğini yüksek sesle söyler. Her ne kadar bu yazıdaki
tartışmamız açısından birincil derecede önemli olmasa da,
hem caz parçalarının hem de yukarıdaki gibi aksiyon resimlerinin sanatçının iç dünyasını ve kişiliğini temsil eden
ürünler olarak görebiliriz. Bir açıdan bireyin varoluşunun
sanatsal kopyasından bahsediyoruz.
Varoluşun sanatsal bir kopyası tanımı bağlamında caza
yeniden döndüğümüzde Sartre’ın Fransa’daki ve ABD’deki caz müziğini karşılaştırırken, beklenmedik bir şekilde
ABD’deki cazı daha çok benimsediğine tanık oluyoruz.
1947 yılında The Saturday Review isimli haftalık dergide Sartre (1947), Nick isimli bir barda yaşadığı deneyimi
aktarırken Amerikalıların aksine, Fransızların caz müziği
eşliğinde dans etmelerini eleştirir. Tahminen eleştirdiği nokta o an için “gerçek” olan caz yerine başka bir
eylemle müziğin varoluşunun kaybediliyor oluşudur. Enstrümanların teker teker o varoluşun içinde yer almasından
ve diğer her şeyin (enstrümanları çalanlar dahil) geri planda kalmasının ne kadar etkileyici olduğundan bahseder.
Sartre, müzisyenlerin sanki bir şey arıyormuş gibi olduğunu, dinleyicilerin de yavaş yavaş bu arayışa katıldıklarını
söyler. Aslında bahsettiği deneyim Roquentin’in bulantısı-

Convergence (Jackson Pollock, 1952)
Kaynak: jakson-pollock.org
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nı geçirmek için aradığı deneyimdir: Özden önce varolduğunu duyumsamak.
Sartre ve onun yol arkadaşlarından Simone de Beauvoir,
caz kulüplerinden önce sıcak kahvelerini yudumlayabilecekleri yerleri keşfettiler. Bu keşfin nedeni çok basitti;
soğuk olan otel odalarında okumak ve yazmak mümkün
olmadığı için kendilerine çalışabilecekleri yerler lazımdı.
The Flore ve Deux Magots gibi kafeler 1940lardaki Fransız
varoluşçuları açısından bir toplanma mekanı oldu; belki
bir sıraya sokmak çok anlamlı değil ama herhalde sıcak
bir kahve caz dinlemekten önce gelmiş olsa gerek. Sarte,
Beauvoir, Camus, Merleau-Ponty ve diğer dostların bütün bir günlerini kafelerde geçirdikten sonra akşam Club
Tabou’ya giderek trompet çalan Boris Vian’ı dinlediklerini
hayal ettiğimizde dönemin entelektüel zenginliği konusunda zihnimizde bir şeyler canlanabilir. Caz dinlenen bir
kulüp olan Tabou’ya girebilmek için Michelle Vian’ın “ilginç biri olma” onayından geçmeniz gerekiyor, koltuğunuzun altında bir kitap olması şansınızı oldukça artırıyordu
(Bakewell, 2016). Bütün bu hikayede en ilginç nokta bireysel varoluşa ve doğaçlama fikrine bu kadar yakın olan bir
felsefik yaklaşımın neferlerinin kıyafet seçiminde grup gibi
davranmaları olmuştur. Kafelerde ya da caz kulüplerinde
varoluşçu felsefeye yakın duran entelektüelleri siyah ağırlıklı kıyafetlerinden, balıkçı yaka kazaklarından, uzun yağmurluklarından tanımak mümkündü. Onların kendilerine
bir “üniforma” seçtiklerini düşünmek çok iddialı olacaktır
ama o üniformanın en azından kendiliğinden ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Kafelerin ve caz kulüplerinin o dönem için çok önemli olduklarını anlamak zor değil. Nazi işgali sırasındaki direniş zamanlarından, savaş sonrasının yeniden yapılanma
dönemine kadar bütün bu süreçte hem kafelerdeki hem
de caz kulüplerindeki buluşmalar genel olarak felsefenin
ama özel olarak da varoluşçu felsefenin büyümesine neden
oluyordu. Sartre, Camus, Merleau-Ponty arasındaki ateşli
tartışmalar Avrupa’yı yeniden bilimin ve felsefenin mer-

kezi yapacak kadar kuvvetliydi. Kahve ve müzik eşliğinde
Paris’i düşündüğünüzde her şeyin entelektüel üretim için
hazır olduğunu hayal edebilirsiniz.
Müziği varoluşçu felsefenin içine taşımaya gayret eden
Sartre, bildiğimiz kadarı ile müzikle profesyonel olarak hiç
ilgilenmedi ya da o dönemin sahnelerinde Boris Vian’ın
gösterdiği gibi bir performans göstermedi; ama yine de
Sartre’ın Juliette Greco için sözlerini yazdığı Dans la rue
des Blancs-Manteaux isimli şarkıdan bahsedebiliriz. Dans
la rue des Blancs-Manteaux, hâlâ o dönemde de uygulanan idam cezası hakkındaydı. Dans la rue des BlancsManteaux’ın orijinal sözlerini ve benim tarafımdan İngilizce çevirisini kullanarak yapılan Türkçeye çevrilmiş halini aşağıda görmektesiniz.
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Ils ont élevé des tréteaux
Et mis du son dans un seau
Et c’était un échafaud
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Le bourreau s’est levé tôt
C’est qu’il avait du boulot
Faut qu’il coupe des généraux
Des évêques, des amiraux,
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Sont v’nues des dames comme il faut
Avec de beaux affûtiaux
Mais la tête leur f’sait défaut
Elle avait roulé d’son haut
La tête avec le chapeau
Dans l’ruisseau des Blancs-Manteaux
--Rue des Blancs-Manteaux’da
Ahşap bir sahne düzenlediler
Sepete biraz talaş attılar
Ve iskele vardı
Rue des Blancs-Manteaux’da
Rue des Blancs-Manteaux’da
Cellat şafak vakti kalktı
Yapması gereken bir işi vardı
Generalleri, piskoposları ve amirallerin de
Kafalarını uçurmuş olmalıydı
Rue des Blancs-Manteaux’da
Rue des Blancs-Manteaux’ya
Soylu kadınlar geldi
Kıymetli mücevherleri ile
Fakat onları döndüren kafalar
Yüksekten düşen
Şapkalarına sıkışmış kafalardı
Blancs-Manteaux’nun oluklarında

Boris Vian (1980ler)
Kaynak: Getty Images

İdam cezasının korkunç doğallığına vurgu yapan
Sartre, daha sonraları Camus ile bu konuda ters düşecekti. İnsan doğası konusunda Camus’ye kıyasla biraz daha kötümser ve sert olan Sartre bazı durumlarda idam
cezasının olabileceğini savunurken, Camus buna felsefi
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açıdan şiddetle karşı çıkacaktı. Bu, iki önemli varoluşçu
ismin arkadaşlıklarını bitirme noktasına götüren en
önemli olaylardan birisi olarak not edilebilir (Camus,
1959/1966).
Varoluşçu tartışmaların ayrıntısını bir kenara bırakıp,
1940lardaki Paris’e bir bütün olarak baktığımızda bugüne
ait çok fazla ipucu ve tavsiye görebiliriz. Dönemin varoluşçuları, okudukları romana, dinledikleri müziğe, yedikleri
yemeğe sadece bir ayrıntı ya da araç olarak bakmadılar.
Onlar, dünyadaki her bir varoluşun hakkını vererek kendi varoluşlarına bakmaya çalıştılar. Bunun için bazen bir
trompet sesinden etkilenirken, bazen Roquentin’in gözümüzde canlandırdığı yürüyen yaşlı kadının görüntüsü
onlara varoluşu yeniden ve yeniden sorgulattı. Aslında
her şey Roquentin’in söylediği gibi; o kadın hiçbir zaman
yaşlanmaz, yaşlandığını görmeyiz, sadece bir gün yaşlı oluverir.
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