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İPEK YÜREKLİ

Sir Chipperfield, 
Frau Kollwitz 
ve Cevdet Bey
Berlin’in ‘Akropol’ünü Ziyaret

…dağları üst üste yığarak Ol�mpos’a saldırdılar… 

G�gantomakh�a1

Esk� meden�yetler�n yaşadıklarını toparlayıp süzüp aktaran bütün

m�toloj�ler g�b�, Yunan m�toloj�s� de �bretl�k h�kâyelerle doludur. En

olağandışıyla en sıradan olan olaylar, �mgeler, duygular, �nsanlar,

hayvanlar, b�tk�ler b�rb�r�n� yan yana, �ç �çe bulur bu h�kâyelerde.

Asklep�os, Ant�k Yunan’da hek�m-tanrı olarak anılır. Efsaneye göre, doğa

�ç�nde yaşayan b�lge at-adam Khe�ron tarafından büyütülmüştür ve bu

sayede tab�atın bütün ş�falı sırlarına hâk�md�r. Hayatı boyunca hastaları

tedav� eder, hatta ölüler� b�le d�r�lt�r. En sonunda bu cüretkârlığa s�n�r

olan Zeus’un gazabından kurtulamaz ve onun gönderd�ğ� yıldırımlarla

öldürülür. Ama ölürken el�nde tuttuğu reçete yere düşüp toprağa karışır,

zamanla yeşer�r ve ortaya sarımsak b�tk�s� çıkar.2 Kıssadan h�sse:

Sarımsağın ş�fası neredeyse ölüyü d�r�lt�r, her derde devadır, yemey� �hmal

etmey�n�z.
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Ant�k Yunan’da Asklep�os’un adını taşıyan sağlık merkezler� Asklep�onlar

bulunur. Bunların en kapsamlılarından, tam teşekküllü d�yeb�leceğ�m�z b�r

tanes� Bergama şehr�nde kurulmuş. Zamanında tıp b�l�m�yle bunca

�lg�lenen Bergamalılar, b�r yandan da neme lazım d�yerek tanrılara

hürmetler�n� eks�k etmezler. Şehr�n �nsanın yüksekl�k korkusunu

tet�kleyen d�md�k t�yatrosunun tepes�nde �nşa ed�lm�ş akropolde görkeml�

b�r Athena tapınağı yer alır. Hem Athena hem de Zeus’a adaklar adanan

Zeus sunağının esas yer� de bu kutsal alana yakındır.

Ş�md� sunak Berl�n’de. Popüler kültürde ben�msenm�ş b�r �dd�aya göre

ha�n dış m�hraklarca b�zden çalınmıştır. İş�n aslı, Osmanlı Devlet�

tarafından Prusya Devlet�’ne satılmış olması. Senelerce uğraşılıp d�d�n�l�p

ger� get�r�ld�kten sonra Uşak Müzes�’nde kayıplara karışan Karun haz�nes�

parçaları, sunağı çıkartan Alman mühend�s Human’ın görüp dehşete

kapıldığı ant�k yapı taşlarının er�t�ld�ğ� k�reç ocağı, bölgedek� madenler,

memleket�m�ze has genel fütursuzluk düşünüldüğünde gelecekte başına

geleb�leceklerden kurtulmuş sayılsa da, yer�nde kalmaması, m�mar� �le yer

�l�şk�s� bağlamında elbette k� büyük kayıp. Bergama Zeus sunağı artık altın

kafes�ndek� bülbül g�b� kend� adına adanmış ve şu aralar yen�den restore

ed�len tapınak benzer� müzes�nde duruyor. Müze, Berl�n’�n müzeler

adasındak� müze-tapınaklardan b�r�.

Prusya kralı IV. Freder�ch W�lhelm, Berl�n’dek� müzeler adasını, sarayının

bahçes�n� b�r ‘kültür akropolü’ne çev�rmek hayal�yle kurmuş. El âlem�n

krallarının ne hayaller� var. Sonuçta Prusyalı olduğu �ç�n hayal�n� prat�ğe

de dönüştürmüş. Böylece sanat ve kültürün el�tl�ğ�n� tesc�lleyen kutsal

alan, Berl�n’�n göbeğ�nde yaratılmış olmuş. Freder�ck’�n de arzusu, b�rçok

19. yüzyıl Avrupa romant�ğ�n�nk� g�b�, kuzey�n At�na’sını yaratmak �m�ş

anlaşılan.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/692262
https://www.arkeolojikhaber.com/haber-2500-yillik-kanatli-denizati-brosunun-siradisi-seruveni-16982/
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James-Simon-Galeri, David Chipperfield, 2019



13/02/2020 Sir Chipperfield, Frau Kollwitz ve Cevdet Bey - Manifold

https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey 5/21

“Almanların h�ç kültürü yok” d�yor, olayı çoktan çözmüş olan genç taks�

şoförümüz, “o yüzden b�z� kıskanıyorlar!” Kend�s� üçüncü nes�l Alman-

Türklerden, doğma büyüme Berl�nl�. “Memleket g�b�s� yok” d�ye ekl�yor.

Kıskanç ve kültürsüz Almanların akropolünün yen� tapınağı, S�r Dav�d

Ch�pperf�eld’�n “dünyanın en pahalı dolap odası” denen yen� ‘hub’ b�nası.

M�marın detaycılığıyla Almanların kesk�nl�ğ� b�r araya gel�nce b�z kusurlu

ölümlüler �ç�n ürkütücü mükemmell�kte sonuçlar çıkmış kıyıda köşede.

Gelen z�yaretç�ler kapı kulplarını hayranlıkla �ncel�yor, pürüzsüz brüt

beton duvarları sevg�yle okşuyorlar. Gerçek b�r m�marlık tapınağı hâl�ne

gelm�ş ş�md�den b�na. Bütününe bakınca ada �ç�nde �y� b�r tamamlayıcı

olmuşsa da b�nanın şüphel� etk�ler� de var. Naz� dönem�n�n has m�marı

Speer’�n faş�st m�mar�s�n� hatırlattığı �ç�n Almanya’da pek de kullanılması

�stenmeyen kare planlı kolon d�z�s�n� “Ama ben Alman değ�l İng�l�z

olduğum �ç�n ben� engelleyemed�ler” d�yerek ısrarla kullanan Ch�pperf�eld,

sadece utanılan b�r dönem� yüceltm�yor, aynı zamanda büyük m�marların

t�p�k p�şk�n aroganlığını da tekrar hatırlatıyor b�ze sağ olsun.

https://news.artnet.com/exhibitions/james-simon-gallery-berlin-opening-1596694
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jul/08/david-chipperfield-james-simon-gallery-berlin-museum-island
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B�na etraftak� farklı müzelere dağıtıyor gelenler�. Bunlardan b�r� olan

Bergama Müzes� şu anda renovasyonda olsa da, sunağın h�kâyes�, fr�zler�,

fr�zlerdek� h�kâye, görkeml� Bergama panoramasıyla b�rl�kte başka b�nada

serg�len�yor. Zeus sunağı fr�zler�nde anlatılan savaş, G�gantomakh�a öyle

sıradan b�r savaş değ�l. Ol�mpos tanrılarının devlerle mücadeles�nde

ölçekler b�rb�r�ne g�rer; dağlar üst üste yığılır, b�r ara tanrıça Athena’nın

üzer�ne S�c�lya Adası fırlatılır.3 Böyle yer yer�nden oynarken, tanrılar

savaşı kazanmak �ç�n b�r �nsana muhtaç olurlar. Ancak b�r �nsan, Herakles

devreye g�r�nce savaş kazanılır. G�gantomakh�a efsanes�, aslında ‘düzen’�n

‘kaos’a karşı kazandığı zafer� anlatmaktadır. Bu savaş meden�yet�n

barbarlığı alt etmes�n�n s�mges�d�r. Ve tanrılar dünyasında b�le olsa

meden�yet savaşı ancak �nsanla kazanılır.

Chipperfield (2019) ve Speer (1938) kolonatları

https://en.wikipedia.org/wiki/Giants_(Greek_mythology)
https://www.akpool.co.uk/postcards/107267-postcard-nuernberg-zeppelinfeld-ehrentribuene-hk-fahnen
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Zeus sunağı frizinde Gigantomakhia anlatımı, MÖ 2. yüzyıl ve restitüsyon çizimi
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Berl�n’de Zeus sunağının �zler�n� sürmek mümkün. Cevdet Erek’�n şu aralar

Hamburger Bahnhof’ta serg�lenen “Bergama Stereo” adlı �ş�n� adım adım

d�nley�p tr�büne oturduğumuzda z�hn�m�zde az önce Bergama

panoramasında gördükler�m�zle seneler önces�nden t�yatroda ovaya

bakarak oturduğumuz zamanların anısı üst üste b�n�yor; yüzümüzü

yalayan haf�f es�nt� yanık ten�m�zde, Ege’n�n kır kokusu burnumuzda.

“Bergama Stereo”da ev�nden uzaklaştırılıp gurbette el üstünde tutulan

sunağın anlatılmaya değer h�kâyes�n� d�nl�yoruz. Bergama da var burada,

Berl�n de, meden�yet savaşı da. Her farklı r�t�mle b�raz daha tamamlanan

b�r h�kâye bu. Ege ezg�ler� �le tekno kulüp r�t�mler� el�t kültürü gündel�k

hayata dönüştürüyor.

Zaten sunağa konu olmuş Ol�mpos tanrılarının hayatlarının sıradanlığı ve

ölümlüler�n gündel�k hayatından pek de farklı olmaması malum. Onlar da

Ege ağzıyla konuşup, kel�meler� yumuşatıyorlardı muhtemelen. Zeus,

sunağında kend�s� �ç�n kurban ed�lecek zavallılara bakıp “Haden bakem

ges�ver�n gar�” d�yordu mesela. Zeus sunağı tapınak değ�l, tanrılara

kurban ed�len hayvanların kes�ld�ğ� ve yakıldığı yer olduğu �ç�n akropolün

Cevdet Erek, “Bergama Stereo”, Hamburger Bahnhof, 2019
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parçası. İşlev olarak baktığımızda mezbahaya daha yakın. İlk

gördüğümden ber� merd�venler�nden oluk oluk kanlar aktığını, etrafın kan

ve yanık et koktuğunu hayal etmemeye çalışırım. Ama kaçamadım,

Yadegar As�s�’n�n büyük �ncel�kle hazırladığı büyüley�c� “Panorama” bana

esk� Bergama hayatını tüm canlılığı ve netl�ğ�yle gösterd�.
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Zeus sunağının Ege göğünün altında olmaması çok �nsanın �ç�n� acıtır.

Sunağın k�lometrelerce yol kat ed�p b�r salona tıkılmakla kaybett�ğ� en

öneml� şey gökyüzü değ�l aslında, bence esas topografya. Düzayak

Berl�n’de akropol yaratma çabası o yüzden tuhaf olmuş. Yan yana tapınak

yapmak dümdüz adayı akropol hâl�ne get�rem�yor. Ne yazık k�, İskoçların

Ed�nburgh’un tepes�ne d�kt�ğ� saçma sapan kalıntılar daha çok kuzey�n

At�na’sı olma h�ss�n� ver�yor. Zaten Almanların tar�h boyu Yunanlarla

yaşadıkları ger�l�ml� �l�şk� sebeb�yle bu unvanı ele geç�rmeler� pek zor.

B�z�m komşular dünyada kabul etmez bunu.

Kuzey�n akropolü olmayıvers�n, Berl�n defalarca yen�den yen�den doğan

çokkatmanlı, çokkültürlü yapısıyla yaşanası b�r şeh�r. We�mar Berl�n’�nden

�zler taşıyan b�tmeyen part�ler�yle nam salmış Berl�n kulüpler�, k�msen�n

k�msey� yargılamadığı, b�rb�r�ne bulaşmadığı, herkes�n eğ�l�p bükülmeden

kend�s� olarak kaldığı b�r ütopyayı yaşatıyor. “Ben cumartes� kulübü �nsanı

değ�l�m” d�yor Cam�la, “pazar kulübü �nsanıyım.” Pazar sabahı kulübe

g�renler pazartes� sabahı çıkıp, oradan �şbaşı yapıyorlar. Gecen�n her saat�

dışardak� dondurucu soğukta yüzlerce metre uzayıp g�den kuyruğa

Yadegar Asisi, Bergama panoraması, 2019

https://www.nationalgeographic.com/news/2015/2/150220-berlin-athens-nazis-swastika-holocaust-operation-barbarossa-hitler/
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şaşmamalı, �çerde tuhaf zannett�ğ�m�z her şey�n kucaklandığı umut var.

Normal olan �ç�n dekadans hâl� olarak tanımlanab�lecek ortam aslında tam

ters� �nsanlık adına b�rl�kte yaşama üm�d� ver�yor. On beş sened�r bu

şeh�rde yaşayıp kulübe geld�ğ�n�, karısıyla burada tanıştığını söyleyen

Bostonlu Alex, bu tıklım tıklım kalabalıkta b�r kere b�le kavgaya şah�t

olmadığını söylüyor mutlulukla.
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Berlin U-Bahn ve S-Bahn istasyonları
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Berl�n’�n gündel�k şeh�r hayatını çok güzelleşt�ren �k� büyük n�met� var; her

b�r� farklı karakterde �stasyonlarıyla efekt�f toplu taşıma s�stem� �le �r�l�

ufaklı parkları. Parkları şenlend�ren �se her da�m rastgel�nen pazarlar,

çocuk oyun alanları, heykeller. Bunlardan b�r� var k�, �nsan önünde

donakalıyor. Yüz yıl önce Prusya Sanat Akadem�s�’ne kabul ed�len �lk kadın

olan Kӓthe Kollw�tz’�n heykel� bu. Hayatı �k� dünya savaşı ve aradak�,

Almanları Naz�lere mahkûm eden büyük açlık dönem�ne de denk gelen

Kollw�tz, sosyal adalets�zl�k ve savaş kurbanlarının dokunaklı ses� olarak

kabul ed�l�yor. 1920’ler�n dünyanın b�l�m ve kültür başkent� olmuş altın

çağını yaşayan We�mar Berl�n’�nde sefahat �le sefalet, �nsanın ufkunu

açacak yen�l�klerle sonunu get�recek yokluklar yan yana. Yen�lm�şl�k

h�ss�yle “Barbarlık kazandı” d�yen George Grosz �le Otto D�x b�ze tam

olarak We�mar Berl�n’�n�n cehennem�n� aktarırlarken Kollw�tz

zamansızlığıyla öne çıkıyor.

Res�mler�, heykeller� bakanın c�ğer�n� söken b�r sanatçı Kollw�tz. Düz,

sade, doğrudan. Berl�n’�n en fukara semtler�nde doktorluk yapan

kocasının muayenehanes�ne gelen hastaları ç�z�yor; fak�rl�kler�n�,

çares�zl�kler�n�. Ama res�mler o zamanın, o �nsanların çok ötes�nde, bütün

�nsanlığın çares�zl�ğ�n� yüzümüze çarpıyor. Resmed�len, yerden zamandan

bağımsız hep�m�z�n ortak acısı.

https://www.gingkoedizioni.it/the-starving-of-germany-in-1919/
https://www.britannica.com/biography/Kathe-Kollwitz
https://manifold.press/iki-weimar-polisiyesi-berlin-1928-1929
https://books.google.com.tr/books?id=uy1BAwAAQBAJ&pg=PT92&lpg=PT92&dq=Barbarism+prevailed+grosz&source=bl&ots=_4rYYWLBfc&sig=ACfU3U0PlqoajZV570Wx6ofFl324yY7FPA&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwi8nJeJy5bnAhWMxcQBHdgNBNEQ6AEwCnoECAgQAQ#v=onepage&q=Barbarism%20prevailed%20grosz&f=false
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İnsanlık tar�h�, Kollw�tz’�n karakalem ç�z�mler�n�n, baskılarının boyutunu

aşmış, dışarı taşmış, önümüze ser�l�yor. Sadece esk�n�n değ�l bugünün

trajed�s� de apaçık karşımızda. Cevdet’�n �ş�ndek� sesler�n, zaman, mekân,

coğrafya boyutlarını aşıp, dışarılara taşıp b�ze aynı anda farklı yerlerde

olma, farklı zamanları yaşama �mkânı vermes� g�b�. Bugün ve burada

olmanın sınırlarının kırılab�lmes�, �ç �çe geçmes�, o bel�rs�zl�k, aslında

sanatın �nsanı kend�s�yle yüzleşt�r�p tedav� eden baş döndürücü etk�s�n�n

ta kend�s�.

Kӓthe Kollwitz, “Mutter mit zwei 
Kindern” [İki Çocuğuyla Anne], 1932, 
“Mütter” [Anneler], 1919, 
“Abschiedwinkende Soldatenfrauen” 
[Askerleri Uğurlayan Kadınlar], 1937

https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey
https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey
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Bergama’nın Asklep�on’unda da benzer b�r n�yet�n var olduğuna em�n�m.

Asklep�on doktorları tem�z hava, su ve ama �lla k� uyku g�b� temel tedav�

yöntemler� arasında sanata da başvuruyorlarmış. Ant�k Yunan sanatının

başrol oyuncuları Ol�mposluların yeryüzündek� gar�ban ölümlüler g�b�

b�rb�r�n�n gözünü oyup durduğunu düşünürsek, bu yöntem�n hastayı

kend�s�yle yüzleşt�rme amacı dışında başka ne açıklaması olab�l�r k�?

Kӓthe Kollwitz, “Otoportre”, 1933 ve Cevdet Erek, “Bergama Stereo” çizimi, 2019

http://www.turkeireiseleiter.com/asklepion-kutsal-alaninda-uygulanan-tedavi-yoentemleri/?lang=tr
https://kulturlimited.com/2019/09/23/cevdet-erekin-bergama-stereo-sergisi-almanyada/
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Tanıdık b�ld�k olan �le olmayan arasındak� sınırı bulanıklaştıran sanat,

öncel�kle taşıdığı bu tek�ns�zl�k hâl�yle tedav� eder b�z�. Ezelden ber�

�ç�m�zdek� barbarlıktan kurtulup meden�yete kavuşmaya çalışan hep�m�z

buna muhtacız.

{fotoğraflar aks� bel�rt�lmed�kçe: İpek Yürekl�}

1. “Methamorphoses”, Ov�d, MS 1. Yüzyıl, M�toloj� Sözlüğü, Azra Erhat
2. Azra Erhat’ın M�toloj� Sözlüğü’nde geçen sarımsak h�kâyes� b�raz sonradan

eklenm�ş g�b� efsaneye; başka b�r yerde rastlayamadım.
3. M�toloj� Sözlüğü, Azra Erhat

Nah am Leben [Hayata Yakın] sergisinden, James-Simon-Galeri, Berlin, 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Giants_(Greek_mythology)
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey&via=manifold_notlar&text=%C4%B0pek%20Y%C3%BCrekli:%20Sir%20Chipperfield,%20Frau%20Kollwitz%20ve%20Cevdet%20Bey
http://www.tumblr.com/share/link?url=https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey&source=Manifold
mailto:?subject=Sir%20Chipperfield,%20Frau%20Kollwitz%20ve%20Cevdet%20Bey%20-%20Manifold&body=Sir%20Chipperfield,%20Frau%20Kollwitz%20ve%20Cevdet%20Bey%0DZeus%20suna%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20kilometrelerce%20yol%20kat%20edip%20bir%20salona%20t%C4%B1k%C4%B1lmakla%20kaybetti%C4%9Fi%20en%20%C3%B6nemli%20%C5%9Fey%20g%C3%B6ky%C3%BCz%C3%BC%20de%C4%9Fil,%20topografya.%0D%C4%B0PEK%20Y%C3%9CREKL%C4%B0%0D%0Dhttps://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey


13/02/2020 Sir Chipperfield, Frau Kollwitz ve Cevdet Bey - Manifold

https://manifold.press/sir-chipperfield-frau-kollwitz-ve-cevdet-bey 18/21

Berl�n, Cevdet Erek, İpek Yürekl�, Kӓthe Kollw�tz, kent, şeh�r, Zeus sunağı
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İPEK YÜREKLİ [06/01/2020]

Odin: 
Kopenhag’da Üç Gün

Hygge her yerde. Kopenhag’da herkes�n
b�s�klet kullanması, en düşük gel�r
eş�ts�zl�ğ�ne sah�p toplumlardan b�r�
olma özell�ğ�n�n sokaktak� yansıması

İPEK YÜREKLİ [07/12/2019]

Cuatro Turcos Güney Amerika’da

Salmona / Bo Bardi /
Testa

Gel�r, eğ�t�m ve fırsat eş�ts�zl�ğ�yle
mücadelede Güney Amer�kalı m�marlar,
kamu yararı �ç�n ürett�kler� projelerle
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g�b�. Yen� başlangıçların kutsandığı 

kış gündönümü, coşkuyla karşılanıyor.

üstler�ne düşen� en �y� şek�lde 

yapmaya çalışıyorlar.

b�r b

b�r ş

İPEK YÜREKLİ [06/10/2019]

Cuatro Turcos Güney Amerika’da

Doktor Sócrates

Uzaktan “kanunsuz olduğuna �nanılan”

Güney Amer�ka’nın günlük hayatında

sadakatle uyulan bas�t kurallar ve

“tr�bünü sey�rc�s�, önces� sonrası, ötes�

ber�s�, sosyoloj�s� pol�t�kası olmasa” �şe

yaramayacak futbol üzer�ne.

İPEK YÜREKLİ [06/09/2019]

Cuatro Turcos Güney Amerika’da

Cuatro Turcos

Trop�k hastalıklar, tur�stler, ‘her tondan

�nsan’, ekonom�k eş�ts�zl�k, malını

mülkünü kaybetmekten korkan

zeng�nler, hayırsız oğlanlar, �nsan

hakları akt�v�stler�, bağımsızlığını ve

özerkl�ğ�n� koruyab�len ün�vers�teler.
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binalar ve insanlar

Paydırmen ve
Lodoszede 

İ

İPEK YÜREKLİ [18/03/2019]

binalar ve insanlar

Ejderha Sevebilen Kız 
ve Sanat Güneşi
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ve İklim Grevcileri
YUVA

Çocukların marul ve pazı yet�şt�rd�ğ�
ekoloj�k b�r yuva üzer�ne.

GAZİNO

Maço erkek kültürünün baskın hâle
gelmes�yle caz�bes�n� kaybeden
gaz�nolar ve fem�n�st kadınlar üzer�ne.

Gö
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İPEK YÜREKLİ [18/01/2019]

binalar ve insanlar

Kumaş Almayı Sevenler
ve Alışverişte 
Uykusu Gelenler
ÇARŞI

İstanbul’un günlük keşmekeş�n�n
yutamadığı yapılardan b�r� üzer�ne.
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Suç İşlemeyi Planlayan
Turistler ve 
Nazik Yabancılar
OTEL

Otel odaları �nsana tanımadığı yüzlerce
�nsanla oda paylaşma şansı ver�yor.
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