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“Ben teknolojiye 
teknoloji demem…”

Nejat Yavaşoğulları:

26 Aralık 2010, Pazar günü Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilen Türkiye 15. Zeka Oyunları Yarışmasının ödül töreni sonrasında 
bir de konser vardı. Salon Bulutsuzluk Özlemi için dolmuştu, sözlerini geri 
alamayanlar, yaşamaya mecbur olanlar, acil demokrasiye tempo tuttular. 
“Bir Şey Yapmalı” grubun şarkısı değildi ama bu konserlerinin adı olmuştu 
ve çok anlamlıydı.
 
Konser sonrası grubun atar damarı Nejat Yavaşoğulları ile bir araya geldik, 
bu küçük birlikteliğin deşifresi burada. Sosyal algısı yüksek, özgünlüğü 
tartışılmaz bir sanatçı ve mimar Nejat Yavaşoğulları.  Sıkı sıkıya bağlı olduğu 
geleneksel bir tarafı olduğunu düşünüyorum ama 25 yılı geçen başarılı 
sanat yaşamı onun her daim yeni bir insan, yeni bir sanatçı olduğunun kanıtı. 
Yazdığı, söylediği şarkılarının hepsinin Türkiye’yle bir bağı var. Yaşadığı ülkeyi 
tartışmaya her zaman hazır, umut dolu, inançlı.
 
Ona göre teknolojinin karşılığı “daha insanca yaşamak”.  
Değer üretimle doğru orantılıysa Yavaşoğulları ülkemizin en değerli 
insanlarındandır.

P.S: Konserden sonra daha bir bardak su içmeden kulise onlarca genç hayranı 
doluştu, hepsiyle tek tek konuştu, fotoğraf çektirdi, kimseyi geçiştirmedi, 
hepsini de çok önemsedi. Bu tavrından çok etkilendiğimi söylemek isterim 
çünkü şimdiye kadar bir araya geldiğim bir sürü ünlü sanatçıda edindiğim 
deneyim tam tersi bir yerde duruyor.  

Nihal Sandıkçı
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Teknolojiyle aranız nasıl?
Mimarlık büromda tabii ki 
bilgisayar teknolojisiyle 
çalışıyoruz ama her şeyin 
başında insan olduğunu 
düşünüyorum. Mimarlık 
özel bir alan sonuçta, 
bilgisayarsız yürümez 
işler, fakat bir mimarın 
aynı zamanda bireysel olarak 
da yeteneklerini sergilemesi 
gerektiğine inanıyorum. Sizin elektrik 
olmayan bir yerde de mimarlık yapmanız 
lazım. Müziğe dönersek elektrik olmayan 
bir yerde de sizin o gitarı alıp çalmanız lazım. 
Teknoloji var diye, şuradan ekrandan bir tane 
Fender Stratocaster seçeyim, bir yerden Latin 
tarzı gitarcı, bir de a) Eric Clapton b) BB King 
seçeyim, bunlar gibi çalsınlar diyeyim. Bunun 
müzik olmayacağını düşünüyorum. Aslolanın  
o gitarı eline alıp o odada, o duvarlarda, 
o atmosferde titreşen sesleri elde etmek 
olduğunu akıldan çıkartmamak lazım. 
Bilgisayar, teknoloji tabii ki işleri çok 
kolaylaştırdı, eskiden çok zor olan bir sürü 
şey şimdi çok daha kolay yapılıyor. Ama her 
şey teknoloji değil, bence teknoloji insanların 
daha insanca yaşamasına hizmet etmeli yani; 
parasız, daha az çalışarak yaşamayı teknoloji 
sağlamalı. Ben o zaman teknolojiye teknoloji 
derim. Benim daha az çalışarak hayattan daha 
çok zevk almamı sağlayabilecek vakti bana 
sağlıyorsa…

Sizi çokça etkileyen birileri oldu mu?
John Lennon var, başka şu anda aklıma 
gelmiyor.

Kendi çalışmalarınız dışında müzikle aranız 
nasıl, sürekli dinler misiniz mesela?
Çalışırken hiç müzik dinlemem, benim müzik 
dinleme alışkanlığım normal bir insanın müzik 
dinleme alışkanlığı gibi değil. Ben müzik 
dinlerken bütün detaylarına dikkat ediyorum, 
yani  benim gibi dinlemiyor sıradan birisi. Ben 
onun hangi akor olduğunu düşünüyorum, 
adam burada yedili ses çıkarmış diyorum. 

İhtiyacım olduğu zaman, yani albüm 
yaptığımızda başkaları nasıl kaydetmiş diye 
teknik açıdan faaliyete geçip dinliyorum. 
Normalde çok araştırmacıyım, her yeni çıkan 
grubu dinlerim, kaçırmamaya çalışırım.

Çocukluğunuzun şimdiki yeteneklerinize ve 
başarılarınıza katkısı olmuş mudur? Bugüne 
ilişkin ipuçları var mı sizce?
Farklı bir çocukluk yaşadığım kesin; bir sürü 
şey yapardım mahalledeki çocuklarla. Mesela 
bir skeç yazardım, kendime göre birilerini 
bulurdum, bir sahne yapardık bodrumda. 
Çıkar oynardık sonra, hatta Bal Arısı Ahmet 
gibi müzikler yapmaya çalışırdık. Espriler 
yapıp mahalleyi güldürmeye uğraşırdık, cam 
paralarla mahallenin çocukları gösteriyi 
izlerlerdi. Tabii bunda hem müzik var, hem 
de bir text yazıyorum, yaratıcılık açısından 
başlangıç denilebilir. Bunlar 8-10 yaşımda 
olan şeylerdi. 
Bir de harpçilik oyunlarına, stratejiye falan 
çok meraklıydım. Hatta beni bir gün harpçilik 
oynarken babamın bir arkadaşı görmüş ve 
babama “Sen bu oğlanı askeri okula ver, bu 
çocuk acayip taktikler yapıyor.” demiş.  Ben 
hep bir sürü şeyle meşgul olan bir çocuktum. 
Şimdi o çocuğa şöyle bir baksam hoşuma 
gider. Çünkü ne bileyim, bir futbol takımımız 
var; gidiyoruz pazardan tişörtler alıyoruz, 
kazanlar kaynatıp onları kumaş boyalarıyla 
boyuyoruz. Gizli geçitlerimiz var, çetemiz var, 
falan filan. Benim çocukluğum çok özgürdü, 
belki yaratıcılık açısından öyle bir ortam fayda 
etmiş olabilir.

Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir öngörünüz 
var mı, ya da beklentileriniz nedir?
Çok kişi karamsar aslında, bugün yine birçok 
defa konusu açıldı… Sonuç olarak bana göre; 
nehirler ne yapar-eder denize ulaşırlar, 
geriye dönerek bile olsa bu böyle. Belki geçici 
gerilemeler olabilir ama sonuçta toplumların 
kaçınılmaz olarak daha gelişmiş sosyal yapılara 
doğru gittiğini kabul etmek lazım. Bilimsel bir 
bakış açısıyla tarihe baktığımızda bunun böyle 
olduğunu görüyoruz. Köleler vardı, ücretli köle 
haline geldiler, derebeylik sistemi çöktü, bugün 
demokrasi dediğimiz daha katılımcı bir model 
oluştu. Her şey dini kurallarla açıklanırken 
daha somut ve gerçek kriterler önemli oldu, 
bilim gelişti ve bazı şeylerden şikayet ediyor 
bile olsak günümüzdeki toplumun bundan yüz 
sene öncesine göre daha gelişmiş bir toplum 
olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi Türkiye’nin 
yönetiminden endişe duyan çok sayıda insan 
var aslında, ama ben aynı zamanda ülkeyi çok 
dolaşan da birisi olarak ülkemin potansiyelini 
hiç küçümsemiyorum. Yüzyıllardan beri 
Anadolu’da gelişmiş olan bir İslam anlayışı, 
tasavvuf, Mevlevilik, Bektaşilik, Alevilik bu 
toprakların moral dünyasını oluşturuyor. 
Bunları değiştirmek kolay bir şey değil. 
Geleceğe umutla bakmak açısından da 
böyle konuşmuş olabilirim ama umuda 
da ihtiyacımız var aynı zamanda.

Geçici gerilemeler olarak 
nitelediğiniz dönemde Türk 
sanatçıların üzerlerine bir 
görev düşüyorsa eğer, bu 
görevi yerine getirdiklerini 
düşünüyor musun?
Aslında eksiklik hissediyorum, 
ama bir yandan da nesnel 
olarak kendilerinin, 
ailelerinin de durumunu 
düşünüyor olabilirler. 
Maddi kaygıları 
o l a b i l i r 

düşüncesiyle bunu söylüyorum. Bu durum tabii 
insanları engelliyor. Sert bir davranış şekliyle 
de karşı karşıyayız; coplarla, biber gazlarıyla. 
Bunlar da insanların sokağa çıkmasını 
zorlaştıran şeyler, kabul etmek lazım, zor 
geliyor insana. Dünyanın başka ülkelerinde 
de polis görüyoruz ama onlar öyle vurmuyor, 
İngiltere’de silah taşımıyor polis. Hatta 
Güney Kore’de dikkat ettim, çok sık sokak 
kavgaları var onların, polisler dayanıyorlar 
birbirlerine, ne gaz sıkıyor ne copla vuruyorlar. 
Öyle olunca karşı taraftan da bir reaksiyon 
görmüyorlar. Benim hoş karşılamadığım 
kesim; “Günümüzün, zamanımızın ruhu budur, 
bunlar yeni fikirler yeni düşünceler…” deyip, 
aslında sermayenin yanına geçen, iktidarın 
yanına geçen, bu yaklaşımla da rahat ortamlar 
edinenler. Tabii bu sadece bizim ülkemizde 
böyle değil, bütün dünyada böyle.
Kendinize düstur edindiğiniz alışkanlıklarınız, 
farklılıklarınız mutlaka vardır…
Galiba ben çalışkan biriyim. Hiç boş durduğumu 
hatırlamıyorum. Bir de üstüme bir iş aldıysam, 
mesela bir grupta bana “Sen bu odunları 
buradan şuraya taşıyacaksın.” dediler. Eğer 

ben “Evet” dediysem 
mutlaka o odunları 

taşırım. “Aa ben 
sıkıldım ya, başkası 

taşısın bunları.” 
demem, taşırım. 
Yaptığım işi ciddiye 
alırım, bunun 
insanın kendine 
olan saygısı 
gereği olduğunu 
d ü ş ü n ü y o r u m . 
Belki de kendimden 
büyük kişilerden 
bana geçmiş 
özellikler olabilir 
bunlar, mimarlık 

alanında falan.

http://www.bilisimdergisi.org/s129
http://www.bilisimdergisi.org/s128

