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E- kitaplara rağbet artıyor Pota’ya İspanya’dan ödül

Son yıllarda popülerliğini artıran e-kitap'ı Litros 
Sanat'ın kitap kurtları için mercek altına aldık. E-kitap 

olarak büyük ilgi gören eserleri sizler için derledik.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı >S.14

Yönetmenliğini Ahmet Toklu’nun üstlendiği “Pota”, 
İspanya’da düzenlenen 21. Cerdanya Film Festivali’nde 

en iyi filme verilen Sosyal Bakış Ödülü’nü kazandı. >S.2

Sinema
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İyiliği anlatan çizgi 
filmler üretiliyor
The Cartoon Mill’i kuran 
Fatih Küçük: “Şiddet ve 
saldırganlıktan ziyade iyiliği, 
güzelliği ve bilimi anlatan çizgi 
filmler üretmeyi planlıyoruz.” 
diye konuşuyor. Merve 
Akbaş’In röportajı >S.4

“Sinema tek başına 
bir büyü”
Yeni projeleri ve Bize Müsaade 
filmi için bir araya geldiğimiz 
Giray Altınok sinemaya dair 
şöyle konuşuyor: “Sinema tek 
başına bir büyü. Yelpazenizin 
imkanlarla genişlediği ve 
aslında sonsuz hayal gücüne 
hitap eden bir tür. Ben dizi 
yapmadım zaten hiç.” Ali 
Demirtaş’ın röportajı >S.8

Gain’de Ele Güne Karşı, Blu 
TV’de Bize Gezmek Olsun, 

Netflix’te ise Trump: Bir 
Amerikan Rüyası adlı belgesel 

sizlere eğlenceli ve bilgilendirici 
içerikler sunuyor. M. Emre 

Yapraklı’nın yazısı >S.16
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MERVE
UYGUN

>
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MEHMET 
HAKAN KEKEÇ

>

A y a k  Ü s t ü

“Asmalı Konak dönüm noktam”
Ayak Üstü bölümünde başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu 

ile bir araya geldik. Değerli oyuncu, tüm sorulara en 
içten duygularıyla cevap verdi. Sercan Aksu’nun 

söyleşisi  >S.12

S.13

> BİLEN 
IŞIKTAŞ

Kitapların dijitalleşmeden etkilendiği bir başka 
boyut da sesli kitaplar. Özellikle son birkaç yılda 
gittikçe popülerleşen sesli kitapların dinleyici sayısı 
günden güne artıyor. Peki kitap okumanın yerini 
sesli kitaplar mı alıyor? İki olguyu nasıl ayırıyoruz?
İsmail Kaplan’ın özel haberi >S. 10

SESLI 
KITAP 
OKUMANIN
YERINI 
TUTAR MI?

EĞLENDİREN 
BELGESELLER 

DİJİTALDE

Hümeyra Korkmaz Büşra Karayıl Nisan Kumru



Monet'nin tablosu 
hırsızların hedefi oldu
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Hollandalı ressam Van Gogh’un intihar etti-
ğini kanıtlayan bulgular ortaya çıktı.

Kıymeti ölümünden yıllar sonra anlaşılan Hol-
landalı dahi ressam Van Gogh’un nasıl hayatını 
kaybettiği bir türlü çözülemiyordu. İngiliz sanat 
tarihi uzmanı Martin Bailey, titizlikle yürüttüğü 
araştırmalarda Van Gogh’un ölümünü aydınla-
tan bilgilere ulaştı. Van Gogh’un silahla oynayan 
iki çocuğun kurbanı olduğu tezini çürüten Bai-
ley, intihar ettiğini destekleyen bulguları açkıldı

Doktorun günlüğü

Van Gogh’u öldüren kurşunun çıktığı silahın 
emniyet kilidi açık kalmıştı. Silahı bulunduğu 
tarlaya saklanmak için atılmamıştı. Kurşun kar-
nına isabet ettikten sonra bir süre yürüyen Van 
Gogh silahı elinden düşürmüştü. Doktoru Pa-
ul-Ferdinand Gachet’nin günlüğünde “İntihar 
eğilimi var” yazılı notları bulundu. Bailey’nin bu 
araştırma raporu 21 Eylül’de çıkacak kitabında 
yayımlanacak. Yoksul bir hayat süren Van Gogh, 
ömrü boyunca yaptığı 900 eserden sadece birinin 
satıldığını görebilmişti. Bulunduğu çağda anlaşı-
lamama sorunu akıl sağlığını bozmuştu.

Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, pazar günü 
saat 10.30 sıralarında Zaans Müzesi’ne yönelik 

gerçekleşen silahlı soygun girişiminde yaralanan ol-
madığı belirtildi. 2 şüphelinin tabloyu geride bırakıp 
motosikletle kaçtığı ifade edildi. Polisin soruşturma 
başlattığı ve kaçan şüphelilerin arandığı belirtildi. 

Hiçbir şey çalamadılar

Zaans Müzesi’nden yapılan açıklamada, soyguncula-
rın hiçbir şey çalamadığı belirtilirken, tablonun soy-

gun girişimi sırasında hasar görüp görmediğinin ya-
pılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacağı 
aktarıldı.

150 yıllık tablo

Fransız empresyonist ressam Monet’nin 1871 yılında 
hızlı fırça darbeleriyle yaptığı yağlı tablosu "De Vo-
orzaan en de Westerhem", Zaandam'ın güneyindeki 
nehir boyunca uzanan Voorzaan'ın manzarasını konu 
alıyor.

Üç kere en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü ka-
zanan ve iki kez de en iyi aktör ödülünü elde eden 

Grant, Rich Man, Poor Man ve Roots isimli yapımlarda 
üstlendiği rollerle de ödül kazanmıştı.

70’li ve 80’li yaşlarında çok aktif bir kariyeri olan Asner, 
2003 yılında Will Ferrell’ın büyük başarı elde eden filmi 
Elf ’te Noel Baba’yı canlandırmıştı. Asner aynı zamanda 

2009 yapımı Pixar filmi Up’ta da yaşlı ve huysuz Carl 
Fredricksen’i seslendirmişti.

Asner son dönemde, Hollywood’un yaşlıları önemse-
mediğini söylemiş ve yaşlı oyunculara ilgi çekici rollerin 
gelmediğinden yakınmıştı. Asner ayrıca kariyeri boyun-
ca siyasi açıklamalar yapmış ve ABD yönetiminin askeri 
operasyonları ve hamlelerini eleştirmişti.

Uluslararası Kısa Film 
Festivali gerçekleşti

Diaspora

‘Pota’ 
İspanya’dan 
Ödülle 
Döndü

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 

hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Ge-
nel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi 
Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirildi.Festivalin 
YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanan ödül töreninde 
Türk diasporasının önemli sanatçıları arasında yer alan ve 2016 
yılında Hollanda'nın en prestijli ödülü Edison Jazz/World'ü ka-
zanan piyanist ve besteci Karsu sahne aldı.

Yabancı Dilde Filmler kategorisinde ise Sandra Desmazieres'in 
"Flowing Home" filmi En İyi 2'nci Film, Morad Mostafa'nın 
"Ward's Henna Party" filmi Jüri Özel Ödülü, Viv Li'nin "Hiçbir 
Yere Ait Hissetmiyorum" filmi ise En İyi Film Ödülüne layık gö-
rüldü.

Filmleri izleyen sinemaseverlerin verdiği oylarla belirlenen Se-
yirci Ödülünü de "Düğün Fotoğrafı" adlı filmiyle Cemalettin Baş 
kazandı.

Ödül törenine THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, TRT1 
Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ile genç sinemacılar ve sinema 
sektörünün temsilcileri katıldı.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim 
gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen "Diaspora 
Uluslararası Kısa Film Festivali"nin kapanış ve ödül töreni 

İstanbul Sinema Müzesi'nde yapıldı.

Neşet Ertaş’ın
ailesinden 
filme red!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ah-
met Toklu’nun üstlendiği, yapımcı-

lığını Halil Kardaş’ın yaptığı TRT Ortak 
Yapımı “Pota”, İspanya’da düzenlenen 21. 
Cerdanya Film Festivali’nde en iyi filme 
verilen “Sosyal Bakış Ödülü”nü kazandı. 
Sınıflar arasındaki farklılıkları basketbol 
üzerinden anlatan film, yaşadıkları sem-
te basket potası kuran yoksul çocukların 
mücadelesini anlatıyor.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film 
Festivali’nde gerçekleştirdi

TRT Ortak Yapımı “Pota” dünya prömi-
yerini geçtiğimiz ay İtalya’da düzenlenen 
ve dünyanın en prestijli çocuk filmleri 
festivallerinden biri olan 51. Giffoni Film 
Festivali Elements 10+’da yapmıştı. Genç 
oyuncu Alp Akar’ın yanı sıra Bulut Gü-
neş, Bahar Hacıbektaşoğlu ve Recep Öz-
gür Dereli’nin rol aldığı film, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından da destek-
leniyor. Bu yıl Antalya Film Festivali’nde 
‘Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu 
Ödülü’ne layık görülen “Pota”, Yönetmen 
Ahmet Toklu’nun ilk uzun metrajlı filmi.

Filmin konusu

Ahmet, Rusya’ya giden babası uzun 
zamandır para gönderemeyince, okul 
saatleri dışında, yaşadığı yoksul sem-
tin yanındaki lüks ve güvenlikli sitedeki 
markette çalışmaya başlar. Ahmet, âşık 
olduğu Kezban’ın, bir gün okula basket-
bol eşyalarıyla gelen Erhan’a olan ilgisini 
görünce, basketbol oynamaya karar verir. 
Ama önemli bir sorun vardır. Semtlerin-
de basketbol oynayabilecekleri bir pota 
yoktur. Ahmet bu engeli ortadan kaldır-
mak için bir yol bulmaya çalışır.

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatının 
beyazperdeye aktarılacağının açık-

lanması üzerine ailesinde tepki geldi. Aile 
konu ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını 
açıkladı. Aileden yapılan açıklamada, “Bu 
konuyu vasiyet olarak bize emanet ettiği 
için müsade etmemiz zaten mümkün de-
ğildir” denildi.

“Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan halk 
ozanı Neşet Ertaş‘ın hayatının beyazperde-
ye aktarılacağı duyuruldu. “Ayla”, “Müslüm” 
ve “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” gibi 
filmleri hayata geçiren Mustafa Uslu’nun 
yapımcılığını üstlendiği filme ailesi sert 
tepki gösterdi.

Aile üyeleri yayımladıkları mesajda, Neşet 
Ertaş hayattayken defalarca bu tip teklifle-
rin geldiğini ancak sanatçının bu konuya 
asla izin vermediğini belirtti. Aile, yaptığı 
açıklamada, çekilmekte olan filmin telif 
hakları ile ilgili yasa ve yönetmelikler başta 
olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen ay-
kırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, film 
yapımcısı kişi, kişiler ve firmalara noter va-
sıtası ile gerekli ihtarnameler gönderildiği 
bilgisi yer aldı.

Yönetmenliğini Ahmet Toklu’nun 
üstlendiği TRT ortak yapımı “Pota”, 
İspanya’da düzenlenen 21. Cerdan-
ya Film Festivali’nde en iyi filme 
verilen Sosyal Bakış Ödülü’nü 
kazandı.

Ünlü Fransız 
ressam Clau-
de Monet'nin 
Hollanda’daki 
Zaans Müze-
si’nde yer alan 
1,4 milyon dolar 
değerindeki "De 
Voorzaan en 
de Westerhem" 
adlı tablosu si-
lahlı hırsızların 
hedefi oldu.

Van Gogh 
öldürülmedi

02 03

ABD’li ünlü oyuncu Ed Asner dün, 91 yaşında yaşamını yitirdi… Kariyeri boyunca 300’den fazla 
yapımda yer alan ve özellikle ABD’de The Mary Tyler Moore Show’da canlandırdığı Lou Grant 
karakteriyle hafızalara kazınan Asner’in ölüm haberini menajeri ve ailesi açıkladı.

Ed Asner yaşamını yitirdi
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Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu olarak eğitim veren The Car-
toon Mill’i kuran Fatih Küçük: “Çocukların teknolojiyi faydalı kullan-
masına yönelik teknolojik cihazlarla çizgi film üretimini teşvik ediyo-
ruz. Şiddet ve saldırganlıktan ziyade iyiliği, güzelliği ve bilimi anlatan 
çizgi filmler üretmeyi planlıyoruz.” diye konuşuyor. co

cuk
la
ra
ÇIZGI FILM
YAPIMINI 
ÖĞRETIYOR

Görsel Sanatlar öğretmenliğinden mezun olan Fatih Küçük,  Türkiye'nin ilk 
bağımsız çizgi film okulu olarak eğitim veren The Cartoon Mill’i (Çizgi Film 
Değirmeni) kurdu. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen eğitmenler bu okulda 
çocuklara ve yetişkinlere ücretsiz çizgi film ve animasyon dersleri veriyor. Fatih 
Küçük’ün 2016 yılında kendi çabası ve Kaş Kaymakamlığı’nın eski bir ahır ola-
rak kullanılan eski bir okulu tahsis etmesiyle kurulan çizgi film okulunda öğren-
cilerin hikâye anlatımı ve el becerilerinin gelişimi için de faaliyetler yürütülüyor. 
Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da ikinci okullarını açtıklarının müjdesini de 
veren Küçük’le fark yaratan hikâyesini konuştuk.

MERVE AKBAŞ

Sizin çizgi filme ve animasyona olan 
ilginiz nasıl başladı? Kişisel hikâye-
nizde bu hangi noktada duruyor?

Görsel sanatlar öğretmenliğinden me-
zun oldum. Kırsal bir coğrafyada 4 bin 
nüfuslu bir ilçede okudum. Okurken 
profesyonel olarak çizim yapan birini 
hiç görmedim. Mezun olduktan sonra 
benim gibi dezavantajlı okulları ziya-
ret ederek gönüllü olarak okullarına 
duvar resimleri yaptım. Okullara ge-
nellikle çizgi film karakterleri çiziyor-
dum. Üç yıl boyunca aralıksız devam 
eden bu projemde 8 ülke, 78 şehirde 
200 üzeri köy okulunu ziyaret ettim. 
Bu süreçte sinema TV alanında yük-
sek lisans çalışması yapmaktaydım ve 
dünya çizgi film tarihi üzerine araştır-
ma yapıyordum. Tam olarak ilgi ala-
nım burada başladı.

Peki bağımsız bir çizgi film okulu aç-
mak fikri nasıl ortaya çıktı ve bunu 
nasıl gerçekleştirdiniz?

Duvarlara resim yaparken gözlemle-
diğim şey ülkemize ait dünyaya mal 
olmuş çizgi film karakterimizin olma-
dığı, bu alanda eğitim almak isteyenler 
için yeterli alan olmadığı, çizgi filmler-
de ticari kaygılar sebebiyle oluşturulan 
şiddet ve propaganda içerikleri olma-
sının bende oluşturduğu rahatsızlık. 
Ülkemizin dünya çizgi film sanatında 
yer bulmaması beni bu alana katkı 
sunmaya itti.

On dört ülkeden eğitmenler var

Şu an nasıl bir sistemle çalışıyorsu-
nuz okulda?

Okulumuz bir dernek ve devlet oku-
lundan gelen ortalama bin öğrenciye 
ücretsiz günübirlik ve iki günlük eği-
timler vermekte. Bu eğitimler öğrenci-
lerin teknolojiyi faydalı kullanmasına 
yönelik oluyor. Yani tablet ve telefon 
ile çizgi film yapımını öğreniyorlar. 
Ayrıca yetişkinler için 9 aylık enstitü 
eğitimimiz var ve 14 ülkeden 16 eğit-
menin katılımıyla gerçekleşiyor. Di-
leyenler eğitime başvuruyor, uygun 
koşulları sağlayanlar eğitime kabul 
ediliyor. Bu eğitim sonrasında bu sa-
natı meslek de edinebilirler.

Peki kaç öğrenci bu okulda eğitim 
aldı?

Dört yılda 5 bin civarı öğrenci ile bu-
luştuk ve eğitim verdik. Bunların 124 
tanesi profesyonelliğe yönelik uzun 
süreli eğitim almış öğrencilerden olu-
şuyor.

Bu konuda çalışmaya devam eden öğ-
rencileriniz var mı?

Şu an 32 öğrencimiz bu alanda bizle 
eğitimlerine ve üretimlerine devam 
ediyor.

Çizgi film ve animasyon üzerine lisans 
çalışmalarının bile  Türkiye’de yurt-

dışına oranla oldukça yeni olduğunu 
söyleyebiliriz. Peki sizce bu alanda ça-
lışmanın, üretmenin önemi nedir? Siz 
bu çabayı neden gösteriyorsunuz?

Çizgi filmler İkinci Dünya Savaşı döne-
minde ülkelerin propagandasını ileten 
bir araç olarak yaygınlaştı. 1960’larda 
toplumu dizayn etmek için çalışmalar 
yapıldı. 1980 sonrası ve günümüzde 
ise çizgi filmi bir ticari araç olarak top-
lumla buluştu. Çizgi film kültürün, iyi-
liğin ve bilimin de bir yaygınlaştırıcısı 
olduğu için bu alana önem veriyoruz. 
Çocukların teknolojiyi faydalı kullan-

masına yönelik teknolojik cihazlarla 
çizgi film üretimini teşvik ediyoruz. 
Şiddet ve saldırganlıktan ziyade iyiliği, 
güzelliği ve bilimi anlatan çizgi filmler 
üretmeyi planlıyoruz. 

Proje beş lirayla başladı

Peki projeye nasıl başladınız?

Bu projeye başlarken elimde hiç bütçe 
yoktu, hatta okulu kurmaya giderken 
5 TL’yle gittim. Belediye ve kayma-
kamlıklara projemi anlatan ve projem 
için onlardan bir yer talebinde bulun-

duğum mesajlar göndermiştim. Kaş 
Kaymakamlığı projemi beğendiğini 
ve ahır olarak kullanılan atıl bir okulu 
kullanımıma sunacaklarını ifade etti-
ler, 5 liraya kağıt kalem alıp sokakta 
portre çizdim o gün kazandığım paray-
la çadır, biraz erzak ve bir keser aldım 
ve okulu onarıp faaliyete sokmak için 
yolunu tuttum. 

Onarım ne kadar zamanınızı aldı?

Okulu gönüllüler ve bağışçılarla üç 
ayda onardık ve eğitime başladık. Ar-
dından bir kanala çizgi film yaptık ve 
kazandığımız para ile kendimize Kaş 

ilçesi ormanlık alanında bir arazi satın 
aldık. İçerisine çizgi film vari mimari-
den oluşan kütüphane, çizgi film mü-
zesi, yatakhane, oyuncak atölyesi ve 
çizgi film atölyesi kurduk. 

Derneğinizin başka okulları da var 
mı?

Şu an Kapadokya bölgesinde de bir 
okul kuruldu. Türkiye’nin ulaşım ve 
turizmi anlamında merkez olduğu için 
ikinci yerleşim yerimiz için burayı seç-
tik. 

Vicdan taşıyan çizgi filmler

Yaptığınız çizgi filmleri nasıl konum-
landırıyorsunuz?

Şiddet içerikleri çizgi filmlerde izlen-
meyi arttırmak için yaygın kullanılan 
bir unsur, bizler şiddetten uzak, evren-
sel, bilimsel ve vicdani değerler taşıyan 
çizgi filmler üretebilmek için yaygın-
laşmaya çalışıyoruz. Ayrıca ülkemizin 
çizgi film sanatında tanınan bir ülke 
olmasını istiyoruz. 

Aborjinlerle de çalıştık

Başka ülkelerde de köy okullarını zi-
yaret ettiğinizi söylemiştiniz. Buralar-
da neler yaşadınız? Neler gördünüz?

Japonya, Güney Kore, Kırgızistan, 

Kazakistan, Rusya, Belarus, Tayvan, 
İspanya gibi ülkelerde köy okullarını 
ziyaret edip çocuklarla duvar resimleri 
ve çizgi film yaptık. Kırgızistan yayla-
larındaki bir çadırda çocuklarla eğitim 
yapmak oldukça etkileyiciydi. Ayrıca 
Tayvan’da bir ay boyunca bir Abori-
jinler köyünde çocuklarla bir Abor-
jin masalını çizgi filme dönüştürdük. 
Bu oldukça ufuk açıcıydı. Dünyanın 
farklı bölgelerinde çocuklarla birlikte 
çalışmak her zaman heyecan verici ol-
muştur. Bütün çabamız bu alana daha 
fazla dikkat çekmek için.

İyiliği 
Anlatan 
Çizgi 
Filmler 
Üretmek 
İstiyoruz
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Kalbi Türkiye’de idi…

13 Şubat 2009 tarihinde uçmağa va-
ran büyük şair, 16 Ağustos 1925 do-
ğumlu. Azerbaycan’ın dağlık bölgesi 
Şeki’de dünyaya geldi. Onun için bu 
topraklar masal diyarı idi. İlk rüyala-
rını orada görmüş, ilk hayallerini ora-
da uçurmuştu. 9 yaşında iken oduncu 
ailesiyle birlikte Bakü’ye göçmüştü. 
Çünkü tahsil imkanı doğduğu top-
raklarda yeterli değildi. 1942’de orta 
öğrenimini tamamladıktan sonra 
Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filo-
loji Bölümü’ne girmeye hak kazandı. 
Fakat genç Bahtiyar mutlu değildi. 
Dağlar, ovalar, sular, kuşlar kendisini 
doğduğu topraklara çağırıyordu. Bir 
kere çıkmıştı oralardan geri dönmek 
olmazdı. Böyle gel gitlerle 1947’de 
başarılı bir sonuçla okulunu bitirdi. 
1951 yılında “Samed Vurgun'un Liri-
kası” başlıklı doktora öncesi, 1964’te 
ise “Samet Vurgun’un Yaradıcılık 
Yolu” tezleri ile doktorasını başarı 
ile verdi. Ne kadar hayalini kurarsa 
kursun, ne kadar rüyasını görürse 
görsün, Bakü artık onun yerleşme 
yeri idi. Çünkü bugünkü Bakü Devlet 
Üniversitesi’nde çalışmaya başladı; 
emekli oluncaya kadar da buradaki 
görevini sürdürdü.

O vatanı bir bütün olarak gördü. Sa-
dece doğduğu toprakları değil, bütün 
Türkistan’ı… Yazdığı şiirleri, tiyatro 
eserleri ve romanlarının yanı sıra bu 
konularda öne sürdüğü fikirler ve ka-
leme aldığı yazılarla da dikkat çekti. 
Birçok kesimi uykusuz bırakan çıkış-
ları oldu. Bir kulağı ve kalbi ile Türki-
ye’yi takip etti sürekli olarak. Dostları 
vardı, kardeş ülkede… Hedefi, Kızıl 
Elma’sı Turan olan dostları ile yazışı-
yordu. Başı zaman zaman derde girse 
de doğru bildiğini söylemekten asla 
çekinmiyordu. Yoklukla sınandığı 
zamanlar da vardı. Kalemini satın al-
mak isteyenler de. Yakından şahitlik 
ettik ki, bu tür tahrik ve tazyikler kar-
şısında daima başını dik tuttu.

Şairlik en yüce duygudur

Azerbaycan garip bir ülke. birçok 
denge üzerine kurulu. Bugün de böy-
lesi dengelerle ayakta duruyor. Dola-
yısıyla hangi dengeye yakın olacağınız 
sizin duruşunuzu ve sosyal hayatınızı 
da etkiliyor. Bahtiyar Vahapzade de 
birçok dönem arkadaşı gibi zaman 
zaman bu dengeler yüzünden eleştiri 
oklarının hedefi haline gelmişti.

İyi bir hoca idi. Bıkmadan, usanma-
dan yarım asırdan fazla ders verdi. Bu 
yoğun tempoda yazmayı da sürdürdü.

“Yarıya bölünür günüm, saatim,

Vakit benim servetim, benim varım-
dır

Muallimlik benim günüm, hayatım

Şairlik en yüce duygularımdır” dize-
leri onun şiire ve hocalığa bakışını 
çok net yansıtır.

Biz onu Türkiye’de en çok “Bir ana-
nın iki oğlu/ Bir emelin iki kolu/ O da 
ulu, bu da ulu/ Azerbaycan-Türkiye/ 
Dinimiz bir, dilimiz bir/ Ayımız bir, 
yılımız bir/ Aşkımız bir, yolumuz bir/ 
Azerbaycan-Türkiye” dizeleriyle baş-
layıp devam eden şiiriyle tanıdık ve 
sevdik. Bu şiir iledir ki, Türkiye ve 
Azerbaycan kardeşliği üzerine “Bir 

millet, iki devlet” aforizması ortaya 
çıkmıştır.

Tam 70 yıl boyunca Rus mezalimi 
görmüş olan kardeşlerimizin silkinip 
ayağa kalkması, Samed Vurgun, Ah-
met Cevad ve Bahtiyar Vahapzade 
gibi ulu şairler sayesinde olmuştur. 
Çünkü Azerbaycan toplumunun ruhu 
şiirle karılmıştır. Ülkenin hemen 
hemen tamamında şiir başlayınca 
neredeyse hayat durur. Yemekler-
de, toylarda, resmi toplantılarda şiir 
hayatın belirleyicisidir. Günümüzde 
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye, 
Azerbaycan ve Türkistan ekseninde 
etkisini yitirmiş gibi görünse de şiir 
çağı yeniden başlayacak ve bu kez ku-
caklaşma daha derinden ve ayrılmaz 
biçimde gerçekleşecektir.

Özellikle tiyatro eserleri ile de top-
lumsal bilincin diri tutulmasını sağ-
lamayı başarmış olan Vahapzade’nin 
Irak, Fas, Türkiye, Yunanistan, İtal-
ya, İngiltere, Almanya, Portekiz, 
Lübnan ve Mısır gibi ülkelere yaptığı 
SSCB dönemi seyahatleri de dikkat 
çekicidir. O bütün zorluklara rağmen 
bu seyahatlerde kimliğini, sıkıntıları-
nı ve özlemlerini dile getirmeyi başar-
mıştır.

En önemli eleştirilerden biri: “Ama 
SSCB Yazarlar Birliği ile Azerbaycan 
Komünist Partisi’nden Bakü şehri 
üyesi olmuştur. Kırmızı Emek Bayra-
ğı ve Ekim İnkılabı ödüllerini kabul 
etmiştir” 1980’li yıllarda, mesleğinin 
en olgun dönemlerinde, üstelik bu 
kadar cesur şiirler yazabiliyor iken, 
bu görevlerde bulunmasını eleştir-
mek yerine anlamak gerekir. Çünkü 
başka türlü bir hizmet mümkün değil-
dir o yıllarda…

Yaşadığı gibi yazdı

Azerbaycan’ın halk şairleri arasında 

saygın bir yere sahiptir. Artistik ol-
mak gibi bir derdi yoktur. Estetik kay-
gı sebebiyle anlaşılmaz olmaktansa 
insanı en yalın ve akıcı biçimiyle an-
latmayı denemiş ve bunda da başarılı 
olmuştur. O yüzden şekile takılmaz. 
Çünkü şekil duyguları ve düşünceleri 
sınırlandırır ona göre. Yaşadığı gibi 
yazdı ömrü boyunca: "Yaşamadan 
yazdığım konularda ise dilim dolaştı, 
şiirim etkisini kaybetti ve o doğduğu 
gün yaşlandı. Sevgim veya nefretimle 
kaleme aldıklarım, yüreklere yol bul-
du ve bir gönlün ateşini başka gönül-
lere taşıdı. Nedir sevgi? Nedir nefret? 
Kalbin heyecanı, duyguların tufanı 
ve aklın isyanı!... Sevmeden sevgiden 
bahsetmek nasıl mümkün olabilir?”

Aşk, tabiat, kahramanlık, hasret, dil, 
Türklük sevgisi hatta gazete haber-
lerinden ilhamla kaleme aldığı şiirle-
rin yanında anne, baba ve metafizik 
ürpertilerle söylediği şiirleri bugüne 
dair de çok şeyler söyler. 

Bahtiyar Vahapzade, özeleştirisini 
yapmış bir münevverdir. SSCB dö-
nemindeki duygularla yazdıkları ile 
sonraki dönemlerde kaleme aldıkları 
arasındaki fark böyle bir özeleştiriyi 
gözler önüne serer. Çocukluğundan 
itibaren edindiklerini, görgüsünü, 
eğitimini zaman geçtikçe bir benlik 
inşası için kullandığını eserlerinde 
çok rahatlıkla görmek mümkündür. 
Özellikle tiyatro eserleri bunun en 
başarılı örnekleridir. Bunu şu dizele-
riyle anlatır bize:

“Bahtiyar, elimde gazap

Gözümde kalbimin ateş damçısı

Bir yandan kendimin ittihamçısı

Bir yandan kendime kefil olmuşam”
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AZERBAYCAN’IN
Bahtiyar Vahapzade, Azerbay-
can Türk şiirinin son asır en 
büyük kalemlerinden biridir. 
Vatan, millet, bayrak konula-
rında söylediği şiirleri kadar 
aşk, anne, ölüm ve iman üzeri-
ne kaleme aldıkları ile de eşsiz 
bir miras bırakan Vahapzade, 
komünist dönem ve sonrasında 
ürettikleri ile milletinin sesi 
olmayı başarmıştır. Samed Vur-
gun’un devamcısı olan Vahap-
zade kullandığı dil itibariyle de 
Türkistan’ın öz evlatlarından 
biri olduğunu kanıtlamıştır.

Bahtiyar’ı
ÖZCAN ÜNLÜ

Azerbaycan edebiyatı özellik-
le şairleri ile anılır. Şehriyar, 

Molla Penah Vagıf, Aliağa Vahid, 
Samed Vurgun, Ahmet Cevad, El-
mas Yıldırım, Memmed Aslan gibi 
büyük şairlerinin kaleme aldığı eş-
siz şiirleriyle dünya edebiyatındaki 
yerini korur.

Azerbaycanlı şairlere “Azeri şair” 
demek yanlış. Her biri Türkçe’nin 
en ince nüanslarını kullanarak bu 
kadim dilin bütün özelliklerini her 
devirde duru tutmayı başarmışlar-
dır. Zaman zaman Farsça’nın etki-
sinde kalmış olsalar da Türkçe’nin 

coğrafi olarak en yetkin kullanıldığı 
dildir.

Azerbaycan Türkçesinin en etki-
li ve en büyük şairlerinden biri de 
Bahtiyar Vahapzade idi. Merhum, 
SSCB’nin dağılması öncesinde baş-
layan dil ve Türklük mücadelesi ile 
Türk dünyasında tanınmış olsa da 
en çok istiklal döneminde yüksek 
sesle haykırdığı şiirlerle bayraklaş-
mıştır.

O, Türk dünyasının aksakalların-
dan biri idi. 1980’li yıllarda kendi-
siyle tanışmıştık. O vakitler SSCB 
dağılmamıştı ama o merhum Ah-
met Kabaklı’nın misafiri olarak 

Türkiye’ye gelmişti. Birlikte, hem 
çalıştığımız gazetede, hem de Türk 
Edebiyatı Vakfı’nın mütevazı mer-
kezinde birçok kere sohbet etme 
imkanına kavuştuk. O günlerde ge-
leceğe dair “hoş duygular” besledi-
ğini bildiğim Bahtiyar Vahapzade, 
zor zamanlardan geçildiğini, daha 
da zor zamanların Türk yurtlarını 
beklediğini çok iyi biliyordu. Bizi 
birleştiren en önemli unsurun ise 
dilimiz olduğunu söylüyordu her 
fırsatta. İstanbul’da konuşulan ile 
Bakü’de -bütün örtme, gizleme ve 
yasaklama çabalarına rağmen- ko-
nuşulan dilin kadim Türk dili oldu-
ğunu söylüyordu.

VAHAPZADE’NİN 
ESERLERİ
• Şiirleri: 
• İnsan ve Zaman (1964),
• Bir Ürekde Dört Fasıl (1966),
• Kökler... Budaklar (1968),
• Deniz, Sahil (1969)
• Bir Baharın Karanguşu (1971)
• Tan Yeri (1973)
• Seçilmiş Eserleri (I-II, 1974-75)
• Açık Sohbet (1977)
• Açılan Seherlere Selam (1979)
• Payız Düşünceleri (1981)
• Özümle Sohbet (1985)
• Ahı, Dünya Fırlanır(1987)
• Lirika (1990)
• Nağıl-Heyat (1991). 
• Piyesleri: 
• Vicdan
• Darağacı
• Kızıl Elma
• İkinci Ses
• Yağışdan Sonra
• Yollara İz Düşür
• Feryad (1995).
• Son eser Nesîmî’nin hayat hikâyesine 

dayansa da temelde hürriyeti ve insa-
nın yüceliğini konu edinmektedir. 

• Çeşitli Yazıları: Sanatkâr ve Zaman 
(1976), Vatan Ocağının İstisi(1982), 
Derin Katlara Işık (1986), Şenbe Ge-
cesine Giden Yol (1991). 

Aşk
Heyranam bu üç harfin hökmüne güdretine,
Odur menim sinemde ateş olub hey yanan,
Ayın şin ve bir de gaf! bu üç herfden yaranan.
Eşg sözü sözlerin sultanıdır, tacıdır.
Eşg heyat ağacıdır.

Sen de men de leyla da bu ağacın barıyıg.
Torpagdan ateş alan eşgin alovlarıyıg.
Gara torpag olsa da ilk ve ahır yerimiz.
Eşgdir, tinetimiz, eşgdir cövherimiz.
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VAZGEÇiLMEYEN 
HER ŞEY SONUNDA 
SiZE HEDiYESiNi 
VERiYOR”

ALİ DEMİRTAŞ

Giray Altınok, onu hem rol aldığı di-
zilerden hem de sinema filmlerinden 
tanıyoruz daha çok. Ama yazar ve 
yönetmen kimliğimizden pek habe-
rimiz yoktu. Şöyle ki Altınok, şu anda 
da vizyonda olan "Bize Müsaade" adlı 
sinema filminde hem oynadı hem de 
filmi yönetti. Yönetmen koltuğunda o 
oturdu yani. Belki yönettiği ilk sinema 
filmi ama son değil gibi duruyor. Biz de 
bu bahaneyle hem yeni projelerini hem 
de Bize Müsaade’yi konuşmak için bir 
araya geldik ve Litros Sanat için keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimize 
geçmeden önce gelin onu daha yakın-
dan tanıyalım: “İzmirliyim. Sosyoloji 
mezunuyum. Öğretmen bir anne baba-
nın tek çocuğuyum. Spora çok yatkın-
dım. Birkaç irili ufaklı sakatlıktan sonra 
bırakmak zorunda kaldım. O dönem 
üniversitenin tiyatro kulübüne dahil 
oldum. Eskiden beridir de bir şeyler ya-
zıp çizmeyi severdim. İkisi de birleşince 
kariyerimi bu yönde ilerletmeye karar 
verdim. Sonrası malum. İstanbul’a geliş. 
Kurtlar sofrasına kafadan dalış… Bugün 
de buradayız çok şükür.”

Ürettiklerimizle mutlu olan insanlarız

Nasılsınız, neler düşünüyorsunuz? 
Hayata dair şu ara kafanızı ne meş-
gul ediyor?

İyi olmaya gayret ediyoruz. Ülke gün-
demi malum. Çok şey olup bitiyor, biz 
de tüm bu karmaşanın arasında kendi-
mizi mümkün mertebe işimize verme-
ye çalışıyoruz. Yazmak oynamak genel 
olarak benim her şeyden uzaklaşma 
yöntemim. Ürettikleri ile mutlu olan in-
sanlarız. Ben de yeni şeyler yazmak için 
vakit bulmaya çalışıyorum bu tempoda.

Özgürlüğü kendi emeğinizle satın 
almak güzel

Şöyle bir dönüp kariyerinize baktı-
ğınızda neler düşünüyorsunuz?

Annem bana hep şunu söylerdi. “Bir 
gün sana sokakta biri şşt diye bağırır-
sa korkusuzca arkanı dönüp bakabile-

cek şekilde yaşa” Ben kariyerimde hep 
bunu düstur edindim. Hak yemeden, 
çalıp çırpmadan kendi emeğimle, kim-
seye minnet etmeden çalıştım. Kolay 
değil. Bu zor yol. Çok daha kolayları 
var aslında. Ama ben tercih etmedim. 
Kimseden bir şey istemeden yürümek 
insanın en büyük gururu. Kendi sevdi-
ğim işleri yazıp çizmek, bunlarda oy-
namak. Özgürlüğü kendi emeğinizle 
satın almak güzel. Dönüp baktığımda 
da iyi ki’lerim hep daha fazla.

Oyunculuk ve oynamak sizin için 
ne anlam ifade ediyor?

Bu benim mesleğim. Sevdiği şeyi mes-
lek edinen her şanslı insan gibi ben 
de bundan çok mutluyum. Hakikaten 
sevdiği işi yapanlar ömrü boyunca 
çalışmak zorunda kalmıyor. Sanatın 
her türlüsünü çok değerli buluyorum 
ama oyunculuk gerçekten farklı geliyor 
bana hepsinden. Sıfırdan yepyeni bir 
insan inşa edip ona dönüşmek. Ona 
sahip çıkmak. Kamera önünde ya da 
sahnede bu var ettiğiniz yeni gerçekliği 
seyircisiyle buluşturmak çok özel bir 
deneyim.

Oyunculuğa nasıl başladınız, sizi 
bu sürece iten şey ne idi?

Sporu bırakmak zorunda kalınca haya-
tınızın neredeyse tamamını dolduran 
bu meşgalenin yerine bir şey koymak 
zorunda kalıyorsunuz. Spor gibi an-
sambl yapılan şeylere, takım oyun-
larına her zaman yakın olmuştum. 
Ekip içinde de klasik en şakacı olan-
dım. Tiyatro kulübüne katıldım. Çok 
da sevdim. Mezun olana kadar birçok 
oyun sahneledik. O dönem okulu da 
uzatmıştım. Henüz okul bitmeden 
basıp İstanbul’a geldim. Zor ve enge-
beli yollardan geçiyorsunuz. Hiçbir 
şey sandığımız kadar kolay olmuyor. 
Ama vazgeçilmeyen her şey sonunda 
size hediyesini veriyor. Benim için de 
oyunculuk mesleğine ulaşma serüveni 
zor ama keyifli bir süreç olarak hatır-
lanacak.

Sinema tek başına bir büyü 

Sinema mı yoksa dizi mi ya da tiyat-
ro mu sizi daha mutlu ediyor?

Ben sinemacıyım. Her oyuncu bu zor 
soruya yanıt verirken düşünür. Ama 
benim cevabım çok net. Sinema tek 
başına bir büyü. Yelpazenizin imkan-
larla genişlediği ve aslında sonsuz ha-
yal gücüne hitap eden bir tür. Ben dizi 
yapmadım zaten hiç. O tempo bana 
göre değil. Körelten bir tarafı olduğu-
nu düşündüm hep. Sahnedeyken de 
çok mutluyum ama dediğim gibi sine-
ma bambaşka. Bir sinema filmini ya-
zarken hiç olmadığım kadar heyecan-
lıyım. Çekilirken, hayata geçerken bu 
heyecan katlanıyor. İnsanların tepkile-
ri düşünceleri, bunları duyup dinleyip 
tartışmak da ayrı bir keyif.

Oyuncu ve sinemacı Giray Altınok: “Zor 
ve engebeli yollardan geçtim. Hiçbir şey 
sandığımız kadar kolay olmuyor. Ama 
vazgeçilmeyen her şey sonunda size he-
diyesini veriyor. Benim için de oyuncu-
luk mesleğine ulaşma serüveni zor ama 
keyifli bir süreç olarak hatırlanacak…”

Kamera arkasında olmak nasıl bir 
deneyim? Nasıl giriştiniz bu sürece? 
İlk yönetmenlik deneyiminiz mi? 

Aslında “Bize Müsaade” filmi için yö-
netmen bakılıyordu. Ben elbette bir 
gün kendi yazdığım bir işi yönetmek is-
tiyordum ama bu süreçte yapım şirke-
tinden benim yönetmemle ilgili bir ta-
lep gelince biraz düşünmek istedim. Bir 
şeyin hayalini kurmakla onu gerçekleş-
tirme fırsatı yakalamak aynı şey değil. 
Bir duruyorsunuz. Yapabilir miyim 
acaba, sorusu kafanızın tam ortasına 
yerleşiyor. Ama bunun bir zamanı yok. 
Hazır olmanızın ne kadar süreceğini 
bilemezsiniz. Ben de gün bugündür 
diyerek kabul ettim. İyi ki de etmişim. 
Müthiş bir deneyim ve başlangıç oldu 
benim için. Çok ama çok şey öğrendim.

Bize Müsaade filminizden de bahse-
der misiniz?

"Bize Müsaade" hikâyesini Kerem Can 
Özdoğan’la kurduğumuz çok tatlı bir 
arkadaşlık hikayesi. Biri yönetmeni biri 
senarist ve biri oyuncu üç arkadaşın bir 
akıl hastanesinde görmemeleri gereken 
bir duruma şahit olup, hastanenin baş-
hekimi tarafından bu hastaneye kapa-
tılmalarını konu alan bir film. Her biri 
bu hastanede hayatlarının farklı dönüm 
noktalarını yeniden değerlendirebile-
cekleri durumlarla karşı karşıya kalı-
yorlar. Çok değerli oyuncularla çok ke-
yifli bir iş çıkardık. Bundan dolayı çok 
mutluyum. Hem yapımda hem oyuncu 
arkadaşlarımla hem de teknik ekini-
mizle çok güzel bir ay geçirdik. Yine bir 
“iyi ki” işi oldu benim için. 

Beni en çok zorlayan süreçti 

Bu filmde hem oyuncu hem de yö-
netmen olmak nasıl bir deneyimdi?

En zoru buydu. Hatta beni hayatım-
da en çok zorlayan süreçti. Bence işin 
üç tarafında da olmak çok akılcı değil. 
Bunu gördüm. Hata payınız çok yük-

seliyor. Objektiflikten uzaklaştığınız 
anlar oluyor. Yazıp yönetmek öncelik-
le odaklanmak anlamında daha akılcı 
bence. İlla olacaksa filmde küçük bir 
rol almak daha mantıklı. Belirli tecrü-
beleri yazar yönetmen olarak edinmek 
daha besleyici olabilirdi. Ama yine de 
zoru severiz.

Hayal kurmakla fırsat yakalamak aynı değil

Yeni projelerinizden bahseder misiniz? Yakınlarda yeni şeyler var mı?
Güldür Güldür’ün yeni sezonu başlıyor. Ona hazırlanıyoruz şimdi. Çok sevdiğim içinde olmaktan büyük keyif aldığım bir iş. Ekip ve ortam bir oyuncu için olabilecek 
en büyük şans bence. Onun dışında kendi kurduğumuz 13 Punto senaryo şirketinde haldır haldır çalışmalarımız deva etmekte. Yeni birkaç işin yazımı devam ediyor. 
Gizem Kızıl’ın yazıp yönettiği Bana Karanlığı Anlat isimli bir bağımsız filmin çekimlerini de yeni tamamladık. Yine Kerem Can Özdoğan’la senaryosunu yazdığımız 
Prens isimli bir dijital dizi vardı. Onun çekimlerini de bitirdik. Yakında seyirciyle buluşacak. Umarım her biri seyircisi tarafından sahip çıkılıp izlenir. Üretmeye devam. 
Her şartta ve her koşulda.
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DİNLEMEK 
OKUMANIN 

YERİNİ 
TUTAR MI?
Kitaplar binlerce yıldır bilgiye erişimimizin en önemli 

anahtarı. Önce kil tabletler üzerine, daha sonra papirüslere 
ve parşömenlere yazılan metinler, matbaanın yaygınlaşması 
ile birlikte bugün aşina olduğumuz kitap formuna kavuştu. 

Şimdi sahip olduğumuz teknolojiler ise kitaplar için yeni bir 
dönemin kapılarını aralıyor ve e-kitaplar ile sesli kitaplara 

erişimi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.
İSMAİL KAPLAN

Dijital dönüşüm son yıllarda alışkan-
lıklarımızı ve yaşam biçimlerimizi 
derinden etkiliyor. Eğitim, spor, gün-
delik hayat ve daha birçok alan dijital 
dönüşümden payını alıyor. Böyle bir 
ortamda sanatın da bu değişimlerden 
uzak kalması beklenemez. Son bir-
kaç on yılda hayatımıza giren dijital 
sanatlar bir yana, bildiğimiz sanat 
pratikleri de dijital dünyanın imkan-
larından faydalanıyor.

Yeni medya teknolojilerinin yol aç-
tığı biçim ve nitelik değişimlerini ki-
taplarda da net şekilde görebiliyoruz. 
2000’lerin ortalarından itibaren pi-
yasaya sürülen e-kitap okuyucularla 
birlikte kitapların dijitalleşme süreci 
hız kazandı. 2010’lara geldiğimizde 
ise e-kitap okuyucuların, basılı kitaba 
bir alternatif olduğu dile getiriliyordu. 
Yine de kimi okuyucular çantalarında 
binlerce kitabı kolayca taşımayı tercih 
ederken, kimi okuyucular da basılı 
kitabın kokusunu tercih ediyor. Kitap 
okuma pratiklerine dair bu tartışma 
daha çok su götürecek gibi görünüyor.

Kitapların dijitalleşmeden etkilendi-
ği bir başka boyut da sesli kitaplar. 
Özellikle son birkaç yılda gittikçe 
popülerleşen sesli kitapların dinleyici 

sayısı günden güne artıyor. Kimi dinleyiciler boş zaman-
larını değerlendirmek için sesli kitaplara başvururken, 
kimi dinleyiciler de okumaya vakit bulamadıkları kitapla-
rı dinlemeyi tercih ediyorlar. 

Sesli Kitapların tarihi

Sesli kitabın tarihi aslında tahmin ettiğimizden çok daha 
eski. 1878’de Thomas Edison kendi icadı olan fonografın, 
sonraki yıllarda sesli kitapları mümkün kılacağını belirt-
mişti ancak o dönemin teknolojisi ile bir kitabı seslendir-
mek ve muhafaza etmek hiç kolay değildi. Her bir silin-
dirin dört dakikalık kayıt süresine sahip olduğu 19. yüzyıl 
sonlarında Mark Twain, kendi kitabı Amerikalı Davacı’yı 
seslendirmekten henüz 16. dakikada vazgeçmişti. Bununla 
birlikte radyoda seslendirilen kitaplar her zaman için din-
leyicinin ilgisini çekiyordu ve onlara ulaşmak daha kolaydı.

1950’ler itibariyle sesli kitapların kaydedilmesi ve muha-
fazası kolaylaşınca, görme engellilerin kullanımına özel 
sesli kütüphaneler de oluşturulmaya başlandı. Yine de 
sesli kitap kavramının genel kabul görmesi ve yayıncılar 
arasında koordinasyon sağlanması 1980’lerde gerçekleşti. 
Bu arada ortaya çıkan kaset ve CD formatları da, daha 
hızlı internet bağlantılarının yaygınlaşmasına kadar geçe-
cek sürede sesli kitaplara ulaşımı sağladı.

Sesli kitapların yalnızca görme engel-
lilere yönelik bir format olmaktan çık-
ması ve genel okuyucuya hitap etme-
si, daha hızlı internet servislerinin ve 
mobil cihazların hayatımıza girmesiyle 
birlikte başladı. Özellikle taşınabilir 
cihazlarla her an, her yerde bir şeyler 
dinleme imkanına sahip kullanıcılar 
için sesli kitaplar bir alternatif haline 
geldi.  Bu dönüşümü fark eden yayın-
cılar ise ücretli ve ücretsiz uygulamalar 
yoluyla dinleyicilere sesli kitaplar sun-
maya başladılar.

İlgi yükselmeye devam ediyor

ABD’de 2019’da %16 oranında büyü-
yen sesli kitap pazarı, 2020’de de %12 
oranında büyüme kaydetti. Elbette bu 
büyümede pandemi sürecinde kişilerin 
evde uzun vakit geçirmesinin de payı 
olduğu ifade ediliyor.

Bugün birçok kitap sever, sesli kitabı 
bir alternatif olarak görüyor. Kimisi boş 
vakitlerini değerlendirmek için, kimisi 
toplu taşımada geçen vaktini daha ve-
rimli hale getirmek için sesli kitap din-
liyor. Sesli kitaplara erişmek için ücretli 
ve ücretsiz birçok alternatif var. Popü-
ler ve çok satan kitapların sesli versiyo-
nuna erişmek kolay olsa da, hâlâ birçok 
kitap seslendirilmiş değil.

2000’lerin orta-
larından itibaren 
piyasaya sürülen 
e-kitap okuyu-
cularla birlikte 

kitapların dijital-
leşme süreci hız 

kazandı. 

Sesli kitaplara olan ilgi arttıkça, birçok 
seslendirme sanatçısı gerek kendi plat-
formlarında, gerekse sesli kitap yayın-
cısı platformlarda kitap seslendirmeye 
başladı. Öyle ki kimi dinleyiciler, bir ki-
tabın yazarına baktığı kadar, o kitabı ki-
min seslendirdiğine de bakıyorlar artık.

Sesli kitaplara olan ilginin seslendirme 
sanatçıları tarafından nasıl değerlen-
dirildiğini anlamak için, sorularımızı, 
spiker ve seslendirme sanatçısı Nisan 
Kumru’ya yönelttik. Gerek kendi You-
tube kanalı için, gerekse ücretli sesli 
kitap hizmeti sunan platformlar için 

kitaplar ve öyküler seslendiren Nisan 
Kumru, bir kitabı dinlemek ile oku-
mak arasındaki farkları, kitap seslen-
dirirken nelere dikkat ettiğini, yazar 
ile okur arasında bulunan seslendirme 
sanatçısının rolünü ve sesli kitapların 
geleceğini anlattı:

“Sesli kitapların yaygınlaştığı günü-
müzde bile yazarlar, seslendirileceğini 
değil okunacağını düşünerek yazarlar. 
Okumada göz hareketleri, geri dönüş-
ler, tekrar okumalar, okuma hızında 
değişiklikler olur. Yani dinlemeye göre 
daha çok çaba sarf ederiz. Bu akılda 
kalıcılığı artırır. Kitaptan maksat biz-
zat her okurun kendi okuma tecrübesi 
ile okumasıdır. Okumaktan alınacak 
haz bizzat okuma ile olur. Sesli kitap 
dinlemede hep eksik olan bir yan var-
dır. Hani okunan romanın filmi seyre-
dildiğinde genelde beğenilmez ya biraz 
ona benzer kayıplar vardır. Bir de din-

lemede sanatçının belli bir okuma hızı 
vardır bu sabittir. Size düşünmek için 
zaman bırakmaz. Bazen yazılanı gör-
mek gerekir.”

“Metni bir film gibi gözümde can-
landırırım”

“Ben metinle/anlatı ile aslında yazar ile 
bir empati kurmaya çalışırım, onun tas-
vir ettiği manzarayı gözümde canlandı-
rabilirim” diyen Kumru, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Anlatıdaki hareketi, karma-
şayı rahat verebildiğimi düşünüyorum. 
Adeta bir film gibi metni gözümde can-

landırırım.   Profesyoneller bir metni 
artık bir hazırlık yapmadan seslendir-
meye başlayabiliyorlar. Tabi kısa sürede 
okunmuyor. Ortalama hacimde bir ki-
tabı günlük 2-3 saatlik kayıtlar halinde 
iki üç haftada alabiliyor. Tabii bunlar 
yanlışlarıyla beraber. Montajlanıyor ve 
dinleyiciye temiz halde veriliyor. Bu 
aralarda karşılaşılan problemler hal-
lediliyor. Telaffuz sorunları olabiliyor. 
Hatalı okumalar oluyor. Özellikle batı 
kökenli romanlarda isimlerin telaffuzu 
zordur, arada durup araştırarak, soruş-
turarak doğru telaffuzları öğrenmek 
gerekiyor.”

“Dinlemek okumanın ikamesi değil”

Kumru’ya göre bir kitap seslendirildiği 
zaman, yazılı haline göre daha farklı bir 
eser ortaya çıkıyor: “Seslendirilen ki-
tap başka bir esere dönüşür, sanatçının 
(seslendirenin) yorumu girmiştir. Artık 
bir aracı vardır ve onun yorumuyla ese-
ri tahlil edersiniz.  Bazen biz bir eser 
seslendiriyoruz, yazarı diyor ki; “San-
ki ben yazmamışım gibi, başka birinin 
eseri gibi dinledim.”  Şu da var, bazen 
iyi bir yorumcu (seslendirmeci) metne 
çok şey de katabilir. Yıllar önce Meh-
met Atay’ın sesinden TRT Radyo 1’de 
Küçük Ağa’yı dinlediğimi hatırlıyorum 
da bambaşka bir zevkti, kitap okumak-
tan ayrı bir zevkti. Sesli kitap dinleme 
asla okumanın ikamesi değildir. Bir ta-
mamlayıcı olabilir. Ayrıca bugün sesli 
kitap sunan platformlar için sadece ses-

lendirilmesi için yazılan eserler de var. 
İleride bu alan genişleyebilir. Her metin 
/ kitap seslendirmeye uygun da olma-
yabilir. Bunu da bir not olarak ileteyim.”

Sesli kitapların, bugünkü hayat tarzı-
mız nedeniyle daha fazla öne çıktığını 
düşünen Nisan Kumru, kendisinin sesli 
kitap dinleme alışkanlıklarından bahse-
derek sözlerini tamamlıyor: “Yaşamın 
hızından dolayı sesli kitap platformları 
gelişti aslında. İnsanlar metropol yaşa-
mında kitap okuyamayacakları zaman 
dilimlerinde -mesela sesli kitap dinle-
yerek uyuyanlar var, benim gibi- kitabı 
en azından dinliyorlar bu iyi bir şey an-
cak açık söyleyeyim sesli kitapları din-
lemeye alıştığım için okumak biraz ağır 
gelebiliyor şimdi. Ama tamamlayıcı de-
miştim ya bazen dinlediğim bir kitabı 
alayım, bir de altını çize çize okuyayım 
diyorum, satın alıyorum. Veya daha 
önce okuduğum bir kitabı dinleyerek 
tekrar hatırlamış olayım diyorum. Ro-
manları dinlemek de iyi lakin bazı ağır 
fikri eserleri dinlemek yetmiyor, hatta 
bu tür kitapları e-kitap olarak da oku-
yamıyorum ben. Kitaba dokunmam la-
zım diyorum.”

Sesli kitap basılı kitabın yerini tut-
muyor

Sesli kitapların dinleyici sayısı gün geç-
tikçe artıyor. Biz de dinleyicilere neden 
sesli kitapları tercih ettiklerini, hangi 
kitapları dinlediklerini ve bu tür ile ilgili 
diğer düşüncelerini sorduk.

Nisan Kumru: 
Platformları 
yaşamın hızı 

geliştirdi

Emine Sekme Hümeyra Korkmaz Büşra Karayıl 

Genellikle fiziksel bir uğraşı halinde isem zih-
nimi de boş bırakmamak adına sesli kitap din-
liyorum. Yürüyüş yapmak, örgü, resim ve bo-
yama yapmak buna örnek olabilir. Yolculuklar 
da sesli kitap dinlemek için iyi bir fırsat. Kısaca 
sesli kitap dinlemek benim için tamamlayıcı 
bir faaliyet. Çoğunlukla öykü ve deneme türle-
rinde eserler dinliyorum. Bunun yanında ses-
li kitap dinlemeyi, kitap okumanın alternatifi 
olarak da görmüyorum. Sesli kitabı bir okuma 
faaliyeti değil, bir dinleme faaliyeti olarak gö-
rüyorum ve kimi zaman dinlediğim kitapları 
daha sonra okuduğum oluyor. Kitap okurken, 
metinle baş başa olduğumu hissediyorum. 
Sesli kitap dinlediğimde ise, seslendiren sanat-
çının metinle arama girdiğini düşünüyorum. 
Her ikisi de farklı biçimler ve birbirlerinin ye-
rine ikame edilmesi taraftarı değilim.

Sesli kitapları pratik ve keyif verici oldukları için 
tercih ediyorum. Kimi zaman seslendiren sanatçı-
nın tonlamaları oldukça etkileyici oluyor ve bazen 
sadece o kişinin seslendirdiği kitapları bile tercih 
edebiliyorum. Genellikle romanları sesli kitap for-
matında dinliyorum. Sesli kitabı yanımda taşımak, 
basılı bir kitabı taşımak gibi zor değil ve bu da bir 
tercih sebebi benim için. Yine de her kitap dinle-
mek için uygun olmayabilir, bazı kitapları sadece 
okumak gerekebilir.

Cemil Meriç Gönüllüleri görme engellilere ses oluyor

Esenler Belediyesi bünyesinde hayata geçen Cemil Meriç 
Gönüllüleri projesi de görme engellileri, okuma yazma bil-
meyenleri veya kitaba erişimi olmayanları sesli kitaplarla bu-
luşturmayı amaçlayan önemli bir proje. Kendisi de 38 yaşında 
görme yetisini kaybeden fakat kitaplarla bağını koparmayıp 
o tarihten sonra 12 eser kaleme alan Cemil Meriç’in ismi bu 
proje ile yaşatılıyor. Cemil Meriç Gönüllüleri neler yapar, 
hangi kitapları seslendirir, kimlere hitap eder sorularına ce-
vap bulmak için, yine bir Cemil Meriç Gönüllüsü olan Büşra 
Karayıl ile görüştük. Karayıl sorularımızı şöyle yanıtladı:

“Bu proje 2017 yılından beri sürmekte. Biz bu projede gör-
me engelli kardeşlerimiz için kitap seslendiriyoruz, amacımız 
onların da istedikleri kitaplara en kolay ve çabuk şekilde ulaş-
ması. Bizler, bu proje kapsamında kitapları Radyo Esenler’in 
stüdyosunda seslendiriyoruz. Kayıtların montajı yapıldık-
tan sonra Radyo Esenler’in YouTube kanalında kısım kısım 
yayınlanıyor. Bunun yanı sıra, pandemiden evvel, sözleşilen 
mekanlarda görme engelli kardeşlerimizle bir araya gelir on-
lara kitap okuyup onlarla sohbet ederdik ancak pandemiyle 
birlikte buna ara vermek zorunda kaldık. Proje kapsamında, 
usta kalemlerin eserlerini seslendirmeye gayret ediyoruz. Ek 
olarak gönüllülerimiz arasında kitabı olanlar varsa, kendi ki-
taplarını seslendiriyorlar. Elbette dinleyicilerden yorumlar 
alıyoruz.”



“HAYATIMIN 
DÖNÜM 
NOKTASI
ASMALI KONAK 
DIZISIDIR”
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GÖNÜLLÜ SÜRGÜNDE 
BİR VİRTÜÖZ: PABLO 

CASALS (1876-1973)

Bilen 
Işıktaş

İspanya ile Fransa arasında Pirene dağlarının ara-
sında kaybolmuş küçük Fransız kasabası Prades’de 

20. yüzyılın en önemli tarihsel müzik olayları yer 
alacaktı. Bu olaylar iki bakımdan dikkat çekicidir: Bi-
rincisi, zamanımıza kadar gelen bestecilerin belki en 
büyüğü olan Johann Sebastian Bach’ın ölümünün 
200. yıldönümü anması, ikincisi de müzik âleminin 
en büyük “gönüllü sürgün”lerinden biri olan büyük 
Katalan sanatçı Pablo Casals’ın üç senelik sessizli-
ğinden sonra ilk defa olarak halk önünde konsere 
çıkmasıydı. Klasik müzik tutkunları ve müzisyenler 
için Pablo Casals’ın tamamen özel bir değeri vardır. 
Kendisinin, dünyanın en iyi viyolonselisti olduğu 
inkâr edilmez bir gerçekliktir. Bunun yanında Bach’ın 
eserlerinin en başarılı icracısı olduğu da bilinmekte-
dir.

Teknik üstünlüğü ve olağanüstü sanat kudreti onu 
bütün bir kuşağın müzisyenleri gözünde bir model 
ve bir ideal mertebesine çıkarmıştır. Bununla be-
raber Pablo Casals, dünyanın büyük konser salon-
larından isteyerek çekilmiştir. Kendi kendine kabul 
ettiği bu sürgün hayatı, doğduğu memleket olan 
İspanya’nın dönemin hükümetinin bütün dünya 
tarafından tanınmış olması gibi zamanın en büyük 
siyasi ve manevi bir haksızlığı addettiği hadiseye 
karşı sessiz fakat muhteşem bir protestosu olmuş-
tur. Bach’ın 200. ölüm yıldönümü törenini hazırlayan 
müzik komitesi tabiatıyla Pablo Casals’ı düşünmüş-
lerdir. Fakat dünyanın her tarafından kendisine 
sunulan acele davetleri Casals reddetmiştir. Ancak, 
sanatkârın belirttiği gibi hayatının son senelerinde 
Bach gibi çok sevdiği ve takdir ettiği bir bestecinin 
eserlerini çalmak için kendisine yapılan teklifleri 
kabul etmemek çok hazin bir durumdu. Ünlü Ke-
mancı Fritz Kreisler, onun için “dünyanın en iyi yay 
çeken sanatkârı,” der. 1949 kışında bizzat Casals, 
arkadaşlarına şunları söyleyecekti: “Eski kabiliyetimi 
kaybettiğim hakkında en ufak bir şüphem olsaydı 
sanat hayatından çekilmekle müteessir olmayacak-
tım; çünkü şimdi her zamandan daha iyi çalıyorum.” 
Pablo Casals, ısrarının müzisyen arkadaşlarının 
çoğu tarafından “haddinden fazla romantik” sayı-
lacağını ve birçoklarının bunu lüzumsuz bulacağını 
biliyordu. Hattâ bazıları, fikrinde ısrarcı olduğu tak-
dirde, General Franco aleyhtarı İspanyol göçmenleri 
yararına konserler vermek suretiyle protesto kararını 
daha etkili bir şekilde uygulayacağını da biliyorlardı. 
Casals bu kararını çok önceden vermişti ve diyordu 
ki: “Harp’ten sonra İngiltere ve Amerika, kendilerine 
bütün ümidimizi bağladığımız ve gerek maddi ve 
gerekse manevî yardımımızı esirgemediğimiz müt-
tefiklerin bize yardım edeceklerini vadetmişlerdi. 
Binlerce İspanyol, Almanlara karşı müttefikler safın-
da harp etti. Bizzat ben, onlara inanarak birçok defa 
hayatımı tehlikeye attım. Fakat onlar bizi bıraktılar. 

Bu sayıda, başarılı 
oyuncu İpek Tuzcuoğlu 
ile bir araya geldim. 
Değerli oyuncu, 
birbirinden samimi 
sorularıma bakalım 
nasıl yanıtlar vermiş 
hep birlikte okuyalım.

Merhaba İpek Hanım, nasılsınız?
- Şükür iyiyim, sağlığımız yerinde.

Sizler için bazı sorular hazırladım, siz de 
hazırsanız ayak üstü sohbetimiz başlıyor!
- Tabii ki.

Türk kahvesi mi? Filtre kahve mi?
- Türk kahvesi, hatta kakuleli olursa şahane!

Sinema mı? Tiyatro mu?
- Sinema.

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- “Hayırla” (Hayr)

Bu aralar en çok dinlediğiniz 3 şarkı?
- “Bora Öztoprak – Cüzdan”, “Gökhan Türk-
men – Deli”, “Edis – Martılar”

Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
- Köy hayatı.

En son okuduğunuz kitap?
- Suat Köçer’in kaleminden “Münferit Bir Olay” 
kitabı. 

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- “Eşkıya”

Birlikte rol almaktan en çok keyif aldığınız 
oyuncu?
- Bir tane yok, çokça var.

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu 
ne olurdu?
- Çok fazla şey var gerçi ama en önemlisi doğa-
nın ve canlıların muhteşem dengesini bozma-
dan sürdürülebilir kılmak, çünkü o denge yok 
olursa insan yok olur.

Neyi affetmezsiniz?
-  Affediciyimdir genel olarak lakin yalandan 
hiç hazzetmem, affetme kısmını Yaradan’a bı-
rakırım hep. Allah affetsin derim.

Bir sahneye hazırlanırken sizi ne motive 
eder?
- Canlandırdığım karakteri içselleştirdiysem o 
yeter.

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yap-
mak isterdiniz?
- Klinik psikolog ya da doğa bilimci.

Rol aldığınız projelerde kendinize en yakın 
hissettiğiniz karakter?
- Ne yazık ki yok çünkü hiçbiri ben değil. Ken-
dime yakın hiç bir rol canlandırmadım şimdiye 
kadar.

En büyük tutkunuz?
- Doğa; ağaç, deniz, gök, kedi, köpek, kuş, bör-
tü böcek sevgim diyebilirim. 😊

En beğendiğiniz kadın oyuncu?
- Meryl Streep.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Uçurum gözlü kadın. (Sosyal medya sitelerin-
den birinde yazılmıştı.)

Oyuncu olmak isteyen gençlere 3 önemli 
tavsiye?
- Güzel ahlak, mesleği aşkla yapmak, öz disip-
lin.

Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Var-
sa nedir?
- Asmalı Konak dizisi.

Ve son sorumuza geldik! Hayatta örnek al-
dığınız kişi?
- Ahlakımı güzelleştirdiğine, maneviyatımı 
kuvvetlendirdiğime inandıklarım.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir isimle ve yine ke-
yifli bir sohbetle Litros Sanat’ta olacağım, bir 
sonraki sayıda görüşmek üzere, hoşçakalın.

Kazakistanlı kuyumcu ve koleksiyoncu Serjan Ba-
şirov’un 'İşaret Bekçisi' sergisi ziyaretçilere Kazak 

halkının eski göçebe yaşam tarzını tanıtıyor. Sanatçının 
özel koleksiyonundaki 17'nci yüzyıla ait sandıklar ve 
halılar ilgi odağı oldu. Dört asrı aşıp gelen sandıklar… 
Halılar ve el işi ürünler...

Kazakistan'lı kuyumcu Serjan Başirov 25 yıldır eski gö-
çebe yaşam tarzına ait eserleri topluyor.

'İşaretlerin Bekçisi' sergisi

Sanatçının başkent Nur-Sultan’da açılan "İşaretlerin 
Bekçisi" sergisi salgına rağmen büyük ilgi görüyor. Ser-
gide eski halılar, otağ  kapıları, sandıklar ve Başirov'un 

yaptığı yaklaşık 70 eser yer alıyor. Eserler arasında en 
çok eski sandıklar dikkat çekiyor.

Eserlerinde eski Kazak metal işleme yöntemini kulla-
nıyor

Serjan Başirov, kendi eserlerinde sadece yün, ahşap, 
kemik, deri gümüş gibi organik malzemeler kullanıyor.

Sanatçı, Kazak halkının göçebe yaşam tarzını anlatan 
tüm eserlerini eski Kazak metal işleme yöntemiyle ya-
pıyor.

Başirov, uzun yıllardır ülkenin Devlet Müzesi’nde antik 
eserleri restore ettiğini ve bu sürecin kendi tarzını oluş-
turmakta etkili olduğunu dile getirdi.

BİR ÇOCUK YÜREĞİNİN 
ARZUSU OLARAK 
DÜŞLER VE RÜYA 

USTASI DEV

Merve
Uygun

Çocukken akşamın geceye ilerlediği, karanlığın 
koyulaştığı vakitlerden ürkerdim. Akşamları 

anne ve babamla otururken mutfaktan bir şey 
getirilmesi gerektiğinde içime yerleşen korkuyu 
çok net hatırlıyorum. Odanın kapısını açıp tekin-
siz ve uzadıkça uzayan koridoru geçip mutfağa 
gitmek, sanki zeminde dolaşan onlarca kobra 
yılanını, portmantoda uyuklayan yedi başlı ejder-
hayı ve mutfak penceresine gözünü yapıştırmış 
benim gelmemi bekleyen devi atlatmaya çalış-
mak gibiydi. Koridorda yılanlara basmamak için 
sekerek ilerler, bu sırada da ejderha uyanmasın 
diye nefes bile almazdım. Hızla mutfağın ışığını 
yakardım. Aydınlık olursa dev kaybolurdu çünkü. 
Karanlıktan beslenen tüm canavarlar ve ifritler 
lamba yanınca puff uçup giderdi. 

The BFG filmi de gecenin içinde başlıyor. Karanlı-
ğa gömülmüş İngiltere sokaklarında gezindikten 
sonra bir yetimhaneye gidiyoruz ve onun loş ko-
ridorlarında battaniyesiyle gezinen Sophie isimli 
küçük bir kızın şu cümleleriyle hikâyenin içine 
çekiliyoruz. “Uğursuz saatler geldiğinde ortaya 
çıkardı. O zaman insanlar kaybolurdu. Müdire 
uğursuz saatlerin gece yarısı başladığını söylü-
yor. Kızlar sabaha karşı bir ya da ikide diyor. Ben-
ce sabaha karşı üçte başlıyor. Bir tek ben uyanık 
kaldığımda. Her zamanki gibi. Şimdi olduğu gibi.” 
Uğursuz saat olan gece 3’te ortaya çıkacak “şey”-
den çok korksa da kapıyı kilitlemek, el feneriyle 
etrafı kontrol etmek için gezinen ve uyuyamayan 
Sophie, balkon kapısı önündeki yatağına yatıp ki-
tabını okumaya çalışarak kendisini oyalıyor. Kork-
tuğu zamanlarda yanlarına gidip sevgilerine sarı-
nacağı anne ya da babası yok. Yetimhane içinde 
gezinirken bir ev maketinin önündeki ebeveyn 
yatak odasına gülümseyerek bakması yetim ve 
öksüz bir çocuğun anne baba özlemini film için-
de net olarak göstermiş. Gece yarısı uyandığımda 
gardırobun üstünde sıraladığım hayali görüntü-
lerden, annemin elini tutarak kurtulduğum anlar 
aklıma gelince, Sophie’nin bilinmeyene doğru 
ilerleyişinin aslında kaçınılmaz olduğunu fark 
ettim. Onu fantastik yaratıklardan koruyacak bir 
anne eline sahip değil Sophie. 

Campell’ın belirttiği gibi, “Macera her zaman 
ve her yerde bilinenin örtüsünün ötesinde bi-
linmeyene bir geçittir.”  Sophie, bilinmeyenden 
bir macera daveti almıştır. Sıradan dünya olan 
yetimhanedeki yatağında kitap okurken dışa-
rıdan gelen sesleri merak ederek çok korksa ve 
istemese de balkona çıkmış ve dev ile göz göze 
gelmiştir. Tekinsiz diyarlara açılacak maceranın 
örtüsü kalkmıştır artık. Sophie, bir kahramana 
dönüşmüştür. Her kahraman gibi macerayı red-
dederek yatağına geri dönse ve az önce gördüğü 
kocaman gözleri unutmaya çalışsa da boşunadır. 
Siyah pelerini, elinde çantası ve borazana benzer 
sopasıyla kocaman dev, onu battaniyesiyle kaptı-
ğı gibi koşmaya başlamıştır bile. 

Belgesel 1995'te lenf bezi kanseri nedeniyle hayatını kay-
beden Ross'un oğluyla resim malzemeleri pazarında 

güçlü bir aktör olan Bob Ross şirketinin sahipleri arasın-
daki hukuki savaşın detaylarını inceliyor.

Ressamın arkadaşlarının röportaj vermekten korktuğu 
için hakkında bilgi bulmakta epey güçlük çeken yapımcı-
lar, resim yapmada çok insana ilham olmuş Ross'un haya-
tının karmaşık ve sır perdeleriyle dolu olmasının kendile-
rini belgeseli yapmaya daha çok motive ettiğini söylüyor.

Annette ve Walt Kowalski ile tanışan Bob Ross'un PBS'te 

Resim Sevinci (1983 - 1994) programını yapmaya başla-
dığı fakat sonrasında çiftin Ross'un başına epey çorap ör-
düğü dile getiriliyor. Ross'un ün kazanmasında pay sahibi 
olan Kowalski çifti, iddiaya göre ressam hayattayken onun 
haklarını elde etmek için çok fazla uğraş verdi, ölümün-
den sonra da Bob Ross Inc. şirketini yönetmeye başladı. 
Ross'un oğlu Steve Ross babasının ölmeden önce Kowalski 
çiftine atıfla, "İsmimi çalmaya çalışıyorlar" dediğini belir-
tirken ailenin de ressamın mirasından faydalanamadığını 
söylüyor. 

Bob Ross: Sempatik ressamın hüzünlü hikâyesi

Bir dönem TRT'de yayımlanan 'Resim Sevinci' programının yıldızını konu alan belgesel, 
özel bir yayın platformunda izleyicilerle buluştu.

Ustu:
SERCAN AKSU

Devamı litrossanat.com'da Devamı litrossanat.com'da

Göçebeliğe ait eserleri topluyor
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Arıcının Çırağı 

Portakal

Laurie R. King

“Orijinal ve eğlenceli muazzam bir üs-
lup başından sonuna kadar sizi içine 
çekiyor!” Booklist. Tanıdığımız Sherlo-
ck Holmes; dâhiyane fikirleri, zekâsı ve 
pek çok olayın perde arkasındaki gizemi 
çözmekte üstüne olmayan şahsiyetiyle 
bir ekol... Bir gün emekli olup da bir ka-
sabada arıcılıkla uğraşacağını duysanız 
inanır mıydınız? Evet, doğru duydunuz! 
Yıl 1915... Sussex’te bir çiftlik evinde arı-
larıyla karşımıza çıkıyor dâhi dedektif 
Sherlock Holmes. Ta ki yakın zaman-
larda öksüz kalmış, en az kendisi kadar 
zeki ve bir o kadar da kendini beğenmiş 
küçük Mary Russell hayatına girip onu 
etkileyene kadar... Ondaki ışığı gören 
Sherlock, bildiği her şeyi öğretiyor Mary 
Russell’a; bir ipucunun peşine düşüp bü-
yük resmi görmeyi, bulguları birleştirip 
bir şüphelinin peşinde iz sürmeyi, kılık 
değiştirip kendini gizlemeyi ve uzun 
zamandır unuttuğu içindeki o yılların 
kıpırtısını... Bir usta-çırak ilişkisi olarak 
başlayan bu ilişki, kısa sürede muhteşem 
bir ikilinin soluksuz maceralarına dönü-
şüyor. Evet, Sherlock’un yeni sağ kolunu 
takdim etmekten onur duyarız; Mary 
Russell! The New York Times Bestseller 
yazarı Laurie R. King, “20. Yüzyılın En 
İyi Polisiye Romanı” ödülünü kazanan 
Arıcının Çırağı ile sizi tamamıyla yeni 
maceraların peşinde iz sürmeye davet 
ediyor! Takipte kalın! Bu ikilinin ismini 
yeni kitaplarla daha çok duyacaksınız!

Hayvanlardan 
Tanrılara Sapiens 

Kolektif

Yuval Noah Harari

Homo Sapiens neden ekolojik bir seri 
katile dönüştü? Para neden herkesin gü-
vendiği tek şey? Kadınlar üstün sosyal 
becerilere sahipken, neden çoğu toplum 
erkek egemen? Güç elde etmekte böylesi-
ne yetenekli olan insanlar neden bu gücü 
mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar? 
Geleceğin dini bilim mi? İnsanların miadı 
çoktan doldu mu? 100 bin yıl önce Yer-
yüzünde en az altı farklı insan türü vardı. 
Günümüzdeyse sadece Homo Sapiens 
var. Diğerlerinin başına ne geldi ve bize 
ne olacak? Çoğu çalışma insanlığın serü-
venini ya tarihi ya da biyolojik bir yakla-
şımla ele alır, ancak Harari 70 bin yıl önce 
gerçekleşen Bilişsel Devrim’le başlattığı 
bu kitabında gelenekleri yerle bir ediyor. 
İnsanların küresel ekosistemde oynadık-
ları rolden imparatorlukların yükselişine 
ve modern dünyaya kadar pek çok ko-
nuyu irdeleyen Sapiens, tarihle bilimi bir 
araya getirerek kabul görmüş anlatıları 
yeniden ele alıyor. Harari ayrıca geleceğe 
bakmaya da zorluyor okuru. Yakın za-
manda insanlar, dört milyar yıldır yaşama 
hükmeden doğal seçilim yasalarını esnet-
meye başladılar. Artık sadece dünyayı de-
ğil, kendimizi ve diğer canlıları tasarlama 
becerisi de kazandık. Peki bu bizi nere-
ye götürüyor, bizi neye dönüştürebilir? 
30’dan fazla dile çevrilmiş bu kışkırtıcı 
çalışma özellikle Jared Diamond, James 
Gleick, Matt Ridley ve Robert Wright’ın 
eserlerine aşina okurlar için muhteşem 
bir kaynak.

Bazı insanlar neden başkalarından daha başarılı olur? Başarılı insanlar hakkında anlatılan bir hikâye vardır; onların zeki ve hırslı 
oldukları söylenir. Outliers’te Malcolm Gladwell başarının gerçek hikayesinin bundan çok farklı olduğunu ve bazı insanların ne-
den başarılı olduğunu anlamak için, bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerektiğini iddia ediyor. Mesela aileleri, doğum 
yerleri ve hatta doğum tarihleri… Başarının hikâyesi başta göründüğünden daha karmaşık ve çok daha ilgi çekici… Outliers, 
Beatles ve Bill Gates’in ortak yanlarının ne olduğunu, Asyalıların matematikteki olağanüstü başarısının sırrını, star sporcuların 
bilinmeyen avantajlarını ve tüm New Yorklu avukatların özgeçmişlerinin neden aynı olduğunu ve dünyanın en zeki adamının 
neden adını bile duymadığınızı açıklıyor. Bunların hepsi de nesiller, aile, kültür ve sınıf açılarından açıklanıyor. Gladwell’in iddia-
sına göre, bir Silikon Vadisi milyarderi olmak istiyorsanız, hangi yıl; başarılı bir pilot olmak istiyorsanız nerede doğduğunuz çok 
önemli. Çizginin dışındakilerin yani normal beklentilerin ötesinde başarıyı yakalayan kişilerin hayatları tuhaf ve alışılmadık bir 
mantık izliyor. Gladwell bu mantığı basitleştirirken insanın kendi potansiyelinden en yüksek seviyede nasıl yararlanacağı konu-
sunda heyecan verici bir plan sunuyor. Malcolm Gladwell, Tipping Point kitabında dünyayı anlama şeklimizi değiştirmişti Blink’te 
düşünme hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdi. Outliers’taysa başarı konusundaki anlayışımızı değiştiriyor.

Acı Çikolata 

Can

Laura Esquivel 

Yemek pişirerek, yemek yiyerek, ye-
mekler aracılığıyla aşk ilanı, tinsel 
ve tensel iletişim gerçekleşebilir mi? 
Laura Esquivel, "Acı Çikolata" ile, 
içinde yemek tarifleri, aşk öyküleri ve 
kocakarı ilaçları bulunan bu roman-
la bu iletişimin gerçekleşebileceğini 
kanıtlıyor. Yüzyıl başlarında Meksi-
ka'da devrim, eski kolonyal toplumun 
son kalıntılarını temizlerken, aile ge-
leneğine göre evlenmesi olanaksız, 
ama buna karşın Pedro'ya delicesine 
tutkun Tita, yemek yapmayı aşkının 
iletişim aracına dönüştürüyor. Laura 
Esquivel bu olanaksız aşkı yemek ve 
kocakarı ilaçları tanımlarıyla dile ge-
tiriyor ve sarsıcı, büyüleyici bir dille 
bu aşkın ezgisini yaratıyor; yarım kilo 
soğan, iki baş sarımsak, bir tutam 
fesleğen, romanın her satırından fış-
kıran yakıcı aşkın simgesine dönüşü-
yor. Yazarın ironik, neşeli ve yumuşak 
bir dili var; yaşam sevgisi ve tensel 
aşk bu dil içinde büyülü gerçekliğe 
bağlanıyor. Hiçbir kadın yazar, kadın 
dünyasını bu düzeyde dile getireme-
di. Kısa zamanda on beş dile çevrilen 
ve yazarın senaryosuyla sinemaya 
aktarılan, filmi ülkemizde de büyük 
ilgiyle karşılanan "Acı Çikolata", başta 
Meksika ve ABD olmak üzere yayım-
landığı her ülkede satış rekorları kırdı. 
Bir kez okumakla yetinemeyeceğiniz 
bir roman.

Bir Kedi, Bir Adam, 
Bir Ölüm 

Doğan

Zülfü Livaneli 

“Arkadaşlarım bunun farkında değil ama 
ben bu bağlantıların üstünde ya da dı-
şındayım. Onlar gibi davranmaya, onlara 
benzemeye çalışıyorum, lakin içim farklı, 
işte romanı yazan zavallı arkadaşımın ine-
mediği derinliklerden biri de bu. O beni, 
politik geçmişi olan ve Kuzey sürgününe 
savrulmuş, sıradan insanlardan biri sanıyor. 
Başımdan geçenleri, benden daha ilginç 
buluyor. İçimdeki derin ve köklü karanlığın 
farkında değil. Çünkü insanları konuşarak 
tanıyamazsınız. Konuşmak, canlı yaratıklar 
arasındaki en etkisiz iletişim aracı. Dil ya-
lan söylüyor, olanları çarpıtıyor, insanlığın 
hiç bıkıp usanmadığı klişeleri tekrarlıyor. 
Bu yüzden, insanları dinlemek onları an-
lamak için yeterli değil.” 12 Mart rüzgârla-
rının İstanbul’dan Stockholm’e savurduğu 
bir mülteci olan Sami Baran, yattığı hasta-
nede Türkiye’den bir hastayla karşılaşır. Bu 
adam, başına gelenlerin sorumlusu olarak 
gördüğü eski bir bakandır. Ondan intika-
mını almak amacıyla Şili, Uruguay, İran gibi 
farklı ülkelerden gelmiş mülteci arkadaşla-
rıyla birlikte bir plan yapar. Ancak, bu planı 
gerçekleştirmek o kadar kolay olmayacak-
tır: Sami Baran, anadilin yeri geldiğinde 
düşmanla da anlaşma aracı olabileceğini 
hesaba katmamıştır. Ve bu, planın önün-
deki engellerden sadece biridir... Zülfü Li-
vaneli’nin usta kaleminden, sürgün yaşamı 
ve öldürmek-bağışlamak ikilemi üzerine, 
okurları ve eleştirmenleri değişik kurgusu 
ve beklenmedik finalleriyle de etkileyen, 
kusursuz bir roman.

Simyacı 

 Can

Paulo Coelho 

Dünya edebiyatının fenomenleri 
arasında yer alan Simyacı, yayım-
landığı günden bugüne pek çok 
hayata dokunmaya devam ediyor. 
Brezilyalı yazar Paulo Coelho tara-
fından 1988 yılında yayımlanan eser, 
Doğu ve Batı dünyasına aynı pen-
cereden ışık tutuyor. Coelho’nun 
Mesnevi’deki bir kıssadan hareketle 
kaleme aldığı Simyacı, macera dolu 
öyküsü ve felsefi yönüyle başucu 
kitabınız olmaya aday! Etkileyici 
hikayesi, sade anlatımı ve derinli-
ğiyle Simyacı, dünya klasiklerinin 
en sevilen eserlerinden biri. Yayım-
landıktan kısa süre sonra 42 ülke-
de basılan ve 26 dile çevrilen eser, 
1996’dan günümüze Türkiye’de de 
en çok okunan romanlar arasındaki 
yerini koruyor. Eğer hem bir mace-
ra tutkunu hem de felsefe meraklı-
sıysanız Simyacı, sizi de etkisi altına 
alacak. Simyacı, Santiago adındaki 
Endülüslü bir çobanın İspanya’dan 
başlayıp Mısır’da sona eren yolcu-
luğunu konu ediniyor. Gördüğü bir 
rüya üzerine sahip olduğu her şeyi 
ardında bırakan Santiago’nun bu 
serüveni, onu düşlerine kavuştur-
duğu kadar hayatın hakikatine de 
ulaştırıyor. Simyacı’nın sayfalarını 
çevirdikçe siz de Santiago’yla birlik-
te kendi içinize doğru bir yolculuğa 
çıkacaksınız.

Beyaz Zambaklar 
Ülkesinde 

Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur? 

Martı

MediacatMalcolm Gladwell

Tarih bazı devletlerin ve milletlerin acık-
lı sonlarını yazdığı gibi, bazılarının da 
nasıl ilerlediğini ve yükseldiğini yazarak 
bize parlak sayfalar açar. Tarih bize nasıl 
ve hangi vasıtalarla toplumsal yaşamın 
güçlendirildiğini, aynı zamanda insanla-
rın nasıl eğitildiğini gösterir ki, iki ayaklı 
hayvanlara ya da büyük karınca koloni-
lerine dönüşmek yerine akıllı ve mutlu 
yaşamın yaratıcıları olup büyük sanat-
kârlara dönüşelim. Vaazları nedeniyle 
çarlık tarafından sürgünle cezalandırılan 
Rus rahip Grigory Petrov’un, sürgünde 
kaleme aldığı bu yapıt pek çok ülkede 
büyük yankı uyandırmış, özellikle Tür-
kiye’de kalkınma konusunda bir başucu 
kitabı olarak değer görmüştür. Ülkemiz-
de ilk basımı Atatürk döneminde 1928 
yılında yapılan kitap bugüne değin bir-
çok kez dilimize çevrilmiş, kitaba olan 
ilgi hiç tükenmemiştir.
Petrov, bu kitabında “bataklıklar ülkesi” 
Finlandiya’nın imkânsızlıklar, yoksun-
luklar içinden özellikle aydın ve yazar-
ların büyük çabalarıyla çıkıp da “Beyaz 
zambaklar ülkesine” nasıl dönüştüğünü 
anlatır. Dönüşümün, yeni bir yaşam kur-
manın her türlü sıkıntının ve zorluğun 
içindeyken dahi mümkün olduğunu 
bunu başaranların hayat hikâyeleri üze-
rinden bize anlatır.  Petrov’a göre gerçek 
iradenin ve azmin olduğu yerde her şey 
mümkündür. Karanlığın kötü ruhu ışı-
ğınızı söndürüyorsa, siz yeniden yakın. 
Işık bir kere sönerse, siz ikinci kere onu 
yakın; üçüncü, beşinci, yedinci, yüzün-
cü, bininci kez yakmaya devam edin.

Şeytan ve Genç Kadın  Paulo Coelho Can

Paulo Coelho, Şeytan ve Genç Kadın’da insanların değer yargılarını temelden sarsmanın hiç 
de zor olmadığını gösteriyor. Gözlerden uzak, kuytu bir dağ köyü ve bu köyün dış dünyadan 
soyutlanmış, kendi halinde, adeta zamanın dışında bir yaşam süren insanları. Köydeki tek 
genç kadın, küçük otelin barında çalışan güzel Chantal’dır. Gelip geçen avcılarla ya da tu-
ristlerle gönül eğlendiren genç kadının tek dileği bu sıkıcı yerden kurtulmaktır. Beklenmedik 
bir anda köye gelen ve gerçek kimliğini gizleyen bir yabancı, köy halkına, hepsinin yaşamını 
alt üst edecek, değer yargılarını kökünden değiştirecek bir öneride bulunur. Onlara yedi gün 
süre tanımıştır. Bu süre içinde bu insanlar, yaşam, ölüm, adalet ve dürüstlükle ilgili temel 
sorunlarla yüzleşecek, yaşam çizgilerini değiştirecek bir karar almak zorunda kalacaklardır. 
Yabancıya kucak açan köy halkı, onun tehlikeli oyununa alet olurken, “İyi ile Kötü” ikilemi, bu 
basit insanların örneğinde evrensel boyutlara açılıyor. Paulo Coelho, İyi ile Kötü arasındaki 
savaşı ve insanın Tanrı’yla ilişkisini konu edinmiş Şeytan ve Genç Kadın’da.

En çok hangi 
kitaplar e-kitap 
olarak satın alı-
nıyor, okunuyor, 

rağbet görüyor diye 
merak ettik. Litros 
Sanat’ın kitap me-
raklıları için dünya 
üzerinde okunan ve 
popüler olan e-ki-
tapları derledik.

HALİL İBRAHİM AYGÜL

Kitap, binlerce yıldır insanoğlu için 
maddi ve manevi anlamda hep 
çok önemli bir noktada olmuştur. 
Bazılarımızın arkadaşı, dostu; ba-
zılarımızın yol göstericisi, rehberi; 
bazılarımızınsa keyif almak ya da 
vakit geçirmek için başvurduğu bir 
kaynaktır. Kitaplar veya daha geniş 
ifadeyle yazıtlar tarih boyunca şek-
len farklılaşmalara uğramış. Mesela 
bundan 300 yıl önceye gittiğimiz-
de Osmanlı matbuatında hâlâ el 
yazması eserlerin hâkim olduğunu 
görüyoruz. Lale Devri ile girişilen 
yenileşme hareketinin bir sonucu 
olarak matbaanın Türkiye’ye geldi-
ği kabul edilir. Bugün evlerimizde 
kütüphanelerimizi süsleyen kitap-
lar bu girişimin bir sonucudur. Za-
manla kitap okuma alışkanlıkları-
mızda bazı değişiklikler meydana 
geldi. Örneğin sesli kitaplar vakti 
az olanlar, gözleri kolay yorulanlar 
ve yolda uzum vakit geçirenler için 
çok makul bir yöntem. Teknolojinin 
gelişmesi ile hayatımıza giren yeni-
liklerden biri de şüphesiz e-kitap 
oldu. Özellikle küresel salgın nedeni 
ile evde kaldığımız yaklaşık iki yıllık 
dönemde popülerliğini daha da artı-
ran e-kitaplar, insanların diledikleri 
kitabı çevrim içi olarak okumasına 
olanak sağlıyor. Son zamanlarda 
ben de kitap sitelerinden e-kitap sa-
tın alan çok kişiye rastladım. En çok 
hangi kitaplar e-kitap olarak satın 
alınıyor, okunuyor, rağbet görüyor 
diye merak ettim. E-kitap satışı ya-
pan en meşhur birkaç internet si-
tesini inceledim. En çok okunanlar 
arasında Laura Esquivel’in Can Ya-
yınları’ndan çıkan “Acı Çikolata”, Pa-
ulo Coelho’nun Can Yayınları’ndan 
yayımlanan “Simyacı”, Grigory Pet-
rov’un Martı Yayınları’ndan basılan 
“Beyaz Zambaklar Ülkesinde”, Paulo 
Coelho'nun Can Yayınalrı'ndan çı-
kan "Şeytan ve Genç  Kadın" Yuval 
Noah Harari’nin Kolektif Yayınla-
rı’ndan çıkan “Hayvanlardan Tan-
rılara Sapiens”, Zülfü Livaneli’nin 
Doğan Yayınları’ndan basılan “Bir 
Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm”, Laurie 
R. King’in Portakal Yayınlarından 
yayımlanan “Arıcının Çırağı”, Mal-
colm Gladwell, Mediacat Yayınları 
tarafından basılan “Bazı İnsanlar 
Neden Daha Başarılı Olur?” kitap-
ları sizler için seçtim. İyi okumalar 
dilerim.

E-KITAPLARA RAĞBET ARTIYOR

Grigory Petrov 
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Dijital platformlarda hangi belgeselleri izlesek sıkılmayız? 
Gain’de Ele Güne Karşı, Blu TV’de Bize Gezmek Olsun, 
Netflix’te ise Trump: Bir Amerikan Rüyası adlı belgeseli 
izleyerek hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz…

OSMAN GAZİ’NİN 
TORUNLARI 

KURTARILMALI

Mehmet Hakan 
Kekeç

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, dar sokakların ve 
binaların arasında unutulmuş gibi duran, her 

detayıyla erken dönem Osmanlı mimarisinin ör-
neklerini yansıtan bir türbe var: Çoban Bey Türbe-
si… Tarihi eser barındırma konusunda Bursa en az 
İstanbul kadar zengin. Üstelik bu şehir tamamıyla 
Osmanlı erken dönem ruhunu yansıtır ve bu açın-
dan diğer tüm şehirlerden ayrışır. Dolayısıyla bir 
süre sonra bakar körlük oluşabilir. Herhangi bir ta-
rihi eserin yanından şöyle bir bakıp geçebilir veya 
hiç bakmayabilirsiniz. Çoban Bey Türbesi de bu 
açıdan eski taşlardan bir taş gibi ilgi ve alakadan 
mahrum şekilde Emirin Çocuk Parkı’nın yanında 
duruyor.

Orhan Gazi’yi hepimiz tanırız. Osman Bey’in oğlu… 
Ibn Battuta’nın “Türkmen beylerinin en ulusu” de-
diği Orhan Gazi. Peki ya belki de en az kendisi ka-
dar yiğit ve muzaffer kardeşi Çoban Bey’i? Çoban 
Bey Bursa fethinde aktif rol almış görünüyor. 23 yıl 
sürmüş Bursa muhasarasında askerleriyle birlikte 
şehrin doğu tarafında çarpışmıştı. Burada, yıllar 
süreceği tahmin edilen kuşatma için inşa edilmiş 
bir kale vardı: Balabancık. Efsaneye göre Osman 
Gazi oğlu Orhan’a “Beni şu gümüşlü kümbete def-
nedesiniz” diye bu kalenin tepesinde vasiyet et-
mişti. Diğer bir hisar da şehrin batı tarafında bulu-
nan Aktimur Kalesiydi. Gazi Aktimur, Osman Bey’in 
abisi Gündüz Bey’in oğluydu. Fakat Balabancık Bey 
kimdir bilmiyoruz. İsminden bunun bir mahlas ol-
duğu belli. 
Bursa fethinden sonra şehrin doğu tarafı Irgandı 
Köprüsü’ne kadar Çoban Bey’e vakfediliyor. Daha 
sonra “Acaba Balabancık denen bey bizzat Çoban 
Bey’in kendisi olabilir mi” deniyor. Zira ileriki yıllar-
da vakfiyelerde Balabancık adlı bir Bey’e rastlan-
mıyor. Eh, Balabancık Hisarı ve bölgesi de Çoban 
Bey’e vakfedildiğine göre, kulağa pek de saçma 
gelmiyor. Hem Batı tarafındaki hisarda aileden 
olan Aktimur Gazi görevlendirilirken Doğu tarafı 
neden Balabancık adlı herhangi bir askere bırakıl-
sın? Konu taze. Araştırmak ve üzerine gitmek icab 
ediyor. 
XXX
Çoban Bey hayatını kaybettikten sonra bugün Yıl-
dırım – Molla Arap denen bölgedeki türbesine def-
nediliyor. Burada o zamanlarda bir cami, medrese 
ve hatta imaret olduğunu tahmin etmek zor değil. 
Bunu bize gelenek söylüyor. Zaten 1855 Bursa 
depreminin ardından buradaki Külliye’den bir tek 
türbenin ayakta kalabildiğini bize kayıtlar söylüyor. 
Geçen hafta Çoban Bey’i ziyaret ettim. Türbe’nin 
cephesi iyi durumda değildi. Bahçesinde banklar 
var. Karşıda koca bir park varken burada neden 
banklar olduğunu anlayamadım. Açıkçası istirahat 
etmek için pek o kadar da bakımlı olmayan bir alan. 
Bahçenin yol tarafına doğru yazıları artık silinmiş 
iki tane şahide var. Demek ki daha fazlası da olmalı. 
Öyle anlaşılıyor ki burası bir hazire. Fakat bakımsız-
lıktan bu hazirenin yok olduğu ve üzerine anlamsız 
banklar yerleştirildiği görünüyor. Bursa Belediyesi 
bu bahçede ivedilikle temizleme ve kurtarma çalış-
ması yapmalı. O eğir büğrü bahçenin altında belki 
de Osman Gazi’nin torunları yatıyor.

EĞLENDİREN 
BELGESELLER 
DİJİTALDE

MUHAMMED EMRE YAPRAKLI

Belgesel denildiğinde bazılarımızın zihninde sıkıcı sahneler beliriyor. TV’lerde gece geç saatte ya da hafta sonu çok erken saatte bir kuşağa konulan hayvan belge-
selleri kuşağı zihnimizde oluşuyor. Aslına bakarsanız bunun böyle olmadığını ve farklı vizyonlarda oluşturulan belgesel dizilerin varlığını takip etmeye çalışıyoruz.

Dijital platformların son zamanlarda bol bol belgesel izlenebileceği gerçeğini bize gösterdiğini düşünüyorum. Netflix, Blu Tv, Gain ve Exxen gibi takip ettiğim dijital 
platformlardan belgesel örnekleriyle sizlere ara ara önerilerde bulunacağım. Çok sevdiğim ve ilgimi çeken bazı belgesellere beraber göz atalım…

Ele Güne Karşı / Gain
Ülkemizin müzikal yolculuğuna 
büyük emek veren ve yarım asır-
dır birlikte olan Mazhar Alanson, 
Fuat Güner ve Özkan Uğur… Bu 
önemli üç isim bir tarihe damga-
sını vurdular. 

Yıllarca dünya sahnelerinde yer 
alan birçok sanatçının filmi ya da 
belgeseli yapıldı. En son izlediğim 
en iyi biyografik film; Queen gru-
bunun ve Freddie Mercury’nin 
anlatıldığı Bohemian Rhapsody’di. 
Bu film öyle gerçekçi tarzda ha-

zırlanmıştı ki akıcı bir belgeselden 
farksızdı. Gain adlı dijital plat-
formda yayınlanan ‘Ele Güne Kar-
şı’ adlı belgesel dizi MFÖ’ün keyifli 
sanat hayatını anlatıyor.

Birlikteliklerinde elli yıla yaklaşan 
MFÖ grubunun konser görüntü-
lerinden hararetli tartışmalarına, 
duygusal anlarından kulis hâlleri-
ne pek çok farklı ana tanıklık eden 
film, bugüne kadar yayınlanmamış 
pek çok görüntüyü bir araya geti-
riyor. Grubun stüdyo kayıtlarının 
yanı sıra Paris, Amsterdam ve 
New York konserlerine ait kayıtla-

rın da kullanıldığı Ele Güne Karşı, 
MFÖ üyeleri arasındaki birçok an-
laşmazlık ve fikir ayrılığına da ayna 
tutuyor. 

Bu özel belgeselde, bazen konser 
öncesi tartışmalara şahit olurken 
bazen de bir bestenin hikayesini 
ağzı açık izleyeceksiniz. Nasıl tar-
tışıyorlar? Nasıl eğleniyorlar? Yurt 
dışında yapılan besteler ortaya na-
sıl konuluyor? Birbirleri hakkında 
ne düşünüyorlar? Tüm bu sorula-
rın cevapları bu belgeselde yanıt 
buluyor.

Bize Gezmek Olsun / Blu TV
Onları ilk önce Youtube’da izlemiştim. Türk tiyatrosunun 
ve sinemasının iki karakteristik oyuncusu: Erkan Can ve 
Güven Kıraç. Onların oyunculuğunu izlemek attıkları 
tiradların seyrine dalmak bir başka. İki oyuncu aynı za-
manda iki güzel arkadaş. Youtube’da kanal açtılar gittik-
leri farklı coğrafyaları anlattılar. 

Blu TV’de izlediğim bölümler de gezi programıyla bir 
belgesel arasında farklı bir tonda yansıtılıyor. Blu TV’de 
yalnızca bir sezon ve 3 bölümle izleyebildiğimiz Bize 
Gezmek Olsun adlı belgesel programla Küba’nın farklı 

noktalarına odaklanıyoruz.

İlk bölümde; Havana’nın simgesi klasik arabalar ile şehri 
keşfe çıkan ikili, Havana’nın en havalı plajları, rom mü-
zesi, kentin simgesi oteller, karnaval ve Havana sanayi 
sitesini geziyor. İkinci bölümde, Santa Clara ve Trini-
dad sokakları, Che ve arkadaşlarının mezarını ziyaret 
eden Erkan Can ve Güven Kıraç Küba devriminin dö-
nüm noktası olan tren baskının yapıldığı yere gidiyorlar. 
Üçüncü bölümde ise dünyaca ünlü yazar Hemingway’in 
gittiği barlar, puro dükkanı, Devrim müzesi ve Havana’da 
Atatürk ve Nazım Hikmet’in yan yana heykellerini keşfe 
çıkıyorlar.

Trump: Bir Amerikan Rüyası / Netflix
ABD’nin yakın zaman önce gerçekleştirdiği seçimlerde 
kaybeden eski Başkan Donald Trump için çok fazla şey 
yazıldı ve çizildi. Fakat Trump’ın hangi aşamalardan ge-
çerek başkanlık koltuğuna oturduğunu aşama aşama gö-
rememeiştik. Netflix’te yayınlanan ‘Trump: Bir Ameri-
kan Rüyası’ adlı belgeselle bir iş adamının hayatına daha 
yakından mercek tutuyoruz. 

Belgeselde, ABD’yi yöneten lider Trump’ın 40 yılını, arşiv 
görüntülerini paylaşıp tanıklarla konuşarak anlatıyorlar. 
Trump’ın yakın çevresi, arkadaşları, eşleri ve çocukları 

belgeselin her yerinde… Belgeselin özet akışı şöyle:

Donald Trump, 1970’lerde babasının gölgesinden çıkar 
ve büyük bir emlak anlaşması imzalar. Kendi adına bir 
bina yapmayı kafaya koyar. 1980’lerde kumarhane işine 
giren ve markasını büyüten Trump’ın kişisel hayatı dağıl-
maya başlar. Boşanması ve yasak ilişkisi gündeme gelir-
ken finansal yıkımın eşiğine gelir. Bir TV reality televiz-
yon programı sayesinde yükselen bir yıldız haline gelen 
Donald Trump, gözünü Beyaz Saray’a çevirir.

Trump’ın Beyaz Saray’a gidiş hikâyesi Amerikan kapita-
lizminin rüya gibi algılanışı ve büyüyüşü gibi…
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AJANDA 

1 - 15 EYLÜL
7 EYLÜL SALI

5 EYLÜL PAZAR

TİYATRO  •  •  •  

S İNEMA   •  •  •  

Yer: 15 Temmuz Millet Bahçesi Saat: 20:00

Yer: Atlas 1948 Sineması  Saat: 18:00

CENNET OLMALI / IT MUST BE HEAVEN 
(SİYAD EN İYİLER SEÇKİSİ)

K O N S E R  •  •  •  

2 EYLÜL PERŞEMBE

T İ YA T R O   •  •  •  

Yer: : 15 Temmuz Millet Bahçesi 
Saat: 20.00

3 EYLÜL CUMA

3 EYLÜL CUMA

T İ YA T R O   •  •  •  

Yer: 15 Temmuz Millet Bahçesi
Saat: 20.00

Yer: Fişekhane Deniz Sahne
Tiyatrosu 21.00

ÇAMLICA'NIN ÜÇ GÖLÜ

SELAMİ ŞAHİN

10 EYLÜL CUMA 

TİYATRO  •  •  •  

Yer: Ataşehir Deniz 
Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro
Saat: 21.00

Tezgah

4 EYLÜL CUMARTESİ 
K O N S E R  •  •  •  

Erkan Zeki Ar Quartet

En Büyük Haber

Mahşeri Cümbüş

7 Ey lü l  -  15 Ek im

SERGİ •  •  •  

Yer: Ferda Art PlatformYer: Habitat Parkı Saat: 18.30

Redimeyd (Şakir Gökçebağ)

1 1  EYLÜL CUMARTESİ

KABARE  •  •  •  

Yer: Apartman Sahne Saat: 21.00

7 EYLÜL-EKİM 2021

S E R G İ   •  •  •  

Yer: Pera Müzesi

Yüzleşme / Yeditepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci 
ve Mezunlar Sergisi

Ölümlerden Ölüm Beğen 
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Siz ne derseniz deyiniz 
Benim bir gizli bildiğim var, 
Sizin alınız al inandım, 
Sizin morunuz mor inandım, 
Ben tam dünyaya göre, 
Ben tam kendime göre, 
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız.

Turgut  Uyar


