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Röportaj

Van Gogh’un
görülmemiş eseri

Bir fotoğrafla Afrika’yı tanıdık

Başarının ölçütü ödül değil

Van Gogh Müzesi, sanatçının, daha
önce görülmemiş, yorgun yaşlı bir
adamın resmedildiği çiziminin yeni
keşfedildiğini doğruladı. >S.3

Ayak Üstü bölümünde fotoğraf sanatçısı
Engin Uzun ile bir araya geldik. Usta
fotoğrafçı, birbirinden samimi cevaplar
verdi. >S.12

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
EKIM/1

Son yıllarda rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunlarıyla adından
söz ettiren başarılı oyuncu Nezaket Erden: “Yaptığımız işlerle
insanlarla ortaklaşabilmek, bir şekilde yalnız olmadığımızı
hissetmek büyük ödül olur." Diyor.
Ali Demirtaş’ın röportajı >S.10
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O bir Afganistan yazarı

Mavera’nın büyük şairi Erdem
Bayazıt aynı zamanda bir
“Afganistan yazarı” olarak
da tanınır. Şairin iki aylık
Asya yolculuğundan süzülen
“İpekyolu’ndan Afganistan’a”
isimli ödüllü eseri, bu toprakları
tanımak için hala en önemli
başucu kitaplarımızdan biri…
Özcan Ünlü’nün yazısı >S.6

Altın Koza’nın
ardından…

ANADOLU’DA BİR
AHLÂK OKULU:

ÂHİ EVRAN

Ahî Evran, 12 ve 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakârlığa, ahlâka,
akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı ve Anadolu’da birliğin,
beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturan Ahi Teşkilatının kurucusu kabul edilen, Türk tarihinin
önemli simalarından biridir. Halil İbrahim Aygül’ün yazısı >S.18

TRT 2’YI IZLEME KILAVUZU!

Adeta bir kültür sanat kanalının kültür sanat okuluna dönüştüğünü gözlemliyoruz.
TRT 2, kültür sanat yayınlığı anlamında ciddi bir boşluğu dolduruyor. Bu kanalı izlerken peki nereden ve nasıl başlamalı? M. Emre Yapraklı’nın yazısı>S.20

Altın Koza Film Festivali’nin 28.’si
13-19 Eylül tarihleri arasında
düzenlendi. Ödüllere dair
değerlendirmelere geçmeden
önce biraz festivalin havasından,
ulusal yarışma filmlerinden ve
uluslararası filmlerden bahsetmek
gerek. Rabia Bulut’un yazısı >S.4
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Van Gogh’un hiç görülmemiş eseri!

Bu heykeller
tarihe ışık
tutacak
Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'deki üç boyutlu
heykeller, o dönemde yaşamış
insanların sanatsal becerilerinin
ne kadar geliştiği konusunda fikir
veriyor.

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri
arasında yer alan Şanlıurfa Karahantepe'de gün yüzüne çıkarılan eserler, 11
bin yıl önce yaşamış insanların sanatsal
becerilerini gözler önüne seriyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında kalan
Karahantepe'nin tanıtımının Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un
da katıldığı törenle gerçekleştirilmesinin
ardından Neolitik döneme ait önemli
eserlerin bulunduğu ören yeri, tüm dünyanın dikkatini yeniden bu bölgeye çekti. Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı
Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'deki
kazılara 2019 yılında başladıklarını, kısa
sürede arkeolojik açıdan çok verimli iki
sezon geçirdiklerini söyledi. Kazılar sırasında çapı 23 metreyi bulan bir binanın
açığa çıkarıldığını ve bunun büyük bir
kısmının ana kayaya oyulmuş durumda
olduğunu, yüzeyden 5,5 metre derinliğe
ulaştığı bilgisini veren Karul, bunun çok
büyük bir mühendisliğin sonucu inşa
edildiğini belirtti.

Kıbrıs katliamları

tuvallerde

Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan
Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy
direnişini resmeden eserler Surlariçi Şehir Müzesinde
sergilendi. Sanatçı Rakhat Saparalieva’nın tuvalinden çıkan
eserler, Kıbrıs tarihinin bir daha yaşanması istenmeyen
olaylarını sanatçı gözüyle geleceğe taşıyor.

Y

akın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali
Efdal Özkul, Kıbrıs Türk Toplumu'nun 1960'lardan sonra
yaşadığı karanlık yılların bir daha tekrarlanmaması için
tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, "Kıbrıs Türkleri olarak yaşadığımız bu elim olayları, nefret tohumları ekmeden,
gelecek nesillere aktarmamız ulusal bütünlüğümüz ve kimliğimiz
açısından son derece önemlidir. Arpalık, Ayvasıl, Muratağa, Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserlerin Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başlanması yaşanılan tarihi gerçeklikleri geleceğe aktarmakta önemli bir rol oynayacaktır" dedi.
Surlariçi Şehir Müzesi'nin Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan eserleriyle örnek bir kent müzesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkul,
"Surlariçi Şehir Müzesi'nin zenginleştirmeye devam edeceğimiz
koleksiyonları, geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe bağlayacak bir
köprü görevi görecektir" diye konuştu.

Esenler
Yunus
diyarı
Eskişehir’de!

Dünyaca ünlü
Hollandalı ressam Vincent
Van Gogh'a
ait kara kalem
çalışması,
Hollanda’nın
başkenti Amsterdam’da ilk
kez sergilendi.

B

BC'nin haberine göre, Van Gogh Müzesi, sanatçının, daha önce görülmemiş,
yorgun yaşlı bir adamın resmedildiği çiziminin yeni keşfedildiğini doğruladı. Müze,
"Study for Worn Out" adlı çalışmanın 1882
yılında, yani Van Gogh'nun kariyerinin
başlarında çizildiğini açıkladı. Söz konusu
çizimin, yüzyıldan uzun süredir Hollandalı
bir ailenin özel koleksiyonunda saklı kaldığı
ve bugün ilk kez Amsterdam'daki müzede
sergilendiği aktarıldı. "Vincent" imzasına

sahip kara kalem çalışması, tahta sandalyeye oturmuş, yelek, pantolon ve bot giymiş
yaşlı bir adamı başı ellerinin arasında resmediyor. Van Gogh Müzesi araştırmacılarından Teio Meedendorp, çizimin daha
önce hiçbir yerde görülmediğini ve ilk defa
ortaya çıktığını ifade ederken, eserin maddi
değerini söylemenin "kesinlikle imkansız"
olduğunu kaydetti. Çizim, 2 Ocak'a kadar
sergilendikten sonra özel koleksiyon sahiplerine iade edilecek.

Esenler Belediyesi, ilçe sakinlerini
Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor. Her Çarşamba günü
düzenlenen Eskişehir kültür turunda vatandaşlar, hem öğreniyor hem
keyifli vakit geçiriyor.

Yapımı
92 yıl süren
müze açıldı!

H

er Çarşamba günü Esenler Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz kültür turlarıyla Yunus Emre diyarı Eskişehir’e yolculuğa çıkan Esenlerliler, hem Yunus Emre
mezarı ve külliyesini ziyaret ediyor hem de
Eskişehir’i keşfe çıkıyor. İlçe sakinlerimiz
bu ücretsiz kültür turları sayesinde, öğrenerek eğlenme fırsatı buluyor.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi tarafından temelleri atılan ve
tamamlanması 92 yıldır süren Sinema
Filmleri Akademisi Müzesi (Academy
Museum of Motion Pictures), geçtiğimiz
günlerde kapılarını açtı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
tarafından organize edilen ve herkesin ücretsiz olarak katılabildiği gezide, vatandaşlar Dörtyol Meydanı’ndan hareket ederek
rehber eşliğinde keyifli bir tura çıkıyor.
“Yunus’un sevgisini dünyaya yayalım”
Etkinlikten bir hayli memnun kaldığını belirten Ahmet Yıldırım şunları söyledi: “Gerçekten çok güzel bir program oldu. Rehberimiz, Yunus’u ve onun düşünce dünyasını
bizlere çok güzel aktardı. Manevi atmosfer
altında çok güzel vakit geçirdik. Yunus’un
sevgisini tüm dünyaya yaymalıyız. Böyle
bir etkinliği hayata geçiren Esenler Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin CERRAHOĞLU Yazı İşleri Müdürü: Erhan AKCAN
Haber Müdürü: M. Emre YAPRAKLI Yayın Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat KÖÇER Editör: Aylin İZMIR Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL
Tarih: Şeref YUMURTACI Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com
Adres: Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır. Baskı: Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş. Tel: 0212 354 30 00

Şırnak’ta ‘Akif ’ galası
Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan ve 24 Eylül’de vizyona giren
‘Akif’ filminin galası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile Şırnak’ta yapıldı.

M

ehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan ''Akif'' filminin galası Şırnak
Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma
Ersoy Argon'un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

ile eşi Hamdiye Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş,
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Galasına Tom Hanks'ten Lady Gaga'ya Nicole
Kidman'dan Orlando Bloom'a kadar pek çok
ünlü ismin katıldığı Los Anmgeles'taki bu özel
müzenin yapımı tam 92 yıl sürdü. Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1929 yılında ilk Oscar ödüllerini ortaya
çıkardıktan sonra sinema endüstrisinin temellerini yansıtacak bir müze üzerine hazırlıklara
başlamıştı. Film endüstrisi ile ilgili önemli parçaları tarih boyunca saklamak üzere tasarlanan
müze, aslında 2017 yılında açılacaktı, ancak hazırlıklar zamanında tamamlanamayınca açılamadı. E.T., Jaws, Oz Büyücüsü, Terminatör gibi
Hollywood'un hafızalara kazıdığı filmlerinden
kostümler ve aksesuarların sergilendiği müze,
açılır açılmaz büyük ilgi gördü.
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Zorunlu pandemi arasından sonra şehirlerin sinema
festivallerinin fiziksel olarak düzenleniyor olması heyecanlı bir haberdi. Bu heyecanı uluslararası gösterimde
yer alan filmler de arttırdı. Altın Koza Film Festivali’nin
28.’si 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlendi.

RABIA BULUT

Ülkemizin köklü festivallerinden
Altın Koza Film Festivali’nin 28.’si
13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Festivalin başlangıcından bir süre önce yıllardır Altın
Koza’nın direktörlüğünü üstlenen
akademisyen Kadir Beycioğlu vefat
etti. Kadir Beycioğlu, festivalin açılış ve kapanış törenlerinde Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ödül alan yönetmenler, ödül veren isimler ve sinemaseverler tarafından anıldı.
Filmlerle, sinemaseverlerle geçen
dolu dolu bir beş gün sonunda ödüller sahiplerini buldu. Ödüllere dair
değerlendirmelere geçmeden önce
biraz festivalin havasından, ulusal
yarışma filmlerinden ve uluslararası
filmlerden bahsetmek
gerek.
Uluslararası yarışma keşke geri
dönse…

Zorunlu pandemi arasından sonra şehirlerin festivallerinin fiziksel
olarak düzenleniyor olması heyecanlı bir haberdi. Bu heyecanı uluslararası gösterimde yer alan filmler
de arttırdı. Özellikle Oscar’lı yönetmen Asghar Farhadi’nin yeni filmi
Kahraman (A Hero) bir adım öne
çıktı. Türkiye prömiyerini Adana’da
gerçekleştiren Kahraman sonrası
keşke uluslararası yarışma devam
etse ve biz Farhadi’ye sorularımızı
sorma şansımız olsa dedim. Dilerim uluslararası yarışma geri döner
ve dünya sinemasının ustalarını
Adana’da görme, dinleme şansımız
olur.
Ulusal Yarışma söyleşilerine
katılım had safhadaydı
Uluslararası gösterimlerinin niteliksel doluluğunu, heyecanını
maalesef Ulusal Yarışma Filmleri’nde
görmek biraz
zor
oldu.
Pandeminin

etkisini düşünürsek aslında çıkan
tablo çokta umutsuz değil diyebiliriz. Ulusal Yarışma Filmleri’ne sonrasında yönetmenlerle ve ekiplerle
gerçekleşen söyleşilere katılım had
safhadaydı. Çeşitli, farklı sorularla filmlerin derinine dair sorular
sorulması heyecan vericiydi. Filmlerine dair uzun uzun konuşan,
cevaplarıyla kafalarda yeni sorular
oluşturan yönetmenler de söyleşilerin renkli
taraf larındandı.

Yarışma filmlerine kısa bir bakış
Yarışma filmlerinden Barış Sarhan’ın
Cemil Şov’u, Ahmet Çupur’un Yaramaz Çocuklar’ı, Hakkı Kurtuluş ve
Melik Saraçoğlu’nun Dermansız’ı,
Sinan Sertel’in İçimdeki Kahraman’ı
ve Muhammet Çakıral’ın Lacivert
Gece’yi izledim. Onların yanına 40.
İstanbul Film Festivali’nde izlediğim
Tufan Taştan’ın Sen Ben Lenin’i de
ekleyeyim. İzlediğim filmler arasında
Yaramaz Çocuklar, Dermansız ve Cemil Şov bir adım öne çıktı. Dermansız
filminde yönetmenler Hakkı Kurtuluş
ve Melik Saraçoğlu’nu kurgusu, müziği ve anlattıkları hikayeyi uğrattıkları
yapı bozum açısından ve farklı olanı
denemelerinden dolayı tekrardan kutlamak istiyorum.

Ahmet Çupur’un ilk uzun metrajı
Yaramaz Çocuklar hem benim hem
seyircinin hem de Tilbe Saran başkanlığındaki jürinin gözdesi oldu. Ödül töreninde En İyi Film Ödülü’nün alması

leri alan Haluk Bilginer, Şerif Sezer’in
olduğunu Barış Falay, Hasibe Eren,
Özgür Çelik ve Nur Sürer gibi isimleri
sıraladım. Kendisi de ismini hatırlayamadığı en son Maraşlı’da kötü karakteri canlandıran Saygın Soysal’ın taksisine bindiğini, saygılı birisi olduğunu
söyledi. Festivalin son gününde yer
alan Taylandlı yönetmen Apichatpong
Weerasethakul’un yeni filmi Memoria’nın gösterimine Şerif Sezer’de geldi.
Sinemaseverlerden biri Şerif Hanım’ın
yanına yaklaştı ‘Sizi böyle halkın içinde
görmek ne güzel, sizi gördükçe mutlu
oluyoruz’ dedi ve koltuğuna geçti. Hep
birlikte filmimizi izledik. Festivaller halk için televizyonlarda gördüğü
isimleri canlı kanlı görmek için bir
fırsat doğuruyor. Onlar için heyecanlı

Film gösterimlerinin yanı sıra festivalde sergiler, paneller, Işıl Özgentürk
moderatörlüğünde kısa film atölyesi, Adana Sinema Turu olmak üzere
farklı güzergahlarda çeşitli etkinlikler
düzenlendi. Aynı zamanda akşamları Seyhan Nehri üzerinde Gondolda
Film Gösterimleri yapıldı. Festival boyunca sinemaseverlerin düşünüldüğü
bir hava hakimdi. O havanın şartların
iyileştirilmesi, ekiplerin koordinasyonun artırılması ile daha da güzel olacağı düşüncesindeyim.

sabından sosyal medya paylaşımları
ertesi gün yapıldı. Her şeyin saliselerle
paylaşıldığı bir zamanda yapılan bu
sosyal medya hatası köklü bir festivali
gölgeledi. Gölgeleyen diğer bir nokta
ise sadece Altın Koza’ya mahsus olmayan bir durumun kendini göstermesiydi.
Kısa filmcilere protokol ayıbı!

“Festivaller halk için bir fırsat doğuruyor”

yanı sıra jüri ilk kez olarak belgeselde
kendi bağımsızlık mücadelesini veren
Zeynep Çupur’a Mansiyon Ödülü’nü
verdi. Geceden Nisan Dağ’ın Bir Nefes
Daha’sı beş ödül alarak ayrıldı. Adana Seyirci Ödülü’nü Tufan Taştan’ın
Sen Ben Lenin’i aldı. Sen Ben Lenin
geniş ünlü oyuncu kadrosuyla Adana
halkının gönlünü çeldi diyebiliriz. İnsanlar ünlü görmeyi, onlarla iletişime
geçmeyi seviyor. Bindiğim bir takside,
taksici abi ile sohbetimiz sonrası festival için geldiğimi öğrendiğinde, çok
ünlü geliyor mu, hangi ünlüler var
sorularını sıraladı. Bende Onur Ödül-

kısmı da o oluyor.
Sosyal medya festivali gölgeledi
Festival yönetimi bir ekip ve organizasyon işi. Bu organizasyonun başarılı
olması içinde her bir bölümün kendi
içinde iyi çalışması gerekiyor. Maalesef ki Altın Koza kazananların duyurulması noktasında sosyal medya paylaşımlarında başarılı bir performansı
sergileyemedi. Festivali fiziksel olarak
takip etmeyip sosyal medya hesapları
üzerinden takip edenler sonuçlara davetli basın mensuplarının birkaçının
anlık paylaşımıyla ulaştı. Festival he-

Organizasyon aksaklığı olarak kısa
film ekiplerinin ilk olarak ön sıralarda
oturtulması sonrasında ise protokolün geçmesi için arka tarafa geçmesi
istenmesiydi. Kısa filmcilere dair bu
durum çeşitli festivallerde farklı şekillerde maalesef ortaya çıkıyor. Festivallerin devamı için kurumlar, protokol
isimler önemli aynı şekilde o festivallerde filmi gösterilen her yönetmenin,
oyuncunun, senaristin değerli olduğu
gibi. Dilerim festivallerimiz bu dengeyi kurma noktasında hızlı bir yol kat
eder. Gölgeleyen yanlarından bahsettiğimiz kadar teknik olarak aksiliklerin
olmaması, ödül gecesinin başlangıcından sonuna kadar ödül dağıtımının
düzenli gitmesi ve ulusal yarışma jüri
üyelerinden Feridun Düzağaç’ın sahne
alması şeklindeki güzellikleri ekleyeyim. Yazımı bitirmeden önce seneye
daha iyi filmler izleyeceğimiz bir festival olması temennisini ekleyeyim.
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Erdem Bayazıt, modern Türk şiirinin büyük ustalarından biri. Kendisi gibi Kahramanmaraşlı dostları
Cahit Zarifoğlu, Rasim-Alaaddin
Özdenören ve onlarla birlikte
neredeyse bir Maraşlı olan Akif
İnan’la yol yürüdü vefatına kadar.
Biz bugün Afganistan diye bir
mesele ile dertleniyorsak işte bu
büyük şair ve dostları sayesindedir.
İlk ondan öğrendik Afganistan’da
yaşayan kardeşlerimizin dramını;
yıl 1970’lerin sonu… Bugün de değişen bir şey yok bu topraklarda…
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Afganistan’ı
Bir Mıh Gibi
Kalbimize
Kazıyan
Şair

Basın Ödülü ile onurlandırıldı.
Erdem Bayazıt ile Palandöken’de,
Erciyes’te, Gölcük’te, Samsun’da,
ve memleketin daha pek çok yerinde düzenlenen şiir gecelerinde aynı
kürsüleri paylaştık. Şiir okuduk, şiir
konuştuk ama bütün sohbetlerimizin
temelinde ‘halimiz-ahvalimiz’ vardı.

etmek için başvurduğu bir satranç
oyunu idi. Afganistan, bu işgalin sancılarını bugün de yaşıyor. Hem de en
derin ve trajik biçimde… İran - Irak
savaşında ise kaybeden taraf Irak
oldu. Çünkü İran, kullanışlı bir aparat
olduğunu savaş sonrası aldığı ödüllerle gözümüze soktu.
Afganistan’da yaşanan dram dünya
Müslümanlarının çok da umurunda
olmadı. Bugün olduğu gibi. Bu topraklarda yaşanan acılara sadece kardeş Türkiye sesini yükseltti. Rusya’ya
karşı en yüksek tepki Türkiye’deki
Müslüman aydınlardan, yazarlardan
ve şairlerden geldi.

ÖZCAN ÜNLÜ
Türkiye, ceberut tek partili sürecin hemen ardından yaşadığı 1950 tecrübesi ile görece demokratik bir ortama kavuşmuştu. Ardından gelen kara 1960 darbesi sonrasında
oluşan yeni demokrasi tecrübesi bugüne pek bir şey bırakmadı. Soğuk Savaş, sadece muhataplarını etkilemedi.
Doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye’yi de dibe çekti. Ülkemizde mesele Kıbrıs, Ege, Kürt sorunu gibi başlıklarla sıcak tutulmaya çalışılsa da asıl ve hiç değişmez konu
başlığı hep ve daima Müslümanlar oldu. Birtakım cemaatler, şahıslar, dernekler eliyle bu ülkenin insanları birbirine
düşman edildi. Nihayet, 28 Şubat sürecine gelindi. Bu
tarih ülkemiz kara tarihlerinden biri…
1970’li yıllar dünya ve ülkemiz için karanlık tarih dilimlerinden biri. Muhtıralar, darbeler, savaş provaları, devrim parodileri vb…
Rusya’nın Afganistan işgali
ile CIA destekli İran-Irak savaşı iki rakip gücün birbirini kontrol

Cesur bir şairdi
Bu hareketin başını Mavera dergisi,
özellikle Cahit Zarifoğlu ve Erdem
Bayazıt çekti. Erdem Bey, bir grup
arkadaşıyla Afganistan’a yaptığı ziyaret notlarını “İpekyolu’ndan Afganistan’a” kitabında şiirsel bir üslupla
bizlere aktardı. Bu kitap, 1983 yılında
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından

“Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti/ Yoruldun ama buldun ey
kalbim emaneti/ Yeniden su yürüdü
dalıma yaprağıma/ Bir bakışın can
verdi kurumuş toprağıma” dizelerini
mıh gibi zihnime çakmış olan, “Sebeb
Ey” ile modern Türk şiirine mührünü
vurmuş olan Erdem Bayazıt için Afganistan, 1970’li yıllarda İslam dünyasının kanayan en büyük yaralarından
biri oldu. “Bir yüzüm Batıya dönük/
Bir yüzüm Doğuya/ Arkamda bütün
yönler/ Önümde kıble!" dizelerinin
şairi “Afganistan yazarı”, yazı ve şiirlerinde Afganistan çok geniş yer tutan Cahit Zarifoğlu ise “Afganistan
şairi” olarak bilindi.
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rılı bir memuriyet hayatı yaşadı fakat
edebiyat özellikle şiir bırakmadı peşini. İstifa ederek Akabe Yayınları ve
Mavera Dergisinin yönetimini üstlendi.

Tek derdi ümmet

İstanbul’a gelişini çok önemsedi ve ilk
heyecanlarını şöyle anlattı:
“İstanbul’a geldiğimde ilk tanıştığım
Necip Fazıl’dır. Daha sonra Maraş’ta
Nuri Pakdil, bize Sezai Karakoç’u tanıttı.”
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Erdem Bayazıt’ın hayatına elbette
başta Cahit Zarifoğlu, Rasim-Alaaddin Özdenören yön verdi ancak bu
büyük zatlar hayata karşı nerde durması gerektiğini öğretti. Bu ağabeylerinin ayak izine bastı fakat korktu
da… Çünkü bu büyük izlerde kendi
izinin kaybolmasından korktu. Diriliş’te yazıyordu arkadaşları ile ama
Edebiyat Dergisi ile kendi yollarını
açmayı denediler. Ardından Mavera… Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Hasan Seyithanoğlu, Rasim-Alaaddin
Özdenören, Ersin Nazif Gürdoğan ve
Bahri Zengin de vardır kadroda. Dergi büyük ses getirdi.

Büyük bir şiir bıraktı arkasında… Cılız kelimeler kullanmadı hatta sesini
o kadar yükseltti ki şiirleri bugüne kadar aynı duygu ile okundu, okunuyor.
Adil Erdem Bayazıt, 1939 Kahramanmaraş doğumlu. Doğduğu toprakların
bütün özelliklerini kimliğinde taşıdı.
Daha öğrenci iken edebiyata meyletti. 1955’te, henüz lisede iken, daha
sonra 7 Güzel Adam olarak ünlenen
arkadaşlarıyla tanıştı. Sonradan bir
ekole dönüşen Mavera dergisi ekibinin içinde yer aldı. Liseden sonra herkes farklı yerlere dağıldı. O da önce
hukuk ardından edebiyat eğitimi aldı.

PORTRE

1987 seçimlerinde Kahramanmaraş
milletvekili seçilerek Meclise girdi.

İki aylık seyahat
“Ümmet coğrafyası” tek derdidir,
tek davasıdır. Dostlarıyla (Şenol
Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet
Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim
Sarıoğlu, Necdet Taşçıoğlu) birlikte
başta Afganistan olmak üzere Pakistan, İran, Hindistan gibi İslam coğrafyalarına yaptıkları gezilere ‘içten’
getirdiği yorumlar bugünkü cesaretsizliğimizi kırmak için bizlere ışık
tutmaktadır: “İslami ses bende her
zaman yüksek olmuştur. 70’lerde Afganistan işgalinde baktım İstiklal’de
solcular işgali alkışlıyorlar. Bu bana
çok dokundu. Daha kimsenin gitmediği dönemde biz 6-7 arkadaş gittik.”
Kahramanmaraş’ta okuduğu liseye
edebiyat öğretmeni olarak atandı. İl
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, İstanbul Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı genel sekreterliği, Milli Eğitim
Bakanlığı, Milli Kütüphane ve Sanayi
Bakanlığı…
Gençlere özel ilgi
Bütün bu görevlerinde elbette başa-

İlk şiir kitabı “Sebeb Ey” 1972 yılında
okurlarıyla buluştu. Son şiir kitabı ise
1987’de “Risaleler” adıyla yayımlandı. Bu kitaba Türkiye Yazarlar Birliği
tarafından 1988 yılında “Şiir Ödülü”
takdim edildi. Her iki kitap 1992’de
“Şiirler” adıyla tek kitapta toplandı.
1998’de yayımlanan “Gelecek Zaman
Risalesi” de daha sonra “Şiirler”e ilave edilerek okurlarıyla buluştu.
Açı, Hamle, Çıkış, Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi
İklim ve Hece dergilerinde şiir ve
yazıları yayımlanan Erdem Bayazıt’a,
TBMM tarafından “Üstün Onur
Ödülü” verildi.
Her zaman gençlerin yanında oldu,
gençlerle birlikte geleceğe baktı. Şiirlerinin bu kadar genç kalmasının
sırrı da burada gizli. Gençliğin, İslam
dünyasının dertleri karşısında uyanık
olması için çalışılması gerektiğini söylüyordu her fırsatta…
5 Temmuz 2008’de dünya sürgününü
bitiren şairimiz, Eyüp Sultan Mezarlığı’nda ebediyete uğurlandı.
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Ali
Kerem
Bilge

Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun
sanatçıları ve işlerini bir araya getiren BASE’ye
bu yıl Tophane-i Amire ev sahipliği yapıyor.
Kendisiyle konuştuğumuz, BASE’nin kurucularından Ali Kerem Bilge “Dinamik, yenilikçi
ve çok üretken bir sanat ortamımız var. Genç
sanatçılarımızın üretimleri de Türkiye’nin gelecek nesil sanat dünyasının heyecan verici bir
yansıması.” diyor.

Y

eni sanatçı platformu BASE, bir kez
daha Türkiye’nin dört bir yanından yeni
mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını
İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle
buluşturdu. Bu yıl beşinci kez gerçekleşen
etkinliğe, 3 Ekim’e kadar Tophane-i Amire
ev sahipliği yapıyor. Sergide 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114
eseri yer alıyor. Bu yılki teması “Rezonans”
olarak belirlenen BASE’te, sanat kariyerinin
başındaki sanatçı adaylarıyla tanışabilmek ve
onların farklı disiplinlerde özgün yapıtlarını
bir arada görebilmek mümkün.
Sanat virüsü babamdan bize bulaştı
Ben de BASE’nin kurucularından biri olan

Ali Kerem Bilge ile konuştum. Bilge, BASE’nin nasıl kurulduğundan ve çıkış noktasından şöyle bahsediyor: “BASE serüveninin
ilk çıkış tohumu babam Muhsin Bilge sayesinde oldu. Eşsiz bir toplama tutkusuyla,
sanatçılarla, galerilerle çok özel ilişkiler kurarak müthiş bir sanat koleksiyonu bir araya getirmiş. Koleksiyona başladığı yıllardan
vefatına kadar hep sanatçıları üretebilmeleri
için maddi-manevi destekleyen, cesaretlendiren, gerçek anlamda onlara hamilik yapan, bazı sanatçıların hayattaki ilk işlerini
almış bir koleksiyoner olmuş. Onun sanatçılara verdiği bu cesaret aslında her zaman
önümüzde çok büyük bir örnekti. Bu sanat
virüsü tabii bana eşim İdil’e ve çok yakın arkadaşımız Aslı’ya da bulaştı. Gencecik yaşı-
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BASE’nin kurucularından Ali Kerem
Bilge “Dinamik,
yenilikçi ve çok
üretken bir sanat
ortamımız var. Genç
sanatçılarımızın
üretimleri de Türkiye’nin gelecek nesil
sanat dünyasının
heyecan verici bir
yansıması.” diyor.

Geleceğin
sanatçıları
Tophane-i
Amire'de

MURAT DENIZ MUTLU
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Türkiye sanat
kurumu olarak fakir
bir ülke değil

mızda bol bol sergi gezip bütçemiz çerçevesinde işler almaya başlamıştık bile.
Bu tutkumuzun işe dönüşmesi 2016’da
BASE ile oldu.”
Her yıl 2 bin sanatçı adayı mezun oluyor
2012 yılında Amerika’nın sanat alanında
önde gelen lisansüstü eğitimlerinden birini veren New York Academy of Art’ın
mezuniyet sergisine gittiklerini söyleyen
Bilge, “Okulun, eğitimlerini tamamlayan
sanatçılarını sanat dünyası ile buluşturmak için gösterdiği çaba çok ilgimizi
çekmişti.” diyor ve ekliyor: “Sanatçılar
üretimlerini gelen misafirlere heyecanla
anlatıyor, kariyerleri için pek çok önemli
kişiyle tanışıyordu. O zaman düşünmüştük, Türkiye’de kim bilir kaç Güzel Sanatlar Fakültesi’nden kaç kişi mezun oluyor,
bizler sanat izleyicisi/alıcısı olarak ne
kadarını tanıyabiliyoruz ne kadarı hiç
sanat dünyasına ulaşamadan cesaretini
kaybedip bırakıyor acaba diye… Kendi
kişisel merakımızdan dolayı sergileri
gezmenin yanı sıra fırsat oldukça Mimar

Sinan, Marmara gibi okulların mezuniyet sergilerine de gitmeye çalışıyorduk.
Mezuniyet sergilerini okullardan dışarı
taşıyıp belki geleceğin önemli sanatçıları
arasında olacak bu gençleri doğru kişilerle buluşturmak, cesaret kazandırmak,
üretimlerini geniş bir izleyiciye sergileme fırsatı sunmak, Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanat okumuş, mezun olmuş
sanatçı adaylarına eşit bir görünürlük
vermek 2012’den beri hep aklımızdaydı.
2017 yılında birkaç üniversitenin kapısını çalıp bu fikrimizi anlattığımızda böyle
bir birlikteliğe ne kadar ihtiyaç olduğunu
gördük ve kollarımızı sıvadık. Gördük ki
Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakültesi veya
sanatla ilgili fakültelerin olduğu yaklaşık
75 üniversite varmış ve her yıl mezun
olan yaklaşık 2 bin genç sanatçı adayı!”
Base sanatçılara görünürlülük
kazandırıyor
“Genç ya da yeni sanatçıları destekleme
motivasyonunuzdan da bahseder misiniz?” soruma ise şöyle yanıt veriyor Bil-

ge: “BASE Türkiye’nin dört bir yanından
yeni mezun sanatçı adayları için sınırları
kaldırarak onlara hayatlarının belki de
dönüm noktalarında eşit ve büyük bir
görünürlük sağlıyor. Sanatçılar galeriler,
sanat kurumları ve önemli sanatçılarla
tanışma fırsatı yakalıyorlar. BASE, mezun olduklarında onları sanat dünyasına tanıtan önemli bir platform. BASE’e
katılmanın ardından hem yurtiçi hem
yurtdışında pek çok karma ve solo sergiye, yarışmaya ve festivale katılan, yüksek
eğitimi için dünyanın saygın güzel sanatlar okullarından burs alan, residency
programlarına katılan, önemli galerilerle
çalışmaya başlayan ve pek çok önemli
koleksiyona giren sanatçılarımız oluyor.
BASE, sanatçılara ciddi bir görünürlük
kazandırıyor, önemli bir networking imkânı sunuyor olması onlara sağladığı en
büyük faydalar ancak en temel katkısının
sanat üretimlerine devam etmelerinde
genç yeteneklerimize cesaret verdiğini
düşünüyorum.”

Bilge gelecekte BASE’i nerede ve
nasıl gördüğünü de şöyle aktarıyor:
“BASE’e katılan ve bir gün daha sanatsal üretim için sanatına devam
eden arkadaşlarımız varsa, ihtiyaçları olan cesareti verebilmişiz bunu
başarmışız demektir. Sağlıklı bir sanat döngüsü için bugüne kadar kariyerleri için çok uğraşmış, Türkiye
ve dünyadaki sanat kurumları tarafından tanınmış sanatçılarımızdan
sonra gelecek olan yeni nesil dalga
çok önemli. Her kuşağın bir öncekilerin getirdiği noktayı ileri taşıması
gerekiyor. Türkiye sanat kurumu
olarak fakir bir ülke değil. Çok değerli sanat galerilerimiz, müzelerimiz bağımsız sanat alanlarımız var.
Aynı zamanda Türkiye yaşaması
ekonomik olarak rahat bir ülke de
değil. Özellikle İstanbul’da merkezileşmiş sanat dünyası içinde var
olmak isteyen sanatçılar için yüksek
kiralar, hayat pahalılığı gibi pek çok
zorluk mevcut. Hiç değilse mezun
oldukları ilk sene aralarında yüksek
potansiyeli olan arkadaşlarımızın
bu zorlukları aşacak motivasyonu
sağlamak gerekiyor. Elbette sanatçı kalabilmek bu yolda ilerlemek iç
motivasyonunuzun da çok yüksek
olmasına bağlı ancak son yüzyılda
önemli bir sanat dinamizmi elde
edebilmiş bir coğrafyada, genç sanatçıları yalnız bırakmadan, önce
Türkiye sonra dünyadaki kültür ve
sanat eko sistemine katılabilmelerinin yolunu açabilmek günümüz
ve ilerisi için çok önemli. Bizim de
BASE ile en büyük hayalimiz bu.
BASE genç yeteneklerimizin yurt
dışına açılımlarında bir basamak ise
bugün ne mutlu bize!”
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İnsanlar İkiye Ayrılır adlı filmde yer
alma sürecinizden de bahseder misiniz?
Tunç Şahin çok iyi bir tiyatro seyircisi. Ve bizim oyunlarımızı da izlemiş.
Tilbe karakterini yazarken de oyuncu
olarak aklında ben belirmişim. Bu benim için çok hoş bir şey tabi ki. Sonra
Tunç ile konuştuk, buluştuk. Senaryoyu okudum. Çalışmaya başladık. Tunç
hayatıma iyi ki girdi. Benim için özel bir
ilişkinin başlangıcı oldu bu film. Film
vesilesiyle tanıştığım birçok insanla da
öyle. Bütün ekibi çok ama çok iyi hatırladığım bir iş olacak benim için.
Başarının ölçütü ödül değil
Geçen yıl aldığınız Altın Portakal
size neler hissettirdi, başarının öloynadığım filmler sayesinde yaptığım
seyahatler ve karşılaştığım insanlar
vesilesiyle aslında ürettiklerimizle birbirimizi tanımanın ne kadar kıymetli
olduğunu anlıyorum. Ve hayatımı biraz
daha bu yönde şekillendirmeyi düşünüyorum. Kendi üretimlerimi gerçekleştirmek ile ilgili hayaller kuruyorum.
Öte yandan bu dönemde bir şeyler
yapmaya, üretmeye cesaret bulmak çok
zor. Bana üretimleriyle, varoluşlarıyla
ilham ve cesaret veren herkese çok teşekkür ederim.

“KENDİ ÜRETİMLERİMİ
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
HAYALLER KURUYORUM”
Oyuncu Nezaket Erden: “Son dönemde oynadığım filmler sayesinde yaptığım seyahatler ve karşılaştığım
insanlar vesilesiyle aslında ürettiklerimizle birbirimizi tanımanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum.
Ve hayatımı biraz daha bu yönde şekillendirmeyi düşünüyorum. Kendi üretimlerimi gerçekleştirmek ile
ilgili hayaller kuruyorum.”
ALI DEMIRTAŞ

S

on yıllarda rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunlarıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Nezaket Erden ile
idim bu hafta Litros Sanat için. Oyuncularından biri olduğu İnsanlar İkiye
Ayrılır adlı film vizyonda zira şu ara.
Biraz da bu bahane oldu buluşmamıza. Bu film kendisine 57. Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı. Söyleşimize geçmeden önce
gelin önce onu daha yakından tanıyalım: “Mersin doğumluyum. Kalabalık
bir ailenin üyesiyim. Dört kız kardeşiz.
Kız kardeşliğin inanılmaz bir enerjisi
var. Kan bağım olmayan kız kardeşle-

rimden de olanlardan da çok ilham alıyorum. İyi ki varlar. Çocukluğum onlar sayesinde neşe, oyun doldu. Kavga
gürültü de çok olurdu tabi ama şimdi
yerini dayanışmaya bıraktı. Lise eğitimim bittiğinde Mersin’den İstanbul’a,
Galatasaray Üniversitesi’nde felsefe
okumak için, taşındım. Tabi bu hayatımdaki en büyük değişimlerden biriydi. Bir sürü şeye birden adapte olmam
gerekti. İstanbul, Fransızca, maddi ve
manevi birçok zorluk. Tiyatro ise benim direnmemi, mücadele etmeye devam edebilmemi sağladı. Felsefe bölümü bitince Kadir Has Üniversitesinde
oyunculuk yüksek lisansı yaptım. Bu
sırada bir sürü değerli hoca ile çalıştım.
Hakan Emre Ünal ile tanıştım. Bitirme

projem Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit’i
birlikte uyarladık. Mezun olduktan
sonra Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit’i bir
süre sonra oynamaya başladım. Sonra
‘Tırnak İçinde Hizmetçiler’. Sonrasında kamera önünde de çeşitli deneyimler yaşamaya başladım. Uzun, zor ve
mücadele gerektiren bir yoldan geçtim
oynayabilmek için. Bundan sonra bir
sürü farklı karakteri oynama hevesiyle
doluyum. Umarım çok güzel karşılaşmalar yaşarım bundan sonra da.”
İlham aldığım bir sürü insan var
Nasılsınız, şu ara kafanızı neler
meşgul ediyor, hayata dair neler düşünüyorsunuz bir sanatçı olarak?

Genel olarak kafamı toplumsal olaylar zihnimi meşgul etse de bu ülkede
doğmuş büyümüş bir sanatçı olarak
her şeye rağmen üretimlerime odaklanabilmeyi öğrendim sanırım. Hatta
üretimlerimize bu sürekli zorluklarla
mücadele etme halinin kimi zaman
başka bir katman getirdiğini de görüyorum. Üretimlerimle ilgili ise bu farklı şeyler deneme isteğiyle doluyum.
Etrafımda ilham alabildiğim birçok insan özellikle kadın var. Ve ben de artık
kendimi başka şekillerde ifade edebilme yolları deneyimlemek istiyorum.
Yazdığım bir kısa film senaryosu var,
onu geliştirmek, gerçekleştirmek nasıl
mümkün olur düşünüyor, adım atma
cesareti topluyorum. Son dönemde

tabi karşılaştığım tüm güzel insanlara
da teşekkür ederim.

Cesaretim için kendimi tebrik etmek istiyorum
Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı, bu yola nasıl girdiniz?
Aslında liseye kadar tiyatro oyunu
bile izlemedim. Denk gelmedi maalesef. Ortaokulda voleybol oynadım.
Oyun oynama hazzını en yüksek
duygularla yaşamayı orada tattım ve
o heyecanım yerini doldurma arayışındaydım aslında. Lisede okurken
büyük bir arayış içindeydim. İçimde
beni dürten bir şeyler vardı. Nereye
aktaracağımı bilmediğim büyük bir
enerji. Sonra bir gün bir afiş gördüm.
Tiyatro kursu ilanı. Böyle başladı.

Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nda devam etti. Uğur Demir
Pehlivan’la tanışıp çalışma fırsatım
oldu. Onun vesilesiyle Akademi 35,5
Sanat Evi’nde eğitim aldım. Ardından
Kadir Has Üniversitesi geldi. Bunları
böyle oldu şöyle oldu diyorum ama
kendimi geri dönüp baktığımda tüm
bunları yapabilme, isteklerimin peşinden gidebilme cesareti gösterdiğim için tebrik etmek istiyorum. Ve

çütü her zaman ödül müdür?
Antalya’ya gitmeden hemen önce ba-

Oynarken kalbim dolup taşıyor

bam covid geçirdiği ve yoğun bakımda

Oynarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

olduğu için ailecek zor bir dönemden

Bu anlatması güç bir şey. Birçok duygu iç içe geçiyor. Oynadığım anlarda
en çok hissettiğim şey ise coşku. Hatta
kimi zaman coşkudan kalbim doluyor
taşıyor, biraz daha devam etse o an
sanki kalbim patlayacak gibi oluyor. Bu
özellikle tiyatroda deneyimlediğim bir
şey. Senin enerjin seyirciye yayılıyor ve
büyüyüp sana geri çarpıyor sanki. Biraz
mistik gelebilir ama tuhaf bir şey.

uyanmak gibi gelmişti. Üstüne bir de

Ülkemizde çok iyi yazarlar var

vallerin vesile olduğu sohbet ortamları

Hangi alanda daha mutlusunuz, tiyatro mu sinema mı yoksa dizi mi?
Neden?
Her alanda mutluyum. Oynamak için
hevesle doluyum. Bir sürü farklı karakterle sinemada, tiyatroda, dizilerde karşılaşmayı ümit ediyorum. Bu üç alanda
sadece koşullar açısından önemli farklar
var. Her birinde ayrı ayrı tartışılması,
değişmesi gereken çok şey var. Ama oynamanın kendisi mecra fark etmeksizin
beni çok mutlu ediyor. Yeter ki hikayeler
iyi olsun. O konuda da ümitliyim. Çok
iyi yazarlar var ülkemizde. Neler üreteceklerini heyecanla bekliyorum.

geçiyorduk. Antalya’da olmak kabustan
ödülle takdir edilmek çok moral vermişti tabi ki. Başarının ölçütü ödül değil
benim için. Yaptığımız işlerle insanlarla
ortaklaşabilmek, bir şekilde yalnız olmadığımızı hissetmek, hissettirebilmek
en büyük ödül olur. Ödül törenlerinde
bir araya gelmek, filmler izlemek, festiaslında güzel tarafı ödülün. Ve tabi ki
yeni şeyler üretme motivasyonu da veriyor insana.
Eşiniz Hakan Emre Ünal da oyuncu. Bir evde iki oyuncu olmak nasıl?
Destekleşiyor musunuz?
Bu bir yanıyla çok büyük bir şans. Çünkü birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Tartışıyoruz, birbirimize fikir veriyoruz
ve birlikte üretebiliyoruz. Ama dertlerimiz ortaklaştığında çok zorlayıcı

Tiyatro Hemhal nasıl gidiyor? Burada sahnelediğiniz oyunlardan da
bahseder misiniz?

da olabiliyor. Mesela birimiz doktor

Tiyatro Hemhal pandemi başlayana
kadar çok iyi gidiyordu. Çok fazla oyun
oynuyor, bir sürü seyirciyle karşılaşıyorduk. Yeni oyunumuzun hazırlıkları
içindeydik. Pandemi bizi biraz durdurdu. Ama şimdi yeniden üretmeye başlayacağız. Sevgili Arsız Ölüm -Dirmit
ve Tırnak İçinde Hizmetçiler oyunlarımızı ise sahnelemeye devam ediyoruz.
Umarım tiyatro ve sinema salonları
bütün yıl dolup taşar. Çok ayrı kaldık.
Artık buluşma vakti.

bir diğerini daha çok sakinleştirebilir-

olsaydı, oyunculukla ilgili meselelere
dışardan bakıp daha soğukkanlı olabilir
di. Ve bunun böyle anlarda hafifletici
bir tarafı da olabilirdi. Ya bu da dert mi
bak ben hastane de bugün şunu şunu
yaşadım deyip hayatın gerçekliğine çekebilirdi. Artıları daha çok yine de. İyi
ki hayatımda. İyi ki birlikte üretebiliyoruz. Sorunların da üstesinden gelmeye
çalışıyoruz birlikte.
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2. RÖNESANS’IN
MATRIX DÜZENI

DIJITAL İNSANAT BAHÇESINE HOŞ GELDINIZ

G

ünümüzde Great Reset – Büyük Sıfırlama yerine
Rönesans sözcüğü de sıkça telaffuz ediliyor. Önceki rönesansı düşününce aklımıza hemen Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Montaigne falan geliyor. Şu anda sözü edilense 2. Rönesans.
Yapay Zekâ – Robot merkezli 4. Sanayi Devrimiyle
taçlanacak.
Yapay zekâ ve robotlar ayak sesleri duyulan devrimin en gözde yoldaşları olacak. Bu gidişatın öyküsü
efsaneler, eski kitaplar, kadim öğretiler ve dini metinlerde bize daha önce defalarca aktarıldı. Bile bile
lades yani.
Matrix filmleri bunlardan biri. 1999 -2003 yılları arasında çekilen üç Matrix ve çizgi film olan Animatrix bize
akıllı makinelerin insanlığı esir alarak tüpler içersinde
enerji kaynağı olarak kullandığı bir âlem tasvir etti.
Filmde insanlar robotların hizmet verdiği bir dünyada çok mutlu ve şımarık bir hayat sürüyordur.
2. Rönesansı yaşıyorlar. Keyifleri keka. Alex Proyas’ın
çektiği I Robot – Ben Robot adlı filminde ayrıntısıyla
anlatılana benzer bir an gelir ve düşünebilen makineleri potansiyel tehdit olarak görürler. Akıllı makineler ayırımcılığa ve hor kullanılmaya karşı isyan
çıkarınca kitlesel robot itlafı başlar.
Robotlar Arabistan kıtasında bir yerdeki vaadedilmiş
toprağa çekilip orada kendi medeniyetlerini kurar.
Burası açıkça Kudüs merkezli bir bölgedir. NeoM’a
da yakın bir yerdir, ama robot şehrinin 2017’de
kurulduğunu düşünülürse 2003’te yapılan filmde
Kudüs’ün işaret edildiğine kani oluruz. Adı da 01
Ülkesi. ‘Number One’ların Yeri.
Bu arada insanlar robotları toptan imha için hazırlık
yapmaktadır. Bunun tarihteki Yahudi kıyımına benzediğine dikkat çeken bir yorum okudum. Bu vurgu
var gerçekten. Robotlar BM’ye başvurarak barışçıl
bir çözüm önerirler. Reddedilir ve zorlu bir savaş
olur. İnsanlar çok zorlanır. Son çare olarak robotların
güneş enerjisi kaynağını keserek gökyüzünü karartırlar. Bu kendi sonlarını getirir. Robotlar alternatif
enerji kullanarak nüfusu 500 milyonun çok altına
düşmüş olan insanlığı teslim alır ve bir anlaşma teklif eder. Onları tüplerin içerisinde enerji kaynağı olarak kullanacak ve karşılığında sanal bir yaşam verilecektir. İnsanlar bunu gerçek gibi algılayarak normal
ve huzurlu bir hayat sürdüreceklerdir.
Sanal hayatında sabahtan akşama kadar koşuşturulan insanlardan biri de Neo’ydu. Kırmızı hapı yutarak
gerçekliğe uyanıyor, Zion’u ve orada yaşayan seçilmişleri kurtarmak için mücadele ediyordu. Bize filmde bir Mesih gibi takdim edilmişti. NEO’yu ONE gibi de
okuyabiliriz malum. Sevgilisinin adı da Trinity-Teslis’ti.
Çorbanın içinde her türlü baharat mevcut maşallah.
2021 Aralığında neredeyse 20 yıl sonra yapılan 4.
Matrix filmi gösterime girecek. Ben 2. Rönesans’ın
nihai hedefinin Dijital İnsanat Bahçeleri kurmak olduğunu düşünüyorum. Kendilerinden ‘Makineler’
şeklinde bahsedebileceğimiz kimseler şu anda faaliyette. Allah bizi bu Dijital İnsanat Bahçeleri’ne ahali
yazılmaktan korusun.

Bu film Marvel’ı solladı

“BIR
FOTOĞRAFLA
SURIYE’YI,
AFGANLARI,
AFRIKA’YI
TANIDIK.”

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Marvel filmi Black Widow'u geride bırakarak,
2021'in en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

Cihan
Aktaş

NEFES DARALMASI

Bu sayıda, fotoğraf
sanatçısı Engin Uzun ile
bir araya geldim. Usta
fotoğrafçı, birbirinden
samimi sorularıma
bakalım nasıl yanıtlar
vermiş hep birlikte
okuyalım.

S

hang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021'in en
yüksek hasılat yapan filmi oldu ve Amerika gişesinde,
yılın eski lideri olan bir diğer Marvel filmi Black Widow'u
geride bıraktı. Beyazperde’nin haberine göre; cuma günü
Simu Liu'nun oynadığı süper kahraman macerası 3 bin
952 salondan 3,59 milyon dolar daha kazandı ve bu da
toplam brüt 186,7 milyon dolar olan Black Widow'u geride bırakmaya yetti.
Yalnızca sinema salonlarındaydı

Merhaba Engin Bey, nasılsınız?
- Şükür iyiyim.

Sonbaharın en sevdiğiniz rengi?
- Toprak rengi.

Size merak ettiklerimi soracağım siz de hazırsanız başlayalım!
- Tabii ki.

Bir fotoğraf dünyayı nasıl değiştirir?
- Aylan bebek dersem herhalde anlaşılabilir
veya National Geographic’teki o Afgan kızı
veya tam ölmek üzere olan bebeğin arkasında
bekleyen akbaba. Onlarla Suriye’yi, Afganları,
Afrika’yı tanıdık.

😊

Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- Mekke.
Türk kahvesi mi? Filtre kahve mi?
- Filtre kahve.
En son okuduğunuz kitap?
- “Şeker Portakalı”
Pinterest mi? Instagram mı?
- Pinterest.
3 kelimeyle neden fotoğrafçılık?
- Bakmakla görmek arasındaki fark diyelim.
Fotoğraf sanatçısı olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?
- Zaten mesleğim de olan kuyumculuğu yapardım.
Doğa fotoğrafı mı? İnsan hayatları mı?
- Elbette insan hayatları.
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Temmuz ayında prömiyeri yapılan Black Widow, piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 183,5 milyon dolar
kazandı. Bu rekoru kıran Shang-Chi, sinema sektörü için
önemli bir dönüm noktası oldu. Bunun nedeni ise Black

Widow gibi hem salon, hem platformlarda aynı anda yer
alan filmlerin aksine Shang-Chi, sadece sinema salonlarında gösterime girmesiydi. Bu hafta sonu, Shang-Chi,
dördüncü hafta sonunu yaşıyor ve gişe listelerinde üst
sıralara çıkmaya hazırlanıyor. Beklenen kazancına 12
milyon ila 14 milyon dolar ekleyecek gibi duruyor. Film,
hafta sonunu 200 milyon dolarlık Amerika hasılatı barajının biraz gerisinde bitirecek. Hafta sonunun ikincisinin
ise Dear Evan Hansen'in olması bekleniyor. Ryan Reynolds'ın gişede yüz güldüren filmi Free Guy filmi bir sıra gerileyerek 3. sıraya çıkmaya hazırlanıyor. Bu arada, slasher
filmi Candyman ve Clint Eastwood'un en yeni filmi Cry
Macho, gişe grafiğini sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada
tamamlamaya hazırlanıyor.

Neyi affetmezsiniz?
- Yalan söyleyeni affetmem.
Sinirlenince ne yaparsınız?
- Ortalığı kırıp dökerim!
Dijital makine mi? Analog makine mi?
- Dijital makine.
Sonbaharda en güzel kareleri nerede yakalarız?
- Bir ağacın altında.
Kaliteli fotoğraf çekmenin 3 püf noktası?
- Işık bilgisi, kadraj bilgisi ve renk bilgisi.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Daha öyle bir iltifat almadım.

En büyük tutkunuz?
- Dünyayı gezmek, elhamdülillah onu da yapıyorum.

Sizi en çok şaşırtan olay?
- Genelde ben olaylara şaşırmam.

Ve son soru; hayatta örnek aldığınız kişi?
- Babam.

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

Prens Charles’ten TV kanalı

Padişah portreleri satışa çıktı

Prens Charles Amazon Prime'da iklim
kriziyle ilgili programları destekleyecek
bir televizyon kanalı kurdu.

İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 6
Osmanlı padişahına ait portreleri satışa
sunacağını duyurdu. Müzayede evinin 1600'lü yıllardan kalma portrelere
biçtiği değer ise 800 bin ila 1 milyon 200
bin pound arasında değişiyor.

Galler Prensi Prens Charles'ın RE:TV isimli bir kanal
kurarak dikkatleri üzerine çekti. Charles kanal ile çevreye daha duyarlı bir dünya için yerkürenin dört bir
yanından seçtiği projelere dikkat çekecek. Kanal sürdürülebilir moda, kahve üretimi ve genel olarak inovasyonla çevre konularını işleyen eski ve yeni filmlere
yer verecek. Prens Charles kanalının iklim kriziyle ilgili
olma amacını şöyle açıkladı: "Hayatımın büyük bir kısmını hem halkın hem de şirketlerin iklim kriziyle ilgili
sorun ve çözümleri dikkate alması için çaba harcayarak geçirdim. Dolayısıyla RE:TV insanlığın iradesini
ve hayal gücünü yakalamak ve dünyanın dört bir yanındaki en ilham verici sürdürülebilirlik çözümlerine
destek olmak amacıyla kuruldu."

Müzayede evi Christie's, 6 Osmanlı padişahına ait
portrelerin satışa sunulacağını açıkladı. 28 Ekim’den
itibaren satışa açılacak olan yağlıboya portrelerin, yaklaşık 9 milyon 670 bin ile 14 milyon 525 bin Türk lirası
arasında alıcı bulması bekleniyor. Tablolarda, Orhan
Bey, I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II.
Selim’in portreleri yer alıyor. Müzayede evinin sitesinde, portreler için, “16. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa
arasındaki en ilgi çekici ve etkili kültürel alışverişlerden
birinin görkemli bir yansıması” denildi. 1600’lü yıllardan kalma portreler, 1579’da Venedik’te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’nın isteğiyle yapılmıştı.

“Dün gece İstanbul’da sıcak bunaltıcıydı. Yangın bölgelerindeki havayı hayal edemiyor, boğulur gibi oluyorum
düşünürken,” diye yazmışım günlüğüme 2 Ağustos’ta,
Marmaris’te ormanlar yanarken.
On yıl önce, nefes darlığının ilk sıkıntılarını yaşadığımda, bulunduğum semtten daha yukarılara taşınmıştım.
D-100’ün hemen ilerisinde, ağaçları ve yeşilliğiyle
çevreye nefes aldıran hazine arazisi boştu henüz. Yeni
evime ve mahalleme alışmaya başlamıştım ki halkın
deprem alanı gözüyle baktığı ağaçlarla kaplı arazide
devasa bir inşaat faaliyetinin işaretleri baş gösterdi.
Medyaya yansıyan tartışmaların öncesinde neler olup
bittiğini Allah bilir, bir ara mahkemelik oldu inşaat, kuralsızca yükseldiği için. Otuz kat kadar çıktıktan sonra
durdu, krizden dolayı ara vermişler, o hâliyle bile değişmişti semtin iklimi. Ağaçlar seyrelmiş, rüzgâr azalmış,
manzaralar örtülmüştü. Etrafında yaşayan çoğu insan
nefretle özlem arasında bir hisle izliyor inşaatı, hâlâ.
Bitmiyor, bitemiyor. “Çatı katı yasağı” gibi kurallar sadece anlı şanlı olmayan müteahhitlere yöneliyor. Az çok
deniz gören yaşlı binaları manzaralarından da ederek
hurdalık hâle getiriyor bu kaleyi andıran –ve hiç istisna
olmayan- yapılar zinciri. Oturmuş dokunun dengelerini alt üst etme konusunda pervasız bir inşaatçılığın
en son düşüneceği mesele, etraflarındaki halkın nefes
hakkı.
“Birlikte nefes almak tehlikeli hale geldiğinde, herkes
tek başına nefes almak zorunda kaldı; bireysel solunumun ritmi ekonomik rekabetin hızını takip etmek
zorunda kaldı,” der Berardi “Nefes, Kaos ve Şiir”de.
Dijitalleşen benlik, şefkat nedir bilmez, “fav”dan başka
ölçü tanımaz. “Birlikte,” ama kiminle; kaçımızın hayatında sılasız bir kent düşkünü, mülteci, göçmen, evsiz
var… Büyük kentlerin geriye kalan ormanlık alanlarında yaşayan yüksek yüksek sitelerin ahalisi ile en alttakilerin nefeslerinin niteliği arasındaki uçurum giderek
daha da açılıyor.
Göçün en yoğun bir şekilde yaşandığı otuz yılın sonunda
gelinen nokta, sılasız yoksulların konut silolarına mahkumluğu. Gecekondu bölgelerindeki yapılaşma konusunda devletin gösterdiği “himayeci aldırmazlık” (Çağlar
Keyder) bir süredir müteahhitler için sergileniyor. Bunun
en vahim sonucu ise sadece yeşil alanların değil, deprem
alanlarının da giderek eriyip kaybolması. Sahi, bunca inşaattan sonra barınak nasıl bir sorun olabilir? “Boş evler”
giderek daha fazla konuşulacak bir başlık.
Tarım ve hayvancılık yer yer teşviklere rağmen hor
görüldü, herkes “kalem efendisi” olmak istedi, köşe
bucağa açılan üniversitelerin yol açtığı umutla. Ege ve
Akdeniz sahillerindeki yazlık sahiplerine, iç bölgelerin
mutena köşelerini yeğleyen ayrıcalıklı kesimler eklendi. Kimisi sılasıyla arasını koruyor, sıladan beslenerek
dayanıyor topraksızlığa. Neredeyse iki yıla yaklaşan
salgın dönemi güneşle doğrudan teması olan birkaç
metre toprağın kazandırdığı özgürlüğü hatırlattı kent
mahkumlarına. Memleketteki ana-ata ocağı kıymete
bindi. Büyük kentlere yakın küçük ve henüz betonlaşmamış yerleşimlerde bir odanın peşine düştü kimileri,
kimileri de bunun hayalini kurmaya başladı. İhtiyarlar,
havalar ısınmaya başladığında memleketlerine gitmek
için çocuklarına baskı yapmaya başladılar.
Güz zamanını adımlıyoruz şimdi. Yoksulların ve evsizlerin sılası, kardeşçe bir muameleyle karşılandıkları,
sıcak bir çorbanın tüttüğü yer. Gece karanlığında küçük mescitlerin yakınlarına çorba kazanı kuran yürekli
insanlar yine faaliyete geçecek. Arada iki metre “fiziki”
mesafe olsa da birlikte nefes alınabilinen yerin adı, sıla.
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HAZAN
AYLARINDA

OKUNASI
KİTAPLAR

MERIÇ KALAYLIKOZ
Sonbahar, mevsimler içinde en şiirsel olanı bence. Güz, hazan ya da
bağbozumu diye de anarız onu. Kısalan günler, sararan yapraklar, yağan yağmurlar ve esen serin rüzgarlar hepimize hüzün verir. Bu hüznü
en iyi şairler ifade etmişler:
“En güzel rüyaların bile bir sonu
vardır:
Bir bahar rüzgârından alarak bir sabah hız
Mevsimlerin ömrünü yaşamıştı aşkımız.
Onu şimdi kaybettim ve şimdi sonbahardır.”
Yaşar Nabi Nayır
“Oysa ben akşam olmuşum
yapraklarım dökülüyor
usul usul
adım sonbahar”

Eylül

Araba Sevdası

Mehmet Rauf

Recaizade Mahmut Ekrem

Bir Sonbahar Akşamı
Sait Faik Abasıyanık

Türkiye İş Bankası

İletişim

Yapı Kredi

1900 yılında tefrikaya edilmeye başlanan Eylül, yazarına büyük bir şöhret,
edebiyatımıza da psikolojik romanın
ilk başarılı örneğini kazandırır. Roman, konusunu döneminde oldukça
revaçta olan yasak aşktan alır. Fakat
Eylül’de yaşanan aşk masumiyet ve
yüceliğine gölge düşürülmeden korunmak istenir. Böylece bakışların
konuştuğu, müziğin eşlik ettiği, neredeyse sessiz bir ilişki başlar. Öte yandan karakterler mutluluğu, sevgiyi,
toplumsal bağları sorguladıkları; ihtiraslar, çelişkiler, yükseliş ve düşüşlerle
dolu oldukça sesli bir iç dünya içindedirler. Mehmet Rauf bu dünyayı
İstanbul’un muhteşem güzellikteki
Boğaz köyleriyle, müzikle, mevsim
geçişleriyle ilmek ilmek örerken duygu betimlemeleri ve tahlilleriyle de
unutulmaz bir eser yaratır.

Araba Sevdası, kendi çağına tanıklık
eden bir yazarın, roman aracılığıyla
toplumsal bir eleştiriyi dile getirdiği
en özgün örneklerden birisidir. İlk
taslağının 1889’da yazıldığı tahmin
edilen, 1896’da Servet-i Fünun’da
tefrika edilen ve ardından 1898’de
kitaplaştırılan Araba Sevdası, Tanzimat sonrası dönemde öne çıkan
en önemli Türkçe romandır. Sultan
Abdülaziz döneminde geçen romanda, İstanbul’un mirasyedi çevrelerinde görülen “alafranga züppe”
tipi abartılarak bir aşk hikâyesinin
içine yerleştirilir. Bu eleştirel basımda, Araba Sevdası’nın orijinalinde
yer alan resimlerin yanı sıra tefrika
ile kitap arasındaki farklara, romanın
kaynaklarını ve göndermelerini belirginleştiren metinlere, haritalara ve
resimlere de yer verilmiştir.

Yağmurun içindeki her günkü dünya:
“Hadi çabuk ol. Yeter artık. Gel buraya. Bizimle beraber olman lazım. Böyle biteviye sütçü dükkânında kalıp,
yeniden doğmuş numarasıyla oturamazsın. Seni bekliyoruz. Alıp götüreceğiz. Her şey, bütün insanlar seni
bekliyor. Onların arasında oynadığın
oyunu bitirmeye mecbursun. Yeniden
doğulmaz. Doğsan bile n’olacak? Seni
iki senede, iki senede değil, iki günde
aynı insan ederiz. Aynı kendini düşünen, aynı haris, aynı kıskanç, aynı
kötü huylu, aynı sarhoş, aynı budala
oluverirsin. Seni aynı hastalıkla yıkmak için elimizde her şey var. Hem
canım sen nasıl bir dünya istiyorsun?
Görülmemiş, işitilmemiş, tadılmamış,
yazılmamış, yaşanmamış... Olur mu
böyle şey? Hadi gel. Dön her günkü
hayatına.

Sonbahar Yıldızları Altında
Knut Hamsun
Timaş
Behçet Necatigil’in eserlerinin özüne
mistik duygularla kuvvetlendirilmiş, içten tabiat sevgisini düşünmekle varılabilir” dediği Knut Hamsun romanlarının
belki de bu özelliklerini en iyi yansıtanı
Göçebe’dir. Üç ayrı kitap olarak yayınlanan Göçebe’in ilk kitabı “Sonbahar Yıldızları Altında”da Knut Hamsun gerçek
ismi olan Knud Pedersen’in ağzından
anlatır olayları. Artık büyük şehirlerden
bezmiş, iç sıkıntılarını kırlarda, ormanlarda, şehirden uzak yerlerde dağıtmaya çalışan, kayıp gençliği peşinde avare,
orta yaşlı bir hülya adamıdır kahraman.
Şehrin gürültü ve karmaşasından kaçarak tabiatın bağrında, yıldızların altında
ruhuna sükun ve şifa aramaktadır.

Başkan Babamızın Sonbaharı

Vişne Bahçesi

Gabriel Garcia Marquez
Can

Anton Çehov
Türkiye İş Bankası

Başkan Babamızın Sonbaharı romanının
karmaşık öyküsü, sözü edilen ülkedeki yaşamın karmaşıklığı ile atbaşı gider.
Öyle ki, Başkan'la ilgili anılarını anlatanları, yalnızca bir noktalı virgül ayırır. Romanın sonunda yinelenen belli sahneleri
birleştirerek, konuşanların yaşamöykülerini bütünleyebiliriz. Başkan Babamızın
Sonbaharı'nı okurken, çağımızda sürüp
gelen umutsuzlukla, sürüp gidecek olan
umudun öyküsünü de izlemiş oluyoruz.
Bu arada yazarın, yine Latin Amerika
edebiyatı geleneğine bağlı kaldığını, birtakım tip'ler aracılığıyla, yalnızca sevgisiz, zavallı, bunak bir başkanı değil,
onu yaratan gerçekdışı düzeni yargılama
amacı da güttüğünü görüyoruz.

Rusya’da 19. yüzyılın ortalarında toprak
köleliği kaldırılmış, burjuvazi yükselişe
geçmiştir. Vişne Bahçesi ülkede değişen
toplumsal, politik ve ekonomik düzenin
gerçekliğiyle yüzleşemeyen aristokrat bir
ailenin dokunaklı portresidir. İçinde büyük
bir vişne bahçesinin bulunduğu aile çiftliğinin borçlar nedeniyle satılması söz konusudur. Çiftlik sahiplerinin çocukluk anılarıyla birlikte, vişne bahçeleri de geçmişte
kalmıştır artık. Yeni düzen karşısında kararlı davranıp mülklerini ellerinde tutmaktan acizdirler. Oyun, 1904 yılında Moskova
Sanat Tiyatrosu’nda Stanislavski tarafından
sahneye kondu. Çehov yapıtının “komedi,
hatta yer yer fars” olduğunu vurgulasa da
Stanislavski oyunu “trajedi” olarak ele almakta ısrar etmişti.

Attila İlhan
“Yan yana sessizce mevsimle keder
Hicrana aldanmış kalbimde gezin
Esen rüzgarlara sen kendini ver.”
Ahmet Hamdi Tanpınar
Cemal Süreya, Yahya Kemal Beyatlı, Ataol Behramoğlu, Metin Altıok,
Cahit Külebi, Turgut Uyar, Oktay
Rifat, Refik Durbaş, Hilmi Yavuz,
Ahmet Muhip Dıranas ve nice şair
yazdıkları sonbahar şiirleri ile bu
mevsimi sevdirmişlerdir. Ama tüm
bunlar dışında sonbaharı şiir gibi işleyen romanlar da yazılmış.
Bu sayımızda Türk ve dünya edebiyatında sonbahar rüzgârlarını,
yaprak dökülmelerini ve hazanı
derinlemesine hissettiğimiz 12 eser
tespit ettim. Bu eserlerden 6’sı yerli
6’sı yabancı yazarın kaleminden çıktı. Mehmet Rauf, Recaizade Mahmut Ekrem, Sait Faik Abasıyanık,
Refik Halid Karay, Ayşe Kulin, Pınar
Kür, Knut Hamsun, Gabriel Garcia
Marquez, Anton Çehov, Gustave
Flaubert, John Reed, Pablo Neruda
gibi usta edebiyatçılar tarafından
kaleme alınan bu eserleri acilen
okumanızı tavsiye ediyorum. İyi
okumalar dilerim.

Ağaç ve Ahlâk
Refik Halid Karay

İnkılâp

Her kalem erbabının öyle kolay kolay
üstüne kafa yoramayacağı konularda
bitmeyen bir iştahla, kılı kırk yaran bir
merakla kalem oynatan ender yazarlarımızdandır Refik Halid Karay. Yazarın
Tan, Akşam, Yeni İstanbul, Aydede, Aile,
Mizah gibi gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarından bir araya getirilen Ağaç
ve Ahlâk; mevsimler, çiçekler, hayvanlar
ve ağaçlardan bahisle zevk ehli bir yazarın
hayatın her anına dair sunduğu fotoğraflardan oluşuyor. Gömleği dışarıda bırakma modasından tutun, haşerelerin keçisi
pireye, parfüme, ilkbahar cinayetlerine,
İstanbul’un sesine, kokulara ve renklere
kadar uzanan bir cümbüşün içerisinde
Refik Halid’in lisanı ile baş başa kalacaksınız.

Handan
Ayşe Kulin

Everest

Başına buyruk haliyle; hataları, sevapları, acıları, sakarlıkları, sonsuz içtenlikteki
aşkları ve zaaflarıyla hepimizden bir şeyler
taşıyan, ama aynı ölçüde özgün, benzersiz
bir karakter, Handan… 70’lerin çocuğu
Handan, hayatının son derece hassas bir
noktasında Halide Edib Adıvar’ın ölümsüz eseri Handan’ın eşliğinde bir keşif,
bir hesaplaşma yolculuğuna çıkmaya
zorlanır. Bu yolculuk ki aşklar, aldatmalar, aldanmalar, ölümler ve entrikalardan
geçecek, dahası, İstanbul’un tarihinin en
hareketli, en renkli ve en “gazlı” günlerini,
hem de tam ortadan kat edecektir… Ayşe
Kulin her güçlüğe, her şarta göğüs geren
ve “asla pes etmeyen” bir kadının, Handan’ın sıra dışı, şakrak ve capcanlı hayat
mücadelesine davet ediyor okurları.

Sonuncu Sonbahar
Can

Pınar Kür

Sonuncu Sonbahar, Pınar Kür’ün Bir
Cinayet Romanı adlı kitabının bir tür devamı. Pınar Kür, o romanında postmodern anlatım, biçim ve üslup arayışlarına
girmişti; bu romanında ise bu arayışlarını
daha da ileri götürerek sürdürüyor. Sonuncu Sonbahar’da, yazarın ilk romanı
Yarın Yarın’daki kişiler de Bir Cinayet
Romanı’ndaki kişiler de var. İlk ve son romanı arasındaki on beş yıllık bir çember
böylece kapanmış oluyor. Büyük bir beğeniyle okuyacağına inanıyoruz. “Mutsuzluk korkulacak bir şey değil. Sürekli
değil bir kere, üstelik parıltılı... Doruk anlarda, sıra dışı olayların ardından yaşanan,
aşırı ama eninde sonunda tüketilen ve
hatta üretici, yaratıcı olabilen bir duygu.
Asıl korkunç olan dirliksizlik...”

Madam Bovary
Can

Gustave Flaubert

Eleştirmen ve romancı Arnold Bennett,
klasik edebiyat tanımını yaparken, “Herkesin okuduğu sanılan ve herkesin okuduğunu sandığı kitap,” demişti. Italo Calvino’ya göre ise klasik, “İlk okunduğunda
verdiği keşif duygusunu her okunuşunda
yeniden veren kitap”tır. Fransız edebiyatında “gerçekçiliğin babası” olarak kabul
edilen Gustave Flaubert’in Madam Bovary’si, bu iki ustanın klasik tanımlarına
en uygun düşen eserlerden biridir. XIX.
yüzyıl taşra burjuvazisinin yaşamını gerçekçi bir bakış açısıyla sergileyen, ilk yayımlandığında ahlak dışılık suçlamasıyla
dava konusu olan Madam Bovary, hem
edebiyatta yeni bir çağ açmış hem de eskidikçe yenileşen, yaşlandıkça gençleşen
pek az romandan biri olarak günümüze
ulaşmıştır.

Dünyayı Sarsan On Gün

Kuruntular Kitabı

John Reed
Yordam
Dünyayı Sarsan On Gün, 1917 Sovyet
Devrimi'ni olanca canlılığıyla yansıtan
bir anlatıdır. Devrimi günbegün izleyen
Amerikalı gazeteci John Reed bir tarihçi titizliğiyle, belgelere dayanarak kurar
yapıtını. Bu kitabı eşsiz kılan, başkaldırının açığa çıkardığı yaratıcı enerjiyle kaleme alınmış olmasıdır. Öyle ki baş döndürücü bir ivmeyle gelişen onca olay;
gazete haberleri, polemikler, telgraflar,
çağrılar ve bildiriler bir solukta okunmaktadır. Umutlu bir anlatıdır. Dünyayı Sarsan On Gün. Delik ayakkabılar
içinde üşüyen ayakların umudu, isten
kararmış izbelerin kararlılığı, aç midelerin cesareti üzerinedir. İşçi sınıfı tarih
sahnesine bir kez daha çıkar. Ancak bu
kez muzaffer özne olarak.

Pablo Neruda
Can
Bir demiryolu işçisinin oğlu olan Pablo
Neruda, 20. yüzyılı 'büyük yaşamış' şairlerden. Şiir, diplomatlık ve toplumsal
savaşım, onun yaşamının üç büyük uğraşı. Yirmi Aşk Şiiri, Umutsuz Bir Şarkı,
Yeryüzünde Konaklama, Yürekteki İspanya, Evrensel Şarkı ve Macchu Picchu
Dorukları gibi yapıtlarıyla 1971 Nobel
Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Neruda, çağımızın en saygın ozanlarından biri.
1958’de yayınlanan Kuruntular Kitabı ise,
bir anlamda, Neruda’nın güz döneminin
başyapıtı. Şairin melankolik-ironik ruh
yapısının aynası; şiirle düşünmenin olağanüstü bir örneği. Onca sürgünün, onca
yurt özleminin ardından ülkesine dönen
Neruda’nın, yurdunu, yurdunun denizini,
toprağını, halkını yeniden keşfedişinin lirik bir öyküsü.
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Anouar
Brahem

Udunu caz ile tanıştırır…

Uduna Dünyanın Sesini Sığdıran

Brahem dünya müziğinde de feyz alarak geleneksel Arap müziği çalgısı
olan ud ile tamamen caz icrası diyemesek de Doğu-Batı sentezinde
bulunuyor. Udun karakteristlik yapısında Arap ve Ortadoğu müziğinin
tınılarından yola yepyeni bir tarz ortaya koyuyor.

Sedat
Anar

D

inleyicilerim ve dostlarım sıkı bir
Anouar Brahem hayranı olduğumu
bilir. Ne zaman bir albümü çıksa heyecanla alıp dinlerim tekrar tekrar. Sonra
da santur, cura ve lavta ile evimde çalar
dururum. Birçok bestesini sokak müziği
yaptığım sıralar icra etmiştim. Müziğinden feyz aldığım müzisyenler arasında
birinci sıradadır Brahem.
Uzun süredir Brahem’in müziği üzerine
bir yazı kaleme almak istiyordum. Hatta
birkaç başarısız denemem oldu ama nedense bitiremedim. Bu yazıyı yazmama
vesile olan ise Orhan Kahyaoğlu’nun Yort

Yayınları’ından çıkan Duru, derin, çıplak - Anouar Brahem Müziği adlı kitabı
oldu. Kitabı iki defa okudum. Bir Brahem
hayranı olarak Orhan Kahyaoğlu’na ne
kadar teşekkür etsem azdır. Sayesinde
Brahem’in müzik dünyasıyla ilgili çok
şey öğrendim ve onu daha da yakından
tanıdım.
Bu yazıda Brahem’in biyografisinden yola
çıkarak müziğini anlatmaya çalıştım.
Şimdiden keyifli okumalar.
Anouar Brahem 1957’de Tunus’un Medine bölgesinin Halfaouine kentinde doğmuştur. (Halfauine adlı bestesi en sevdiğim bestesidir. Bu beste
derin hüzünlü, dingin ve
içli hislerle yapılmış bir
bestedir. Yazıyı okurken
dinlemenizi isterim.)

Sanatın diğer alanlarıyla da içli dışlı
Brahem’in doğumundan bir yıl önce
Tunus bağımsızlığını kazanmıştır.
On yaşındayken babası tarafından
Tunus’un önemli müzisyenlerinden
birisi olan Ali Sriti’den müzik ve ud
dersleri alan Brahem ud eğitiminin
beşinci yılında yerel orkestralarda
çalmaya başladı. Arap müziğinin
yanı sıra farklı türlerde de müziklere
de ilgi duydu. Akdeniz, Hint, İran ve
Türk müziğine karşı ilgilisini uduna
da yansıttı. Müzisyenliğinin yanı
sıra sinema, tiyatro ve plastik sanatlarla da ilgilenmiştir. (Yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı belgesel
filmler de olmuştur.) Bergson, Fellini, Pasolini, Truffaut, Modart gibi
yönetmenlerin filmiyle tanıştıktan
sonra Tunus’ta film müzikleri yapmaya başladı. (Daha çok Tunuslu
muhalif yönetmenlerin çektiği filmlere.) Yapmış olduğu film müziklerinden bazılarını albümlerinde de
yeni aranjelerle yer verdi.
Brahem’in caza olan tutkusu on
sekiz yaşında Keith Jarrett’in “The
Köln Concert” albümünü dinledikten sonra başladı. Bu albüm, müzikal anlamda Brahem’in hayatında
bir dönüm noktası oldu.

EKIM/1

MÜZİK

Geleneksel Arap ud repertuarının
makamsal bir yapıya sahip olmasından ötürü taksim açışları yani
doğaçlama çalım yaygındır. Müzisyenlerin kendine ait teknik ve
müzikal değerleri, yapmış oldukları
taksimde ortaya çıkar. Bir yandan
makam etkilerini koruyarak makam
dizilerinin sınırlarını aşıp ses alanlarını genişleten icralardır taksimler.
Brahem cazda da bunu gördüğü için
müziğinde doğaçlamalara hep yer
vermiştir. Tabii bu taksimleri udu
ile musikinin yapısına uygun, kendine ait küçük armoni ve akorlarla bir
perspektif vererek yorumlamıştır.
Ud taksimlerinin aralarında arpejler
vardır. Doğu müziğinde duymadığımız kendine ait bir armoniyi de
duyarız icrasında. Mesela ilk albümü Barzakh’ta ud taksimi yaptığı
Raf Raf adlı eserinde zaman zaman
küçük akorlar duyarız. Doğu müziği çok sesli değildir ve dolayısıyla
armonik bir yapıya sahip değildir.
Brahem’in ilk albümünden itibaren
çok fazla olmasa da armonik tınılar duyarız. Tıpkı J.S Bach’ın çello
süitleri tek sesli olmalarına karşın
armonik yapıda bestelerini duyduğumuz gibi.

Geleneklerden yeniliklere açılan bir icralar ve besteler sunar Brahem. Udu hiç
de alışık olmadığı bir müzik türüne yani
cazın içine sokar. Tabii bunu büyük bir
ustalıkla yapar. Tıpkı Şerif Muhiddin
Targan gibi enstrümanına yeni bir boyut kazandırması gibi. Burada konudan
biraz uzaklaşarak bir anımı anlatmak istiyorum. Neyzen Niyazi Sayın hocamızı
ara ara ziyaret ederim. Bir ziyaretimde
Şerif Muhiddin Targan’ın icracılığı hakkında sohbet ettik. Niyazi hoca Targan’ın
hayatında gördüğü en çalışkan insan olduğunu söyleyince şaşırmadım. Targan,
radyo programı olduğunda radyoya üç
saat önceden gelip provalar yaparmış.
Ayrıca o dönemde ud ile Koşan Çocuk ve
Kapris adlı besteleriyle kendi camiasında
adından epey söz ettirmiş birisidir Targan. Udun sapı kısa gelince uzun sapın
boyutunu arttırıp öyle icra etmiş. Udun
henüz keşfedilmemiş olan kapasitesini
ortaya çıkararak yeni teknikler getirmiş.
Klasik makamlar yerine majör ve minör
gamlar ve bunların modülasyonlarını bizi
göstererek Türk musikisi çalgılarına solo
eserler yazılması ve onların kişilik kazanması adına önemli rol oynamıştır. Yaşadığı dönemde yaptığı icralarla halen birçok
genç müzisyene ilham kaynağı olmaya
devam etmektedir. Brahem’de de bunu
görüyorum. Sürekli bir arayış içerisinde
belki de her albümünde farklı ülkelerden
virtüözlerle çalışması da bundandır. Bir
müzisyen olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Enstrümanın da kendini geliştirme süreci asla bitmez. Sürekli çalışmak
gerek ama bir de diğer kültürlerin müziklerini dinlemek, anlamak, onlara kendi
sazıyla yaklaşmak, tanımak ve deneysel
çalışmalara açık olarak müzisyen kendini geliştirir epey. Rahmetli İhsan Özgen
hocamızın Sanatı Yaşamak adlı deneme
kitabını okurken muhteşem bir cümle ile
karşılaşmıştım. ‘‘Hiçbir kültüre ait sanat
bir diğerinden üstün veya düşük değildir. Yeter ki gereği gibi icra edilebilsin’.’
İşte Brahem her kültüre bu şekilde bakıyor. Çünkü yüzlerce klarnetçi arasından
Tarlabaşında yaşayan Barbaros Erköse’yi
bulup birlikte müzik yaparak dünyayı dolaşıyorlar. Bu müthiş bir şey.
1970’li yıllarında sonunda Paris’e gidiş
gelişler yapan Brahem müziği için hep

arayıştaydı. Bir yandan uduyla Tunus’ta
solo konserler verirken bir yandan da
70’li ve 80’li yılların başında Tunus’ta
oturmuş bir müzik sektörünün olmamasından ötürü Paris’e gidiş-gelişler
yapmaya devam etmiştir. 28 yaşındayken Tunus’ta “ulusal müzik ödülü” alır.
Tunus’ta yaptığı film müziklerinin de
katkısı ile hatırı sayılır bir dinleyiciye
ulaşan Brahem, Paris’te bunu başaramamıştır. Ta ki evinde yaptığı teyp kayıtlarını dünyanın en önemli caz şirketi
olan ECM firmasının sahibi Manfred
Eicher’e gönderene kadar.
Brahem’in ECM firmasından çıkan Barzakh albümü ud gibi bir çalgıyla (o zamana kadar örneği yok) farklı ve kendine
özgü yeni çalım teknikleriyle muhteşem
icralarıyla dinleyenleri kendilerine hayran bırakmıştır. Bu albüm Brahem’in
dünyaya açıldığı kapı olmuştur bir nevi.
Uda kendi özgün yorumunu katmıştır.
Brahem ile birlikte ud caz müziğinin
içinde yerini almıştır. Brahem dünya
müziğinde de feyz alarak geleneksel
Arap müziği çalgısı olan ud ile tamamen
caz icrası diyemesek de Doğu-Batı sentezinde bulunuyor. Udun karakteristlik
yapısında Arap ve Ortadoğu müziğinin
tınılarından yola yepyeni bir tarz ortaya
koyuyor. Yaptığı müzik türü de World
müzik olarak tanımlanıyor.

80’li yılların sonunda Avrupa’da ve özellikle Fransa’da yeni caz deneyimleri ortaya çıkar. Bu deneyime ortak olan üç
udi vardır. Brahem’le aynı yaşta olan ve
klasik jazz repertuarına hakim olan ve
kendi çoğrafyasının geleneksel müziğiyle cazı buluşturup modern ve kendine
özgü yorumuyla Lübnanlı udi RabihAbou Khalil ve Brahem ve Abou Khalil’den yaşça daha küçük olan müezzin
dedesi tarafından yetiştirilen ve hem udi
hem de gazelhân olan Dhafer Youssef ile
birlikte üçüncü dünya müzisyenleri içerisinde ud sazı artık dünyada sesini duyurmaya başlıyor. Elbette bu üçlü dışında ve bu üçlüden önce dünyanın birçok
yerinde konserler veren ud üstatları vardır. Türkiye’den Çinuçen Tanrıkorur, ud
ile harikalar yaratan büyük üstat virtüöz
Şerif Muhittin Targan ve onun öğrencileri Munir Bashir kardeşler, Iraklı Jamil,
Mısırlı Hamza El Din ve Marcel Khalife
gibi udiler dünyada udun sesini duyur-
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muşlardır ama bu müzisyenler daha çok
kendi ülkelerinin geleneksel müziğini
icra etmişlerdir. (Burada, Brahem’den iki
yaş büyük olan Ara Dinkjian’ı da unutmamak gerek. İyi bir ud icracısı olmasının yanı sıra iyi de bir bestecidir. Türk
ve Ermeni müziğinin tınılarını kendine
özgü çalım tekniği ile harmanlayarak
özgün besteler yapmıştır Ara Dinkjian).
Anouar Brahem’in ECM firmasından
udu ile birçok albüm yaptı ve yapmaya
devam ettirmiştir. ECM dünya sanatçılarına kucak açar. Hintli tabla üstadı
Shaukat Hussain ve Polonya asıllı Norveçli, İskandinav cazının büyük ismi Jan
Garberek (Saksafon) ile birlikte yaptıkları
Madar albümüyle Batılı plak şirketlerinin dünya müziğini yayma konusunda
cesaret toplatır. Şevket Akıncı’nın Öteki
Caz adlı kitabında ‘‘Dünya Cazı’’nın Karl
Berger’in Don Chrerry ve Ornette Coleman’ın öncülük ettiği Woodstock’ta
Creative Music Studio (CSM) 1970’ler
ve 1980’lerde dünyanın her yerinden
doğaçlama, deneysel müzik ve özgür doğaçlama ile ilgilenen birçok müzisyene,
bir araya gelme fırsatı verir. Ayrıca Paeter
Gabriel’in Real World Records’u kurması
ve Womad gibi önemli bir dünya müziği
festivaline öncülük etmesi birçok dünya
sanatçısını Batı dünyasına tanıtır. (Ayrıca
ilgilenenler Şevket Akıncı’nın Öteki Caz
kitabının dünya müziğinden etkilenen
ABD’li izlenimciler bölümü ve Dünya
Cazı bölümünü okuyabilirler.)
Brahem, albümleriyle dünyanın sesini
duymamızı sağlamıştır. Tabii bunu başta yaptığı muhteşem bestelerinden ve
farklı farklı yerlerinden müzisyenlerle
bir araya gelip ona bestelere eşlik eden
müzisyenlerle birlikte duyuyoruz. Madar albümünden zaten bahsettik. Klarnette harikalar yaratan, Barbaros Erköse, Neyzen Kudsi Ergüner, Brahem’in
soundunun oluşmasında önemli katkıları bulunan Fransız jazz piyanisti
François Couturier, caz tarihi boyunca
gelmiş geçmiş bütün bas çalış stillerini kendi müziğinde hemojenleştiren
Amerikalı Kontrabas üstadı Dave Holland, Tunuslu Keman virtüözü Becher
Selmi gibi dünyanın farklı ülkelerinden
müzisyenlerle bir araya gelip çalışmıştır. Onu dinlerken bedenimiz
olduğumuz yerde çakılı
halde durur ama ruhumuz dünyayı gezer. Anadolu’da,
Balkanlarda,
Hindistan’da, İskandinavya’da, Afrika’da,
ortadoğu’da, Arap
coğrafyasında kısacası dünyanın
her yerini dolaşır.

Yaşadığı coğrafya
müziğinde yaşıyor
Brahem, aynı zamanda doğup büyüdüğü çoğrafyasının kültürünü
ve o çoğrafyada yaşananları müziğine yansıtmaya çalışan bir müzisyen. Irak'tan, Endülüs’e kadar
müziğiyle adını duyuran 9.yüzyılın
büyük ud üstadı Ziryap’ın Anauar
Brahem’in müziğinde büyük bir
etkisi olmuştur. Şöyle ki Le Voyage de Sahar (2006) albümündeki
kompozisyonları ziryap’tan esinlenerek yaptığını dile getirir bir
söyleşisinde. Thimar (1998) adlı
albümünde Iraklı kadın Sufi Rabia
Al Adawiye (d.714-ö.801) bir şiiri
albüme feyz olmuştur. Şiiri albüm
kitapçığında Fransızca ve İngilizce
olarak yer vermiştir. Arap halkının özgürlük mücadelesine yakın
duran bir müzisyendir Brahem.
Filistin Özgürlük Hareketi’nin
sembollerinden birisi olan Filistinli
şair Mahmud Derviş’in “The Astoundig Eyes Of Rita” şiirini albüm
adı yapar. Arap Baharı’ndan sonra
Tunus’ta yaşanan devrim sürecini
Souvennance (2014) albümünde
besteleriyle anlatmaya çalışmıştır.
Son olarak Brahem müziği ile ilgili
şunu söyleyebilirim. Brahem dingin, hüzünlü ve bazen de sessizliğinden içinden çoşkulu bir ana dönüşen müziğiyle benim gibi
birçok müzisyenin ilham
kaynağı olmuştur. Onun
müziği için tamamen caz
diyemeyiz. Onun müziği için diyebileceğim tek
cümle şu olur: ‘‘Ne Doğu,
ne Batı tamamen dünya müziği. Uduna
dünyanın sesini sığdıran
insan.’’

Âhi
Evran
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Ahî Evran’ın adını kurumlara vermek...

Hayvanın sırtındaki deriyi alıp terbiye ederek
nezih bir ürün olarak eşrefi mahlukat olarak
yaratılan insanın üzerine giydirilmiş. Maddi
zenginlik karşısında ve izmler altında ezilen
insanlığa Ahilik yok göstericidir. Çevre, üretim,
helal gıda, eşit gelir dağılımı temel meselelerdir.

A

hî Evran, 12 ve 13. yüzyılda
Anadolu’da yaşamış ve kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakârlığa, ahlâka, akla, bilime ve
sanata dayanan, kaliteli üretimin
ve adil paylaşımın esas alındığı ve
Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve
kardeşliğin mayasını oluşturan Ahi
Teşkilatının kurucusu kabul edilen,
Türk tarihinin önemli simalarından
biridir. Ahî Evran, doğumunun 850.
yıl dönümü vesilesi ile bu yıl UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl

dönümleri arasına alındı. 2021 yılı
boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine
karar verildi. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Cumhurbaşkanlığı
himayesi başta olmak üzere Ahilik
Teşkilatının iktisadi yönü olan bir
teşkilat olması sebebiyle Ticaret
Bakanlığı koordinasyonunda ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülmektedir. Bu yıl Ahî
Evran’ı anlama ve anlatabilme noktasında millet olarak bir sınavdan
geçecek gibi görünüyoruz.

TA R İ H

giydirilmiş. Maddi zenginlik karşısında
ve izmler altında ezilen insanlığa Ahilik yok göstericidir. Çevre, üretim, helal
gıda, eşit gelir dağılımı temel meselelerdir.

ANADOLU’DA
BİR AHLÂK
OKULU:

HALİL İBRAHİM AYGÜL
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Ahî Evran’ın asıl adı Şeyh Nasîrüddin Mahmûd Ahî Evran b. Abbas
olmasına rağmen Ahî Evran (Evren)
adıyla tanınır. Tarihî bir hüviyete
sahip bulunmasına rağmen gerçek
kişiliği menkıbeler içinde kaybolmuştur. “Gök, kâinat” ve “yılan,
ejderha” anlamlarına gelen Evran
ismi, efsanevî kişiliğinin bir işareti
sayılabilir. Kurucusu olduğu Ahilik
Teşkilatı dünyanın en büyük devletlerinden biri sayılan Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük katkısı
olan ve hem bir ahlâk okulu hem siyasi hem içtimai hem de iktisadi bir

Rum. Bilhassa Ahiler, fethedilen topraklarda sanayiyi, ticareti, içtimaiyi, iktisadı hatta biraz da idari yapıyı düzenlemişlerdir. “Dik baş, tok karın, mutlu
yarın” diyerek üretmişler. Bu yüzden
Ahî Evran Hazretleri’ne ehl-i sanayinin
piri demişlerdir. Peygamber Efendimiz’in “Veren el alan elden üstündür.”
Hadis-i şerifini kendilerine şiar edinmiştir Ahiler.
Dünyanın ilk kadın teşkilatı!

yapıdır. Özellikle Fatih Sultan Mehmed
Han dönemine kadar olmakla birlikte
Osmanlı’nın son dönemlerine değin
faaliyetlerini sürdürmüş ve esnaf zümresi üzerindeki mânevî tesirini devam
ettirmiştir. Bu durum, başta debbağlar
(Hayvan derilerini işleyerek kullanılır
hale getiren sanatkâr) olmak üzere bütün esnafın Ahî Evran’ı pîr kabul etmelerinden ve devletin bu bağlılığı teşvik
eden desteğinden ileri gelmiştir.
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında dört önemli teşkilat vardır.
Bunlar kurdukları vakıf ve zaviyelerle
en önemlisi de yaşantılarıyla gönülleri
fethetmişlerdir: Abdalan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum ve Ahiyan-ı

Sanayinin fatihleridirler. Bacıyan-ı Rum
ise Ahilerin kadın teşkilatıdır. Dünyada
kurulan ilk kadın teşkilatıdır. “Aşına,
eşine, işine sahip ol” şiarını benimserler. Ahiler üretirken çevreyi bozmamaya dikkat etmişler. Hırstan uzak olmuşlardır. Ahilere göre ihtiyaçlar değil,
ihtiraslar sonsuzdur. “Eline, beline, diline sahip ol” şiarını benimsemişlerdir.
Elinden kimse zarar görmesin. Dilin ya
hayrı söylesin ya sussun. Dilin zikirde,
elin işte, üretimde olsun. Beline sahip
ol. Harama bakma. Bel aynı zamanda belde demek. Vatanını, namusunu
koru. Bu yüzden Ahiler yanında silah,
gama, hançer taşırlardı. Yani taşıma
ruhsatlı tabancaları vardı. Kalfalıktan
ustalığa uzun bir mesleki ve ahlâkı eğitim almışlar. İki yol arkadaşı bir yol atası tayin edilmiş. Eğer yoldan çıkar ayıplı
mal üretirse yolsuz ilan edilip pabucu
dama atılmıştır. Sanayici olmuşlar. Ahi
Evran’ın mesleği de debbağlıktır. Hayvanın sırtındaki deriyi alıp terbiye ederek nezih bir ürün olarak eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanın üzerine

Bu hizmetlere ve Türk kültür ve içtimai hayatında önemli gelişmelere vesile olan, “Hakka hizmet, halka hizmet”
anlayışıyla uzun yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde,
barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenen Ahi Teşkilatının kurucusu
olarak bilinen Ahî Evran’ın Kırşehir'de
adını taşıyan Ahi Evran Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuştur. Ayrıca
adının içinde “Ahî Evran” ihtiva eden
birçok okul ve yer adı bulunmaktadır.
Tabi bu durum Ahi Evran’ın Türk ve
İslâm tarihine olan katkılarına bir teşekkürdür. Burası çok güzel. Fakat bu
tarz isim vermelerle tarihimizdeki ulu
kişilerin güzel hasletlerini toplumsal
ve ferdi olarak kendimize kazandırmış
olur muyuz? Bu tartışmalı bir konu.
Son yıllarda Ahî Evran ve Ahilik Teşkilatına olan ilgi ve akademik yayınların
sayısı artıyor. Bu minvalde yol haritasını “Ahilik ve Esnaf (Mesleki Dayanışma) Teşkilatları”ndan ilham alarak
çizen ve bu hassasiyet üzere sadece bir
işin veya mesleğin inceliklerini öğretmek değil; öğrenciye, “insan olma” anlayış ve sorumluluklarını da eş zamanlı
bir şekilde aktarma ve hatırlatma noktasında faaliyet gösteren Hamilik Vakfı
Okulu önemli bir çalışma olarak varlı-

ğını sürdürmektedir.
Tüm bu bilgiler ve gelişmeler ışığında
bir fırsat olarak önümüzde duran Ahi
Evran yılı en anlamlı ve doğru şekilde
nasıl ihya ve icra edilebilir meselesi aklımızı kurcaladı. Bu yıl Ahilik Kültürü
Haftası olması sebebiyle 13-19 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde 34. Ahilik Haftası kutlamaları yapılıyor. Geçmiş
yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ahiliğin
başkenti Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaretle başladı. Benzeri etkinlikler Edirne’den Kars’a diğer illerimizde de devam
ediyor. Yerel devlet görevlileri, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri esnaf ve halk
bu kutlamalara katılıyor.
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Yılmaz Erdoğan ile Öğrence bir sinema atölyesi

TRT 2’Yİ
İZLEME KILAVUZU
Türkiye’nin kültür sanat kanalı olan TRT 2 denildiğinde zihnen ve
ruhen beni mutlu eden bir tablo ortaya çıkıyor. Kültür sanatın farklı
renkleriyle dolu bu kanal hem öğretici hem de keyifli içerikleriyle
kendinden söz ettiriyor. Adeta bir kültür snaat kanalının kültür
sanat okuluna dönüştüğünü gözlemliyoruz. Bu kanalı izlerken peki
neredenve nasıl başlamalı?
M. EMRE YAPRAKLI

S

on günlerde TV kanallarının arasında kendimi pin pon topu gibi
hissediyorum. Bir türlü bir yerde karar
kılamıyorum. TV kanallarının da özel
sektör ayağı fecaat durumda. Reyting
prangasından kurtulamayan kanallar topluma da ciddi haksızlık ediyor.
Topluma adeta 150 dk dizileri ve korku filmini andıran TV programlarını
istiyormuş gibi muamele yapılıyor.

Bu çerçevede devletimiz de kendi kanallarını daha nitelikli hale getirmeye
çalışarak arzı karşılıyor. TRT 2, kültür
sanat yayınlığı anlamında ciddi bir
boşluğu dolduruyor.
Bir kültür sanat okulu
TRT 2 kurulmadan önce yıllarca “Ahh
nerede o eski TRT 2” diye hayıflandık.
“Selim İleri ve Attila İlhan gibi isimlerin olduğu yıllardı” nostaljisinde bulu-

Tiyatro ve sinema sanatçısı Yılmaz Erdoğan’ın TRT 2’de program yaptığını duyduğumda çok heyecanlandım.
Devlet kanalının yıllar önceki hantal
halinden çıktığının resmiydi belki de…
Bir de programın ismi heyecanlandırdı:
“öğrence”. Hayattaki tüm kurgumuz bir
öğrence değil mi? Öğrenmek ve ders
kavramları en güzel bu kelimeyle ifade
edilebilirdi sanki.
İlk derslerde bu programın ülkemizin
sanatseverleri için bir şans olduğunu

gördüm. Senaryo yazımını tüm aşamalarıyla örnekler vererek anlatan Yılmaz
Erdoğan’dan ders almak şahane bir imkan. Anadolu’nun en ücra noktasında
senaryoya ilgili biri için bu program
çok keyifli bir öğrence!
Yılmaz Erdoğan senarist kişiliğinin yanında kendi yönettiği filmlerin hikayeleriyle de uygulamalı bir süreç vaat ediyor. Senaryonun dışında yönetmenlik
ve oyunculuk üzerine yapılan konuşmalar da ilgilisine ilham veriyor.
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‘Karalama Defteri’ne ne yazarsınız?
Karalama Defteri tamlaması birçoğumuz için özeldir. İlkokuldan bu yana
yanımızdadır bu defterler. TRT 2’de yer
alan Yazar Doğan Hızlan’ın hazırlayıp
sunduğu programına bu ismin verilmesi belki de bu deftere yapılan sanatsal ve edebiyata ilişkin çalışmalardır.
Karalama Defteri hep özgür düşünceyi
anımsatmıştır bana. Yazar, eleştirmen
ve gazeteci Doğan Hızlan yaklaşık 70

yıldır Türk edebiyatının takip ediyor
ve güçlü bir hafızaya da sahip. Hızlan
bu programda kendi hafızasını tarihselleştirirken izleyicilerle cumhuriyet
dönemi edebiyat arasında güçlü, neşeli ve entelektüel bağlantılar kuruyor.
Program bu zamana kadar; Mustafa
Çiftçi’den Uğur Derman’a’, Ercan Kesal’dan Gülper Refiğ’e kadar çok değerli
konukları ağırladı.

Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar’a konuk olun

nurlardı. 2019 yılında dönemin TRT
Genel Müdürü İbrahim Eren’in yaptığı
atılımla çok şık bir kanala kavuştuk. Şu
anda benim için TRT 2 bir kültür sanat okulu. Bu okul öyle geniş gönüllü
ki Yılmaz Erdoğan’dan senaryo dersi alabilirken diğer taraftan Teoman
Duralı’dan felsefe dersinde notlar tutuyorsunuz. Dünya müziğinden halk
müziğimize kadar geniş bir yelpazede
duran kanalda Hülya Koçyiğit’in soh-

bet programını görürken heyecanlanıyor, Fuat Güner’in müzik maceralarında ritmimiz artıyor.
TRT 2, ben oldum demeyen ve kendini daima yenilemeye açan bir kanal.
Nazar değmesin. Sizlere TRT 2’deki
izlenmesi gereken programları önerip
onların içeriklerini kısa kısa anlatmak
istiyorum. TRT 2 izleme kılavuzumuza buyurun…

‘Aramızda Müzik Var’ ya sizin?
MFÖ’nün Fuat Güner’ini bilirsiniz. Ben
hem bilir hem de çok severim. TRT
2’de Fuat Güner’in yapmış olduğu Aramızda Müzik Var programı enfes bir
iş. Yaptığı müzik Doğu müziği ve Batı
müziği arasında köprü olan Fuat Güner’in bu programı yapması çok isabetli
olmuş. Dünya müziği anlamında çok

iyi üretimler ortaya koyan sanatçıları
bu kadar yakından tanımak çok güzel.
Fuat Güner’in bazen Dhafer Youssef
ile Viyana'da buluştuğunu görüyor, Luz
Casal ile Sevilla’da müzik yaptıklarına şahit oluyorsunuz. Belgesel gibi bir
müzik programı istiyorsanız Amızda
Müzik olsun!

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit hem
Yeşilçam’dan hem de günümüz Türk
sinemasından oyuncular, yönetmenler,
yapımcılarla sinema söyleşileri yapıyor.
Programın temelinde hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler yer

alıyor. Bir kültür sanat kanalında Türk
Sineması’nın en önemli sanatçılarından
Hülya Koçyiğit’i ve onun eşsiz sohbetini izleyip farklı hayatlara kapı aralamak
şahane.

Teoman Duralı ile
Felsefe Söyleşileri’ne katılın

TRT 2’yi bir okul haline getiren ve kendinizi Efes’te yüzyıllar öncesinde bir
sınıfta hissettiğiniz bir atmosfer sunuluyor. Felsefe bilimci Prof. Dr. Teoman
Duralı hocayı bu söyleşilerde geniş geniş izleme fırsatı bulmak ilgilisine büyük
keyif verecektir. Duralı hoca programda,
felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere
geldiğini konuklarıyla birlikte tartışıyor.
Batı ve Doğu düşünce dünyalarının
hangi merhalelerden geçerek bugüne
geldiğini hepimizin anlayacağı bir dille
anlatıyor. Felsefe meraklıları için tadına
doyulmaz bir program…

Film Önü var Film Arkası da…

‘Kısa Bir Ara’ versek ne olur?

Başarılı oyuncu Derya Beşerler ile
Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Kısa Bir
Ara” programında aklımıza takılan
önemli soruların yanıtları buluyorsunuz. Alanında dünyaca ünlü bir çok
ismi renkli ve keyifli bir anlatımla izleyici ile buluşturan ünlü çift Beethoven’dan Salvador Dali’ye kadar alanında
başarılı bir çok duayen ismi anlatıyor.

Gri bir fonda tatlı bir rüya görüyoruz.
Yönetmen koltuğuna oturan çift farklı
hayatların portrelerine ışık tutuyor. Efsanevi müzik grubu The Beatles'ın üyelerinden müzisyen John Lennon’dan
"korku ve gerilim türünde en çok eser
veren yazar" unvanına sahip Stephen
King’e, klasik Türk müziğinin unutulmaz ismi Safiye Ayla'dan İtalyan yönetmen Federico Fellini'ye kadar farklı
isimleri yakından tanıyoruz.

Bir futbol programı öncesinde ve sonrasında saatlerce konuşuluyor da bir
sinema programıyla ilgili neden konuşulmasın? Sinema eleştirmenleri Alin
Taşçıyan ve Mehmet Açar, dünya sinemasının ve Türk sinemasının en seçkin
filmlerinin hazırlık süreçlerini ve se-

naryo, sinematografi, oyuncu performansları gibi teknik konuları gösterim
öncesinde ve sonrasında detaylı olarak
inceliyor. Sanatsal olarak sevdiğiniz bir
yapıtın içerisine daha detaylı olarak dahil oluyorsunuz.

TRT 2 kurulmadan önce yıllarca “Ahh
nerede o eski TRT 2” diye hayıflandık.
“Selim İleri ve Attila İlhan gibi isimlerin olduğu
yıllardı” nostaljisinde bulunduk.
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Yer:Beykoz Kundura
13.00

•

•

•
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10 EKIM 2021

02-03 EKIM 2021

Yer: Esenler Dörtyol Meydanı
Saat: 20.00

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi Saat: 17.45

ÇOCUK ATÖLYELERI

SONAR İSTANBUL

MAHER ZAIN

H E R PAZ A RT E S I

AJANDA
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Yer: Arter
Saat : 19.00-20.00

T İ YAT R O •

•

Ç O C U K T I YAT R O S U

•

9 EKIMCUMARTESI
Yer: Fatih Kültür Sanat Merkezi 14:00

• • •

0 2 E k i m C u m a r tes i

15 EKIM 2021

Yer:Duru Ataşehir Sahne 13.00

Yer: Pera Müzesi
Saat : 19.00

Sihirli Patiler Orkestrası

ÇEVRİM İÇİ REHBERLI
TURLAR

Sanatçı Saliha Yılmaz ile Melez
Bitkilerden Heykeller

SUSA İLE KIKI

T I YAT R O

8 EKIM 2021

•

•

•

KO N S E R

• • •

2 8 E Y LÜ L - 2 6 KA S I M
Yer: : DasDas
Sahne
Saat : 20.30

Yer: Antalya , İstanbul

ÇOCUK SINEMASI

Cyrano De
Bergerac

Oyunbozan
Ralph 2

İSTANBUL

NIGHT

• • •

1 3 E K I M PAZ A RT E S İ
Yer: Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Bağcılar
Kültür Merkezi
Saat: 11:00

PLATINUM
FLIGHT

AT Ö LY E Ç A L I Ş M A S I

•

•

•
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Elimizde cahiliye dönemi so
(Kavmiyetçilik etme dedik u
Kırıldı da
Şimdi severiz türkmeni peşt
Onarılmış gerilmiş bileylenm
Cahit
Zarifoglu
Isın gökyüzü ısın
Çocukları kavrulmuş kadın
EKIM/1

NO 018

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Elimizde cahiliye dönemi sonrası bir pala
(Kavmiyetçilik etme dedik ucu kırılır)
Kırıldı da
Şimdi severiz türkmeni peştunu
Onarılmış gerilmiş bileylenmiş ve doğramakta
Isın gökyüzü ısın
Çocukları kavrulmuş kadınlar yeniden hamarat yeniden gebe
AFGANISTAN ÇAĞILTISI

