
Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Doğu’nun yedinci oğlu üzerine kitaplar
Sezai Karakoç hakkında şu zamana kadar çok şey 

yazıldı, çizildi. Eserlerin kimisi Sezai Bey’in poetikası 
ile ilgili kimisi fikir adamlığı ve aksiyon adamlığı ile 
alâkalı. Bu eserlerden dikkat çeken 12.sini sizlere 

sunuyoruz. Halil İbrahim Aygül’in yazısı >S.14
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Baba da oğul da 
AKM’nin mimarı

Farkında olmadan 
Nazım Hikmet’e 
hazırlanmışım

Yeni yapılan Atatürk Kültür 
Merkezi’nin mimarı Murat 
Tabanlıoğlu, yıkılan AKM’nin 
de mimarı Hayati Tabanlıoğlu. 
Baba oğul mimarlar. Yeni AKM, 
ilk yapının mimarı olan Hayati 
Tabanlıoğlu'nun oğlu olan Murat 
Tabanlıoğlu imzasıyla karakteristik 
özellikleri korunarak yenilendi. 
Ahmet Dur’un yazısı >S.10

Nazım Hikmet’in 120. yılı belgeseli 
için çekimler gerçekleştiren oyuncu 
Şahin Sancak şöyle konuşuyor: 
“Nazım Hikmet’in uzun yıllardır 
şiirlerini okurken, o şiirleri oynarken 
aslında farkında olmadan bugünlere 
hazırlık yapmışım. Çekimler 
boyunca dikkat etmeye çalıştığım 
yegâne unsur, o anı, durumu ve 
duyguyu hissettirmekti.” Merve 
Yılmaz Oruç’un röportajı   >S.16

S.12

CIHAN
AKTAŞ

>

S.13

BILEN
IŞIKTAŞ

>

P o r t r e A y a k  Ü s t ü

Osman Yüksel’in kalemi bir kılıçtı “Müzisyen olmasaydım oyuncu olurdum”
Vefatının 38. yılında rahmetle yad ettiğimiz 
Osman Yüksel Serdengeçti, bugüne kadar 
dik duruşu ve doğru karakteri ile bilindi, 
hatırlandı. O gerçek bir vatanseverdi… 

Özcan Ünlü’nün yazısı >S.6

Ayak Üstü’nde bu hafta Türk halk müziğinin genç ve 
başarılı sesi Elif Buse Doğan ile bir araya geldik. Başarılı 

sanatçı, sevdiği renkten en sevdiği enstrümana, en 
sevdiği içecekten en sevdiği şehre kadar birbirinden 

samimi cevapları bizler için verdi. 
Sercan Aksu’nun söyleşisi  >S.12

S.11

> SADIK
YEMNI

Her Film
Bence 
Bir Dua!

Çocukluğundan ve eski zamanlarından bahseden Sanatçı Server 
Demirtaş: “Rastlantı olarak o günlerde televizyonda Leonardo da 
Vinci’nin hayatını ve sanatını anlatan bir belgesel izledim. Bu birkaç 
haftalık dizi beni televizyona kilitlemeye yetti. Bu artık benim de 
kendimi ifade edebileceğim bir yol olarak karşımda duruyordu. 
Leonardo’nun yaşadıkları ile birdenbire özdeş hissettim kendimi, 
artık anlatabileceklerim için bir yol tam önümde duruyordu.”Ali 
Demirtaş’ın röportajı >S.4

Leonardo da Vinci 
ile özdeş hissettim

7. Alemlere Rahmet Uluslararası 
Kısa Film Festivali’nin onur 
konuğu olarak ülkemize gelen 
Ödüllü İspanyol yönetmen Oliver 
Laxe: “Her filmi bir dua olarak 
görüyorum. Namaz ibadetindeki 
hareketleri hikaye anlatımındaki 
dramatik noktalarla benzer 
görüyorum.” Diye konuşuyor. 
Rabia Bulut’un röportajı >S.8



Erzincan film günleri sona erdi 
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Türk dizilerinin Ispanya'ya getirilişine öncü-
lük eden ve şimdiye kadar 20'ye yakın di-

ziyi Ispanyol seyircisiyle buluşturan Atresmedia 
grubunun Genel Müdür Yardımcısı Jose Anto-
nio Anton, Türk dizileri sayesinde iki kültürün 
ve toplumun arasında köprü kurulduğunu söy-
ledi.

Çocuklarına ‘Mustafa’ ismini koyuyorlar

Ispanyol televizyonlarında geçmişte Amerikalı-
ların elinde olan dizi sektöründeki üstünlüğün 
şu anda Türklere geçtiğini kaydeden Anton, 
"Türk dizilerini yayınlamaya başladığımızdan 
bu yana bunun Ispanyol toplumu üzerindeki 
etkisinin gerçekten büyüyerek arttığını gördük. 
Öyle ki Ispanya'da Amerikan dizileri etkiliyken 
çocuklarına Jonathan ismini koyan Ispanyol ai-
leler artık Mustafa ismi koymaya başladı" dedi. 
Ispanya’nın Türkiye ile olan ortak noktasının 
belki de komşularından daha fazla olduğunu 
vurgulayan Anton, dizilerin sayesinde iki ülke 
arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin artmasını 
sağlayacak yeni kapıların açılmasının "mükem-
mel bir şey" olduğunu ifade etti.  Ilk olarak 2018 
yazında "Fatma Gül’ün Suçu Ne?" adlı diziyle 
Ispanyolları Türk dizileriyle buluşturduklarını 
anlatan Anton, şöyle devam etti: "Türk kültürü 
özellikle Batı Avrupa için farklı bir kültür ola-
rak görülüyor. Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde, 
Doğu Avrupa'da ya da Latin Amerika'da Türk 
dizileri çok seyredilmesine rağmen Batı Av-
rupa'da kimsenin cesaret edemediği bir adımı 
biz attık. Ve zamanla gördük ki yayınladığımız 
diziler izlenme rekorları kırdı. Türk dizilerin-
deki hikâyeler, sahneler, oyunculuklar Ispanyol 
toplumunda çok sevildi. Sadece doğru yere ya-
tırım yapmaktan değil aynı zamanda Türkiye'de 
iyi yapımlar olduğunu burada göstermekten de 
mutluyuz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdür-
lüğü, Valilik, Belediye, Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi (EBYÜ), Kuzey Doğu Anadolu Kalkın-
ma Ajansı (KUDAKA), Erzincan Medeniyet Sanat ve 
Turizm Derneğinin (MESAT) katkılarıyla düzenlenen 
festival, EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre 
ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yıllar geçtikçe değerlenen bir olgu

Beş gün boyunca değerli eserlerin yarıştığını bildiren 
Makas, "Jüri üyelerimizin de katılımlarıyla 118 ülkeden 
3 bin 148 eser yarıştı. Ben öncelikle katılım sağlayan 
sanatçı kardeşlerimize, jüri üyelerimize, sinemasever-
lere ve izleyenlere teşekkürlerimi tüm can Erzincan 
adına arz ediyorum. Işin bir sanat boyutu var. Bizler 
için aslında en önemli boyut o. Sanat yıllar geçse de ko-
lay kolay tüketilmeyen hatta yıllar geçtikçe değerlenen 
bir olgu. Hele bu bir de sinema olunca sanatçıların her 

birinin gönlümüzde ayrı bir yeri ve izi var" diye konuş-
tu. Festivalde, toplam 3 bin 148 başvuru içinden 2'si 
Kazakistan, Iran, Meksika, Macaristan, Azerbaycan ile 
18'i yerli çalışmalardan oluşan 24 kısa film ön eleme-
yi geçerek finale kaldı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi 
sonucunda kazananların açıklandığı festivalde, Abdul-
lah Şahin'in yönettiği "Hemnefes" filmi birincilik ödülü 
alırken, Yousef Kargar'ın yönettiği "Gabriel" (Iran) fil-
mi ikincilik, Rakhymjan Kaldykoz'un yönettiği "Derin" 
(Kazakistan) filmi de üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü 
ise Türkiye yapımı Yavuz Üçer'in yönettiği "Kapın Her 
Çalındıkça" filmi aldı.

Kepez ilçesindeki eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'n-
deki yönetim binasında Kepez Belediyesince açılan 

"Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine ilişkin sey-
yahların verdiği bilgiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Müze-
deki 20 salonda kentin sosyal yaşamı, turizmi, tarımı, 
yemek kültürü, gelenek ve görenekleri, Yörük kültürü, 
yemek kültürüne ait 2 binden fazla orijinal eser yer alıyor. 

Eski fotoğraflar, günlük eşyalar, mektuplar…

Esnaf sokağının da oluşturulduğu müzede, Antalyalıların 
bağışta bulunduğu binlerce eski fotoğraf da ziyaretçilerin 
beğenisine sunuluyor. Müzedeki, bir dönem Antalya'da 
yaşayan sanatçı Zeki Müren'e ait gözlük ile konakladı-
ğı bir otelin çekmecesinde unuttuğu el yazısı notları da 
dikkati çekiyor. Ayrıca müzede, 8. Cumhurbaşkanı Tur-
gut Özal'ın Antalya ziyaretinde kullandığı sandalye ve 

masanın sergilendiği özel bir bölüm de bulunuyor. Altın 
Portakal Film Festivali'nin 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen 
geleneksel kortej geçişinde Yeşilçam'ın ünlü isimlerini ta-
şıyan üstü açık otomobil de müze yetkilileri tarafından 
satın alındı. Festival için özel hazırlanan salona yerleştiri-
len otomobil, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Müzede, 
Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin kapıları tek tek çalınarak sa-
hiplerinden satın alınan ya da müzeye bağış yapılan gün-
lük eşyalar da sergileniyor. Antalya Yat Limanı açığında 
1942'de batırılan Saint Didier atığına ait mühimmatla 
bombalandığı sırada patlayan camının da yer aldığı mü-
zede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente geldiği gün 
basılan gazeteler, milli mücadelede kullanılan silahlar, 
ünlü sanatçı ve yazarlara ait bilinmeyen fotoğraflar ve 
mektuplar bulunuyor. 

Üsküp’ten 
Bursa’ya uzanan 
ayakkabıcılık

 hikâyesi 

Maraş 
dondurması 
film oluyor 

Bursa'nın Inegöl ilçesinde yaşayan 3 kardeş, ata-
larının Eski Yugoslavya'dan taşıdığı el yapımı 
ayakkabıcılık mesleğini aynı dükkânda el ele ve-
rip çalışarak sürdürüyor. Recai, Sezai ve Hakan 
Ileri kardeşlerin, yemeni, çarık ve mest üreten 
dedelerinin kardeşi Enver Ileri'den babaları Ce-
lal Ileri'ye, ondan da kendilerine geçen mesleği 
güncelleyerek imal ettikleri ayakkabılar, Bur-

sa'nın yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar gibi 
çevre illere toptan satılıyor.  

Kendi imalathanesini kurdu

Arnavut asıllı ailesinin ayakkabıcılık öyküsünü anlatan Hakan Ileri, 
dedesi Zumber Ileri'nin, kardeşleri Sefer ve Enver Ileri ile 1955'te 
o dönem Yugoslavya sınırlarında yer alan Kuzey Makedonya'nın 
başkenti Üsküp'ten Inegöl'e göç ettiğini söyledi. Türkiye'ye geldik-
lerinde dedesi ve Sefer Ileri'nin fidancılığa yöneldiğini, diğer kar-
deşin ise yemeni, çarık ve mest üretimine devam ettiğini belirten 
Ileri, şöyle konuştu: "Babam o zaman dedemlerin fidancılık işini 
beğenmediği için okula başlamadan ayakkabı imalathanesine girip, 
askere gideceği güne kadar amcasının yanında çalışmış. Askerden 
sonra da kendi imalathanesini kurmuş. Babam 58 yıl bu işle uğ-
raştıktan sonra geçen yıl vefat etti. Dedem ve kardeşi de önceki 
yıllarda vefat etti. Babama mesleği öğreten en küçük kardeşleri 
Enver Ileri ise 79 yaşında, Inegöl'de kendine ait bir atölyesi var ve 
ısmarlama ayakkabılar yapıyor."

Üsküp'te yemeni, çarık ve mest üretirken 1955'te İnegöl'e göç 
eden Arnavut asıllı 3 kardeşten en küçüğünün Türkiye'ye 

taşıdığı meslek, babadan oğullarına geçti. 

Su altındaki 
tarih 
canlanıyor 

Lezzetiyle 7’den 70’e herkes tarafından 
sevilen Maraş dondurması, beyaz 

perdeye taşınıyor. Senaryosunu Banu 
Şentürk'ün yazdığı, yönetmen koltuğun-
da Ahmet Karaağaç'ın oturacağı filmin 
çekimleri, 30 Kasım'da başlayacak. Filmin 
ana sponsorluğunu üstelenecek firma 
yetkilisi Atilla Kanbur ile toplantı yapan 
yapımcı Cüneyt Şentürk, filmin çekimle-
rini yoğun çalışmayla 15 günde tamamla-
mayı hedeflediklerini söyledi.

Trajikomik bir hikâye

Filmin senaryosunun 3 yıl önce yazıldı-
ğını ancak pandemi nedeniyle çekimle-
ri ertelemek zorunda kaldıklarını ifade 
eden Şentürk, "Külahıma Anlat projesi, 
eşimin yazmış olduğu bir senaryo. Yö-
netmenliğini Ahmet Karaağaç ve benim 
üstlendiğim, aynı zamanda yapımcılığını 
da yapacağım bir proje. Başrollerde Tuğ-
ba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen 
ile Max Bendo yer alacak. Çok değerli bir 
kadroya sahibiz. Projemiz, dondurmayla 
hayatını geçindiren bir ailenin trajiko-
mik hikâyesi. Burada aşk hikâyesi de var. 
Startımızı 30 Kasım gününden itibaren 
vereceğiz" dedi. Nisan ayında gösteri-
me girmesi planlanan filmin senaryosu 
hakkında da bilgi veren Şentürk, şöyle 
devam etti: "Naci Taşdöğen dondurma 
ustası olacak. Okan Karacan, dondurma 
ustasının oğlu Mert rolünde, Tuğba Özay 
ise Mine rolünde olacak ve bunlar aşk 
yaşayacak. Max Bendo da Mert'in yakın 
arkadaşı. Istanbul'dan beraber geliyor-
lar, babasına yardımcı olmak amaçlı. Bu 
trajikomik hikâye, aşk hikayesiyle birle-
şip, Kahramanmaraş'ın tüm kültürel örf 
adetlerini en uygun şekilde beyaz perde 
de tanıtacağız inşallah.”

Türkiye'nin, 1960'ta Antalya'nın Finike 
ilçesi yakınlarında başlayan su altı ar-

keolojik kazı ve araştırma macerası, artık 
Türk bilim insanları ve balık adamları ta-
rafından sürdürülüyor. Bu yıl devam eden 
toplam 10 su altı arkeolojik kazı ve araştır-
ma projesinde 255 eser müzelere kazandı-
rıldı.

Zaman kapsülü gibi

Tunç Çağı'na ait dünyanın en eski ticaret 
gemisi, Arkaik Dönem'e ait sanat eserleri-
ni barındıran ve Akdeniz'de bulunmuş tek 
heykel taşıyan gemi batığı, Osmanlı deniz-
ciliğini aydınlatacak buluntular barındıran 
Osmanlı Dönemi Batığı, mavi suların de-
rinliklerinden kalmış önemli kültür miras-
ları arasında yer alıyor. Son yıllarda artan 
bilimsel çalışmalarda ulaşılan eserlerin ye-
rinde sergilenmesi için Türkiye'nin denizle-
rinin kıyısında birer su altı arkeoloji müzesi 
oluşturulması için çalışmalar da sürüyor. 
Türkiye Batık Envanteri Projesi Kazı Başka-
nı Doç. Dr. Harun Özdaş, dalışta inilen her 
bir metrenin geçmişe yolculuk olduğuna 
dikkat çekerek, "Batığa ulaştığınızda adeta 
zaman donuyor. Batıkların tamamı hiçbir 
canlının dokunmadığı bir zaman kapsülü 
gibi. Bu, benim için hem denizi hem arke-
olojiyi meslek edinmiş bir kişi olarak büyük 
mutluluk" dedi.

Namı ülke sınırlarını aşan Maraş 
dondurması, 'Külahıma Anlat' 
filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. 
Senaryosunu Banu Şentürk'ün 
yazdığı, yönetmen koltuğunda ise 
Ahmet Karaağaç'ın oturacağı filmin 
çekimleri, 30 Kasım'da başlayacak.

Türkiye'nin denizlerinde devam 
eden kazı ve araştırma çalışmala-
rında sadece bu yıl 255 eser müze-
lere kazandırıldı.

İspanyollar 
Türk 
dizilerine 
hayran

02 03

Antalya'da 6 yıllık bir çalışmanın ardından açılan Bir Zamanlar Antalya Müzesi, 8 dilde 2 binden fazla 
eserle kent tarihini anlatıyor.

İspanya'da dört yıllık bir geçmişi olan Türk 
dizileri, Akdeniz'in iki ucundaki İspanyol 
ve Türk toplumlarını birbirine daha da 
yakınlaştırdı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 
düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film 
Festivali" gala gecesiyle sona erdi. Festivalde, 
Abdullah Şahin'in yönettiği Hemnefes filmi 
birinci oldu.

Antalya’nın tarihi bu müzede 
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Sanatçı Server Demirtaş: “Hayal etmekten başka yaptığım önemli bir 
şey yok. Kendimi düşünüyorum; başkalarında ne olduğumu, neden 
ben olduğumu, nasıl bir anlamımız olduğunu merak ediyorum... 
Öteki ile berikinin arasında bir yerdeyim ama neresi olduğunu 
bilemedim, arıyorum… Bulacağıma dair bir ipucu yok ama olsun, bu 
arada olmak yine de iyidir diye düşünüyorum…”

Kısacası Cemil Demirtaş gibi usta bir ba-
banız, Nazmiye Hanım gibi önünüzü kes-
meden size fırsat veren bir anneniz, daha 
sonra size yol gösterici olan sevgili Adnan 
Çoker gibi bir hoca ile çalışma fırsatınız 
olması ve aynı zamanda Leonardo ustayı 
erken yaşlarda tanımış olmanız bir araya 
geldiğinde bugünkü heykelleri yapmak için 
başka şeylere ihtiyacınız yok demektir.

yerdeyim”
çalıştıkça bu yöntem daha olgunlaştı, 
mekanik düzenekler daha sağlam ve 
dayanıklı hale geldi, zaten çalışmalar 
sürdükçe yeni şeyler öğreniyorsunuz, 
ben de deneyerek öğreniyorum.

Zorlandığınız anlar oluyor mu?

Hareketli heykellerin zor aşaması, 
diskler vasıtasıyla verilen hareketle-
rin eşzamanlılığını yakalayabilmek. 
Mesela, bir baş çevirme hareketi dört 
adet diskin çalışmasıyla oluyor, han-
gisinin ne zaman diğerleriyle uyumlu 
olması gerektiği bir zorluk. Ayrıca 
her heykelin problemi bir öncekin-
den çok farklı, hepsi disklerle çalış-
masına rağmen heykelin içinde yer 
alan hareketli mekanizmalar tama-
men farklı, yani her heykelin kendi 
problemleri oluyor. Bir format tut-
turup bütün heykellerde aynı şeyleri 
kullanamıyorsunuz. Her bir heykel 
için ayrı disk sistemi ve ayrı bir ha-
reket mekanizmaları tasarlamanız 
gerekiyor. Ama bu benim için çok 
zevkli bir şey, her yeni problemi çöz-

mek daha sonrakiler için öğretici bir 
süreç oluyor. Belki mühendislik eğiti-
mi almış olsaydım problemleri daha 
profesyonel olarak çözebilirdim. An-
cak istediklerimi yapabilecek kadar 
teknik deneyime sahip olmam bana 
şimdilik yetiyor.

Bu zaman kadar hangi sergi ve 
gösterimlerin içinde bulundunuz?

Ayrı ayrı bunları anlatmak yerine bel-
ki bu serüvenin süreçlerinden bah-
setmek daha iyi olabilir. Akademiden 
mezun olduktan sonraki çalışmala-
rım PVC plakalarından oluşuyordu. 
Ilk iki sergi (Derimod Kültür Merke-
zi ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi) 
bu malzemelerle yaptığım üç boyutlu 
çalışmalardı. Bir yığın halinde onları 
üst üste yapıştırıp geometrik soyut 
formlar oluşturmuştum. Sonraki yıl-
larda oluklu mukavva ile çalışmaya 
başladım, yine üst üste veya kendi 
etrafına sararak heykeller ve düzen-
lemeler yaptım. Bu süreç beni malze-
meler ile çalışmanın tadına varmama 

neden oldu. Bu dönem, bir yandan 
da para kazanmak için üretim yapa-
bilecek bazı makina denemelerine 
giriştiğim bir süreçti. Bunlar sanat 
değildi ama makina yapmayı öğren-
meye başlamanın nedeni oldular.  Bu 
çok keyifli zamanlar neleri becere-
bileceğimin farkına varmama neden 
oldu. Bu bir yoldu ve makinalar ile 
sanat yapmanın denemeleri başla-
dı. Yirmi yıldan fazla olan hareketli 
heykel serüvenini böyle özetleyebi-
lirim. Oluklu mukavva ile çalıştığım 
dönemde birkaç kere Makedonya'da 
sempozyum ve sergilere katıldım. 
Daha sonra Belgrat’ta sempozyum ve 
sergi (Balkan Trienali), Hollanda’da 
2017 ROBOT LOVE sergisi, 2016 
Cenevre kişisel sergi ve bu sene AR-
TECHOUSE sergisine katıldım. Yurt 
içi sergileri Derimod Kültür merkezi, 
IDGS Galerisi, AKM, Bozlu Art Pro-
ject ve bazı grup sergilerinden de söz 
edebiliriz.

Leonardo’nun yaşadıkları ile özdeş 
hissettim 

Biraz eski halinizden, çocukluğu-
nuzdan ve eski zamanlarınızı nasıl 
geçirdiğinizden bahseder misiniz?

Çekingen çocukluğum öyle düşünü-
yorum ki, bugün yaptıklarımın nedeni 
gibi gözüküyor. O günlerdeki tüm sı-
kışıklığım, içe dönük bakışlarım beni 
insanları anlamaya, suskun bir tahlil 
sürecine götürdü sanıyorum. Hu-
zurlu geçmeyen o sıkıntılı zamanlar 
hiç bitmeyecek gibiydi, yaşamadığım 
korku kalmamıştı sanki. Yaşadıkları-
mı çocukluk anıları olarak tarif etmek 
bile tuhaf geliyor şimdi. Böyle sıkıntılı 
dönemlerde insanda çok şeyler biriki-
yor, içiniz doluyor ve onları bir şekilde 
tanımlamanız gerekir. Rastlantı olarak 
o günlerde televizyonda Leonardo da 
Vinci’nin hayatını ve sanatını anlatan 
bir belgesel izledim. Bu birkaç haftalık 
dizi beni televizyona kilitlemeye yetti. 

Bu artık benim de kendimi ifade ede-
bileceğim bir yol olarak karşımda du-
ruyordu. Leonardo’nun yaşadıkları ile 
birdenbire özdeş hissettim kendimi, 
artık anlatabileceklerim için bir yol 
tam önümde duruyordu. Bu şahane 
örnek, bu tanrısal yaratık beni derin-
den sarstı. Hiç böyle bir şey görme-
miştim.

Bu tanışma resim yapmaya başlama-
mın nedenidir. Evde bulduğum soğan, 
biber, domates ne olursa desenlerini 
yaptım. Ortaokulda resim hocamız 
bir gün desenlerimi öğrencilere gös-
tererek ‘işte böyle çizmelisiniz’ dedi. 
Yaşadığım gururu anlatamam, demek 
ki iyi bir yola başlamışım ve bu hırs 
güzel bir şeydi. Yaşadığım sıkıntılar 
azalmasa da artık yolum belliydi, sanat 
benim kurtarıcımdı. Üstelik övgüler 
çok işe yaramıştı. Sonra okulun kori-
dorlarında bana bir sergi yapıldı, orada 
yaptığım eskizler, sanat tarihindeki us-
talardan kopyalar ve tabii ki Leonardo 

ustanın Mona Lisa’sı baş köşede asılı 
duruyordu. Daha sonra onu akademi 
bitirmede de gösterme fırsatım olmuş-
tu. Merak, Leonardo da o muhteşem 
örneğini gördüğüm kuvvetli bir duygu 
olarak her yanımı sarmıştı. Babamın 
küçük atölyesinde onu kaynak yapar-
ken, metal aksamlara şekil verirken, 
bazı makinaları söküp içini bana gös-
terdiğinde artık bütün bunların bazı 
ustalar tarafından yapılabileceğini ve 
benim de artık ileride onları deneyebi-
leceğimin kuvvetle inancı oldu.

Annemi hiç okula göndermemiş de-
dem. Babamla Sinop’tan kaçarak Is-
tanbul’a gelip evlendikten sonra ona 
okuma yazma öğretmiş. Kendisine as-
kerdeyken mektuplar yazabilsin diye. 
Sonra ben Mona Lisa kopyasını küçük 
evimizin müstesna odasında yaparken 
annem bana ortalık kirlenir, boya olur 
endişesini hiç yaşatmadı. Hiç eğitim 
almamış bu öngörüsü değerli kadın, 
bana bu yolda önemli yol göstericidir 

demeliyim. Yani kısaca Cemil Demir-
taş gibi bir usta babanız, Nazmiye 
Hanım gibi önünüzü kesmeden size 
fırsat veren anneniz, daha sonra size 
yol gösterici olacak olan sevgili hocam 
Adnan Çoker gibi bir hoca ile çalış-
ma fırsatınız olması, Leonardo ustayı 
erken yaşlarda tanımış olmanız ve ta-
bii ki çocukluk dönemi sıkıntıları bir 
araya geldiğinde, merak da varsa bu 
günkü heykelleri yapmak için başka 
şeylere ihtiyacınız yok demektir.

“Öteki ileberikininarasındabir
Litros Sanat’ın yeni sayısı için sorularımı 

bu kez kinetik heykellerin babası olarak 

bilinen, sanatçı Server Demirtaş’a yönelt-

tim. Büyük bir incelikle sorularımı yanıtla-

yan usta sanatçı, yaptığı hareketli heykelle-

riyle hem ülkemizde hem de dünya çapında 

önemli bir üne kavuşmuş durumda. Öy-

leyse hareketli heykeller yapmaya başlama 

sürecini kendisinden dinleyelim: “Aslında 

ben heykel eğitimi almadım, resim bölü-

münden mezun olmama rağmen hiç resim yapmayı istemedim. 

Bu resme karşı olduğumdan değil, kendimi üç boyutlu objeler 

ile daha iyi anlatabileceğimi hissettiğim içindi. Aslında mesele 

tamamen aynı. Herkes kendi içsel meselesi için bir yol bulmaya 

çalışıyor, birisi resim yapar, diğeri dans eder kimisi sinema ile ki-

mileri müzik ile bunu anlatmayı dener. Ben de malzemeyi erken 

yaşlarda babamın küçük atölyesinde onu izleyerek tanıdım. Nasıl 

kaynak yapılır, torna ile neleri yapabilirsiniz, farklı aletlerle nasıl 

çalışılır? Bütün bunlar benim şimdiki çalışmalarım için altyapı 

oluşturdu diyebiliriz. Babam (Cemil Demirtaş) bütün bunları 

bana öğretmek için yapmıyordu aslında, onu izlerken insanın 

aslında her şeyi yapabileceğinin mesajını vermişti. Ayrıca sevgili 

hocam Adnan Çoker'in üç boyutlu çalışmalar için beni yönlen-

dirmesini, cesaret vermesini çok fazla önemsiyorum. Sanat tari-

hinde hareketli heykel yapan sanatçıların varlığını bir esin olarak 

kabullenmem gerekir.”

Deneyerek öğreniyorum

Heykellerinizin teknolojisi ve çalışma mekanizmasından 

bahseder misiniz?

Heykellerimde yeni bir teknoloji kullanmıyorum. Rönesans’tan 

daha eskilere dayanan otomat teknolojisini kendi çalışmalarıma 

uyarladım. Yani bir motorun enerjisi ile dönen disklerin üzerine 

çalıştığım şekilli kenarlar, ileri geri hareketler yaparak bir kuvveti 

tetikler, çelik teller vasıtası ile baş, kol, el gibi parçalara çok ayar-

lanabilir hareketleri ulaştırır. Bu hareketlerin bütünlüğü, olması-

nı istediğim hareketleri mümkün kılar. Açıkçası eski bir hareket 

ettirme yöntemini bugüne uyarladığımı söyleyebiliriz. Zamanla 

ALI DEMIRTAŞ

alidemirtas.iletisim@gmail.com
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cel’e hitaben yazıp yayınladığı “Yük-
sek makamın alçak vekiline” hitabıy-
la başlayan hal beyanı veya dilekçesi 
işaret fişeğini ateşler ve artık kulaktan 
kulağa fısıltı olarak yayılan Osman 
Yüksel efsanesi ete-kemiğe bürüne-
rek bugünlere kadar gelir. Eğitim ha-
yatı yarım kalmıştır. Artık kaybedecek 
bir şeyi de kalmamıştır.

Onun hayatı ile birlikte anılan Serden-
geçti dergisini çıkarmaya karar verir 
ve bütün enerjisi ile dergiye yüklenir. 
Hem kendi adı hem de birçok müstear 
isimle dönemi, dönemin siyasi işleyişi-
ni, adaletsizliklerini, gördüğü arızaları 
büyük bir cesaretle kaleme alır. Dergi 

1947 ve 1962 yılları arasında sadece 33 
sayı yayımlanır. Kovuşturmaya uğrar, 
soruşturma açılır, toplatılır… Yüksek 
bir zeka ve ironik bir üslupla kaleme 
aldığı yazılar toplum üzerinde, özel-
likle milliyetçi kesimlerde büyük etki 
uyandırır. Her sayısı iktidarı ve düzen 
koruyucularını, statükocuları ürkütür, 
korkutur. Ama onun kitabında pes et-
mek yoktur…

Serdengeçti ve Büyük Doğu

Serdengeçti, Necip Fazıl’ın Büyük 
Doğu dergisiyle birlikte değerlendiril-
diğinde, bugünleri hazırlayan ‘kurucu’, 
‘uyarıcı’ metinlerin yayınlandığı iki 

kahraman mevkute olarak anılabilir. 
Bugünlerin bedelini onlar peşinen 
ödemiştir desek yeridir. Her sayısı 
sürprizdir. Zira bir sonraki sayının 
çıkıp çıkmayacağı veya ne zaman 
çıkacağına dair herhangi bir garanti 
yoktur. O yüzden her sayısının kapa-
ğına “Açın kapıları Osman geliyor!” 
meşhur cümlesini yazmaktadır. Çün-
kü her sayının ardından cezaevi yolu-
nun açık olduğunu bilmektedir.

Beşinci sayının hemen girişindeki 
“Serdengeçti, Türkiye’nin en ateşli, 
en cesur mücadele dergisidir. Arka-
daş, Serdengeçti Allah’a vatana, mil-
lete vatana koşanların dergisidir. Sen 
de bu yolda yürüyorsan ona yardım 
et oku okut. Abone ol, abone bul. 
Serdengeçti’nin ne zaman nerede çı-
kacağı belli olmaz. Muhakkak çıkar. 

Bir çıkar, pir çıkar.” cümleleleri de 
derginin kaderi hakkında ipucu verir.

1952’de, 34 yaşında iken tek sayı ya-
yımlayabildiği “Bağrıyanık” isimli der-
gi “Hak yolunda bağrı yanık yolcular” 
alt başlığı/ sloganı ile çıkmıştır. Mizah 
dergisi sayılabilirdi. Fakat takibattan 
kurtulamadı ve  kapatıldı. 

‘Kravatsız milletvekili’

Yerinde duramaz Osman Yüksel… 
Şiirler yayınlamakta, yazılar yazmakta, 
ateşli konuşmalar yapmaktadır. Fakat 
belki de hayatının en kritik kararların-
dan birini almıştır. Adalet Partisi’nden 
Antalya Milletvekili (1965-1968) se-
çilmiştir. Vekili seçildiği partinin lide-
ri Demirel’in ifadesi ile, “Serdengeçti 
varsa muhalefete gerek yoktur.” Öyle 
ki kendi partisini bile acımasızca eleş-
tirebilmektedir. Kravat takmamakta 
kararlıdır. Hatta Meclis’e geldiği bir 
gün kravatı beline bağladığı söylenir. 
Savunması ise, “Yönetmelikte kravat 

yazmakta, neremize takılacağı belir-
tilmemekte” olmuştur. Siyasette çok 
sevilen bir sima olmamıştır elbette. 
Çünkü nasıl yazıyor ve yaşıyorsa, öyle 
de siyaset yapmaktadır. Zaten bu dav-
ranışları nedeniyle partisinden ihraç 
edilmiştir.

Vekil olmasına rağmen kıt kanaat ge-
çinmektedir. Eline geçen parayı kendi 
dünyalığı için değil, bir zamanlar ken-
disi gibi yoklukla okumaya, ayakta dur-
maya çalışan öğrencilere burs olarak 
dağıtmaktadır. Hatta açıklıkla ifade 
edebiliriz ki, vefat ettiğinde beş kuruş 
parası çıkmamıştır üzerinde…

‘Bağrı taşlı, gözü yaylı…’

Osman Yüksel, Rousseau’dan Spi-
noza’ya, Nietzsche’den ve Bergson’a 
kadar geniş bir okuma yelpazesi ile 
dağarcığını doldururken, Yunus Emre 
ve Mevlana’da karar kılmıştır. Bu çok 
önemlidir. İstiklal şairimiz Mehmet 
Akif’in deyişiyle, “Batının fennini do-
ğunun idrakine” yedirerek felsefesini/ 
ülküsünü oluşturmuştur.

Yine yakın dostu Bakiler’den okuya-
lım: “Bir Anadolu türküsü dinlerken, 
bir şiir okurken veya toprağa çıplak 
ayaklarıyla basan bir yoksul çocuk gö-
rürken, başının döndüğüne, sesinin 
titrediğine, gözyaşlarının süzüldüğüne 
çok şahit olmuşumdur. Alabildiğine 
derviş gönüllüydü. Bağrı taşlı, gözü 
yaşlı bir derviş. Ama bazı yazılarında 
da her kelimesiyle, her cümlesiyle na-
ralar atan öfkeli bir Köroğlu’ydu…”

Çilesi halinden tavrından, yaşayışın-

dan… Her halinden belli olan Osman 
Yüksel, 10 Aralık 1983 yılında parkin-
son hastalığına bağlı olarak aramızdan 
ayrıldı. Ankara Cebeci Asri Mezarlı-
ğı’nda defnedildi.

“Allah, Vatan, Millet Yolunda” bir 
hayat yaşadı. “Davamız Allah davası, 
millet davası, vatan davasıdır. Bu mu-
kaddes dava karşısında biz, nefsimizi 
sildik.” diyerek baktı dünyanın nimet-
lerine…
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Osman Yüksel Serdengeçti hayatı, fikirleri, şi-
irleri, eserleri ile bugünü hazırlayan ‘kurucu’ 
isimlerden biridir. 33 sayı yayımlanan Serden-
geçti dergisinin tamamına bakıldığında ne ile 
nasıl mücadele ettiği tam anlamıyla anlaşılabilir. 
Doğduğu toprakların bütün niteliklerini üzerin-
de taşıyan Osman Yüksel, bugüne de rol model 
olabilecek lider bir isimdir.

Toros 
tabiatlı 

adam
Cumhuriyet sonrası fikir 

ve edebiyat hayatımızın 
ender şahsiyetlerinden biri 
de Osman Zeki Yüksel 
(Serdengeçti)’dir. Vefatı-
nın 38’inci yıldönümün-
de (doğumu 15 Mayıs 
1917- Akseki, vefatı 10 
Aralık 1983- Ankara) 
yad ettiğimiz Osman 

Yüksel’i kimimiz hazır 
cevaplılığı, kimimiz nük-
tedanlığı, kimimiz aksiyon 
adamlığı, bazılarımız ise şi-
irleri ve vatanperver konuş-
maları ile hatırlar.

Yıllarca yanında yöresinde 
bulunmuş olan günümüz şa-
irlerinden Yavuz Bülent Ba-
kiler, onun hakkında şöyle 
der: “Osman Yüksel… Bü-
tün akımların karşısındaydı. 
Tembelliğe, geriliğe, kültür 
emperyalizmine, her türlü 

dikta heveslilerine, taklitçiliğe 
başkaldırırdı. O, Anadolu’mu-

zun yerli sesidir. Bir Yörük kilimi ka-
dar renkli, çarpıcı ve heyecan verici bir ses… 
Onun kalemi bir kılıçtı, bir fikir savaşının en 
ön saflarında bulunuyordu.”

Osman Yüksel, siyasetçidir. Şairdir. Nükte-
dandır. Boş konuşmaz. Aksiyon adamıdır. 
Dava adamıdır. Milliyetçidir. Mukaddesatçı-
dır. Heyecanlıdır. Doğrucudur. Söz konusu 
vatan olduğunda gözünü budaktan esirgemez. 
Tabutluklara düşer, geri adım atmaz. Vatan 
ve millet her şeyin önündedir. Ömrü boyunca 
bir hırka-bir lokma yaşamıştır. Bundan da şi-
kayetçi değildir. Hayatının neredeyse tamamı 
yokluk sınavıdır ama ancak 33 sayı çıkabilen 
Serdengeçti -ki kendisine soyadı olarak da bu 
adı seçmiştir.

İki İsmet’ten çok çekti

Üstad Necip Fazıl Kısakü-
rek’le aynı hücreyi paylaşan 
(78 kere mahkemeye veril-
miş, 8 kez hapishaneye düş-
müş ve aralıklarla 4 yıl 2 ay 
hapis yatmıştır)…

Ömrü boyunca iki İsmet’ten (biri İsmet İnö-
nü; onu hürriyetinden sık aralıklarla mahrum 
eden, mahkum ettiren, bir diğeri ise eşi İsmet; 
onu zürriyetinden eden) çeken…

Yaşadığı her gün, her an dayatılan düzene 
muhalif olan…

Bunu bazı muarızları gibi keyfi değil, neyi kay-
bettiğini hatırlayarak, derinlemesine hissede-
rek yaşayan…

Torosların bu bıçkın evladı, kravatsız milletve-
kili iken de bir masa-bir sandalyeden müteşek-
kil bürosunda dostlarıyla bir kimlik inşa eder-
ken de, zindanlarda işkence altında dimdik 
ayakta dururken de, üzerine atılı suçlara karşı 
avazı çıktığı kadar bağırırken de asla yorgun-
luk sergilememiştir. Çünkü çok iyi bilir; düş-
mesini bekleyenler vardır. Tek başına düşmüş 
olmasının bir önemi yoktur. Takılan çelmenin 
sahibinin oyununu bilmektedir. O yüzden bu 
tuzağa düşmemek içindir bütün mücadelesi…

3 Mayıs dönüm noktası

Antalya’nın Akseki ilçesinde dünyaya gelen 
Osman Zeki Yüksel, lise eğitiminin ardından 
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fa-
kültesi’ne kaydolur. Burada felsefe eğitimi 
alacaktır. Fakat son sınıfta iken 1944’teki o 
meşhur 3 Mayıs eylemine katıldığı için tu-
tuklanır. Alpaslan Türkeş ve Nihal Atsız’la 
birlikte hapsedilir. Üstüne okuldan da atılır. 
‘Anarşist’ ve ‘tehlikeli’ tehlikeli bir eylemci 
olduğu gerekçesiyle daha okuluna dönemez. 
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yü-

Osman Yüksel Serdengeçti, arala-
rında Milli Gazete, Yeni Istanbul, 
Zafer, Türk Yurdu ve Çağlayan gibi 
gazete ve dergilerde de yazılar kale-
me aldı. Sessiz ve suskun Ayasofya 
hayatının merkezinde yer aldı: “Ey 
Islam’ın nuru, Türklüğün gururu 
Ayasofya!

Şerefelerinde fethin, Fatih’in şerefi,

Işıl ışıl yanan muhteşem mabed!..

Neden böyle bomboş, neden böyle 
bir hoşsun?

Hani minarelerinden göklere yük-
selen

Ta maveradan gelen ezanlar?…”

Serdengeçti’nin yayımlanmış eser-
leri:

- Mabedsiz Şehir

- Bu Millet Neden Ağlar?

- Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?

- Ayasofya Davası

- Mevlana ve Mehmet Akif

- Türklüğün Perişan Hali

- Gülünç Hakikatlar

- Kara Kitap

- Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı

- Radyo Konuşmaları

- Akdeniz Hilalindir

AYASOFYA
TEK DERDİ İDİ

ÖZCAN ÜNLÜ

ozcanunlu@gmail.com
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21-27 Kasım tarihleri arasında 
düzenlenen 7. Alemlere Rahmet 
Uluslararası Kısa Film Festivali 
için ülkemize gelen ödüllü Is-
panyol yönetmen Oliver Laxe ile 
Atlas 1948 Sineması’nda buluş-
tuk. Laxe’in sineması ve Türk si-
nemasına olan bakışına dair hoş 
bir sohbet gerçekleştirdik. 

Türk sineması hakkında ne-
ler düşünüyorsunuz? 

Her zaman Nuri Bilge Ceylan 
filmlerini izliyorum. Onun si-
nema sanatının ustalığına sahip 
olduğunu düşünüyorum. O her-
kes gibi değil, en iyilerden birisi. 
Herkes onun hakkında konuşu-

yor ama bunu hak ediyor, o bir 
usta. Sadece onun ismini söy-
leyebiliyorum onun dışında bir 
isim bilmiyorum ama eminim ki 
başka isimler de vardır. Ülkemde 
onun gibi bir yönetmen bulun-
muyor. 

Alemlere Rahmet Kısa Film 
Festivali sizin için nasıl geçiyor? 

Iyi bir festival haftası geçiriyo-
rum.

Ruhsallık her adımda vardır

Mimozalar filminde ruhsal 
bir yolculuk anlatıyorsunuz. 
Bu yolculukla ruh ve beden 
birbiriyle beraber ilerliyor. 
Aynı zamanda yolculuğun 
fiziki rotası da zorlu bir yol 
içeriyor. Mimozalar filminin 

hikâyesi nasıl ortaya çıktı?

Ruhsal bir yolculuk yapmak is-
tedim. Insanlar batıya doğru, 
giden bir yolculuk olduğunu 
söyledi ama hayır bu yolculuk 
doğuya doğru yapılan  metafi-
ziksel bir yolculuktu. Bazı kül-
türlerde görebilirsiniz ki çoğu 
keşif epik materyal bir yolculuk-
ta gerçekleşir. Ama bu doğrul-
tuda içsel bir yolculuk da vardır. 
Örnek olarak Kutsal Kase Ara-
yışı’nı verebilirim. Mimozalar 
filminde odaklandığım,  ruhsal 
yolculuğun aşamalarıydı. Yolcu-
luğun temelinde kabullenmişlik 
duygusu vardı. Aynı zamanda 
bir görevleri de vardı. Ruhsallık 
her adımda vardır ve her adım 
bir onaylamadır.

Secde ve filmin doruk noktası
aynı duyguda

Atlas Dağları'nda çıkılan yolculuk-
ta, şeyhi gömülmek istediği yere 
götürme görevinde Ahmet'i nefsini 
yenme yolculuğunda da görüyoruz. 
Filminizin rüku, kıyam ve secde bö-
lümlerinin isimlendirmesini nasıl 
oluşturdunuz? 

Mimozalar’da nefsi bir arayış var. Ah-
met de bir arayış süreci içerisinde. Töv-
be ve zikir ile geçen bu süreçte bir şey-
leri hatırlamaya çalışıyor. Her filmi bir 
dua olarak görüyorum. Namaz ibade-
tindeki hareketleri hikâye anlatımında-
ki dramatik noktalarla benzer görüyo-
rum. Bir secde anını ve bir filmin doruk 
noktasını aynı buluyorum. Ikisinde de 

kendini tamamen duygulara ve hislere 
teslim ediyorsun. Doruk noktası coş-
kuyu yaşadığın, Tanrı ile olduğun bir 
andır. Secde de bu anlamda aynıdır. 
Aynı zamanda rüku, kıyam ve secdeyi 
zamanın büyüdüğünü, geliştiğini ifade 
etmek için kullandım.

Mimozalar ve Yangın Yeri'nde tabiat 
hikâyenin önemli bir parçası olarak 
yer alıyor. Filmlerinizin  hikâyesin-
de tabiatı önemli bir unsur olarak 
ortaya çıkaran nedir? 

Insanlar filmleri izledikten sonra doğa-
yı bir karakter olarak gördüklerini söy-
lüyor ama ben öyle olduğundan emin 
değilim. Doğadan o kadar kopuğuz ki, 
doğaya o kadar susamışız ki… Aynı 
zamanda doğanın filmlerin içerisinde 
olması doğal olan bir şey. Asıl bunun 
tersi, filmlerde tabiat olmaması, merak 
uyandırıcı olur. Dengeli bir insan  do-
ğada yaşar. Sinema yapmak, yaşamak 
istediğin bir dünya hayal etmek ve inşa 
etmektir. Yani, şehirleri severim, bir şe-
hirde mutlu olabilirim ama... Özellikle 

bir ideoloji olarak seçmedim bu benim 
hoşuma giden bir şeydi.

Gerçek bir cihat filmi yapacağım

Yeni projeleriniz içerisinde neler var?

Gerçek bir cihat filmi olacak. Bu açıdan 
Mimozalar’a benziyor. Bir grup yaşlının 
Fas’ta çölün ortasında yapacakları par-
tide, kendi içlerindeki arayışı anlatacak. 
Karakterler bir zikir sürecinden geçe-
cek. Yani, yine bir şeyin arayışı olacak 
ama seyahat kendi içlerine doğru ola-
cak. Mimozalar’ı seviyorum, kabul edi-
yorum ve filmde kendimi görüyorum. 
Ama bir yönetmen olarak yapmak is-
tediğime ulaşamadığımı düşünüyorum 
ve önümüzdeki filmde bazı açılardan 
bunu başarmaya çalışacağım. 
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yönetmen Oliver 
Laxe: “Sinema 
yapmak, yaşamak 
istediğin bir dün-
ya hayal etmek 
ve inşa etmektir” 
diyor.

RABIA BULUT

bltrabia@gmail.com

Oliver Laxe 
1982 yılında Paris’te doğan Oliver 
Laxe, Fransa, Ispanya ve Fas ara-
sında büyüdü. Barselona’da yer alan 
Pompeu Fabra Üniversitesi’nden 
Görsel-Işitsel Iletişim bölümünden 
mezun oldu. You All Are Capta-
ins (2010) adlı ilk uzun metrajıyla 
Cannes Film Festivali Eleştirmen-
ler Haftası FIPRESCI, ikinci filmi 
Mimosas (2016) ile aynı festivalde 
yine Eleştirmenler Haftası’nın bü-
yük ödülünü kazandı. Üçüncü fil-
mi Fire Will Come (2019) Cannes 
Film Festivali’nde prömiyerini yaptı 
ve Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri 
Özel Ödülü ve En Iyi Ses Tasarımı 
Ödülü’nü kazandı.

Dünya sinemasının önemli yö-
netmenleri arasında gösterilen 
Oliver Laxe festival kapsamında 
ustalık sınıfında kendi film yap-
ma tecrübelerini sinemasever-
lerle paylaştı. Inanç merkezli bir 
film yapmak isterken yaşadıkla-
rını şu şekilde paylaştı: “Inanç 
üzerine bir film yapmak isti-
yordum. Bütün hoşuma giden 
filmleri düşündüm. Tarkovski, 
Rossellini gibi yönetmenlerin 
filmlerini düşünüyordum. Be-
nim için örnek teşkil ettiler. Ya-

pımcıma inanç üzerine bir film 
çekmek istediğimi söylediğimde; 
‘Bunu nasıl yapacağız? Müslü-
manlarla ilgili bir film olduğu 
için bu bir kamikaze olabilir.’ 
dedi. Tehlikeli bir film olduğunu 
biliyordum. Ama bunu üstlen-
dim. Ben böyleyim, benim hoşu-
ma giden bu. Bunu yaparken bir 
sinemacı olarak denemeden öle-
mezdim. Ben böyleyim değişe-
miyorum. Bu tür bir film isteğim 
vardı. Inançsal olarak film yapa-
rak bunu hatırlatmak istedim.”

Denemeden ölemezdim
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Yeni AKM, ilk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu imzasıyla karakteristik 
özelliklerini koruyarak yenilendi. Murat Tabanlıoğlu proje aşamasında ve yapım aşamalarında yaptığı 

açıklamalarda AKM’nin bir aile hikayesi olduğuna sürekli dikkat çekti.

Ney ustası Rıfat Varol neylerin hissetirdikleriyle 
ilgili şöyle konuşuyor: “Mevlevihane’den çıkma 

neyler bakım için atölyeye geliyor. Öylesine üflen-
miş ki rengi koyu kahverengiye dönmüş, içi yan-
mış ve kararmış. Bazıları var ki, o kadar eskimiş 
ki üflemekten, size bir Mevlevi dervişinin bütün 
ömrü boyunca her sırrını sanki o kamışa fısılda-

dığını düşündürüyor.

BABADAN OĞULA BİR MİRAS: 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

“Atatürk ismini Erdoğan önerdi”

Murat Tabanlıoğlu yeni AKM’yi ‘ye-
niden inşa edilmiş değil, eskinin yeni-
den düzenlenmiş’ bir versiyonu ola-
rak tanımlıyor. Ünlü mimar, binanın 
adının aynı kalmasını da Erdoğan'ın 
önerdiğini söylüyor.

Murat Tabanlıoğlu, AKM’nin fikri-
ni ve tasarım dilini ortaya çıkaran 
koşulları, dönem özellikleriyle ilişki-
lendirerek şöyle aktardı: “AKM’den 
bahsetmek için biraz geriye gitmek 
lazım. Çünkü bu binanın oluşmasın-
daki mimar, başoyuncu benim ba-
bam Hayati Tabanlıoğlu’ydu. Döne-
mi biraz hatırlayalım. O zaman Nazi 
Avrupasından kaçan mimarlar Tür-
kiye’deydi. Bu mimarlar çoğunlukla 
Istanbul ve Ankara’da binalar yaptı-
lar ya da Teknik Üniversite’de eğitim 
verdiler. Babam da o dönem Teknik 
Üniversite’deydi. Buradaki mimarla-
rın etkisiyle Almanya’ya gitti. Orada 
opera binalarını doktora tezi kapsa-
mında çalıştı. Türkiye’ye döndüğü 
zaman kendisinden genç bir mimar 
olarak Taksim meydanındaki opera 
binasını tekrar ele alması istendi.”

Hayati Tabanlıoğlu’nun kişisel öykü-
sünün AKM ile kesişiminde Istan-
bul’da yaşanan gelişmeleri de vurgu-
layan Murat Tabanlıoğlu, AKM’nin 
başlangıç unsurunun Prost tarafın-
dan hazırlanan master plan olduğu-
nu söyledi. Taksim meydanında yer 

alacak bir opera binası için Avrupalı 
mimarlar Paul Bonnatz ve Auguste 
Perret tarafından çizilen eskizleri de 
paylaşan Murat Tabanlıoğlu, kaba 
inşaatı tamamlanan önerinin babası 
tarafından yeniden ele alınması is-
tendiğini anlattı. Bu dönemde, Haya-
ti Tabanlıoğlu’nun en önemli önerisi-
nin, yapının yalnızca opera ve tiyatro 
işlevinde kalmayıp bir kültür merkezi 
haline gelmesi olduğunu vurguladı.

AKM İstanbul’a çok yakıştı

Yapı kullanıma açıldıktan 1 yıl sonra 
yangın çıktığını ve cephenin tama-
men söküldüğünü anlatan Taban-
lıoğlu: “Ben o günü hatırlıyorum.

Binanın yeniden yapılması söz konu-
su oldu. Babam binanın hem mimarı 
olduğu hem devlet adına çalıştığı için 
sorumlu tutuldu. AKM müdürü Ay-
dın Gün ile önce sanık oldular. Bütün 
teknik hususlar açıklandıktan sonra 
binayı yeniden yapması görevi veril-
di” dedi.

AKM’nin yıllar sonra tekrar bir Ta-

banlıoğlu tarafından yapılmasının 
kendisi açısından son derece mutlu-
luk verici olduğunu söyledi. 

Taksim’i bir kültür ve sanat sokağı 
haline dönüştüren yeni AKM 2,500 
kişilik opera salonu ile birlikte, 800 
kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 
285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik 
oda tiyatrosu, sergi salonu ve iki katlı 
kütüphane bulunuyor. Ayrıca tasarım 
dükkanları ile kafe ve restoranlar da 
hizmet veriyor.

Evet AKM gerçekten Istanbul’a yakış-
tı. Çok amaçlı bir kültür merkezi du-
rumunda. Dünya stantlarında bir yer 
oldu. Belki daha ilerisindedir. Böyle 
nitelikli bir salona nitelikli program-
lar yakışır. Nitelikli sanatçılar yakışır. 
Her sanatçının hayali olmalı AKM. 
Ben burada sergi açmalıyım, ben 
burada sahne almalıyım demeli sa-
natçılar. Yıllar sonra kişiler anılarını 
anlatırken ben AKM’de şunu izledim, 
bunu gördüm diye gururlanarak an-
latmalı.

Istanbul, nihayet kendisine yakışan 
bir kültür merkezine kavuştu. Dün-

ya standartlarında bir kültür merkezi, 
Taksim’de küllerinden doğarak yeniden 
kültür hayatındaki yerini aldı.

Atatürk Kültür Merkezi, diğer salon-
lara göre bambaşka bir yerde duruyor. 
Kültür merkezinin çok ötesinde amaç 
taşıyor. Bunun için farklı bir yönetim 
modeliyle yönetilecek. Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi ile Döner Serma-
ye Işletmesi’nin içinde farklı bir birim 
oluşturularak AKM’ye profesyonel 
yönetici atanma hakkı tanınmış oldu. 
Artık AKM’de konusunda uzman bir 
kadro görev yapacak. Ayrıca bir sanat 
danışma kurulu da oluşturuldu.

Yeni AKM’nin eskiden otopark olarak 
kullanılan bölüme uzanan ek binasında, 
805 kişilik bir tiyatro salonu var. Burası 
çok amaçlı bir salon olarak da kullanıla-
cak. Tiyatro gösterileri dışında konser-
ler de verilebilecek. Aynı zamanda bir 
kültür sokağı oluşturulacak. Bu kültür 
sokağının içerisinde en önemli nokta-

lardan biri de iki katlı kütüphane ola-
cak. 683 metrekarelik bu alanda müzik, 
sanat, mimarlık gibi temel disiplinlere 
ait kitaplar bulunacak. AKM’nin içinde 
barındırdığı faaliyetler konusunda ihti-
saslaşmış bu kütüphane, araştırmacıla-
ra ve sanatseverlere kaynak olacak.

Merkezde üç katlı bir müzik platform 
bölgesi oluşturulacak. Müzik aletleri 
sergisi ve müziksel deneyim alanı ola-
cak. Ayrıca müzik tarihinde önemli 
bir yere sahip sanatçılara da bu alanda 
yer verilecek ve anıları canlandırılacak. 
Özellikle genç müzisyenlerin hedeflen-
diği; AKM müzik kayıt stüdyosu kuru-
lacak ve gençler, ekonomik imkânlarla 
bu müzik stüdyosundan yararlanabi-
lecekler. Üretimlerini burada yapabile-
cekler. Ayrıca 3-11 yaş arası çocukların 
yararlanabileceği bir atölye de buluna-
cak.

Binanın dışındaki cam bölümde bir 
sergi salonu ve küçük bir cep sinema-
sı bulunacak. Toplantı sergi, konser vs. 
etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı 

bir salon da burada yer alacak. Bir tasa-
rım ürünler mağazasıyla kafe şeklinde 
bir kitapçı dükkânı da merkezin ticari 
alanları olarak hizmet verecek. Mer-
kezde 423 araçlık bir otopark yer ala-
cak.

Eski AKM’yi Baba Tabanlıoğlu 
yenisini oğul Tabanlıoğlu yaptı 

Yeni yapılan Atatürk Kültür Merke-
zi’nin mimarı Murat Tabanlıoğlu, yıkı-
lan AKM’nin de mimarı Hayati Taban-
lıoğlu. Baba oğul mimarlar. Yeni AKM, 
ilk yapının mimarı olan Hayati Taban-
lıoğlu'nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu 
imzasıyla karakteristik özelliklerini ko-
ruyarak yenilendi. Murat Tabanlıoğlu 
proje aşamasında ve yapım aşamaların-
da yaptığı açıklamalarda AKM’nin bir 
aile hikayesi olduğuna sürekli dikkat 
çekti. 1969 yılında eski AKM’nin açılı-
şına babası ile katıldığını ifade ederken 
“Bu benim için bir aile hikayesidir. Ço-
cukluğumdan beri bu binayla bir ilgim 
oldu. Yeni binanın mimarı olmamamda 
bununla bir ilgisi var.” Dedi. 

EDEBIYATTA
POSTHÜMANIZM

Sadık
Yemni

2021’in ilkbaharında Sümeyra Buran’ın editör-
lüğünde Edebiyatta Poshümanizm adlı bir kitap 
yayımlandı. Kitap Türkiye’de henüz çok yeni olan 
posthümanizm çalışmaları literatürüne Türkçe kat-
kı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap İngiliz, 
Amerikan ve Türk edebiyatlarından seçilen roman, 
kısa hikâye, folklor metinlerindeki posthüman ve 
posthümanizm yansımalarının eleştirel incelemeleri 
ve Türk bilimkurgu yazarlarından alınan yorumları 
bir araya getiren ilk Türkçe akademik çalışmadır.

Kitaba ‘Posthüman Aşkın Ezgisi: Phantomat ve Be-
densizlik Özlemi’ adlı yazımla katıldım. Roman ve 
öykülerimde yapay zekâ ile ilişki kuran karakterlerin 
posthüman süreci hissetmeleri ve yeni varoluş or-
tamlarını keşfetmelerine de değindim. Örneğin Ela 
(Erdem Yayınları – 2016) adlı romanımda Efe adlı 
bir genç sanal âlemden tanıdığı, sayısız görüşmeler 
gerçekleştirdiği bir genç kıza, Ela’ya deli gibi aşık 
olur. Sonrasında Ela’nın bedensiz bir varlık olduğu-
nun anlaşılması hislerini değiştirmez. Efe’nin insan 
olmayan, bedensiz, ama uzun yıllar önce insandan 
dönüşen, posthuman bir yapıya aşık olması bilin-
cinde bir sıçrama yapar.  Evrende insan olmayan 
öznelerin varlığının elle tutulur kanıtı başını döndür-
müştür. İşte bu durum halk söylencelerinde cinlerle 
yapılan ve yıllarca süren evlilik hikâyeleri, Sümerlile-
rin Anunakileri vb. bize bunun geçmişte mevcut ol-
duğunu hayal ettirtse de insan yaşamında çok yeni, 
ilginç ve tekinsiz bir aşamadır. 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler şu anda sadece 
insanı ve sosyolojisini değil kaçınılmaz olarak Ede-
biyatı ve sanatı da yoğuruyor. İnsanın ve doğanın 
‘doğasını’ değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre 
araştırmaları, sentetik biyoloji, insan genom ve 
gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama tekno-
lojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni 
hayat ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok bi-
yomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni 
bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir 
kırılmayı işaret etmektedir

Kaliforniya Üniversitesi Riverside’da Medya ve Kül-
türel Çalışmalar bölümünde görev yapmakta olan 
Prof. Dr. Sherryl Vint kitabın sunumunda görüşlerini 
özetle şöyle dile getirdi: “Türk akademisyenler tara-
fından edebiyatta posthümanizm üzerine tartışma-
ları bir araya getiren bu yeni kitap, bu projeyi Batı 
ve Doğu arasındaki geleneksel Avrupa anlayışının 
başka bir ikililiğine karşı genişletir. Bu yeni kitabın 
özellikle heyecan verici yanı, hem Anglo-Amerikan 
hem de Türk romanları hakkındaki tartışmaları bir 
araya getirmesi ve tartışmayı genellikle ihmal edilen 
perspektifleri ve tarihleri içerecek şekilde genişlet-
mesidir. Hem Batı hem de Doğu küresel tarihlerin-
de Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının 
merkezinde coğrafi konum olarak önemli bir rol oy-
nayan Türkiye’nin zengin tarihi, edebiyat kültürünün 
çok sayıda kültürel etkiyle benzersiz bir şekilde ko-
nuşabilmesini ve posthümanist düşüncenin bunlara 
nasıl meydan okuduğunu veya yeniden çerçeveledi-
ğini düşünmesini sağlar.”

Edebiyatta Posthümanizm insanlık tarihindeki son 
kırılma üzerine Türkçe olarak yazılmış ilk eserdir.

AHMET DUR

durahmet42@gmail.com

Dönemin teknolojik imkanlarıyla inşaatın 17 yıl sürdüğünü belirten Ta-
banlıoğlu, Taksim meydanının yüzü ve Istanbul’un simgelerinden biri 
haline gelen cephenin hikayesini şöyle anlattı: “O zaman Türkiye’de alü-
minyum endüstrisi yok. Alüminyum Almanya’dan getiriliyor. Cephe esa-
sında o zamanki dünya için çok yeni bir cephe değil. Buna paralel yıllarda, 
Avrupa’da önde bir tül gibi görünen  cephenin olduğunu izliyoruz. Cephe 
sistemi için mevcut binanın önüne çelik bir ek yapılıyor. Bu sayede hem 
cephe sistemi oluşuyor hem de fuaye alanı genişliyor”.

AKM cephesinin hikâyesi
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“AT OYNATILACAK BIR ALAN
DEĞIL ŞEHIRLER”

Cihan
Aktaş

İstanbul tarihin hiçbir döneminde kendi hâlinde, sa-
kin ve biraz da gözlerden uzak, sapa sayılabilecek bir 
yer olmadı. Bu durum Cumhuriyet Türkiyesinde de 
devam etti. Şehrin günümüzdeki karmaşasında el-
bette Cumhuriyet sonrası döneminin ekonomi-politik 
dönüşümleri belirleyici oldu. Peki, yoğun göç çeşitli 
tedbirlerle hafifletilemez miydi? Bu soruyu 1 Haziran 
2019’da iftardan sonra Diriliş Yayınları’nda ziyaret 
ettiğim Sezai Karakoç’a sordum. Betonlaşmaya, kötü 
yapılaşmaya, birbirinin üzerine devrilecekmiş gibi du-
ran ve gökyüzünün mavisinin kul hakkı olduğu hesa-
ba katılmadan inşa edilen binalara mecbur muyduk? 
Thatcher’ın 1980’lerde öne sürdüğü gibi, alternatifi 
yok muydu bu olup bitenlerin? İstanbul bu göçe işte 
bu şekilde gerçekleşecek şekilde mecbur muydu?
“Bir şehirde istenildiği gibi at oynatılmaz, bir şehir at 
oynatılacak bir alan değildir,” diye başladı konuşması-
na Karakoç. İstanbul’un maruz kaldığı göç yapılaşma-
sının arka planında ise Tek Parti döneminin şehirleri 
hizmetten yoksun bırakmasının yattığını dile getirdi:
Berbattı İstanbul’un durumu; Boğaz’ın tepelerine 
doğru çıkarken, yol, iz yok,  sadece kömür depoları 
görüyordunuz. Şehir fikri yoktu. Beyazıt Camisi’ne bi-
tişik beton kahveler vardı. Menderes yollar yapmaya 
çalıştı ama tahribatı kontrol altına alamadı. Peyami 
Safa 1958’de ‘İstanbul’a hiç dokunmayalım, başka bir 
modern şehir yapalım,’ diye yazmıştı oysa.
Göç konusunda olup biten ille de olması gerekme-
yebilirdi, bunu belirtti Karakoç ve şehirlerimizin göçe 
açılması sırasında yapılan en büyük hatanın, eski şe-
hir dokusunun göçle birlikte değiştirilmesi olduğunu 
vurguladı:
Diyarbakır’da surun içindeki eski şehrin içinde hü-
kümet konağı ve diğer kamu binalarıyla birlikte yeni 
bir şehir yaptılar. İstanbul’da ise sur içi bozulduktan 
sonra sur dışına çıkıp şehri genişletmeye başladılar. 
Şehir içine dokunulmamalıydı, iki yakaya sur dışında 
iki modern şehir inşa edilebilirdi. Ankara’da da benzeri 
bir hata işlendi, merkezin iki adım ötesine ‘Yenişehir’ 
yapmaya kalktılar. Oysa Osmanlı şehre yakın yerde 
inşaata izin vermiyor, yeni şehri Lüleburgaz’a yaptırı-
yor. Osmanlı sanki yeni kafa, biz eski kafa. Çığırından 
çıktı her şey. Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anado-
lu’da dört tane milyonluk şehir yapılacaktı, göç böyle 
dururdu.
Şehrin imkânları mahrumiyet içinde veya gelişmeye 
ihtiyaç duyan taşralıya götürülemediğinde taşralı 
şehirlere geliyor, her yolu deneyerek. Endüstriyel işlet-
meler başta olmak üzere şehrin fiziksel dokusundaki 
dönüşüm, taşralı kitleyi İstanbul’a çeken bir mıknatıs 
biçiminde oluşuyor. Çeşitli hedef ve hayallerin eşliğin-
de İstanbul ve çeperlerine yerleşen göçmen, zamanla 
hâkim demografi hâline geliyor.  Şehrin demografisi 
bu dönüşümlere sahne olurken şu husus göz ardı 
edilmemeli oysa: Göçerek gelenlerin neredeyse ta-
mamı kendi yaşadıkları yerlerde iş bulabilseler, eğitim 
görselerdi, büyük şehirde hor görülmeyi, itilip kakıl-
mayı da içeren bir yerleşme mücadelesine o kadar 
da gönüllü olmazlardı. Subat Dalgalı köyüne yakın 
bir yerde ortaokul olsaydı, İstanbul’a kaçmayabilirdi. 
Ümmühan Cengiz de Dalgalı’dan iki sene sene sonra 
İstanbul’a okumak için kaçtı. Ancak okuma arzusu 
onun için aynı zamanda istemediği bir evlilikten kaçış 
anlamına geliyordu. Dalgalı’dan farklı olarak Cengiz 
aile ve eş desteği görmeden, bir başına onurlu bir ha-
yat sürdürmenin mücadelesini verdi. 

Bu sayıda, Türk halk müziğinin genç ve başarılı sesi 
Elif Buse Doğan ile bir araya geldim. Başarılı sanatçı, birbirinden 
samimi sorularıma bakalım nasıl yanıtlar vermiş
hep birlikte okuyalım.

“HARIKA ÇOÇUK”TAN 
VIRTÜÖZ PIYANISTE: 

80. YAŞINDA IDIL BIRET

Bilen
Işıktaş

A
nne tarafında birçok 
amatör müzisyen bu-
lunan İdil Biret’in iyi bir 
müzik eğitimi almış, 

çok iyi derecede piyano ça-
lan annesi Leman Biret, onun 
parmaklarındaki ustalığa ve 
kulağındaki hassasiyete temas 
eden bir öğretmen olmuştur âdeta. 12 Kasım 1941’de 
Ankara’da doğan ve olağanüstü bir kabiliyete sahip 
küçük İdil, annesinin teyzesinden söz ederken onun 
Dârülbedâyi’de ve Dârülelhân’da musiki hocalığı yap-
mış bestekâr Leon Hancıyan’dan dersler aldığını belir-
tir. Kendisiyle yaptığımız bir kişisel görüşmede şunları 
anlatır: “Anneannem olsun annemin teyzesi -ki ben 
tanımadım- ama hem Beethoven hem Brahms, hem 
Chopin dinliyorlar fakat Dede Efendiyi de Itri’yi de bili-
yorlardı.”  Bununla birlikte çocukluk yıllarında evlerinde 
Osmanlı/Türk müziği dinlemediğini ancak Paris’e gitti-
ğinde öğretmeni Nadia Boulanger’in Biret’e köklerini 
canlı tutması ve onunla bir ilişki kurması üzerinde ısrar-
la durduğunu söyler ve ailesinden Türk müziği plakları 
göndermelerini ister. Plaklar arasında halk müziğine ait 

olanlar da vardır. 

Şimdi kısa hikâyemi-
zin başına gelelim. 
Ankara, İstanbul ve 
Paris arasında ku-
rulacak müzik hattı, 
İdil Biret’in dünyaca 
ünlü bir isim olma-

sını sağlayacaktır. 
Aslında Fransa’ya gitmeden önce erken yaşta sahne 
yıldızı oluvermişti küçük İdil. Ankara’ya gelen Monique 
Haas, Lazare Lévy, Devy Erlih Lélia Gousseau ve Her-
mann Scherchen gibi çağın önde gelen sanatçılarının 
karşısında piyanosunu dinletme fırsatı bulmuştu bile. 
İşte tam bu sırada önemli bir gelişme yaşanır. Biret’in 
icrasına hayran kalan konser piyanisti Lazare Lévy bir 
rapor kaleme alır.  Bu rapor, İdil Biret’le ilgili yasanın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü ve ailesiyle 
birlikte Paris’e gidişinin, o uzun yolun başlangıcı olur. 
Ancak İdil, “eşsiz kırattaki bir pedagoga emanet edil-
mesi gereken bir istidat. Böyle pedagog ancak yurt 
dışında bulunabilir. Yavru, bu yaşta yurt 
dışına tek başına gidemez. Ana baba 
onunla birlikte gurbete çıkmaya hazırlar. 
Fakat yol nerede? İşte bu son soruların 
cevabını ancak resmî makamların ilgisi 
verebilecektir.”  Biret üzerine ilk yazılar-
dan birini kaleme alan Kösemihal’in 
öngörüsü oldukça yüksekti. 1947’de 
konuyla ilgili sesler şiddetlenmiş, “İdil Kanunu” tasarısı 
hazırlanmaya başlamıştı.  Üstün yetenekli çocukların 
devlet tarafından burslu olarak özel bir eğitim prog-
ramı amacıyla yurt dışında yetişmelerini düzenleyen 
1948 tarihli ve 5245 sayılı özel yasa “İdil Kanunu”, 
piyano branşında İdil Biret’i ve kemanda Suna Kan’ı 
ilk öncüler olarak yurt dışına yollayacaktı. Böylelikle 
geleceğin “solist” sanatçıları seslerini tüm dünyada bü-
yük bestecilerin eserleriyle, dolduracakları plaklarıyla 
duyuracaktı. Ancak yasanın geç çıktığına yönelik haklı 
eleştiriler yok değildi.  

Yönetmen Reinaldo Marcus Green, yeni bir biyografik film 
çekmek üzere hazırlıklara başladığını duyurdu. Green'in fil-
mi Jamaikalı ikonik Reggae sanatçısı Bob Marley'in hayatına 
odaklanacak. Yapımcılığını Paramount Pictures'ın üstlenece-
ği filmin ismi henüz belli değil. 

Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley de yapımcı ve senaryo da-
nışmanı olarak projeye katıldı. Film, 1976'da başlayacak ve 
Bob Marley'e yönelik suikast girişimi ile Exodus albümünün 
yapım sürecine odaklanacak.

Yönetmen Reinaldo Marcus Green, Bob Marley biyografisi çekecek.

'Batı Yakası Hikâyesi' ve 'Şirket' gibi 
müzikallerin söz yazarı Stephen Sond-
heim, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Bu yıl 64’üncü kez sahiplerini bulacak 
Grammy Ödülleri’nin adayları açıklandı. 
Jon Batiste 11 dalda adaylığıyla rakipler-
inin önüne geçti.

Ustu:

Devamı litrossanat.com'da

‘Müzikal tiyatronun 
babası’ yaşamını 
yitirdi

64. Grammy
Ödülleri Adayları 
Açıklandı

Amerika'nın müzikal tiyatrosunda devrim yaratan efsa-
nevi Broadway söz yazarı ve besteci Stephen Sondheim, 
91 yaşında evinde yaşamını yitirdi.

Sondheim'ın Avukatı F. Richard Pappas, 'West Side 
Story', 'Company' ve 'Sweeney Todd' gibi eserleriyle ta-
nınan bestecinin, arkadaşlarıyla Şükran Günü'nü kut-
ladıktan bir gün sonra Connecticut'taki evinde aniden 
öldüğünü söyledi.

Birçok ödülün sahibiydi

Sondheim, elli yılı aşkın kariyeri boyunca Yaşam Boyu 
Başarı dahil olmak üzere sekiz Grammy, sekiz Tony, bir 
Pulitzer ödülü kazandı. Sondheim'ın iki müzikali 'Com-
pany' ve 'Assassins' bu sonbaharda Broadway'de yeniden 
sahnelendi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015 yılında Sond-
heim'a yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar nedeniyle 
ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük 
Madalyası'nı takdim etti.

1930'da New York'ta doğan Sondheim, özellikle en iyi 
eserleri arasında sayılan 'Company', 'Follies' ve 'Sweeney 
Todd' gibi önemli müzikallerle pek çok tiyatro şarkı ya-
zarını da etkiledi.

Müzik endüstrisinin prestijli ödüllerinden, Grammy 
Ödülleri’nin adayları 86 kategoride yarışacak. Bu yıl 11 
dalda adaylığıyla Jon Batiste diğer adayların önüne geç-
ti. Batiste’yi sekiz adaylıkla Doja Cat, Justin Bieber ve 
H.E.R. takip etti. Billie Eilish ve Olivia Rodrigo da bu yıl 
yarışmada yedişer adaylıkla yer aldı.

Bu yıl 64’üncü kez düzenlenecek Grammy Ödülleri'nde 
yarışacak listeler 1 Eylül 2020 ile 30 Eylül 2021 arasında 
kaydedilen eserlerden oluşturuldu. Oylama sisteminin 
şaibeli olduğuna dair söylentilere karşı bu yıl oylama 
sisteminde değişikliğe gidildi. 2021 Grammy Ödülleri 
31 Ocak 2022 akşamı Los Angeles'taki Crypto.com Are-
na'da düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

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

Yeni bir Bob Marley filmi

 Merhaba Elif Hanım, nasılsınız?
- Merhaba iyiyim teşekkür ederim. 😊

Ayak üstü keyifli bir sohbet sizi bekliyor, 
hazırsanız başlayalım!  
- Hadi başlayalım! 😊

- En sevdiğiniz renk?
- Mor.

Türkülerini okumaktan en çok hoşlandığı-
nız yöremiz?
- Iç Anadolu Bölgesi’ne ait eserler.

En sevdiğiniz enstrüman?
- Bağlama.

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- “Yâren”

Kiminle aynı sahneye çıkmak istersiniz?
- Tarkan. 😊

Sizi müziğe teşvik eden kişi?
- Ailem.

Twitter mı? Instagram mı?
- Instagram.

Türk kahvesi mi? Filtre kahve mi?
-  Filtre kahve.

Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Var-
sa nedir?
- Güzel sanatlar lisesine başlamak.

Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- Istanbul.

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu 
ne olurdu?
- Kadına, çocuğa ve hayvana olan şiddeti bitir-
mek.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Bir dinleyicim, “Olduğum yerde sesinle bütün 
Anadolu’yu dolaşıyorum.” demişti. Çok sev-
dim…

Sahneye çıkmadan önce nasıl motive olur-
sunuz?
- Dua ederek…

En son dinlediğiniz şarkı?
- “Daniska & Hüseyin Turan: Tek Çiçekle Ba-
har”

En sevdiğiniz film?
- “Parazit”

Neyi affetmezsiniz?
- Yalanı affetmem.

En büyük tutkunuz?
- Müzik.

Farklı bir sanat dalıyla uğraşsanız bu ne 
olurdu?
- Oyunculukla ilgilenirdim.

Ve sıra son soruda; hayatta örnek aldığınız 
kişi?
- Anneannem.

“MÜZİSYEN 
OLMASAYDIM
OYUNCU 
OLUR-
DUM”

SERCAN AKSU

sercanaksu1995@
gmail.com
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Sezai Karakoç Kuşağı: 
İkinci Yeni 

 Ketebe

Zafer Acar 

 “Bu kitabı yazmaya, bir fikri savun-
mak, ispatlamak için değil, tam aksi-
ne ödünç ve üstelik yancı kafalardan 
kurtulup kendime ait bir sonuca 
varmak için başladım. Yolumu ke-
sen ilk soru şuydu: Sezai Karakoç, 
II. Yeni’nin nesi oluyor ve neresinde 
duruyor? Konuyla ilgili temel kay-
nakları, eleştiri kitaplarını bir bir ta-
radım. Derken bu soru evirilip tersi-
ne döndü: II. Yeni, Sezai Karakoç’un 
nesi oluyor ve neresinde duruyor? 
Çalışmamın sonuna doğru beni ikna 
eden aritmetik cevaba ulaştım, şöyle: 
II. Yeni, Sezai Karakoç’un alt kümesi-
dir.” Şair Zafer Acar, Sezai Karakoç’a 
ve 1950’lerden bu yana Türk şiiri 
üzerindeki etkisi hep çok konuşulan 
Ikinci Yeni’ye yepyeni bir gözle bak-
mayı teklif ediyor. Şiirin ve eleştirinin 
merkezinden gelen bu teklif, her ha-
lükârda cesur ve dikkate değer.

Bilge insanlar, bir yol üzeredirler. 
Yalnızdırlar bu yürüyüşte, çoğu za-
man bir başına; ama onurludurlar 
ama gururlu ama vakur. Almayı 
bilmezler, vermeye meyyaldirler. 
Hayatlarını kutlu bir davaya vak-
fetmişlerdir. Bu duruş, onların en 
büyük sermayesidir. Tüm toplumu 
vebal altında bırakabilecek bir so-
rumluluğu tek başına omuzlama-
nın vermiş olduğu bir izzet halidir 
bu. Üzülerek ifade etmek gerekirse 
toplum, çoğu zaman bu neviden 
insanlara ve getirdiği mesaja bir 
cüzzamlı muamelesinde bulun-
muştur. Uzak durmayı, mümkün-
se kaçmayı, değilse kulak tıkamayı 
yeğlemiştir. Kulak tıkadıkları bilge-
lerdir, feylesoflardır, sanatçılardır; 
kulak tıkadıkları yaratılış esprile-
ridir, varoluş gerekçeleridir, hayatı 
anlamlı kılan sesin kendisidir. Sezai 
Karakoç, böyle bir isimdir. 

Sezai Karakoç, kültürel bakımdan 
çorak ve tek-sesli bir ortamda, kök-
leri bu toprağa ait düşünce, yakla-
şım ve edebî eserlerle dönemini ve 
kendisinden sonra gelen pek çok 
nesli derinden etkilemiş ve halen de 
etkilemeye devam eden önemli bir 
kültür ve siyaset adamı. Kendi kül-
tür havzasından, bir noktaya gelmiş 
olan isimlerin hemen hemen tama-
mına yakınına dokunmuş, etkilemiş 
ve onların istikametini bulmaların-
da rol oynamış bir ismin, duygusal 
yaklaşımdan uzak, serinkanlı bir 
biyografik çalışmasının olmaması 
elbette düşünülemez. Turan Ka-
rataş'ın çalışması, işte bu boşluğu 
dolduran, Karakoç hakkındaki en 
temel eserlerden biridir. Çalışma 
Karakoç’un hayatını, eserlerini, şi-
irini, sanat anlayışını ve genel ola-
rak Islam dünyasına bakışını konu 
edinmektedir. 

Koşu Bittikten Sonra da 
Koşan Atlı Sezai Karakoç 

Çıra

Abdulvehap Ballı 

Doğu’nun Yedinci Oğlu 
Sezai Karakoç 

İz

Turan Karataş 

Yoktur Gölgesi Türkiye’de: 
Sezai Karakoç 

"Felsefe Sıfır Din Bir'di" 
Sezai Karakoç Leyla ile Mecnun'un İki Şairi Fuzuli ve 

Sezai Karakoç 

Turkuvaz

Sıddık Akbayır Metin Önal Mengüşoğlu İlhan Genç 

Okur Kitaplığı Şule

Türk edebiyatının önemli isimleriyle 
ilgili yazdığı kitaplarla tanınan Sıddık 
Akbayır, bu kez Ikinci Yeni hareketinin 
ve edebiyatımızın büyük şairlerinden 
birini kaleme alıyor: Sezai Karakoç. 
Kitapta, şairin yaşadığı dönem, hayatı, 
eserleri, fikirleri, poetikası; Cemal Sü-
reya, Necip Fazıl, Gülten Akın, Hilmi 
Yavuz gibi edebiyatçılarla ilişkisi, hak-
kında yazılmış tüm kaynaklar da tarana-
rak akademik bir bakışla ve sürükleyici 
bir dille söz konusu ediliyor. Elinizdeki 
yapıtı, literatürde hakkında yazılmış 
eserlere, yapılan araştırmalara bir kat-
kı olması umuduyla, yaşayan en büyük 
şair ve düşünürlerimizden birine, Sezai 
Karakoç’un 80. yaşına armağan olarak 
yayımlamaktan onur duyuyoruz.

Mengüşoğlu’nun hatıralarla yüklü kale-
minden vücut bulan bu eserde, Karakoç’un 
tefekkür eserlerinin aydınlatılıp tahlil edil-
mesinin yanı sıra Üstadın bir medeniyeti 
omuzlayan şiirleri de özgün ve özge tes-
pitler ışığında ışığa kavuşup açığa çıkarılı-
yor. ‘Mahalli frekansları’ da uyumlu söz ve 
ses efektleri içeren Mengüşoğlu’nun ‘dava 
şuuru’yla kelimelere aksettirdiği bu hayati 
ögeler barındıran biyografik eserin Diriliş 
okurlarına da hitap eden bireysel-tarih-
sel bir boyutu olduğunu, yazarın bunu 
deneme formu içinde gerçekleştirdiğini 
ve ortaya samimi, sahici ve sahih bir Se-
zai Karakoç portresi çıktığını söylemek 
mümkündür. Islami hassasiyetlere sahip 
ve Islam davasına gönül vermiş bir şairin 
kaleminden Üstadın şiir sanatı ve tefekkür 
iklimi hassas dokunuşlar ve farklı tespitler-
le Islami bir çerçeveye kavuşuyor.

Konfüçyüs, “Güzel birine duyulan aşk uya-
rınca insanın zihnine bakıp orada ne gör-
müşse ona göre davranma aşkına henüz 
şahit olmadım” der. Elinizdeki kitap, Kon-
füçyüs'ün görmedim dediğinin ne anlama 
geldiğini Islam inancının ululuğu ile kav-
ramaya çalışan, Türk şiirinin iki müstesna 
ismi Fuzuli ve Sezai Karakoç'un Leyla ile 
Mecnun'ları üzerine mukayeseli bir in-
celeme. Mecnun için Leyla'ya, Leyla için 
Mecnun'a bakmayı işaret ettiği gibi, Türk 
şiirinin kendine has seyrinin de bir ifadesi. 
Ülkemizde mukayeseli edebiyat inceleme-
lerinin durumu düşünüldüğünde, ele aldı-
ğı konu kadar ele alış yöntemiyle dikkate 
değer. Burada Yunus'u anmamak olmazdı: 
Söz ıssı sözün alır, suret toprakta kalır / Her 
kim bu halı bilir, kendi özünden vaz gelir / 
Aşk benliğim iletti, akıl dört yana dağıttı/ 
Yunus'a yükü yetti, bilmeyene az gelir.

2000’lerin başın-
da henüz çocuk-
ken duydum adı-
nı ilk defa Sezai 
Karakoç’un. Lise 
yıllarımda Türk 
şiirinin yaşayan 
en büyüğü oldu-
ğunu öğrendim 
onun mektebin-
den geçen şair ve yazar abilerimiz-
den. Cesaret verdi bize bu bilgi. Islami 
hassasiyeti ve idealleri olan bir şairin 
Türk şirinin yaşayan en usta ismi ol-
ması sanatın ve dolayısıyla edebiyatın 
herhangi bir ideolojik grubun tekeli 
altında olmadığı fikrini verdi. Ilk defa 
lise son sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenim merhum Asım Gültekin 
ve dostum şair Mahmut Feyzi Erdal 
ile ziyaretine gittik yayınevinde. Ne 
kadar kaldık hatırlamıyorum. Hatırla-
dıklarım ise Asım abinin sonsuz hür-
meti ve saygısı, bizim heyecanımız ve 
Sezai Karakoç’un sükuneti. Asım abi 
bir rüya görmüş. Bir tren, oldukça sa-
kin hatta tenha bir tren. Sanırım ha-
reket halinde. O trende Sezai Karakoç 
ve Ikinci Yeni şairlerinden ya Cemal 
Süreya ya da Ülkü Tamer belki de Tur-
gut Uyar… Hangisiydi? Sanki Cemal 
Süreya idi. Asım abi belki de benim 
şimdi eksik hatırladığım bu rüyasını 
kısaca Sezai Bey’e anlatıverdi. Yine 
üslubunca çok inceden bir gülümser 
gibi oldu ve kısa ve tek cümlelik bir 
cevap verdi. Sonrasında olabildiğince 
nazikçe bize hâl hatır ve meşguliyet-
lerimizi sordu. Hep duyduğumuz gibi 
az konuşuyordu, çok şey anlatıyordu. 
Daha doğrusu sükuneti ile çok şey an-
latıyordu. Kısa bir ziyaretti. Pek uzun 
kalmadık. Hafızamı zorluyorum da 
sanki bir ziyaret daha oldu ama emin 
olamıyorum. Belki de ilk ve tek görü-
şüm buydu. Bir yaz günü tanışmıştım 
kendisiyle. Şimdi bir sonbahar günü 
aldık kavuşma haberini. Bir planımız 
vardı gençlerle. 2021 sona ermeden 
ziyaret edecektik Sezai Bey’i. Nasip 
olmadı. Şehzadebaşı Camii haziresine 
defnedildi. Inşallah istirahatgahında 
ziyaret etmek nasip olur.

Büyük insanları -ve verdikleri eserleri- 
nedendir, üzerine çok şey söylenebilir, 
bizleri terk ettikten sonra kıymetlerini 
anlıyoruz. Sezai Karakoç da şiir, dene-
me, tiyatro vb. birçok türde toplamda 
57 eser verdi bizlere. Şimdi bu eserleri 
baştan ve tekrar okuma zamanıdır. 

Sezai Karakoç hakkında şu zamana 
kadar çok şey yazıldı, çizildi. Eserle-
rin kimisi Sezai Bey’in poetikası ile 
ilgili kimisi fikir adamlığı ve aksiyon 
adamlığı ili alakalı. Bu eserlerden dik-
kat çeken 12’sini sizlere sunmak, ha-
tırlatmak istedim. Keyifli okumalar 
dilerim.

DOĞU’NUN 
YEDİNCİ OĞLU 

ÜZERİNE YAZILMIŞ

12 
KİTAP

HALIL IBRAHIM
AYGÜL

halilibrahimaygul2020@
gmail.com

Sezai Karakoç 
Eleğimsağmalarda Gökanıtı 

Sanat ve Düşünce Dünyasında
Sezai Karakoç 

Kırılan Işık Olsun Sezai Karakoç 

İnsan

Ali Haydar Haksal 
Şakir Diclehan Fatih Arslan Mehmet Çelik – Yakup Çelik

Dicle Yayınları Akçağ Kültür ve Turizm Bakanlığı

Elinizdeki çalışma şairin gösterdiği özü 
bulma hedefine dönük olarak kaleme 
alınmıştır. Sezai Karakoç’un bütün eserle-
rini dikkate alan inceleme eserleri olmak-
la birlikte mevcut çalışmaların önemli bir 
kısmı, şairin şiirlerindeki bazı imgeler ve 
duyarlıklarla; düşünce yazılarındaki bir 
veya birkaç kavramla veya yazarın sade-
ce bazı cepheleri ile ilgilidir. Bu çalışmada 
ise Karakoç’un elli altı kitabının tamamı, 
yayımlanmış hatıraları ve Pazar Postası’n-
daki yazıları tek elden bütüncül bir değer-
lendirme ile incelemek; metinlerindeki 
nüanslara ışık tutmak, şair ve düşünür 
Karakoç’un görüş, duyuş ve duyarlıkla-
rını, acı ve öfkelerini, uyarı ve önerileri-
ni, tarihi ve psiko-sosyal saptamalarını, 
sembol dünyasını ve dünyayı semboller 
üzerinden okumasını tespit etmek, onun 
tabiriyle “saf ben”inini bulup çıkarmak 
hedeflenmiştir.

Sezai Karakoç, başta şiir olmak üzere, 
hikâye, piyes, deneme, inceleme-monog-
rafi, hâtıra, günlük köşe yazısı ve düşünce 
alanlarındaki eserleri, çevirileri ve dergi-
ciliği ile Türk edebiyat ve fikir dünyasının 
en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kayna-
ğını Islâm’dan alan, gelenekten beslenen 
ve geleceğe uzanan sanatı ve düşüncesi 
ile Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı-
na damga vuran Karakoç, öncü ve ufuk 
açıcı kimliği ile kendisinden sonrakileri 
etkilemiştir. “Diriliş” adıyla sistemleştirdiği 
görüşü ile “düşüncede, inanışta, edebiyat 
ve sanatta, aksiyonda diriliş” hedeflemiş 
ve hayatı boyunca bu uğurda çalışmayı 
vazife bilmiştir. Hayatı boyunca tüm dü-
şünce, sanat ve edebiyat, siyaset faaliyetle-
ri ile Islâm medeniyetinin yeniden ihyası 
için çalışmış ve tüm insanlığı, özellikle de 
Müslümanları birleşerek dirilmeye ve in-
sanlığı diriltmeye çağırmıştır. 

Üstat Sezai Karakoç, Islam düşünce-
sinin, sanatının ve şiirlerinin Mehmed 
Akif ve Necip Fazıl’la birlikte, yüzyılı-
mızın en önemli isimlerindendir. Ana 
doğrultuyu oluşturuyorlar. Ali Haydar 
Haksal, sorumluluk bilinci, sanatçı du-
yarlılık ve yaklaşımı ile Islam medeni-
yet düşüncesinin ve sanatının önemli 
ismi Üstat Sezai Karakoç'u anlatıyor. 
Sezai Karakoç, Islam medeniyetine 
çok yönlü bakış getiren bir düşünür. 
Kavram kargaşasına açıklık getiren ve 
Islami bir öz ile bakan yeni ses ve ruh. 
Sanat ve düşüncesinde özgün bakışlar 
bulunmakta. Gelenekten yeni bir gele-
nek üreten bir düşünür. Leyla ile Me-
cnun mesnevi geleneğine katıldığı gibi 
Hızır ile Kırk Saat bu geleneğin yeni 
bir açılımı…

Karakoç’un, Necip Fazıl gibi alim, sanat-
kâr, şair ve iz bırakan insanlar hakkında-
ki değerlendirmelerine sayfalar açarken, 
mümkün mertebe tekrarlardan kaçınıl-
mıştır.  Eserde, önce hayatını ve sanatını, 
şiire ait düşüncelerini “Ikinci Yeni” diye 
adlandırılan akımla ilişkisini, onun sa-
nat ve düşünce dünyasında nereye otur-
tulması gerektiğine dair kanaatlerimizi 
belirterek söylenmesi gerekenleri, adeta 
bir kuyucu titizliği ile işleyerek dile ge-
tirmeğe ve kaleme almaya çalıştık. Her 
kesimin zevkle okuyup sonuna kadar el-
den bırakmayacağı akıcı bir üslubu, yeni 
kuşakların anlayabilecekleri sade bir dili, 
zarafet ve inceliği önceleyerek okuyucu-
da oluşacak bir tiryakilikle ve onun bam 
teline dokunmak suretiyle değişik bir at-
mosferin peşinde olduk.

Karakoç, keşfedilmemiş, rehin alınmış bir 
coğrafyanın anahtar kelimelerini hisse-
den ve bizim de bulmamızı isteyen, bize 
yol gösteren ketum bir kültür eylemcisi-
dir. Imge içinde imge üretebilen fraktal 
bir sarmal; her kelimeyle onlarca kavramı 
çağıran bir doygun muterizedir. Sürgünde, 
esir kentte, yalnızlığın dağındaki mahrum 
insan saadet anının hayaline gark olmak 
için mütevekkil bir inzivaya çekilir. Niha-
yeti, bedene mahkûm edilmiş ruhumuzun 
asli özgürlüğüne kavuşması adınadır. Insa-
nı ezen, içen, sömüren nefsi tutsaklık aynı 
zamanda bu esaretten çıkarıp dirilişe eriş-
tirecek; kurtaracak olansa insanın, özülke-
nin/Allah’ın gölgesini veya yansımalarını 
fark etmesiyle felaha erişecektir. Yüksek-
lere düşmek dirilmenin ön şartıdır; çünkü 
düşmek seçilmiş olmak ve dolayısıyla o ruh 
fetretine gönüllü olmaktır.”

Şiirleri, hikâyeleri, tiyatroları ve düşünce-
leriyle Türk edebiyatında kendine özgü bir 
yer edinen Sezai Karakoç, edebiyatımızın 
gelecek nesillerini etkileyen önemli bir 
değeridir. Sezai Karakoç’u şair ve düşünür 
olarak değerlendirmek, iki yönünü birlikte 
ele almak gerekir. Her ne kadar onun dü-
şünceleri ile şiiri hep yan yana ve kol kola 
ise de şairliği hep bir adım önde olmuştur. 
Nitekim yazılarında dahi şairliğinden gel-
me sezginin ve söyleyişin izlerini görmek 
mümkündür. Elinizdeki kitap ünlü şair ve 
düşünür Sezai Karakoç’a armağan olmak 
üzere hazırlanmıştır. Kitapta Sezai Kara-
koç’un hayatı, şairliği, sanat ve edebiyat 
görüşü, düşünce adamı yönü ve diğer özel-
likleri değerli akademisyenler ve yazarlar 
tarafından kaleme alınıp incelenmiştir.

Bir
Fikri Kula 

Akademik Kitaplar

Mahfuz Zariç 

Sezai Karakoç 
Dirilişe Çağıran Adam 

Sezai Karakoç 
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"Yapamıyorum bu masanın başında!" 
dedim ve kalkıp Cannes Film Festivali' 
ne kadar gittim. 

Kitabı anlama çabam tiyatroyu 
anlamaya evridli

Tiyatro ile yolun ne zaman kesişti? 

Ilk gençlik yıllarıydı zannediyorum, bir 
arkadaşımın babasının kütüphanesinde 
gördüğüm, kapak resmi ilgimi çektiği 
için elime aldığım kitabı arkadaşımın 
babası bana hediye etti. Ben de eve gi-
der gitmez okumaya başlamıştım. Bu 
kitap Anton Çehov'un Martı isimli oyu-
nuydu. Ilk okuyuşta anladığım şeyden 
emin olamadım. Kitabı anlama çabam, 
tiyatroyu anlama çabasına evrildi. Ilk 
kez karşılaştığım bu anlatı biçimi, sanki 
bütün ifadelerdeki eksikleri tamamlı-
yordu. Bir şeyi tiyatro ile anlatırsanız, 
anlaşılmaması mümkün değil gibi his-
settim. Ve yıllar sonra Anton Çehov’un 
Martı isimli oyununu seyrettiğimde bu 
hislerimde yanılmadığımı anladım. 

Hem oynuyor hem de yazıyorsun
bildiği kadarıyla… 

Üniversitede metin yazarlığı üzerine 
ders almıştım. Bu dersler neticesin-
de oyunlar, öyküler yazdım.  Bitirme 
projem Amak-ı Hayal romanını oyun-
laştırmak olmuştu. Bunun yanında iki 
çocuk oyunu ve bir yetişkin oyunu yaz-
dım. Çocuk oyunları sahnelendi. Fakat 
büyük oyunlarım kütüphanemde duru-
yor. 

Ayrıca Aykut Göker ile pandemi süre-
cinden önce hazırlamayı düşündüğü-
müz bir proje vardı. Şuan o projenin 
üzerine çalışıyoruz. Muhtemelen gele-
cek sezona çıkacak. 

Karakterin benden ne beklediğine  
bakıyorum

Bir yapımda yer almadan önce nele-
re dikkat edersiniz? 

Tabii her şeyden önce oyunculuk be-
nim işim. Bir projede ilk baktığım tu-
tarlılık ve devamlılık oluyor. Sonra-
sında bana verilen karakterle kurmam 
gereken ilişkiye odaklanırım. Karak-
terin benden ne beklediğine bakarım. 
Sonra hikâyedeki durumuna bakarım, 
tümevarım yöntemi ile ilerlemeyi ter-
cih ederim. Parçalar halinde bakmaya 
ve nihayetinde sonucun nereye gidece-
ğini görmeye çalışırım. Görebilirsem o 
işin içinde olurum. 

“Tiyatro mu, sinema mı?” diye sor-
sak… 

Bence bir oyuncu tiyatro ve sinema 
tercihi arasında kalmamalıdır. Çünkü 
ikisi birbirinden çok ayrı isiplinlerdir 
ve bana göre bir oyuncu ikisini de ye-
terince deneyimleyebilmeli. Ancak ikisi 
arasındaki farkı sorarsanız, şöyle ifade 
edebilirim; tiyatro büyülü bir an, sine-
ma ise Tarkovski’nin o muhteşem tanı-
mıyla “mühürlenmiş zamandır”. 

Tiyatro, sinema, şiir… Senin haya-
tında neleri değiştirdi? 

Hayatın kendinden menkul bir anla-
mı olmadığını anladığım zamanlarda, 
herkes gibi bende bir anlam arayışına 
başlamıştım. Önce tiyatro, sonra sine-
ma ve sonra da şiiri buldum. Hani şair 
diyor ya, ‘işte aşk, başka ne olsundu ki 
hayatın bahanesi’, bende ‘işte sanat baş-
ka ne olsundu ki hayatın bahanesi’ di-
yorum.  Anlam arayışı hala devam edi-
yor ancak artık daha anlamlı bir arayış 
bu diyebilirim benim için. 

OYUNCULUK

HAYATIMA ANLAMKATTI
Türkiye’nin Oscar adayı Bağlılık 
Hasan filminde müftü karakteri ile 
karşımıza çıkan ve şu anda çekim-
leri devam eden Nazım Hikmet’in 
120. yılı belgeselinde rol alan Şa-
hin Sancak, oyunculuk serüvenini 
Litros Sanat’a anlattı. 

“Ilk gençlik yıllarıydı zannediyorum, bir arkadaşımın babasının kütüphanesinde gördü-
ğüm, kapak resmi ilgimi çektiği için elime aldığım kitabı arkadaşımın babası bana hediye 
etti. Ben de eve gider gitmez okumaya başlamıştım. Bu kitap Anton Çehov'un Martı isim-
li oyunuydu.” diyerek anlatıyor tiyatro ile tanışmasını Şahin Sancak… Üniversite eğitimini 
çok farklı bir alanda tamamlayıp kurumsal bir firmada işe başlasa da oyunculuk hevesi 
ağır basan Sancak "Yapamıyorum bu masanın başında!" diyerek Cannes Film Festivali'nde 
bul- muş kendini… Rol aldığı Bağlılık Hasan filmi Oscar yolcusu olan  Sancak bu zama-

na kadar birçok oyunda sahnede izleyicilerle buluştu. Tiyatro, sinema, dizi 
ve reklam filmleriyle dikkat çeken sanatçı aynı zamanda şiire de tutku 

ile bağlı… Hatta bu yolcuğu onu Nazım Hikmet’e götürmüş… 

Üniversitede bilgisayar programcılığını bitirdiniz. 
Ancak yolunuza oyunculuk ile devam ettiniz... Ne-

den?

Kurumsal bir firmada, masa başında çalışmanın 
bana iyi gelmediğini hatırlıyorum. Oyunculuk 
önceleri bir hevesti, sonrasında var olma ama-
cına, bir kendini bulma çabasına evrildi. Bu 
çabanın hayatımın merkezinde olmasını arzu-
ladım. Ve oyunculuk eğitimlerine başladım. 
Bu eğitimler Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 
Drama ve Oyunculuk bölümünde okuma-
ya kadar gitti. Her eğitimin sonucunda 
gerçekleşen müsamere oyunlarında iyi 
rollerde oynadım. Bir rol kişisi olarak 
sahnede seyirciler tarafından tanımlan-
dığımı hissettiğim an, aradığımı buldum 
düşüncesi gelişti. Ve bu da oyunculuğu 
seçmemdeki temel etken oldu. Ha-
yatımda radikal bir değişim 
yaşadım aslında. Her şey 
yavaş yavaş zaman içe-
risinde değişmeye 
başladı. Öyle ki; 

Farkında olmadan Nazım 
Hikmet’e hazırlanmışım
Şiiri de bir ilginiz var sanırım…

Bende şiir okuma kabiliyeti var-
mış, öyle söylediler. Etkinliklerin 
şiir okuyucusu olarak buldum ken-
dimi. Bu da beni şiirin bir miktar 
dışında tuttu aslında. Kendi sesim-
le ilgiliydim daha çok. Derken bir 
gün Nazım Hikmet’in ‘Memleke-
tim’ şiirini okumam istendi. Şiiri 
okurken sesimin şiire yakışmadı-
ğını hissediyordum. Tekrar tekrar 
denemeler yaparken bir anda şiir 
içime işledi. Şiirin büyüsüyle tanış-
mam da o ana denk gelir. O gün-
den sonra şiiri her şeyin dışında 
tutarım. Tıpkı şiiri her şeyin içinde 
tuttuğum gibi. 

Nazım Hikmet ile ilgili bir bel-
gesel projesinde yer alıyor-
sunuz… Bu arada belirtmek 
isterim ki gerçekten çok benze-
mişsiniz… 

Nazım Hikmet’in 120. yılı belgeseli 
için çekimlerimiz sürüyor. Nazım 
Hikmet belgeseli projemiz Nazım 
Hikmet'in şiirlerinin ötesindeki 
hayatını, esaretini, mahrumiyetini, 
hasretini ve yalnızlığını anlamak 
üzerine kurulu. Uzun yıllardır şiir-
lerini okurken, o şiirleri oynarken 
aslında farkında olmadan bugün-
lere hazırlık yapmışım. Bu projeye 
başladığımda hayatına, kavgasına, 
şiirlerine hakim, hazır olarak bu-
lunduğum için çekimler boyunca 
dikkat etmeye çalıştığım yegane 
unsur, o anı, durumu ve duyguyu 
hissettirmekti. Bu hissi anlatmak 
hiç kolay değil. Içimde bir tara-
fım, bayram yeri gibi. Öbür yanım 
ise ne büyük bir gömlek giydiğini, 
nasıl bir sorumluluk taşıdığını dü-
şünüp duruyor. Aynada gördüğün 
etten kemikten fazlası oluyor. Bir 
fikir, bir ideal görüyorsun. Aşk-
larını, kavgasını hissediyorsun ve 
içerde daha pek çok his uyanıyor... 
Çekimlere aralık ayı başında Mos-
kova’da devam edeceğiz. Ocak 
ayında Nazım hikmet' in 120. yı-
lında gösterime girecek.

İnsanlar görmekten 
kaçındığı şeylerle yüzleşti
Bağlılık Hasan filmine ayrıca pa-
rantez açmak istiyorum. Öncelikle 
oradaki rolünüzden bahseder mi-
siniz?

Müftülük  görevlisiydim. Hac görev-
lerini ifa etmek isteyen insanları bu 
yolculukta ilk kez karşılayan kişi. Bir 
yanıyla rutininin altında ezilmiş, ben-
zeşmiş, kaybolmuş; diğer yanıyla reh-
ber olduğu insanların heyecanıyla, 
coşkusuyla güçlenmiş bir karakterdi. 
Orada hani bir değer var ve bu değer 
çoğu kişi için hayatının en büyük de-
ğeri ya, karakterim her ne kadar ken-
disi için artık sıradan olsa da bu değere 
verdiği önemi göstermek için başka 
biri oluyor her gün. Ancak öyle oldu-
ğu zaman insanların büyüyen sevinci-
ne ortak oluyor ve bu başka biri olma 
durumunu kabulleniyor.  Bu yönüyle 
sıradan olanı sıra dışı bir bakış açısıyla 
ele alan, çok katmanlı ve çok özgün bir 
karakterdi. 

Filmin bu kadar beğenilmesindeki 
etken neydi sizce?

Film bence herkesin her gün yanında 
taşıdığı, üstünde olan ama fark etme-
diği şeyleri işaret ediyordu. Yani şöy-
le, insan olmak karmaşık bir şeydir ve 
çoğu zaman bizâtihi insanlar tarafın-
dan bu karmaşa görmezden gelinir. 
Çünkü bir şeyi kolayca algılayabilme-
nin yolu onu basitleştirmekten geçer. 
Güçlü duygularla, sivri tavırlarla anılır 
genelde insanlar bu sebeple. Ancak bu 
güçlü duyguların, sivri tavırların altın-
da yatan, işte o her gün üstümüzde ta-
şıdığımız ve görmediğimiz şeyleri film 
bize işaret ediyor. Filmi gören herkes 
kendi üstüne bakıyor ve gördüklerin-
den sonra filmin ne demek istediğini 
anlıyor.  Üstelik bunu çok ince, çok 
gizli yapıyor. Ürkütmeden yüzleştiri-
yor insanı… 

Kaplanoğlu okuduğum en güzel ki-
taplardan biri

74. Cannes Film Festivali'nde dünya 
prömiyerini gerçekleştirdi film. Siz 
de oradaydınız… Nasıl dönüşler al-
dınız?

Cannes Film Festivali'nde filmin gala-
sında bulunmak bir oyuncu için rüya 
gibidir. Film bittikten sonra uzun da-
kikalar alkışlanması bütün ekipte bir 
sevinç ve gurur patlamasına sebep 
oluyor. Sonrasında ise gerek eleş-
tirmenlerden gerekse izleyicilerden 
harikulade yorumlar aldık. Şunu be-
lirtmeliyim ki; Umut Karadağ ve Filiz 
Bozok'un performansları harikula-
deydi. Iyi ki onları tanımışım. Ve tabii 
Semih Kaplanoğlu… Okuduğum en 
güzel kitaplardan biriydi. 

Oscar adayı oldu… Bu konuda dü-
şünceleriniz neler?

En son Boğaziçi Film Festivali'nden 
ayrılırken Los Angeles' da Italyan res-
toranında buluşmak üzere diye ayrıl-
dık. Filmin enerjisi oraya gideceğimi-
zi gösteriyordu. Biz ekip olarak buna 
inanmıştık. Şimdilik aday adayıyız, 
umuyorum adaylık ve bir ödülle film 
başarısını sürdürmeye devam edecek. 

MERVE YILMAZ 
ORUÇ

merveyilmazaa@
gmail.com 
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Ajanda 

1-15 Aralık 8 ARALIK ÇARŞAMBA

7 ARALIK SALI

SİNEMA • •  •  

KABARE  •  •  •  

Yer: IBB Başakşehir 
Kültür Merkezi 19.00

Yer: Dada Salon 
Kabarett 21.00
Bilet: biletix.com

UYKUSUZLAR
KULÜBÜ /
OKAN BAYÜLGEN

KIZIM AYŞE

03 ARALIK CUMA

T İ YA T R O  •  •  •  

Yer: Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi 20:30
Bilet: mobilet.com

İNZİVACILAR

4 ARALIK CUMARTESİ

K O N S E R  •  •  •  

Yer: Maximum UNIQ Hall 21.00

YALIN / PAZAR ŞARKILARI

5 ARALIK PAZAR

Ö Z E L  E T K İ N L İ K   •  •  •  

Yer: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi 13.00

TÜRK
K A H V E S İ 
GÜNÜ

1 1  ARALIK CUMARTESİ

SİNEMA • •  •  

Yer: Atlas 1948 Sahnesi 20.00

PARASİTE

06 ARALIK PAZARTESİ 

BÜMED AKADEMİ  • • •  

Bilet: mobilet.com Online Zoom
20:30

KENDİMİZİ YÖNETMEK 

21 ARALIK SALI

ŞEB-İ YELDA'DA ŞİİR

ÖZEL ETKİNLİK •  •  •  

14 ARALIK SALI
SÖYLEŞİ •  •  •  

Yer: Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezi 
19.00

EDEBİYAT DURAĞI / 
BEŞİR AYVAZOĞLU

1 -  31  ARALIK

S E R G İ  / O N L I N E  •  •  •  

Dış bağlantı linki: istanbulmodern.org

PANDEMİ
GÜNLERİNDE
FOTOĞRAF

Yer: Dr. Kadir Topbaş KSM 20.00



ARALIK/1 NO  021

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Bütün azalarını harbe çağır
Sofran açılsın elin şehit ballarından alsın

Cahit Zarifoglu)


