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2021 yılına damgasını vuran kitaplar
Bu yıl da yıllarca okunacak, kaynak olarak 

kullanılacak edebi değeri yüksek çok sayıda 
eser yayımlandı. Bazısı Türkçe orijinli bazısı da 

çeviri çok sayıda eser verildi. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı >S.14
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İslam medeniyeti bir 
hasrettir

Allah ile aramız bozuk

Geçtiğimiz günlerde aramızdan 
ayrılan düşünce dünyamızın 
önemli isimlerinden filozof, 
mütefekkir ve akademisyen 
Prof. Dr. Teoman Duralı, yıllar 
öne yaptığı bir söyleşide İslam 
medeniyetinin önemine değinerek 
"İslam medeniyeti bir hasrettir" 
diyor. İsmail Uslu’nun yazısı >S.22

Savaş Ş. Barkçin: “Din, diyanet, Allah 
diyoruz ama bunları kastetmiyoruz. 
Kasteden insan böyle olmaz. 
Kısacası, Allah ile aramız bozuk. 
Düzeltelim. Önce kayıtsız-şartsız 
iman, ilim, amel, ahlâk...” Gülcan 
Tezcan’ın röportajı   >S.18

S.23

HAŞİM
ŞAHİN

>

P o r t r e T i y a t r o

'Cins Kafa!' Kemal Tahir Pandemiyi fırsata çevirdi
Türk edebiyatının güçlü kalemi Kemal 

Tahir’e kadar Anadolu, ‘yerli’ duyuş ve ‘milli 
şuur’la tanışmamıştır. Birçok metin Batı'dan 

adapte ya da kahraman ve mekanlarının 
isimleri değiştirilerek uydurulmuş birer 

taklittir. Özcan Ünlü’nün yazısı >S.6

Evde duran halkın sosyalleşme, gelişim ve sanat ihtiyacını 
internet dünyasıyla karşılaması için yeni içerikler üretildi. 

Pandemide ayakta durmak için olumsuz koşulları lehine çeviren 
sanatçılardan biri de oyuncu Nurdan Albamya İnce oldu. 

Ayşe Şahinboy Doğan’ın röportajı  >S.28

S.13

> YILDIZ
RAMAZANOĞLU

S.12

ERCAN
YILMAZ

>

2021 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR 
VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ’NÜ 
ALAN ETEM ÇALIŞKAN ÖDÜLÜ AL-
DIĞINA ÇOK MEMNUN OLDUĞUNU 
BELIRTEREK ŞUNLARI SÖYLEDI: 
“BILIYORSUNUZ BEN TARSUS 
GÖÇÜK KÖYÜNDENIM. ÖDÜL HABE-
RINI ALDIĞIMDA KENDI KENDIME 
‘GÜNEŞ, SIRF KÜÇÜK DIYE BIZIM 
GÖÇÜK KÖYÜNÜ DE UNUTMADI’ 
DIYE DÜŞÜNDÜM” IFADELERINI 
KULLANDI. MERVE AKBAŞ’IN 
RÖPORTAJI >S.24

GÜNEŞ 
GÖÇÜK
KÖYÜNE DE 
DOĞDU

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve 
kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 

düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 
bu yıl öykü-roman dalında ödül alan 
Mukadder Gemici şöyle diyor: “Ya-
zar ödül için yazmaz, ah bana şunu 

verseler demez. “Ver cüceye onun 
olsun şairlik” diyor ya Necip 

Fazıl; hakikaten yazarlıklar, 
ödüllükler, çok satmaklık-

lar, hepsi işte, iki cümle 
kurmak için verdiğiniz 

mücadelede, yürüdü-
ğünüz yolda kısacık 

menziller.” Emine 
Dolmacı’nın 

röportajı >S.16

Yazar ödül 
için yazmaz

2021 YILI KÜLTÜR SANAT ALMANAĞI 
EDEBİYAT >S:2 •  TİYATRO >S: 4 •  SİNEMA >S: 10 •  MÜZİK >S:  26

Sanatçıları 
farklılığa

çağırıyoruz
TRT Müzik Kanal 

Koordinatörü Kenan 
Bölükbaş şöyle 

söylüyor: “Türk Sanat 
Müziği ses yarışması 

yapmak istiyoruz. Müziğe 
meraklı oyuncularla 

yaptığımız özel işler var. 
Sanatçıları farklı şeyler 

denemeye çağırıyoruz." 
M. Emre Yapraklı’nın

röportajı >S.20
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bir yılı geride 
bırakırken 
edebiyat ve 
kitaba dair 

hafızalarımızda 
yer edenler

Birçok edebi ve kültürel gelişmenin olduğu bir yılın daha sonuna gel-
dik. 2021 yılında edebiyat açısından olan olaylar, vefat edenler, en çok 

okunanlar, en çok dinlenen kitaplar, ödüller ve birçok gelişme…

HALİL 
İBRAHİM 
AYGÜL

halilibrahimaygul2020
@gmail.com

2020 yılının ilk aylarında hayatımıza 
ani bir giriş yapan Koronavirüs salgını 
2021’de tüm ümitlerimize rağmen gel-
diği gibi gitmedi. Bu yıl da kısıtlamalar, 
hastalıklar ve korkularla dolu bir yıl oldu. 
Bu salgının maddi ve manevi götürüleri 
çok olurken bu olumsuzlukların berabe-
rinde belki müspet gelişmeler de olmuş-
tur. Kim bilir belki kitap okuma oranla-

rında bir yükseliş vardır. Bu konuda illaki 
anketler yapılmıştır. Ayrıntılı araştırmak 
ve gözlemlemek gerek. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Türk 
hem de dünya edebiyatının çınarları 
arasında bu dünyayı terk edenler oldu. 
Yakın zamanda Türk şiirinin yaşayan en 
köklü çınarı Sezai Karakoç ebedi âleme 
irtihal etti. Bu ay içinde de filozof Te-

oman Duralı yaşamını yitirdi. Her yıl 
bazı çınarlar devrilirken bu çınarların 
izinden birçok tohum da yeşermektedir. 
Hep söylenir bu bir bayrak yarışı diye. 
Eserleri ile ödüle layık görülenler de var 
tabii. Birçok edebi ve kültürel gelişme-
nin olduğu bir yılın daha sonuna geldik. 
2022’nin salgından berî ve kültür sanat 
dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.
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bir yılı geride 
bırakırken 
edebiyat ve 
kitaba dair 

hafızalarımızda 
yer edenler

En Çok Satan 21 Kitap En Çok Dinlenen
21 Sesli Kitap1984

George Orwell – Can
Altıncı Koğuş
Anton Çehov – Türkiye İş Bankası 
Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli – İnkılâp 
Ben Kirke
Madeline Miller – İthaki
Bir İdam Mahkumunun Son Günü 
Victor Hugo – Türkiye İş Bankası
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu – Doğan 
Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley – İthaki
Dune
Frank Herbert – İthaki
Empedokles’in Dostları
Amin Maalouf – Yapı Kredi
Fahrenheit 451
Ray Bradbury – İthaki
Hayvan Çiftliği
George Orwell – Can
İnsan Neyle Yaşar
Lev Nikolayeviç Tolstoy – Türkiye İş Bankası
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit – Yapı Kredi
Körlük
Jose Saramago – Kırmızı Kedi
Mutlu Olma Sanatı
Arthur Schopenhauer – Can
Suç ve Ceza
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Şeker Portakalı
Jose Mauro De Vasconcelos – Can
Var mısın?
Doğan Cüceloğlu – Kronik
Veba Geceleri
Orhan Pamuk – Yapı Kredi Yayınları
Yakın Tarihin Gerçekleri 
İlber Ortaylı – Kronik
Zacharius Usta 
Jules Verne – Türkiye İş Bankası

1984
George Orwell – Can
21. Yüzyıl için 21 Ders
Yuval Noah Harari – Kolektif
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı – Kronik
Dönüşüm
Franz Kafka – Can
Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'in Tuhaf Hikayesi
Robert Louis Stevenson – Kırmızı Kedi
Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck – Sel
Harry Potter
J. K. Rowling – Yapı Kredi
Homo Deus
Yuval Noah Harari – Kolektif
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali – Yapı Kredi
İtiraflarım
Tolstoy – Türkiye İş Bankası
Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali – Yapı Kredi
Oz Büyücüsü
L. Frank Baum – Türkiye İş Bankası
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar – Dergâh
Sapiens
Yuval Noah Harari – Kolektif
Satranç
Stefan Zweig – Türkiye İş Bankası
Sefiller
Victor Hugo – Türkiye İş Bankası
Serenad
Zülfü Livaneli – Doğan
Simyacı
Paulo Coelho – Can
Sırça Köşk
Sabahattin Ali – Yapı Kredi
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson – Butik
Yeraltından Notlar
Dostoyevski – Türkiye İş Bankası

En Çok Okunan 21 Yazar
Ahmet Ümit
Amin Maalouf
Anton Pavloviç Çehov
Cengiz Aytmatov
Doğan Cüceloğlu
Franz Kafka
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Gabriel Garcia Marquez
George Orwell
Gülseren Budayıcıoğlu
İlber Ortaylı
İskender Pala
John Steinbeck
Jose Saramago
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Mustafa Kutlu
Orhan Pamuk 
Paulo Coelho
Sabahattin Ali
Yaşar Kemal
Zülfü Livaneli

Ses Getiren ve İz 
Bırakan Sürpriz 21 Kitap
Benim Durumumdaki Erkekler
Per Petterson – Metis
Beyaz Zenciler
Ingvar Ambjörnsen – Ayrıntı
Büyük Felsefe Lûgatı
Mustafa Namık Çankı – İz
Fink
Murat Menteş – Alfa
Geç Kalan
Tarık Tufan – Doğan
Haliç ile Çepeçevre İstanbul
Mustafa Kutlu – Dergâh
Her Kuyuda Bir Yusuf
Beşir Ayvazoğlu – Kapı
İstiklal Marşı
İsmail Kara – Dergâh
İzdivaçlar, İttifaklar ve İhtilaflar
Fatih Altuğ – Turkuvaz
Kalk Yerine Yat
Şermin Yaşar – Doğan
Kehribar Geçidi
Nazan Bekiroğlu – Timaş
Klara ile Güneş
Kazuo Ishiguro – Yapı Kredi
Metafizik
Kolektif – Ketebe
O Pazartesi Eminönü
Mario Levi – Everest
Okçu’nun Yolu
Paulo Coelho – Can
Omuzlarımda Dünya
Nurullah Genç – Timaş
Sadece Müzik
Haruki Murakami – Doğan
Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde
Olga Tokarczuk – Timaş
Şarkıyı Kes
Ahmet Murat – Ketebe
Tokyo’nun Son Çocukları
Yoko Tawada – Siren
Topkapı’dan Topkapı’ya
Mustafa Kutlu – Dergâh

2021 Nobel Edebiyat Ödülü, Abdulrazak 
Gurnah’ın oldu. Gurnah'ın, “Kültürler ve kı-
talar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin 
etkilerine ve mültecilerin kaderine kesin ve 
merhametli şekilde nüfuz etmesi” nedeniy-
le ödüle layık görüldüğü belirtildi. Gurnah 
ödülle ilgili olarak duygularını şöyle dile ge-
tirdi: “İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'n-
den ödülü bildirmek için beni aradıklarında 
onlara 'Şaka mı yapıyorsunuz' dedim.”

The Night Watchman romanı 
ile 2021 Pulitzer Kurgu Ödü-
lü Louise Erdrich'in oldu. 
Minnesotalı yazar Louise 
Erdrich'in dedesi Aunishena-
ubay Patrick Gourneau'nun 
hayatını anlattığı The Night 
Watchman romanı ile 2021 
Pulitzer Kurgu Ödülü'nün sa-
hibi oldu.

Ölümünden bu yana ve bu 
yıl 67. kez verilen “Sait Faik 
Hikâye Ödülü”nün jüri tara-
fından on kitaplık kısa liste 
üzerinden 2021 yılı kazananı; 
Doğan Kitap’tan çıkan Şer-
min Yaşar’ın “Deli Tarla”sı 
oldu.

Nobel Edebiyatı 
Ödülü Gurnah’ın oldu 

Dedesinin hayatı ödül getirdi 

Şermin Yaşar’a ödül 
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TİYATRO SAHNELERİNDE
NELER OLMUŞTU?

'DE

Pandeminin en çok etkilediği alanlar-
dan biri de tiyatrolar oldu. 2021 yılı ti-
yatroların kendilerini toparlamaya ça-
lıştığı bir dönem oldu diyebiliriz. 1 Eylül 
itibariyle sahnelerini açanlar, çevrim 
içi gösterimler, özel tiyatroların özel ça-
baları hep bu yıl gerçekleşti.

AHMET DUR

durahmet42@gmail.com

Koronavirüs salgını nedeniyle 
geçtiğimiz sezon perdelerini 

erken kapatmak zorunda kalan ti-
yatrolar, bu yıl 1 Eylülden itibaren 
tedbirler kapsamında sanatseverle-
ri salonlarda ağırladılar. Ödül Mev-
simine denk gelmediği için burada 
ödül alan oyun ve yazarları anla-
tamayacağız. Sahnelenen ve öne 
çıkan oyunları sizin için araştırdık.

Devlet Tiyatroları

Devlet Tiyatroları, şehir tiyatroları 
ve özel tiyatrolar içinde bulundu-
ğumuz salgın sebebiyle 2019-2020 
yılı sezonunu erken kapatmışlardı. 
Bu yıl 1 Eylülden itibaren hijyen 
tedbirlerini alarak sahne aldılar.

Devlet Tiyatroları, havalar soğu-
yana kadar açık hava mekânlarını 
kullandı. Az sayıda salonu da kulla-
nıma açtı. Salonlarda koltuklar sos-
yal mesafe kuralına uygun şekilde 
düzenlendi. Tiyatro salonuna mas-
kesi olmayan izleyici alınmadı. Gi-
rişlere el dezenfektanları koyuldu. 
Gösterimler birer gün arayla ya-
pıldı, oyunlar sergilendikten sonra 
salonlar dezenfekte edildi.

Pandemiden dolayı ilk turda az 
kadrolu oyunlarla seyirci karşısına 
çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyat-
rolarında Ankara Devlet Tiyatro-
su 3, İzmir Devlet Tiyatrosu 4, İs-
tanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, 

Antalya, Trabzon, Erzurum, Sivas 
ve Van Devlet Tiyatroları bir yeni 
oyunu tiyatroseverlerle buluştur-
du.

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz 
sezonda kapalı gişe oynayan ve 
sanatseverlerden yoğun ilgi gören 
Reis Bey, Leyla ile Mecnun, Anna 
Karenina, Hamlet, Bir Nefes Dede 
Korkut, Shirley Valentine, Umut 
Kavşağı gibi oyunlar da perde açtı.

Salgın dolayısıyla az sayıda sahne-
sini açan Devlet Tiyatroları Anka-
ra’da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sah-
nesi, Akün Sahnesi, Küçük Tiyatro 
ve Stüdyo Sahnede sanatseverleri 
ağırladı.

Z
iyafet Sofrası

Plastik A
şklar

A L M A NA K



ARALIK/2 NO  022 05

Ay, Carmela! 

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyet-
çiler arasında geçen iç savaş dönemini 
anlatan oyunda,  iki varyete oyuncusu 
Carmela ve Paulino, Franco önderliğin-
deki Milliyetçiler tarafından rehin alı-
nır.    Belçite şehrinin işgalini kutlayan 
Milliyetçiler tarafından istemedikleri 
bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın 
sonucunda içinde bulundukları savaşı,  
“gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?”  
sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulama-
ları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendir-
meyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyan-
ları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.

Özel tiyatrolar

Özel Tiyatrolar bu dönemde de boş dur-
mamaya çalıştılar. İmkanları dahilinde 
güzel ve özgün oyunlarla perdelerini aç-
tılar. 

Aynı zamanda kendileri de oyuncu olan 
iki arkadaşımıza öne çıkan oyunları isim-
lendirmelerini istedim.

Mehmet Mayda’nın listesi:

Plastik Aşklar 

Anatolia Entertainment

Etekler ve Pantolonlar

Glow Medya

Süt kardeşler

Mahşeri Cümbüş Doğaçlama Tiyatro

Katil Uşak - Ramazan Karakaş Tiyatrosu

Alternatif Sanat Kumandan

Tiyatro Külliyen - Ziyafet Sofrası

Aşk Bu mu? - 1001 Sanat 

Neşe Mengüloğlu’nun listesi:

1. Kumbaracı 50 Tiyatrosu:

Demiryolu Hikayecileri / Uyarlayan ve 
Yöneten: Yiğit Sertdemir

Nihayet Makamı / Yazan ve Yöneten: 
Burçak Çöllü

2. Dasdas Tiyatrosu

Ağaçtaki Kız / Yazan: Şebnem İşigüzel 
Uyarlayan ve Yöneten: İlksen Başarır 

Batının Sonu / Yazan: Moritz Rinke Yöne-
ten: Tuğsal Moğul 

3. Oyun Atölyesi 

Kundakçı  / Yazan: Grigory Gorin Yöne-
ten Muharrem Özcan 

4. Baba Sahne 

Bir Baba Hamlet / Yazan  Sebastian Seidel 
Yöneten Emrah Eren 

5. Kadıköy Emek Tiyatrosu 

Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor / 
Yazan: Ali Ceren Bozatlı  Yöneten. Özge 
Erdem

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ta-
rafından 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenen 25. İstanbul Ti-
yatro Festivali ilgi gördü. 

“Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla yola 
çıkan festival bu yıl fiziki yapımlardan 
çevrimiçi gösterimlere, “kulak tiyat-
rosu”ndan çocuk oyunlarına, beyaz-
perde gösteriminden ücretsiz takip 
edilebilen panel, söyleşi ve okuma 
tiyatrolarına uzanan zengin bir prog-
ramla izleyicilerle buluştu. Festival bir 
ay boyunca, fiziki ve çevrimiçi olarak, 
25 yerli ve uluslararası yapımı ağırladı. 

Uluslararası gösterimlerde yurtdışın-
dan 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı ti-
yatro severlerle buluşturan festival, 13 
yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine 
sahne oldu.

Festivalin fiziki yapımları Alan Ka-
dıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo 
Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru 
Ataşehir, Moda Sahnesi, DasDas, Cad-
debostan Kültür Merkezi, Müze Gaz-
hane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu 
PSM'de, COVID-19 önlemleri altında 
sahnelendi. Çevrimiçi gösterimler ise 
festival boyunca passostudio.com ad-

resinden, tüm Türkiye’den izlenebildi.

Festivalin fiziki gösterilerini 8 bine ya-
kın; çevrimiçi gösterilerini ise 7 bine 
yakın kişi izledi. Her yıl olduğu gibi 
festivalin öğrenme ve gelişim progra-
mı kapsamındaki paneller, atölye ça-
lışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları 
gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale 
eşlik etti.

Festivalde; Neşe, Oedipus, Medea, 
Ayı, Beni Sakın Yumruklardan, Boris 
ve Açık Aile isimli oyunlar öne çıktı.

Küçük Tiyatro’da “Aşık Veysel” 1 
Eylül Salı günü prömiyer yaparken, 
“Sonsuzluk Kitabevi” 8 Eylül Salı 
günü Stüdyo Sahnede, “Gökkuşa-
ğının Sonu” ise 15 Eylül Salı günü 
Akün Sahnesinde ilk gösterimini 
yaptı. Geçtiğimiz sezon beğeniyle 
takip edilen “Leyla ile Mecnun” da 1 
Eylül Salı günü Cüneyt Gökçer Sah-
nesinde perde açtı.

Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertua-
rında en fazla yeni oyun ise İzmir’de 
sahnelendi. İzmir Devlet Tiyatrosu 
2020-2021 tiyatro sezonuna 4 yeni 
oyun ile başladı. “İki Bekar”, “Vahşet 
Tanrısı”, “Cahide” ve “Yıldızların Al-
tında” İzmir sahnelerinde seyirciyle 
buluşan yeni oyunlardan oldu.

İBB Şehir Tiyatroları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları, Eylül ayında 6’sı yeni, 16 
oyunla seyirci karşısına çıktı. 1 Ey-
lül’de açılan yeni tiyatro sezonunda 

tiyatroseverler müzikallerden klasik-
lere, tarihi oyunlardan yeni yazarla-
rın oyunlarına zengin bir repertuvar 
karşıladı. Yeni oyunlar; Antigone, 
Yaftalı Tabut, Veba, Maviydi Bisik-
letim, İfigenya, Veba, Moby Dick’in 
yanı sıra, Hastalık Hastası, Geçit, Ay 
Carmela!, Can Yeleği, Rüstemoğlu 
Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Zehir, Sen 
İstanbul’dan Daha Güzelsin, Matruş-
ka, Çın Sabahta, Uzlaşma adlı oyun-
lar seyirciyle buluştu.

İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda havaların 
sıcak olduğu aylarda Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Sahnesi kullandı. 

Şehir Tiyatroları 6. Adana Tiyatro 
Festivaline katıldı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Şehir Tiyatroları, Jose Sanchi sSi-
nisterra’nın yazdığı Naşit Özcan’ın 
yönettiği Ay, Carmela! oyunuyla 6. 
Adana Şehir Tiyatroları Festivali’nde 
seyirci karşısına çıktı.

25. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ

Ay, Carmela Nihayet Makamı

A L M A NA K
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Kemal Tahir ‘gerçekçi bir insan’ ve ‘gerçekçi bir romancı’ olarak yer almıştır edebiyat tarihi-
mizde… Gerçek tarihin izini sürmüştür. Okumalarını ezberletilmiş resmi tarih yerine Halil 
İnalcık, Niyasi Berkes gibi isimlerden yapmıştır. Ona göre toplumun en büyük hastalığı 
Batılılaşma hevesi. Roman bir Batı tekniği olmakla birlikte bizim dertlerimizi en iyi ortaya 
koyabileceğimiz önemli bir araç. O da bu gerçeğin farkında olarak yazmıştır eserlerini…

Yönünü Doğuya
Dönen Yazar

Demişti ki: “İnsana ihtiyacım vardı, biri-
sine… Benimle ağlayacak birisine de-

ğil, tutunacak birisine.”

Hep bir arayış içinde oldu. Belki de bul-
duğu tam olarak aradığı değildi. Asya Tipi 
Üretim’den yerlilik meselesine, geçmiş ve 
gelecek arasındaki bağlantıya, acımasızca 
yaptığı Batıcılık düşmanlığına ve kompleks-
li aydın tipine kadar… Cumhuriyet öncesi 
ve sonrasında derin bir dil ve fikir işçisi idi 
o. Kimine göre solcu, bazılarına göre ortacı 
veya bağımsız… Evet, son tahlilde bağımsız 
fakat ‘cins’ kafa: Kemal Tahir…

Bugün “yerlilik” ve “millilik” tartışmaları-
nın merkezine Kemal Tahir’i oturttuğumuz-
da onun mücadelesini verdiği mühendislik 
daha da anlam kazanır. Kemal Tahir’den 
söz ederken Oğuz Atay ile Halit Refiğ’i de 
anmalıyız. Bu üç isim birbirlerinin etkisinde 
ve fakat yeni bir fikir anıtı inşası için bütün 
eleştiri oklarına göğüs germeyi başarmış-
tır. Bazı eleştirmenler, Kemal Tahir’e hak-
sız yere ağır yüklenir: “Eğer Kemal Tahir, 
Oğuz Atay’ı zehirlememiş olsaydı, bugün 
Orhan Pamuk’un yerinde o olacaktı!” Ne 
önemi var? Düşünmenin suç, konuşmanın 
demir parmaklık, üretmenin görmezden 
gelinme olduğu bir dönemde edebiyat tari-
himize kazandırdıkları birbirinden önemli 
eserlerle anıt dikmeyi başarmış olan bu iki 
isimle, tıpkı onlar gibi sadece onlar gibi/ka-
dar vicdanıyla bakan ve gören Halit Refiğ 
bu anlamda temsil ettikleri tarihin akışına 
yön vermeyi başarmıştır.

İşçilikten gazeteciliğe

Kemal Tahir, 13 Mart 1910 İstanbul Vezne-
ciler doğumlu. Kafa kağıdındaki adı İsma-
il Kemalettin. Tipi ve Benerci soyadlarını 
kullansa da 1950’den sonra Demir’i kullan-
maya başladı. Babası, alaylı deniz yüzbaşısı 
ve Sultan II. Abdülhamid’in yaverlerinden 
Şebinkarahisarlı Tahir Bey. Sultan’ın Yıldız 

Sarayı marangoz atölyesindeki ‘mesai’ arka-
daşı. Annesi bir Abaza kızı olan Adapazarlı 
Nuriye Hanım. Adını aldığı babası Tahir 
Bey, 1908’de II. Meşrutiyet’in ardından 
‘padişaha yakınlığı’ dolayısıyla İttihatçılar 
tarafından rütbesi mülazımlığa indirilerek 
emekli edildi.

Kemal Tahir’in çocukluğu seferberlik ve 
Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelir. İlk oku-
lu babasının memuriyeti dolayısıyla farklı 
şehirlerde okudu fakat ailesi Milli Müca-
dele sonrasında İstanbul’a temelli taşının-
ca Kasımpaşa’da bulunan Cezayirli Hasan 
Paşa Rüştiyesi’ne kaydedildi. Ardından 
Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’ne kaydol-
du ise de annesi vefat edince onuncu sınıf-
ta okuldan ayrılarak çalışmaya başladı. Evi 
terk etti. Dört yıla yakın avukat yardımcılı-
ğı, Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde am-
bar memurluğu yaptıktan sonra İstanbul’a 
döndü. Hedefi gazetecilikti, yazarlığı kafası-
na koymuştu. Önce Vakit, ardından Haber 
ve Son Posta, Tan gazeteleri ile Yedigün ve 
Karikatür dergilerinde çalıştı. Musahhihlik, 
muhabirlik, sayfa sekreterliği, yazarlık, baş 
yazarlık yaptı.

12 yıl hapis yattı

1937 tarihine gelindiğinde İstanbul’un ta-
nınmış gazetecileri arasında idi. Bu yıl için-
de, İzmir’de öğretmenlik yapan Fatma İr-
fan Akersin ile ilk evliliğini yaptı. Fakat bu 
evlilik uzun sürmedi. 1940’da boşandılar. 
Henüz 28 yaşında idi. 19 Mayıs 1938’de Ya-
vuz zırhlısındaki isyan girişimi suçlamasıyla, 
tarihe Bahriye Davası olarak geçen hadise 
üzerine, kardeşi Nuri Tahir, Hikmet Kıvıl-
cımlı, Kerim Korcan, Nazım Hikmet’in de 
aralarında bulunduğu arkadaşları ile yargı-
landı ve 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 
“Askeri isyana tahrik ve teşvik” suçlaması 
ile 13 Haziran 1938’de tutuklandı. Tutuk-
lanma gerekçesi, astsubay olan kardeşi Nuri 

ÖZCAN ÜNLÜ

ozcanunlu@gmail.com
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Tahir’e Sabahattin Ali’nin bir kitabını 
hediye etmesi olarak kayıtlara geçti.

Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya ce-
zaevlerinde 12 yıl hapis yattı. Hapis-
hanedeki yıllarını okuyarak ve “sarı 
defterine” yazarak geçirdi. 1950’de 
DP’nin seçimden büyük bir zaferle çık-
masının ardından ilan edilen genel afla 
serbest kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra ikinci eşi 
Semiha Hanım’la hayatını birleştirdi. 
Bu evlilik 1973’teki vefatına kadar sür-
dü.

Bedri Eser, Samim Aşkın, F. M. İkinci, 
Nurettin Demir, Ali Gıcırlı gibi müste-
ar isimlerle polisiye ve mizahi kitaplar 
kaleme aldı. Amerikalı yazar Mickey 
Spillane’den tercüme ettiği “Mayk 
Hammer” (Derini Yüzeceğim, Ecel 
Saati, Kara Nara, Kıran Kırana vb.) di-
zisi geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

1955’teki 6-7 Eylül olayları sırasında, 
bu sefer, halkı isyana teşvik etmek suç-
lamasıyla 6 ay cezaevinde kaldı. Aziz 
Nesin’le Düşün Yayınevi’ni (1957) 
kurdu ise de bu ortaklık kısa sürdü. 
Sonra yalnız yürüme kararı aldı ve bü-
tün enerjisi ile edebiyata sarıldı. Telif 
ve çeviri kitaplarla geçimini sağlıyordu. 
Fakat genç yaşta yakalandığı amansız 
hastalığa 21 Nisan 1973 yılında yenik 
düştü, Sahrayıcedit Mezarlığı’na def-
nedildi.

Şiirle edebiyata girdi

Yazarlığa başladığı yıllarda romanlar 
önce gazetelerde tefrika ediliyordu. 
İki elin parmağını geçmeyen iyi şairler 
vardı. Şiirle başladı edebi yürüyüşü-
ne… Hatta ilk şiirleri dönemin en iti-
barlı imzalarından Abdullah Cevdet’in 
yönettiği İctihat dergisinde çıktı. Yıl 
1931, yaş 21. Fakat kadrosunda Arif 
Nihat, Yakup Kadri, İsmail Safa’nın da 
aralarında yer aldığı Geçit dergisiyle 

adından söz ettirmeye başladı. Dergi 
1933’te çıktı ve ancak bir yıl yayın ha-
yatında kalabildi. Cemalettin Mahir ve 
İsmail Kemalettin müstearıyla yazdı. 
Bu ürünleri Varlık ve Ses mecmuala-
rında çıktı.

Hayatındaki ilk büyük değişim 1929’da 
Nazım Hikmet’le tanıştıktan sonra 
oldu. Daha çok Yahya Kemal’in etki-
sinde yazdığı şiirlerden sosyal içerikli 
şiirlere yöneldi. Fikirleri, sanat anlayışı 
ve hayata bakışı değişti. Romana yö-
nelmek istiyordu fakat ilk denemeleri 
içine sinmiyordu. 1936’da çıkan “Na-
mık Kemal İçin Diyorlar ki” kitabıyla 
bir anda dikkatleri üzerine çekti. Farklı 
şeyler söylüyordu. Bu çıkıştan cesaret-
le kendini bulmaya başladı. Hikayeler 
kaleme alıyordu. Bu hikayeler toplamı 
1955 yılında kitaplaştı: “Göl İnsanları”. 
Yoğun olarak tefrikaları yayımlanıyor-
du ancak kendi adını kullanmıyordu 
bu ürünlerinde. Yeni İstanbul gaze-
tesinde tefrika edilen “Sağırdere” ve 
“Esir Şehrin İnsanları” ile yeni bir çıkış 
yakaladı.

‘Yorgun Savaşçı’ yordu

Bu iki romanıyla birlikte yönünü ta-
mamen Anadolu’ya, kendi insanına 
döndü. Batıcı, kendi gerçekliğinden 
kopmuş aydın tipine karşı tepki geliş-
tirmeye başladı. Ayağını bu toprakla-
ra daha sıkı basmaya çalıştı. Hatta bu 
yönüyle kendi çevresinde bile çok ağır 
eleştirilere maruz kaldı. Birbiri ardınca 
yayımlanan (Körduman-1957, Rahmet 
Yolları Kesti-1957, Yedi Çınar Yayla-
sı-1958, Köyün Kamburu-1959, Kelle-
ci-1962, Esir Şehrin Mahpusu-1962) 
romanlarında Anadolu insanının dra-
mı ve trajedisini işledi. İki arada kalmış 
sözde aydın ve ‘züppe’ tiplerle olan 
derdini sonraki eserlerinde cesurca or-
taya koydu. Onun romanları, evet, bi-
rer edebi metin olmakla birlikte, ayrıca 

sorgulamacı tarih manifestosu. Şunun 
için: Selçukludan Osmanlıya, Osman-
lıdan genç Türkiye’ye dönüşen ülkeyi 
yürüten akıl, irfan, hikmet, belagat ve 
en önemlisi insanlar onun öznesi idi…

1965 yılında yayımlanan “Yorgun Sa-
vaşçı” (1967 Yunus Nadi Ödülü) di-
ğer bütün kitaplarının tacı gibi adeta. 
Tamamlayıcı bir eser olmakla birlikte 
kurucu bir metin. Örnekleri içinde 
önde. TRT için Halit Refiğ tarafından 
çekilen fakat daha yayınlanmadan yok 
edilen “Yorgun Savaşçı”nın uzun bir 
mücadelesi var. Bugün ‘milliyetçilik’ 
kavramının içi boşaltıldı. Bu eser bir 
‘milli şuur’un nasıl olması gerektiğini 
Milli Mücadele sırasında halk ve asker 
arasındaki ilişkileri bütün samimiyeti, 
cesareti ve gerçekliğiyle ortaya koyma-
yı başardı.

‘Gerçek tarih’e dönüş

1967 tarihli “Bozkırdaki Çekirdek” ve 
“Devlet Ana” (1968 Türk Dil Kurumu 
Ödülü), 1969 tarihli “Kurt Kanunu”, 
1970 tarihli “Büyük Mal”, 1971 tarihli 
“Yol Ayrımı”, vefatından sonra yayım-
lanan “Karılar Koğuşu” (1974), “Hür 
Şehrin İnsanları” (1976), “Dam Ağası” 
(1977) isimli eserlerini aynı eleştirel 
bakışla kaleme aldı.

Kemal Tahir, CHP’nin, özellikle Tek 
Parti dönemindeki uygulamalarını 
bütün gerçekliğiyle kaleme almak-
tan çekinmedi. Bir moda halini alan 
Batılılaşma ihaneti, feodalite, çarpık 
bürokratik düzen onun kalemini siv-
rilttiği meseleler oldu. Resmi ideoloji 
tarafından ezberletilen ve popüler bir 
tüketin malzemesi haline getirilen ta-
rihle ilgilenmemesi birçok kişiyi rahat-
sız etmesine rağmen geri adım atmadı, 
‘alternatif’ tarih okumalarıyla gerçek 
tarihin izini sürmeyi denedi. Önceleri 
Marx ve Engels’in teorileri doğrultu-
sunda bir fikir inşa etmeye çalıştı. Fa-
kat Ömer Lütfi Barkan, Halil İnalcık, 
Niyasi Berkes ve Şerif Mardin bütün 
tarih okumalarını değiştirdi.

‘Timur’ yarım kaldı

Kemal Tahir’i ölümünden 16 yıl sonra 
Bağlam Yayınları tarafından basılan 
16 ciltlik ‘Notlar’ıyla ancak ve daha 
iyi anlayabildik. Sanat ve edebiyat, 
roman, Osmanlılık ve Bizans, Batılı-
laşma, çöküntü, Sosyalizm ve gerçek, 
kitap notları ve mektuplardan oluşan 
notlardan anladık ki, yayımladığı şiir, 
hikaye ve romanlarından başka, Kemal 
Tahir aynı zamanda dertli bir fikir in-
sanı olarak ‘yerli’ bir duruş ve duyuşun 
izini sürmüştür.

Yakın dostu Oğuz Atay’ın tespitiyle, 
“Kemal Tahir, Türk tarihine eğilirken, 
zengin kültür geleneğimizden esaslı bir 
biçimde yararlanmanın gereğini duyan 
ilk romancımızdır. Daha uzun yaşasay-
dı, Devlet Ana ile başlayan ve Timur’la 
yarım kalan çalışmalarını sürdürerek 
uzak geçmişimizin romanını da yaza-
caktı. Kültür geleneği, her millet için 
farklı yollar izler; sanatçı da bu değişik 
yolu bulamazsa, başka kültürlerin tak-
litçiliğinden kurtulamaz. Kemal Tahir 
bunu çok iyi anlamıştı; belki de bunu 
gerçek anlamıyla kavrayan tek roman-
cımızdı.”

Son not olarak şunu da kayda alalım: 
Kemal Tahir’in eserleri Halit Refiğ, 
Metin Erksan ve Atıf Yılmaz gibi usta 
yönetmenler tarafından sinemaya ak-
tarıldı ve büyük ilgi gördü.
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Hikâye
Göl İnsanları (1955)
Zehra'nın Defteri

Roman
Sağırdere (1955)
Esir Şehrin İnsanları (1956)
Körduman (1957)
Rahmet Yolları Kesti (1957)
Yediçınar Yaylası (1958)
Köyün Kamburu (1959)
Esir Şehrin Mahpusu (1962)
Kelleci Memet (1962)
Yorgun Savaşçı (1965)
Bozkırdaki Çekirdek (1967)
Devlet Ana (1967)
Kurt Kanunu (1969)
Büyük Mal (1970)
Yol Ayrımı (1971)
Namusçular (1974)
Karılar Koğuşu (1974)
Hür Şehrin İnsanları (1974)
Damağası (1977)
Bir Mülkiyet Kalesi

Senaryo
Beş Kardeştiler (1962, Sadık Şendil 
ve İlhan Engin ile birlikte)
Battı Balık (1962)
Yarın Bizimdir (1962, Murat Aşkın 
takma ismiyle)
İki Gemi Yanyana (1963)
Azrail’in Habercisi (1963, Murat Aş-
kın takma ismiyle)
Namusum İçin (1963, Bedri Eser 
takma ismiyle)
Haremde Dört Kadın (1965, Halit 
Refiğ ile birlikte)

Mektup
Kemal Tahir'e Mapusaneden Mek-
tuplar (Nâzım Hikmet'le yazışmaları)

Notlar / K. Tahir Vakfı çalışmaları
1950 Öncesi Cezaevi Notları
1950 Öncesi Şiirler; Ziya İlhan'a 
Mektuplar
Batılaşma
Çöküntü
Kitap Notları
Mektuplar
Notlar / Osmanlılık / Bizans
Roman Notları 1; Topal Kasırga / 
Darmadağın Olan Devlet
Roman Notları 2; Batı Çıkmazı
Roman Notları 3; Patriyot Ömer / 
Gülen Azap Çıkmazı
Sanat edebiyat 1
Sanat edebiyat 2
Sanat edebiyat 3
Sanat edebiyat 4
Sosyalizm, Toplum ve Gerçek

KEMAL 
TAHİR’İN 
ESERLERİ
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HERKES 
iÇiN VAR

Türkiye’de ve dünyanın birçok 
coğrafyasında duvar resimleriyle 
büyük beğeni toplayan Aybars 
Yücel sokağı keşfetmesine dair 
şunları söylüyor: “ Güzel bir 
potansiyel barındırdığını düşün-
düm. İster hayvan hakları ister 
kadın hakları ya da başka soru-
na, düşünceye değinebileceğimiz 
bir alan. Çünkü sokak herkes 
için var.”

ABDURRAHMAN 
HALİL OĞUZ

ahaliloguz@gmail.com

Aybars Yücel bir duvar 
ressamı. İlk olarak 

Eskişehir’de hoşuna giden 
ve topluma ışık olmasını 
istediği düşünürlerden 
özenle seçtiği sözlerini 
sticker ile yapıştırmaya 
başlamış. Bununla bir-
likte merak duygusu onu 
resme yönlendirmiş ve 
hobi olarak başladığı yol-
culuğunu uluslararası duvarlara 
taşımış. Devak mahlasını kullanan 
Yücel Türkiye’de pek çok ilde özel-
likle çocuklar için okullarda ve köy-
lerde pek çok duvar boyamış. “Ço-
cuklar resimlerime filtresiz ve yakın 
bir perspektif ile bakıyorlar ve bunu 
beni daha çok heyecanlandırıyor.” 
diyen Yücel şu an Afrika’da mesai-
sine devam ediyor. Gittiği yerlerde 
yaşadığı deneyimlerini de vlog çe-
kerek sosyal medyadan paylaşıyor. 
Duvarda, renkleri ve yeteneğini ko-
nuşturan sanatçı ile neler yaptığını 
konuştuk. 

Devak mahlasını kullanıyorsun. 
Hintçe kökenli bir kelime. Hem 
mahlasından hem de kendinden 
biraz bahseder misin? 

Devak’ın anlamı agresif, çalışkan an-
lamlarına geliyor. Fakat benim için 
farklı anlamlar barındırıyor, ben o 
anlamlarda kullanmıyorum. Kendi-
me ait bir anlamı var. Bunu da söy-

lemiyorum. Kimseye söy-
lemedim. Nişanlıydım, 
ona bile söylememiştim. 
Kendimden bahsetmek 
gerekirse; makine-re-
sim konstrüksiyon bitti 
şans eseri hobi kursuna 
gittim. Bu sırada görsel 
iletişim bitirdim. 21 ya-
şında resme başladım. 9 
senedir resim yapıyorum. 

6-7 yıldır da duvar resmiyle uğraşı-
yorum. Çok uzun bir geçmişim yok 
diyebilirim. Meraklı bir insanım. Bu 
merakta beni farklı bir yerlere götü-
rüyor. Çünkü her şeyi merak edip 
yapıyorum. Bir resmi kâğıda çizdim.  
Acaba bu resmi bir metale çizsem 
bir ahşaba çizsem bir duvara çizsem 
nasıl olurdu. Hepsi bir merakın so-
nucu olarak beni farklı yerlere, yü-
zeylere götürüyor. Kendimle ilgili en 
baskın özellik sanırım merak.

Sadece bir derdim vardı…

Aybars Yücel bu serüvene başlar-
ken Pankartlı Adam olarak bi-
liniyordu. Duvar resimlerini bir 
eleştiri için mi çizmeye başladın 
yoksa sadece daha büyük bir yer 
olması için mi ya da başka bir ne-
denden dolayı mı?

Pankartlı adam olarak şehrin çeşit-
li yerlerine sticker yapıştırıyordum 
güzel bulduğum cümleleri. Aynı za-

manlarda paralel olarak az da olsa 
duvar boyuyordum sadece bunu 
paylaşmıyordum. Öğrenmeye ça-
lıştığım bir evreydi. Öğrendikten 
sonra sokağa çıkma niyetindeydim. 
Pankart projesini yaparken sokağın 
gücünü fark ettim. Güzel bir potan-
siyel barındırdığını düşündüm. İster 
hayvan hakları ister kadın hakları ya 
da başka soruna, düşünceye değine-
bileceğimiz bir alan. Çünkü sokak 
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herkes için var. Ben de öğreneyim ve 
sonrasında farklı yerlerde düşünceleri-
mi sokağa aktarabilirim mantığı ile yola 
çıktım. Hiçbir zaman şöyle bir çizim 
yapayım da güzel olsun diye başlama-
mıştım. Sadece bir derdim vardı. Bunu 
farklı şekillerde anlattım. Sticker yapa-
rak ya da resim yaparak. İkisi de sokak 
sanatı. Tek farkı kimileri yazarak anlatı-
yor derdini ben de çizerek anlatıyorum. 
Sokağın güzel tarafı da bu zaten. 

Yüzlerce duvarı renklendirdin. Bir 
duvara resim çizmeden önce nasıl 
karar veriyorsun. Yani sokağa göre 
mi duvarın yapısına göre mi? Yap-
maya karar verdiğin resmin sendeki 
motivasyonu tam olarak nedir? 

Bir duvara çizim yapmadan önceki 
motivasyonum o anki ruh halime göre 
değişiyor. Bazen gündem seni o kadar 
etkiliyor ki yaşanan olaylara kayıtsız ka-
lamıyorsun. Sokaktan bağımsızım. So-
kaktaki olaylar sadece kompozisyonu 
belirler. Çizmek istediğim asıl konuyu 
etkilemez. Bir şey çizmek istiyorsam ve 
o konu yüreğime ağır geldiyse genelde 

o konuyu seçerim. Bazense doğaçlama 
duvara gidip orada tanıştığım insanla-
rın hikayesinden bir şey hissettiysem 
yorum katarak aktarmaya çalışırım. Çi-
zimlerimin konusu daha çok hissiyatla 
alakalı diyebilirim.

Çocukların tepkilerine 
heyecanlanıyorum

Yaptığın çizimlere gelen tepkilerin 
sende uyandırdığı düşünceler, duy-
gular neler?

Belki ilk başlarda bir şeyler uyandırı-
yordu. Açıkçası şu an verilen tepkiler 
pek bir şey uyandırmıyor diyebilirim. 
Muhtemelen önceden beri aynı tepki-
ler verilmiş olduğundan dolayı. Sevini-
yorsun sadece güzel dileklerden dolayı. 
Ama çocukların düşünceleri hoşuma 
gidiyor. Filtresiz ve daha yakın bir pers-
pektiften bakıyorlar gibi geliyor bana. 
Onlar bir şey gördüğü zaman daha çok 
heyecanlanıyorum.

Görsel bir çağda yaşıyoruz. Resim-
lerin insanların ilgisini çekiyor. 
Üretirken hiç çıkmaza girdiğin oldu 
mu? İlham kaynağın neler? Üretim 

sürecinden biraz bahseder misin?

Pek çıkmaza girmiyorum. Yalan söyle-
meyeceğim. Çıkmaza girecek bir yerde 
yaşamıyoruz çünkü. Ruhuma dokunan 
olayları ele almaya çalıştığım için dol-
duğum anda beni rahatsız eden şeyleri 
çizerek insanlarla paylaşıyorum. İnsan-
ları da rahatsız etsin istiyorum açıkçası. 
Tabi ki duvara çok dikkatle bakılma-
dıkça, üzerine düşünmedikçe güzel bir 
şey görünüyor sadece ama bunu böyle 
dışarı aktarıyorum. Bunu negatif bir 
şekilde de çizebilirsin; mesela küre-
sel ısınmayı, israfı çok sert, somut bir 
biçimde de çizebilirsin. Susuz kalmış 
çocuklar, hayvanları da gösterebilir-
sin. Ben hala umudumu kaybetmeden 
farklı bir biçimde ele alabiliyorum. Bu 
tip olaylar da yaşadığımız dünyada çok 
olduğu için üretim noktasında sıkıntı 
çekmiyorum. Hatta yeterince üretme-
diğimi düşünüyorum. Keşke daha faz-
la boyam olsa da her gün deliler gibi 
üretsem. Üretim açısından sirkülasyon 
sık olsa ne çizeceğim diye düşünürüm. 
Evet sık çiziyorum ama şartlardan dola-
yı çok daha fazlasını yapamıyorum.

Kendimi keşfetmem 
gerekiyor
Duvar boyama yolculuğuna bak-
tığın zaman çizginde ne gibi deği-
şimler oldu?

Çizgimin değiştiğini düşünüyorum. 
Ben zaten sürekli çizdiğim şeyleri 
değiştiren birisiyim. Mesela bir yıl 
boyunca bir şey çizerim. Sonra ken-
dime artık başka bir şey çizmelisin 
derim. İnsanlarda şunu gözlemle-
dim. Kendi tarzlarını buluyorlar ve 
bu çizgide uzun bir süre gidiyorlar. 
Kendilerini buldukları için. Bu gü-
zel bir şey aslında. Ben kendimi mi 
arıyorum diye düşünüyorum bazen. 
Bulduğum çizgiyi bir süre sonra de-
ğiştiriyorum. Bambaşka bir şey yap-
maya çalışıyorum. Çünkü yaptığım 
şeyden hem sıkılıyorum hem de yeni 
bir şey denemek istiyorum. Kendimi 
sınamak istiyorum. Çünkü o buldu-
ğum şey benim güvenli alanım olma-
ya başlıyor bir süre sonra ve ben gü-
venli alanlarda yüzmeyi, bulunmayı 
sevmiyorum. Güvensiz bir alana gi-
rip kendimi yeniden keşfetmem ge-
rekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışı-
yorum. Yeni renkler, yeni karakterler, 
yeni kompozisyonlar deniyorum.  

Eserlerinde insan-hayvan suretle-
ri içerisinde mekanikleşme girift 
bir yapıya sahip. Bir doğa resmi 
çizmekten daha çok insan/hayvan 
suretlerinin çarpıcı dönüşümle-
rini yorumluyorsun. Şehir içinde 
görsel bakış açısından enteresan 
bir tercih gibi geldi bana. Bununla 
ilgili neler söylemek istersin?

Başlangıç da mekanikleşmeyle alaka-
lıydı. İnsanların robotlaşması, meka-
nikleşmesi ile ilgiliydi. Hayvanlar ile 
ilgili kısmı onların soyu tükendikten 
sonra teknoloji ile geri getiremeyece-
ğimiz ile alakalıydı açıkçası. 

Yurt dışında da çizimler yaptın. 
İlki Libya’ydı. Şu an Afrika’dasın. 
Biraz yurt dışı tecrübenden bah-
seder misin? Nasıl başladı? Neler 
yapıyorsun?

Libya’ya barış için boyamaya gitmiş-
tim. Savaş zamanı gitmiştim. Çok 
gezemedim orayı. İçimde biraz ukde 
kaldı açıkçası. Gördüğüm kadarıyla 
kaybolmuş binlerce yetenek… İnsa-
nın ne büyük potansiyeller barındır-
dığını görmek ve çok azının bu po-
tansiyellerine varabileceğini görmek 
yıkıcıydı. Benzer hislerle şu an Af-
rika’dayım. Tanzanya’da gördüğüm 
büyük acılar var. Gene benzer şeyler 
görüyorsun. Fakirlik her yerde. Çö-
zümlemeye çalışıyorum hala bir yan-
dan. Kendi sponsorluğumla sokakta 
resim olsa nasıl olur diyerek geldim. 
Tabi burada izin almak biraz zor. Me-
raklı bir biçimde geliyorlar insanlar. 
Malzemelere, kameraya bakıyorlar. 
Benimle beraber resim yapanlar var, 
uzaktan izleyenler var. Fakat keyifli 
diyebilirim. Buradaki insanlar, ço-
cuklar her şeye rağmen güler yüzlü 
ve neşeli. Bu çok hoşuma gidiyor.
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74. Cannes Film Festivali 11-18 
Mayıs tarihlerinden 6-17 Temmuz 
tarihlerine ertelendi. Filmlerin vizyon 
tarihleri ertelenmeye başlandı. Dijital 
platform EXXEN yayın hayatına 
başladı. BluTV Discovery ile işbir-
liğini duyurdu. Yeşilçam’ın emektar 
oyuncularından Ekrem Gökkaya vefat 
etti.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, yönetmen 
Ertem Göreç ve görüntü yönetmeni Ay-
tekin Çakmakçı vefat etti. 71. Berlin Film 
Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’nü Rumen 
yönetmen Radu Jude’un “Babardeală cu 
bucluc sau porno balamuc” adlı filmi aldı. 
Ferit Karahan’ın ilk uzun metrajı Okul 
Tıraşı Berlin’in Panorama Bölümü’nde 
FIPRESCI ödülünü aldı. Oscar habercisi 
78. Altın Küre Ödülleri’nde Nomadland’ın 
yönetmeni Chloe Zhao “En İyi Yönetmen 
Ödülü”nü aldı. Altın Küre kazanan ilk 
Asya kökenli kadın olarak tarihe geç-
ti. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 
çekimleri devam eden ‘Kuru Otlar Üstüne’ 
setinden ilk fotoğraflar geldi.

22-29 Haziran tarihleri arasında, 9 
farklı ülkeden katılımla 3 ayrı plat-
formda düzenlenen “12 Punto TRT 
Senaryo Günleri’nde ödüller sahipleri-
ni buldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı destek-
leyeceği projeleri açıklandı. Serhat 
Kılıçarslan’ın Suçlular adlı kısa 
filmi Sundance Film Festivali’nde 
Jüri Özel Ödülü’nü aldı. 

2019 yapımlı ödüllü Görülmüştür filmi-
nin yönetmeni Oscar adayı “The Letter 
Room”a intihal suçlamasında bulundu. 
93. Oscar Ödülleri’ne Çin’de yayın 
yasağı getirildi. Oscar ödülleri sahiple-
rini buldu. “En İyi Film”, “En İyi Yönet-
men”, “En İyi Kadın Oyuncu” oscar-
larını Nomadland filmi aldı. İyi Erkek 
Oyuncu Oscar’ı The Father filmindeki 
performansı ile usta oyuncu Anthony 
Hopkins’in oldu. Thomas Vinterberg’in 
Another Round’u ise En İyi Uluslarası 
Film Oscar’ının sahibi oldu. Godzilla vs. 
Kong filmi ABD sinemalarında vizyona 
girdiği ilk 5 gün içerisinde 48,5 milyon 
dolar hasılat elde etti. 

Sinema salonları uzun bir bek-
leyiş sonrasında açıldı. Pandemi 
döneminde çevrimiçi gösterim-
lerle devam eden 40. İstanbul 
Film Festivali ulusal yarışma 
filmlerinin gösterimi Maximum 
UNİQ Açıkhava’da gerçekleşti. 
Festivalde Altın Lale ödülünü 
Emre Erdoğdu’nun Beni Seven-
ler Listesi alırken, En İyi Yönet-
men Ödülü’nü Çatlak filmiyle 
Fikret Reyhan aldı. Usta oyuncu 
ve yönetmen Kartal Tibet ha-
yatını kaybetti. 74. Cannes Film 
Festivali’nde jüri başkanı Spike 
Lee erkenden Altın Palmiye’yi 
kazanan filmi açıklayarak geceye 
damga vurdu. Altın Palmi-
ye’yi ikinci kez kazanan kadın 
yönetmen Titane filmiyle Julie 
Ducournau oldu. 

OCAK MART HAZ IRANŞUBAT N ISAN TEMMUZ

SİNEMA 2021’İ 
NASIL GERİDE BIRAKTI?
2021’de; sinema dünyasından vefat haberleri, mutlu eden uluslararası 
ödüller, heyecanlandıran çekimler ve biten film haberleri...

Koronavirüs salgını ile geçen 2020 yılı 
sonrasında 2021 yılının ilk 6 ayında  si-
nemaların ne zaman açılacağı, dijital 
platformlarla izleme alışkanlıklarının 
ne kadar değiştiği ve sinema izleyicisi-
nin  salonlarına geri dönüp dönmeyece-

ği soruları soruldu. Son 6 ayda ise 2020 
yılında vizyon tarihi ertelenen filmler 
vizyona girmeyi başladı, önemli festival-
ler pandemi önlemlerine dikkat edilerek 
düzenlendi şeklinde sinema dünyası ha-
reketlenmeye başladı. Zamansal olarak 

bakmak gerekirse 2021 yılına üzen vefat 
haberleri, mutlu eden uluslararası ödül-
ler, heyecanlandıran çekimleri başlayan 
ve biten film haberlerine gelin yakından 
bakalım.

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 İZMİR  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: 0222 354 30 00 
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Cannes Film Festivali’nin önem-
li bölümlerinden Cinefondation, 
L’Atelier film geliştirme programın-
da yer alacak Emin Alper imzalı 
“Balkaya” filminin çekimleri tamam-
landı. Senarist ve yönetmenliğini 
Ahmet Toklu’nun gerçekleştirdiği 
TRT ortak yapımı ‘Pota’ İspanya’da 
usta yönetmen Pedro Almodovar’ın 
doğduğu şehirde Pedro Almodovar 
vakfı tarafından düzenlenen 8. Cal-
zada de Calatrava Uluslararası Film 
Festivalinde ‘En Yönetmen’, ‘En İyi 
Film Seyirci ’, ‘En İyi Yardımcı Kadın 
Oyuncu” ödüllerini aldı. 

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz yeni 
filmi ‘Hayat’ın çekimlerine başladı. 58. An-
talya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En 
İyi Film Ödülü’ Ferit Karahan’ın yönettiği 
‘Okul Tıraşı’ filmine verildi. Festivalde ‘En 
İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ‘Zuhal’ filmindeki 
rolüyle Nihal Yalçın, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ 
ödülü ise ‘Kafes’ filmindeki rolüyle Tarhan 
Karagöz’ün oldu. 9. Boğaziçi Film Festivali 
Bosnalı yönetmen Danis Tanovic ve İspan-
yol yönetmen Carlos Reygadas ile ayrı ayrı 
ustalık sınıfı etkinliği düzenledi. 94. Oscar 
Ödülleri için aday adaylığının belirlenme-
sinde Ferit Karahan imzalı Okul Tıraşı ve 
Semih Kaplanoğlu imzalı Bağlılık Hasan 
filmleri öne çıktı. Seçici kurul Bağlılık 
Hasan’ı aday adayı olarak seçti.

4. Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali 
usta yönetmen Majid Majidi’yi İstan-
bul’da ağırladı. Yılın beklenen filmle-
rinden Wes Anderson’un The French 
Dispatch, Paolo Larrain’in Spencer’ı 
ve Ridley Scott’ın House of Gucci 
filmleri vizyona girdi. Aralık ayının 
son haftasında ise Matrix serisinin 
yeni filmi The Matrix: Resurrections 
vizyona girecek.

Sinema salonlarına aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirildi. 
78. Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Altın 
Aslan’ı Audrey Diwan’ın yönetmenliği üstlendiği L’événement 
(Happening) kazandı. 28. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 
‘En İyi Film’ ödülünü Ahmet Çupur imzalı Yaramaz Çocuklar 
kazandı. Matrix serisinin yeni filmi The Matrix: Resurrections’ın 
ilk fragmanı yayınlandı. Pandemi sebebiyle vizyon tarihi birçok 
kez ertelenen James Bond filmi No Time Too Die vizyona girdi. 
Daniel Craig son kez James Bond’a hayat verdi.

Esenler Film Günleri ünlü İranlı 
oyuncu Homayoun Ershadi’ye 
Onur Ödülü takdim etti. Üç 
filmiyle de Cannes Film Festi-
vali’nde çeşitli ödüllerle dönen 
Oliver Laxe 7. Alemlere Rahmet 
Uluslararası Kısa Film Festivali 
için İstanbul’a geldi.

AĞUSTOS EK IM ARAL IKEYLÜL KAS IM

20119 yapımlı ödüllü “Görülmüştür” fil-
minin yönetmeni Serhat Karaaslan Oscar 
adayı “The Letter Room”a intihal suçla-
masında bulundu. 93. Oscar Ödülleri’ne 
Çin’de yayın yasağı getirildi. Oscar ödülleri 
sahiplerini buldu. “En İyi Film”, “En İyi Yö-
netmen”, “En İyi Kadın Oyuncu” oscarları-
nı Nomadland filmi aldı. İyi Erkek Oyuncu 
Oscar’ı The Father filmindeki performansı 

ile usta oyuncu Anthony Hopkins’in oldu. 
Thomas Vinterberg’in Another Round’u 
ise En İyi Uluslarası Film Oscar’ının sahibi 
oldu.

94. Oscar Ödülleri için aday adaylığının 
belirlenmesinde Ferit Karahan imzalı Okul 
Tıraşı ve Semih Kaplanoğlu imzalı Bağlılık 
Hasan Filmleri öne çıktı. Seçici kurul Bağ-
lılık Hasan’ı aday adayı olarak seçti.

9. Boğaziçi Film Festivali Bosnalı yönetmen 
Danis Tanovic ve İspanyol yönetmen Carlos 
Reygadas ile ayrı ayrı ustalık sınıfı etkinliği 
düzenledi. Esenler Film Günleri ünlü İranlı 
oyuncu Homayoun Ershadi’ye Onur Ödülü 
takdim edildi. Üç filmiyle de Cannes Film Fes-
tivali’nde çeşitli ödüllerle dönen Oliver Laxe 
7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film 
Festivali için İstanbul’a geldi. 12 Punto TRT 
Senaryo Günleri’nin jüri başkanlığını Bosnalı 
yönetmen Jasmila Zbanic üstlendi.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın çekimleri devam 
eden “Kuru Otlar Üstüne” setinden ilk fotoğraflar geldi. 
Cannes Film Festivali’nin önemli bölümlerinden Ci-
nefondation, L’Atelier film geliştirme programında yer 
alacak Emin Alper imzalı “Balkaya” filminin çekimleri 
tamamlandı. Kemal Varol’un “Aşıklar Bayramı” adlı ki-
tabından uyarlanan Özcan Alper imzalı filmin çekimle-
ri Diyarbakır’da başladı. Netflix’te yayınlanacak filmin 
başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen yer 
alıyor. Usta yönetmen Zeki Demirkubuz yeni filmi “Ha-
yat”ın çekimlerine başladı.

Yeşilçam’ın emektar oyuncu-
larından Ekrem Gökkaya, usta 
oyuncu Rasim Öztekin, yönet-
men Ertem Göreç, görüntü 
yönetmeni Aytekin Çakmakçı, 
usta oyuncu ve yönetmen Kartal 
Tibet, usta oyuncu ve tiyatrocu 
Ferhan Şensoy vefat ettiler.

Oscar

Dünya sinemasının önemli
yönetmenleri İstanbul’da

Usta yönetmenlerden
haberler

Aramızdan
ayrılanlar
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GÜL BİR 
YELPAZEDİR

Ercan
Yılmaz

Kış aylarını, felsefenin ve edebiyatın kesiştiği noktada 
ontolojik bir gerilimle ve dahi söz’ü yelpaze yaparak 
geçirmek hiç de fena bir fikir sayılmamalı. Söz’ü yel-
paze yapmak; yani hem gizlemek hakikati hem de 
âşikâr kılmak… Evet, ‘söz bir yelpazedir; açtıkça açılır, 
nihayeti yoktur. Ruhları serinletir, acıyı dindirir. Söz bir 
yelpazedir; kâh gizler kâh âşikâr eder ardındaki güzel 
yüzü ve sözden etkili gözleri; söz, hakikatin kendisi de-
ğildir, ama hakikat-i mutlakaya götüren bir köprüdür.’ 
Böyle diyor Senail Özkan kitabın önsözünde. Söz’ün 
bu hususiyetleri, yüzünün biraz da sükûta dönük ol-
masından değil midir? 

Goethe, Doğu-Batı Divanı’nın İşaret başlıklı şiirinde 
şöyle der: ‘Ne var ki tenkit ettiğim âlimlerin de hakkı 
var/Zira sözün sadece bir mânâsı geçerli değildir/
Esâsen bu durum kendiliğinden anlaşılmalıydı/Söz 
bir yelpâzedir! Aralıklarından bu yelpâzenin/Bir çift 
güzel göz bakar/Sadece sevimli bir çiçektir yelpâze/
Gerçi genç kızın yüzünü kapatır bana/Ama kendisini 
saklamaz benden/Çünkü kızın en güzel tarafı/Gözleri-
me bakan gözleridir.’ Goethe, dünya ile söz arasındaki 
ilişkiyi çarpıcı bir şekilde ‘yelpaze’ metaforuyla temel-
lendirir ki kitap, metaforun tıpkı ‘yelpaze’ gibi açılışın-
dan vücut bulmuştur dersek mübalâğa olmaz.

Ötüken’den neşredilen ‘Söz Bir Yelpazedir’ için, ‘Felse-
fe, metafizik, estetik, edebiyat, sanat ve ontolojik me-
seleler hakkında, farklı zamanlarda kaleme aldığım 
yazılardan müteşekkil bu kitap ne bir felsefe kitabı ne 
de başlı başına bir edebi eserdir. Tam aksine; tama-
men şahsi alaka, tecessüs ve sezgilerimin yönlen-
dirmesiyle felsefi ve edebi dikkat ve ihtiyatlarla farklı 
düşünce alanlarında kaleme alınmış yazılardır.’ diyor 
Senail Özkan. 

Kitap, mülklerin en tehlikelisi dil’in söz ile sükût burç-
ları arasındaki metafizik gerilimi ve bu gerilimden 
çıkan varoluş ritimlerini konu alan bir yazıyla açılıyor. 
Ancak söyleyenler susmayı bilir ya da susar. Önce 
gül’ü merkeze alarak Rilke’yle başlıyor yolculuğuna 
yazar. Sonra aşk’a varıyor, Mevlânâ ile. Aşk olmasaydı, 
varlık olmazdı diyor Hz. Pîr. Özkan’ın Mevlânâ’nın Aşk 
felsefesi başlıklı yazısını Asaf Hâlet’in Sema-ı Mevlânâ 
şiiriyle paralel okumak bir hayli kışkırtıcı bir deneyim 
oldu benim için: ‘içimdeki sema’a/nece yıldızlar akar/
ben dönerim/gökler döner/benzimde güller açar’

Rilke’nin de Goethe gibi, ‘zamanın gürültülü tezgâh-
larında çalışıp, ulûhiyete canlı libaslar dokuduğunu’ 
kaydeden yazar, okura kendi aynasının karşısına geç-
me, kendisini bilme, kendisi olma sırrını imâ ediyor ki-
tap boyunca. Değil mi ki merkezde olanın çevresinde 
bir seyrediş gülü olarak sonsuz bir imge ırmağında 
seyretmişti kendi yüzünü Rilke; tepeden tırnağa bakış 
kesilmişti ve görmek varolmakla neredeyse aynı şeydi! 
Eğer ‘yürek ile düşünmek’ diye bir şey varsa bunu yeni 
bir inançsal tavır geliştirerek en bütüncül anlamda 
beceren Rilke’nin ‘gül’ünden hareketle kelimelerin 
tanrısal bir tınının yüzgörümlüğü olabileceğini söy-
lüyor Özkan. Şairin şiirlerinin, derin ve aheste akan 
ırmaklar gibi, Heidegger’in sözünü ettiği Varlık’a, o 
Hakikat denizine döküldüğüne vurgu yaparak…

Büyük ölçüde, Alman edebiyatında esen Doğu rüzgâ-
rından devşirilen rayihaları sayfalarına taşıyan yazar, 
Doğu-Batı Divanı ile bu meşaleyi tutuşturan Goethe’yi 
kitabın merkezine yerleştiriyor. 

Ustu:

Devamı litrossanat.com'da

 Merhaba Kadir Bey, nasılsınız?
- Sağ olun efendim 😊

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

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- Eski kelimeleri seviyorum, onları çok şiirsel bulu-
yorum. Farazi, alicenap, üstat gibi.

En son okuduğunuz kitap?
- Kemal Tahir’in Karılar Koğuşu kitabı.

Çay mı? Kahve mi?
- Çay.

Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- Paris.

Twitter mı? Instagram mı?
- Instagram.

Sinema mı? Tiyatro mu?
- Sinema.

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu ne 
olurdu?
- Gelir adaletsizliğini değiştirmek isterdim.

Bir işe başlamadan önce sizi ne motive eder?
- Koç burcuyum ben. Duygusal motivasyon çok 
önemlidir koç burcunda. Aslansın, kaplansın, ya-
parsın gazı çok etkiler beni. 😊

Birlikte rol almaktan en çok keyif aldığınız 
oyuncu?
- Rahmetli Savaş Dinçel.

“Ekmek Teknesi” deyince aklınıza gelen 3 şey?
- Fantastik bir atmosfer, insanın yüzüne derin gü-
lümseme yayan saatler ve huzur.

Radyoda mikrofon başında olmak size ne his-
settiriyor?
- Kendimi buluyorum.

Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği yap-
mak isterdiniz?
- Ben çocukken hep hukukçu olmak istemiştim. 
Gözümde, gönlümde o cübbeyi giymek vardı.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- “Cansın” demeleri çok hoşuma gidiyor.

En büyük tutkunuz?
- Yemek yemek. 😊

Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Varsa 
nedir?
- Birkaç tane var. Ciddi bir trafik kazası geçirdim, 
ölebilirdim, Allah korudu. O bana düşünsel olarak 
çok şey kattı. Hukukçu olmak isterken hayat beni 
bambaşka yerlere getirdi, 55 yaşımdayım ekmeği-
mi hep bu işlerden, konuşmaktan kazandım.

Neyi affetmezsiniz?
- Cimriliği.

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- Yüzlerce sevdiğim film var ama ben bütün Ertem 
Eğilmez filmlerinin hastasıyım.

Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?
- Bence bunun ikisini dengeleyen. 😊

Ve son sorumuza ulaştık. Hayatta örnek aldı-
ğınız kişi?
- Spesifik biri yok açıkçası. Benim taktiğim şu; ho-
şuma giden, beğeni duyduğum insanların spesifik 
özelliklerini örnek alıyorum.

“RADYODA 
KENDIMI
BULUYO-
RUM”

SERCAN AKSU

sercanaksu1995@
gmail.com

Bu sayıda, ünlü oyuncu, sunucu ve radyocu Kadir Çöpdemir ile 
bir araya geldim. Başarılı sanatçı, birbirinden samimi sorularıma 
bakalım nasıl yanıtlar vermiş hep birlikte okuyalım.
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GENÇLERE GÖRE 
GELECEĞİN İKİLEMİ 
DE AYNI: ADALET Mİ 

MENFAAT Mİ? 

Yıldız
Ramazanoğlu

2021’in de sonuna geldik. Yüzyılın ortasına doğru hızla 
ilerliyoruz. Bir yandan akıl almaz teknolojik gelişmele-
re bakıp kim tutar sizi diyerek uçmalarını beklediğimiz 
yeni nesiller, öte yandan bu gelişmeler sayesinde en 
ücra köydeki haneye bile ışık hızıyla ulaşan karamsar-
lık. Karamsar K Kuşağı dünyayı varoluşsal bir tehdit 
olarak algılıyor. İşsizlik, ilişkilerdeki hakkaniyetsizlik, 
terör, savaş, şiddet, göç, ekonomik problemler ve in-
sanın insana reva gördükleri. Sosyal medya sayesinde 
dünyanın dört bir yanındaki acıları kendi yaşamış gibi 
deneyimleme imkanı. Bütün imkansızlıklara rağmen 
“dünya fırsatlarla dolu” diyerek yola çıkabilen önceki 
nesillerin aksine, hayal kuramıyorum, ileriyi göremiyo-
rum diyen gençler hiç de az değil.  

Gündelik yaşam farklılaşmasında milat internetse, 
ondan önceki ve sonraki hayatın hiçbir şekilde aynı 
olamayacağını bilmemiz lazım. Fakat bu, kolaycı kuşak 
tasniflerinin meseleyi çözdüğü anlamına gelmemeli. 
X, Y, Z’den önce de küme şeklinde algılama çabaları 
vardı, 1927-1945 “Sessiz Kuşak”, 1946-1964 “Baby 
Boomers” sonra Çiçek Çocuklar denilen 68 Kuşağı ve 
daha niceleri. Belli eğilimlerde ortaklaşma söz konusu 
olsa da insanları kutulara doldurup tek tip etiketler ya-
pıştırmak yeterince açıklayıcı olmuyor. 

Daha önceleri en az onbeş yılda farklı bir neslin geldi-
ği düşünülürken, şimdi her doğan çocuk yeni bir nesil 
neredeyse. Zamanla mekanla kayıtlı olmayan temel 
değerler nasıl aktarılabilir? Gençlere sürekli başöğ-
retmenlik yapmak, kendi zamanının düşünme hızını, 
davranış biçimini, alışkanlıklarını dayatmak çok yersiz. 
Başka bir gündelik akıştayız artık. Bedensel emeğin 
önemini kaybettiği bir zamanda çalışkanlığın tanımı 
değişti mesela. Kuşaklar arasındaki iletişimi doğallığa, 
kendiliğinden oluşan ahenge bırakmak en iyisi. Yeni 
çağın iş ve meslek dünyasına, teknolojik ilerleyişine 
geç kalmanın getirdiği acele ile, zamanı, yeterince sin-
diremeden yaralı bir bilinçle idrak ediyoruz. Hala doktor 
mühendis ve avukatlık gibi temel meslekler dışındaki 
hiçbir eğitime ve mesleğe değer vermeyen yetişkinler 
ordusu var.       

Bizim kuşağımızın soyut dünyayı kurtarma fikri, genç-
lerde daha sağlam sahici hedeflere dönüştü. Daha 
bireyselleşmiş olan nesiller, düşünsel ve siyasi mahal-
leler arasındaki geçişkenliğin artacağını, keskin ayrım-
ların ortadan kalkacağını düşünüyor. Kendi uzmanlık 
alanlarında sözlerinin geçmesi, dikkate alınmak, hızla 
değişen teknolojik dinamikleri yakalayabilmek, açta 
açıkta kalmamak gibi beklentileri var. Bilim ve tekno-
lojinin yanı sıra tarıma da yatırım yapılmasını, doğaya 
duyarlı bir toplum oluşmasını istiyorlar. Partizanlığın 
komşuları ve arkadaşları birbirine düşman etmesi on-
ları korkutuyor. Madem dünyayı kurtaramayacağım, o 
halde tek başıma elimden geldiğince bilinçli bir hayat 
sürmeye çabalarım. Yürüdüğüm yolu güzelleştirmeye, 
an’a odaklanmaya çalışırım, çünkü elimde bir tek o 
var fikrindeler. Yüz yıl öncesinde bile olmayan sığlıkta 
yürütülen din siyaset milliyet hakkındaki sonu gelmez 
tartışmaları çürüme olarak görüyorlar. Birçoğu çev-
reyle dengeyi bozmayan bir hayata, kültür ve belleğin 
korunmasına, sanat ve edebiyat ortamlarının gündelik 
yaşamla entegrasyonuna vurgu yapıyor. 

Ünlü İtalyan Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin Hz. 
İsa'yı betimleyen Kederin Adamı tablosunun   Ocak ayında 
yapılacak bir açık artırmada 40 milyon euronun üzerinde 
satılması bekleniyor. 

Yaklaşık 60 yıldır özel bir koleksiyonda tutulan eserin 15. 
yüzyıl sonu ya da 16. yüzyıl başları arasında yapıldığı tah-
min ediliyor. 1963 yılında çıktığı müzayedede 12 bin euro-
dan daha düşük bir fiyata satılan tablo eğer tahmin edilen 
değerden alıcı bulursa eski sahibine 4 bin kat kâr getirmiş 
olacak. Botticelli'nin tablosu hakkında konuşan Sotheby's 
Eski Tablolar Departmanı Başkanı Edoardo Roberti, eserin 
o dönemde sanatçının memleketi olan Flonransa şehrinde 
etkili olan dini ögeler dalgasını yansıttığını söylüyor.

Edoardo Roberti ressam Botticelli hakkında "O dönemde 
Floransa'da sivil bir devrim yaşanıyordu. Bunun yanı sıra 
Dominikli Rahip Savonarola ve yandaşlarının başını çektiği 
dini bir akım da vardı. Botticelli bu farklı akımlara kapıldı 
ve sanat anlayışında çok derin değişikliklere gitti." diye ko-
nuştu. Roberti, Kederin Adamı tablosunun oldukça nadir 
bulunan eserler arasında yer aldığını ve yıllarca aynı kolek-
siyonda kaldığını da sözlerine ekledi. 

Geçen yılın satılan en pahalı eseri de Boticelli'ye ait

Botticelli'nin "Venüs'ün Doğuşu" gibi çok ünlü eserlerinde 
görenleri etkilemek amacıyla farklı renkler, ayrıntılar ve et-
kileyici tasvirler kullandığı biliniyor. Ancak İtalyan sanatçı 
dini akımlara kapıldıktan sonra sanat tarzını da değiştiriyor.

Botticelli'ye ait başka bir tablo ise geçtiğimiz Ocak ayı so-
nunda 92 milyon dolara alıcı bularak '2021'de bir müzaye-
dede satılan en pahalı eser' unvanını almıştı.

Ünlü İtalyan Rönesans ressamı Sandro Botticelli'ye ait 'Kederin Adamı' (The Man of Sorrows) 
adlı tablo, 40 milyon euroya açık artırmaya çıkıyor.

Norveçli bilim insanları, Demir Çağı'na 
ait bir yerleşim yeri bularak Viking 
kültüründeki yeri hakkında daha fazla 
bilgi edinmeyi başardı.

Avrupa Film Ödülleri'nde bu yıl 'En iyi 
film' ödülünü, Srebrenitsa katliamını an-
latan TRT ortak yapımı'Quo Vadis, Aida? 
(Nereye Gidiyorsun Ayda?)' filmi aldı.

Devamı litrossanat.com'da

Vikinglere ait en 
büyük uzun evlerden 
biri bulundu

Avrupa'nın en iyi 
filmi 'Quo Vadis, 
Aida?' 

Üç yıl önce Norveç’te 
bir Viking gemisinin 
ortaya çıkarıldığı yer-
den çok uzakta olma-
yan bir yerde, arkeo-
loglar radar kullanarak 
İskandinavya’da şim-
diye kadar keşfedilen 
en büyük Viking uzun evlerinden birini buldu. Araş-
tırmacılar, yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 15 metre 
genişliğindeki gömülü yapının,  Viking döneminde Gjel-
lestad’ın ne kadar zengin ve geç Demir Çağı’nda merkezi 
bir yer olduğuna işaret ettiğini vurguluyor.

Norveç Kültürel Miras Araştırmaları Enstitüsü’nden 
(NIKU) Lars Gustavsen liderliğindeki bir ekip, zemine 
nüfuz eden radar kullanarak Oslo’nun yaklaşık 80 km 
güneydoğusunda, Gjellestad’da bir grup diğer yapıyla 
birlikte uzun evi tespit etti.

Uzun evler, M.Ö 1200’den 600’e kadar Viking yerleşim-
lerinde yaygın olarak bulunan büyük ortak yapılardı. Ar-
keologlar, antik köyü haritalamak için yere nüfuz eden 
radar kullanırken farklı boyutlarda toplam beş uzun ev 
buldu. Gustavsen, “Gjellestad gemisinin kuzeyinde, hep-
si tipik Demir Çağı uzun evleri olan birkaç bina bulduk. 
En çarpıcı keşif, 60 metre uzunluğunda ve 15 metre 
genişliğinde bir uzun ev oldu. Bu, onu İskandinavya’da 
bildiğimiz en büyük uzun evlerden biri yapıyor.” diyor.

Avrupa Film Akade-
misi tarafından dü-
zenlenen 34. Avrupa 
Film Ödülleri töreni, 
bu yıl koronavirüs sal-
gını sebebiyle çevrim 
içi yapıldı. 'En iyi film' 
ödülüne layık görü-
len yönetmen Jasmila 
Zbanic’in 'Quo Vadis, 
Aida?' adlı filmi, tören-
de 2 ödül daha aldı. Zbanic 'En iyi yönetmen', filmdeki 
rolüyle Jasna Duricic de 'En iyi kadın oyuncu' ödülünü 
kazandı. Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve 
kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğulla-
ra adadığını söyledi.

Avrupa'nın Oscarları olarak kabul ediliyor

'Avrupa'nın Oscarları' olarak kabul edilen Avrupa Film 
Ödülleri'nde diğer kazananlar ise şöyle:

En iyi erkek oyuncu:  Anthony Hopkins  (The Father) 

En iyi senaryo: Florian Zeller ve Christopher Hampton 
(The Father)

En iyi komedi: Ninjababy

En iyi belgesel ve en iyi animasyon: Flee

40 milyon euroya satılacak
12 bin pounda alınan Botticelli tablosu
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Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır 
çalıştığı  Veba Geceleri, 1901 yılın-
da 3. Veba Pandemisi döneminde 
Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger 
adasında geçiyor.   Hem sürükleyi-
ci bir siyaset ve aşk romanı hem de 
Pamuk’un salgın, karantina, devlet 
ve birey konularını bir masal ha-
vasıyla tartıştığı bu tarihi roman, 
konusuyla yaşadığımız günlere de 
ışık düşürüyor. 1901 baharında Os-
manlı İmparatorluğu’nun 29. vilayeti 
Minger Adası’nda veba salgını baş 
gösterince Sultan Abdülhamit önce 
Sağlık Başmüfettişi kimyager Bon-
kowski Paşa’yı, onun arkasından da 
genç ve başarılı Doktor Nuri’yi sal-
gını durdurması için adaya gönderir. 
Padişah kısa bir süre önce genç dok-
toru, sarayda hapis hayatı yaşattığı 
ağabeyi önceki padişah V. Murat’ın 
kızı Pakize Sultan ile evlendirmiştir 
ve Pakize Sultan da bu yolculukta 
kocasına eşlik etmektedir. Adada ise 
genç ve milliyetçi Osmanlı subayı 
Kolağası Kâmil, onun âşık olduğu 
adalı Zeynep ve her şeye yetişmeye 
çalışan Vali Sami Paşa ile güzel sev-
gilisi Marika vardır. Karantina yasak-
larına itaat edilmesi için çaba harca-
yan bu insanların vebayla, adadaki 
geleneklerle ve sonunda birbirleriyle 
ve ölüm tehditleriyle savaşının ve 
yaşadıkları aşkların hikâyesidir Veba 
Geceleri.

Janina, uzak bir Polonya köyünde, 
karanlık kış günlerini astroloji ça-
lışarak, yıldız haritalarını incele-
yerek, William Blake’in şiirlerini 
tercüme ederek ve varlıklı Var-
şova sakinlerinin yazlık evlerine 
göz kulak olarak geçirir. İnsanlar 
yerine hayvanlarla vakit geçirme-
yi tercih eder, fazlasıyla tuhaf ve 
münzevi tavırları kimilerine göre 
“kaçık”lıktır. Bir gün komşusu 
Koca Ayak gizemli bir şekilde ölü 
bulunur. Gelecek günler daha da 
tuhaf ölümleri beraberinde getirir. 
Şüpheler ve soru işaretleri yükse-
lirken Janina, tuhaf teorileriyle 
kendini soruşturmanın göbeği-
ne yerleştirir. Birileri ona kulak 
verseydi her şey böyle mi olurdu 
oysa…
Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri 
Üzerinde tuhaf bir gerilim masalı, 
bir kara komedi, her şeyiyle ken-
dine özgü bir hikâye. Akıl sağlığı 
ve çılgınlık, suç ve adalet, doğa ve 
insan arasındaki karanlık sınırla-
rın kışkırtıcı bir keşfi. Çağdaş Po-
lonya edebiyatının en güçlü sesi, 
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga 
Tokarczuk’tan baş döndürücü bir 
roman.

Bu romanda anlatılanlar gerçek 
olmasaydı, onları uyduramazdım. 
Küresel markaların reklam yüzüy-
dü. Hollywood yıldızlarıyla takılı-
yordu. Yakuzaların kara listesindey-
di. Cami cemaati ona 'Muhammed 
Ali' diyordu. Prensin teklifini red-
detti. Koruması dünya şampiyo-
nuydu. Krala secde etmedi. Kaplan 
saldırısından kurtardığı kadınla ev-
lendi. Danimarka'da mimar olarak 
iş bulamayınca... Taksi şoförlüğü ve 
bulaşıkçılık yaptı. 2 yıl psikiyatrik 
tedavi gördü. 130 kilo olmuştu. Ve 
şimdi geri döndü! 2002'de Kıvanç 
Tatlıtuğ'un kazandığı modellik ya-
rışmasında dereceye giremeyince 
Hong Kong'a gidip Goku Sky adı-
nı alan ve Asya-Pasifik ülkelerinde 
tam 10 yıl fırtına gibi esen top-mo-
del Göksenin Yıldırım'ın inanılmaz 
ama gerçek hikayesi! Baştan sona 
seci sanatının kullanıldığı ilk mo-
dern roman! "Upuzun bir rap şar-
kısı! Fink'i bestelemek isterdim." 
Gazapizm. “Yepyeni bir üslup! Mu-
rat Menteş kendi kendisiyle düello 
etmiş ve kazanmış!”   Taner Elhan. 
“Fink müthiş bir roman. Fakat an-
latılanların gerçek olması... İşte bu 
cidden olağanüstü!” İlkay Yıldız. 
“Fink, anlatıya direnen bir kaos; 
Menteş onu kozmosuna uyarlıyor. 
Menteş genelde icat eder, bu kez 
keşfediyor. Goku ile birlikte gör-
kemli ve sansasyoneller.” Yalın Al-
pay.

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman. 
Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı To-
bias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin 
sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muk-
tedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. Soruşturmanın Tür-
kiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor. 
Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde mitlere günü-
müzde yeniden hayat verirken, suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen doğasını 
bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. “O yüzden unuttuk dediğiniz yerden başlayacağım. 
Unutmanın bedelini ödeyecek unutanlar. Cezaların en şiddetlisiyle ödüllendirilecek 
saygısızlık yapanlar, kalbi yerinden çıkarılacak beni kalbinden çıkaranların, yüzlerinin 
derisi yüzülecek benden yüz çevirenlerin…”

Her kitap kurdu yıl sonunda şöyle bir dönüp 
bakar yıl içinde kaç kitap okuduğuna, hangi 
kitapları okuduğuna. Kimimiz liste tutarız. 
Okuduğum kitaplar ve okuyacağım kitaplar 
şeklinde listeleriz. Benim de bu şekilde liste-
lerim var. Bu yıl da yıllarca okunacak, kay-
nak olarak kullanılacak edebi değeri yüksek 
çok sayıda eser yayımlandı. Bazısı Türkçe 
orijinli bazısı da çeviri çok sayıda eser verildi 
bu yıl. İçlerinden dikkatimi çokça çeken 10 
kitap var. Bu kitapların bir kısmını okumak, 
bir kısmını incelemek nasip oldu. İmkanı-
mız olsa da tüm güzel kitapları okuyabilsek. 
En azından bu listedeki kitapların tamamını 
okumuş olmak isterim. Sizler için bu sayı-
da Nazan Bekiroğlu, Orhan Pamuk, Olga 
Tokarczuk, Murat Menteş, Ahmet Ümit, 
Mustafa Namık Çankı, Paulo Coelho, Zülfü 
Livaneli ve Tarık Tufan’dan birer eserle bir-
likte kolektif bir çalışmanın ürünü olan bir 
başka önemli eser seçtim. Keyifli okumalar 
dilerim.

HALİL İBRAHİM AYGÜL 

2021’E 
DAMGA 
VURAN 

KITAPLAR
Veba Geceleri 

Yapı Kredi

Orhan Pamuk

Sür Pulluğunu Ölülerin 
Kemikleri Üzerinde

Timaş

Olga Tokarczuk

Fink

 Alfa

Murat Menteş

 Yapı Kredi
Ahmet Ümit

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Kehribar Geçidi 

Timaş
Nazan Bekiroğlu

Kusurlu bir sikke elden ele, keseden ke-
seye geçerek bütün Roma’yı nasıl do-
laşır? Hikâyeyi hikâyeye, yolu yolcuya, 
rüyayı rüyete, yedi kişiyi erdemli bir kö-
peğe nasıl bağlar? Gölgelerin mağarasına 
dönen haberci her defasında niye taşla-
nır? Kehribar Geçidi,  MS 300’lü yıllar-
da İmparator Diocletianus Roma’sında 
bu sorulara cevap arıyor. Okuyucularını 
Forum’un, Colosseum’un, Senato’nun, 
Tiber ırmağının, Şifa Tapınağı’nın, son-
radan kaybedilmiş veya hiç edinilmemiş 
özgürlüklerin, hitabetin, yazmaların, lâ-
hitlerin, şifalı otların, kurtların kuşların, 
dağların, en dehşetli dövüşlerin,  toga 
picta’nın ve dikenli deniz salyangozla-
rının arasında uzun bir yolculuğa davet 
ediyor. Berrak fakat derin dili, karakter-
lerinin canlılığı, olaylarının sürükleyicili-
ği, dönemsel detaylarının zenginliği, can 
yakıcı meselelerinin her daim geçerliliği 
ile tarihin özel bir noktasından çekip çı-
karılmış olsa da evrensel insanlık halleri-
ne dair söyleyecek sözü olan destansı bir 
başyapıt. Sekiz yıllık bir emeğin sonucu.
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Birinci Cilt: Ekoller, Yöntemler ve 
Büyük Anlatılar İkinci Cilt: Varlık 
Düşüncesi ve Sıfatlar Üçüncü Cilt: 
Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd 
Elinizde tuttuğunuz eser, iki grupta 
toplanmış metinlerden oluşmakta-
dır. Birinci gruptakiler, kelam, fel-
sefe ve tasavvuf dâhilinde bulunan 
ekollerin bütüncül bir tasavvurunu 
vermeyi amaçlamaktadır. Ekol yazı-
larında önce ekolun çıkmasına sebep 
olan amillerin tahlil edildiği tarihsel 
arka plan, ekolun temel iddiaları, di-
ğer ekollerden ayrışmasını sağlayan 
görüşleri, yöntemi, takipçileri ve 
eleştirmenleri anlatılmaktadır. İkin-
ci grup yazılar ise anlatılan ekollerin 
metafizik teorilerinden oluşmaktadır. 
Teori yazılarında önce teori hakkında 
bütüncül tasavvur veren bir girişten 
sonra teorilerin çözmeyi amaçladığı 
sorun, temel iddiası, ana kavramları 
ve önermeleri, taraftarları ve eleştir-
menleri ve tarih içindeki dönüşüm-
leri anlatılmaktadır. Her iki gruptaki 
yazıların başında ekolu ve teoriyi 
tanıtmayı amaçlayan birer giriş kartı 
yer almaktadır. Görüşlerin teoriler 
halinde anlatılmasının sebebi, uz-
manların dışında genel okuyucu için 
de takip edilebilir bir içerik sunma-
sıdır. Bu bağlamda kitabın muhatap 
kitlesi, düşünce tarihinin herhangi bir 
alanında uzman olsun veya olmasın 
bütün okuyuculardır. Her bir teorinin 
temel kavramları ve önermeleri ile 
tarih boyunca geçirdiği dönüşümle-
rin belirginleştirilmesi, bütün okuyu-
cularda teorinin içeriğini oluşturan 
görüş hakkında genişletilebilir, sürdü-
rülebilir ve müzakere edilebilir ortak 
bir birikim oluşturacaktır. Prof. Dr. 
Ömer Türker’in uzun yıllara sâri bir 
titizlik ve gayretle ortaya koyduğu İs-
lam Düşüncesinde Teoriler  projesi-
nin bu ilk adımı olan ve üç cilt halinde 
yayımlanan  Metafizik  eseri, serinin 
gelecek diğer kitaplarıyla beraber dü-
şünüldüğünde ortak bir dil kurmanın 
ve ortak bir düşünce hamlesi yapabil-
menin imkânını oluşturacak devasa 
bir adımdır. Ketebe Yayınları olarak 
insanlığın büyük düşünce tarihinin 
daha net anlaşılmasına imkân sağla-
yacak böylesine devasa bir projenin 
hayata geçmesine vesile olduğumuz 
için müftehiriz.

Toplumsal konulara duyarlılığı ile ta-
nınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü 
Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve 
hayal kurmaktan bile mahrum bıra-
kılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. 
Usta edebiyatçı Livaneli, Balıkçı ve 
Oğlu ile son yılların en can yakıcı 
ve büyük dramı göçmenliği balık-
çı Mustafa, Mesude ve Samir bebek 
üzerinden anlatıyor. O güne dek 
sıcak evlerinde televizyondan izle-
dikleri  haberlerden aşina oldukları 
ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir 
bebek evliliklerinin tam ortasına dü-
şerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile 
ilişkilerini bambaşka bir çehreye bü-
ründürüyor. Balıkçı ve Oğlu, Ege’nin 
tarihinden bugününe, balık çiftlikle-
rine ve rant hırsıyla dağlara, kıyılara 
saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik 
yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun 
ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze 
doğru  göze aldıkları yolculuğu, ha-
yatta kalma çabalarını ya da ölümü; 
kısacası deryaya yakın, dünyadan 
uzak yaşamlarını odağına alıyor. Li-
vaneli’nin belki de en şiirsel romanı 
olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebe-
veynlik,  evlat, kadın dayanışması, 
dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş 
bir epope. Zülfü Livaneli’nin, uzun 
bir aradan sonra yazdığı ve heye-
canla beklenen yeni romanı Balıkçı 
ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle 
okurun zihninde capcanlı bir anlatı 
oluşturuyor.

“Karşısına çıkan her şeyi yakarak üzerine gelen, sinsice etrafını kuşatan bir hayat yangının-
da korku içinde ne yapacağını düşünürken gördün onu ilk defa. Kaçmaktan bitap düşmüş 
bir haldeyken yüzüne baktın, sana elini uzattı, elini tuttun. Korkutucu şimşeklerle yüklü 
gri bulutların kuşattığı yasaklı gökyüzünden elini uzatan asi bir melekti. Yedi kat göğün 
ötesinden usulca uzandı zarif eli, bulutların arasından, alevlerin arasından uzandı, yavaşça 
göğsünü yarıp, delice çarpan kalbine dokundu. Dokunduğu yer sızladı. Açık yara.” Yalnız-
lık ve varoluş ağrısı. Bir aşkı, bir kadını ve bir mucizeyi yitirmek. Kaybettiği kadını şehrin 
sokaklarında, hafızasının karmaşık dehlizlerinde ve kendi içindeki karanlık kuyusunda 
arayan yalnız bir adam. Bir yandan evini terk eden bir annenin geride bıraktığı kapanmaz 
çocukluk yaraları diğer yandan erken vedalaşan dostların hüznü. Bir terapi koltuğundaki 
sayıklamalar. Geç Kalan; kendine özgü diliyle, edebiyatıyla, güçlü duygu dünyasıyla okur-
ları büyüleyen Tarık Tufan’ın en şiirsel metinlerinden biri. Parçaları tamamladığınızda 
yüreğinizde derin bir iz bırakacak sarsıcı bir eser ve unutamayacağınız bir arayış hikâyesi. 

Seksen iki yıllık ömrünün büyük 
çoğunluğunu felsefe ve Türkçe ça-
lışmalarına adamış bir düşünür: 
Mustafa Namık Çankı. Onun ya-
kın dönem felsefe çalışmalarına 
sağladığı katkı göz ardı edilemeye-
cek kadar büyüktür, öyle ki Türkçe 
felsefe çalışmalarında birçok ilke o 
imza atmıştır. Hemen her kitabı-
nın sonuna lûgatçe hazırlamış, fel-
sefe terimlerini açıklama gayretini 
göstermiştir. Onun bu gayreti Bü-
yük Felsefe Lûgatı’nı hazırlamasın-
da rol oynamış ve ortaya oldukça 
önemli bir lûgat hazinesi çıkmıştır. 
Büyük Felsefe Lûgatı  için Çan-
kı’nın en önemli eseri demek 
yersiz olmayacaktır. 1942 yılında 
birinci cildin hazırlık çalışmaları 
tam manasıyla başlamış, tam on 
sekiz yılda tamama ermiş, 1954’te 
ilk fasikülü çıkmış, son fasikülü ise 
1960 yılında basılmıştır. Kitapta 
Fransızca felsefe terimlerinin Os-
manlı Türkçesi, Arapça, Türkçe ve 
başka Türk lehçelerindeki karşılık-
ları ile bu terimlerin Yunanca ve 
Latincedeki asılları, Batı dillerin-
deki karşılıkları verilmiş, bununla 
yetinilmemiş, terimlerin muhtelif 
alanlardaki anlamları da açıklan-
mıştır. Çok büyük bir emeğin ürü-
nü olarak toplam üç ciltten oluşan 
bu eseri Prof. Dr. Recep Alpyağıl 
ilave ve düzeltmelerle yeniden ya-
yına hazırladı. İz Yayıncılık otuz 
bir yıllık yayın hayatının 1250. Ki-
tabı olarak Büyük Felsefe Lûgatı’nı 
neşretmekten büyük bir kıvanç 
duyuyor.

İz

Mustafa Namık Çankı

Büyük Felsefe Lûgatı 
Okçu’nun Yolu 

Can

Paulo Coelho

Metafizik 

 Kolektif
Ketebe

Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli
İnkılâp

Geç Kalan  Tarık Tufan Doğan

Her okun uçuşu farklıdır. Bin ok 
atarsan, bini de sana farklı bir yol 
gösterecektir: Okçunun yolu işte 
budur. Ülkenin en mahir okçusu 
Tetsuya bir köyde mütevazı bir 
marangoz olarak yaşamını sür-
dürmekteyken bir gün uzak diyar-
lardan gelen bir okçu ona meydan 
okur... Tetsuya bu meydan oku-
mayı kabul ederek okçuluk felse-
fesini hem yabancı okçuya hem de 
köyün delikanlılarından birine ak-
taracaktır. Paulo Coelho’nun  Ok-
çu’nun Yolu’nda dile getirdiği öğ-
reti sadece okçuluğa değil hayatın 
her alanına uygulanabilecek, yolu 
nice erdemden geçen bir ilkeler 
bütünü. “Kaleme aldığım bu me-
tinde yay, ok, hedef ve okçu aynı 
gelişim ve sınama mekanizması-
nın bütünleyici birer parçası.” Pa-
ulo Coelho. Brida (1990), Piedra 
Irmağı’nın Kıyısında Oturdum 
Ağladım (1994), Beşinci Dağ 
(1996), Işığın Savaşçısının Elkita-
bı (1997), Veronika Ölmek İstiyor 
(1998), Şeytan ve Genç Kadın 
(2000), On Bir Dakika (2003), 
Zâhir (2005), Portobello Cadısı 
(2006), Kazanan Yalnızdır (2008), 
Elif (2011), Akra’da Bulunan El-
yazması (2012), Aldatmak (2014), 
Casus (2016) ve Hippi (2018) gibi 
yapıtlarıyla sürekli olarak çoksa-
tar listelerinde yer alan Brezilyalı 
yazar yeni kitabını 2020 Tokyo 
Olimpiyatları'nda altın madalya 
kazanan milli okçumuz Mete Ga-
zoz'a adadı.
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Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak ama-
cıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde bu yıl 6 ayrı dalda 7 isim 
ödüle layık görüldü. Hikaye/roman ödülü ise gündelik hayatı, insanlık 
dramlarını ve geleneğin hallerini görüntüler, sesler, eşyalar üzerinden 
etkili bir dille anlatması nedeniyle Mukadder Gemici’nin oldu. 2011 
yılından itibaren peş peşe öykü kitapları çıkaran, kaleminin ve kendi 
serüveninin peşinden koşan Gemici, aldığı ödülü ‘yükün ağırlaşması’ 
olarak görüyor; hakkını vermek için çok daha fazla çalışması gerek-
tiğine inanıyor. Mukadder Gemici ile her gönle, her yüreğe dokunan 
üslubuyla öyküleri, yazı hayatı ve geleceği üzerine konuştuk. 

Siz hep başkalarının okuması ve dinle-
mesi için hikâyeler yazıyorsunuz. Peki 
Mukadder Gemici’nin yazma hikâyesi 
nedir, bu hikâyenin arkasında nasıl bir 
rüya var?

Bir rüya yok, önce onu söylemiş olayım. 
Çocukken kompozisyon yazmayı hiç sev-
meyen biri duruyor karşınızda. Bir kaza 
neticesinde Radyo-TV okudum, önce se-
naryolar yazdım, o bir yere varmadı ama 
benim yazarak anlatma ihtiyacımı ortaya 
çıkardı. Sonrasında da yazdım, Dergâh’a 
gönderdim, yepyeni bir yol açıldı. Halen 
aynı yolda ama farklı manzaralar seyrede-

rek ve buna şükrederek yürüyorum. 

Kimler için yazıyorsunuz. Mesaj-
larınız kime ulaşsın istersiniz? 

Biricik okur için yazıyorum. 
Şu okusun, bu okusun diye 
hiçbir kaygım yok, o biricik 

okur kendiliğinden bir ka-
derle geliyor hakikaten.

Çok zengin bir dil kul-
lanıyorsunuz; hikâ-
yelerinizde betim-
lemeler, tasvirler, 
duygular, ruh hali 
analizleri ardı ar-
kasına devam edip 
gidiyor. Nasıl zen-
ginleştirdiniz di-
linizi ya da klasik 
tabirle beslendi-
ğiniz kaynaklar 
nelerdir?

Dili zenginleştirmenin tek kaynağı oku-
mak. Okumaya çalışıyorum, yerli ve yaban-
cıları. Ama dil lezzeti dediğimiz bir hal var 
-ki bu her dilde ayrıdır- Türkçe’nin lezzeti, 
bunu her yazardan almak pek mümkün de-
ğil. 40’lı, 50’li yılların isimleri diyeyim. Biraz 
daha netleştirmek için Celal Fedai’nin bir 
yazısından iki cümle almak isterim; “Milli 
Edebiyat dönemi Türkçe’si, Türkçe’nin bir 
yazı dili olarak son derece yalınlaştığı bir 
dönemdir. Dilimize yerleşen Arapça ve 
Farsça unsurlar kalır ama terkipli ifade-
lerden uzak durulur. Neticede de Halide 
Edip’in, Refik Halit’in, Reşat Nuri’nin ve en 
güzeli de Hâşim’in ve Yahya Kemâl’in Türk-
çesi ortaya çıkar.” Dil lezzeti bakımından 
yaklaşmak istediğim yer burası. Tanpınar’ı 

ÖDÜL YÜKÜN 
AĞIRLAŞMASIDEMEK

EMİNE 
DOLMACI

eminedolmaci@gmail.com
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ve Safiye Erol’u da ekleyelim. 40’lı, 50’li 
yılların isimleri derken hata etmediği-
mi düşünüyorum. Bu isimlerin hayat 
hikayelerini şöyle bir bakın, tam kav-
şakta duruyorlar, döndüğümüz yerde. 
Dünü biliyorlar; Haşim’in “Müslüman 
Saati” dediği eski hayatımıza eski dil ve 
yazı ile gözlerini açmışlar. Biz bugün 
bundan mahrumuz. Siz zengin diyerek 
iltifat etmişsiniz ama ben hala yetersiz 
görürüm kendimi bu konuda. Onla-
rın dil sandığı debdebeli, haşmetli, göz 
kamaştırıcı bir hazine, benimki fukara 
teknesi. Buna rağmen hala menevişli ve 
kendine has, etkileyici. Geçenlerde Af-
ganistanlı bir imam hatip lisesi öğren-
cisi misafirimiz oldu. Çocuk dört-beş 
dil biliyor. Dedim “Hangileri güzel?” 
dedi, “Bir Farsça güzel, bir de Türkçe, 
ahenkli.” Pek mutlu etti beni. 

Dilime ve toprağıma bağlıyım

Hikâyelerinizin içinde senaryolar 
var, okurken aynı zamanda yaşı-
yormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. 
Sizde hangisi daha güçlü? Hikâyele-
riniz mi senaryolardan çıkıyor yok-
sa senaryolar mı hikâyelerden?

Senaryo yazarı değilim ki senaryodan 
hikâye çıksın. Senaryonun ayrı mate-
matiği var. Benim yazdıklarım hikâye-
dir.

Gelenekçi bir yazar diyebilir miyiz 
sizin için? Metinlerinizde ayetler-
den de istifade ediyorsunuz, hep 
içsel, yüreğe dokunan, insani hassa-
siyetleri temele alan ve hayatın mer-
kezine çekmeye çalışan bir üslup 
var. Didaktik bir dil de kullanmıyor-
sunuz bunu yaparken. Nasıl başarı-
yorsunuz? 

Dilime ve toprağıma, sadık ve bağlıyım. 
Bu haldeki mutmainliğimi tarif ede-
mem. İlk sorunuzu böyle cevaplamış 
olayım. Başarı kelimesi ise benim yaz-
ma duygumu tarif eden, daha doğrusu 
vasıl olmak istediğim yeri ifade eden 
bir kelime değil doğrusunu isterseniz. 

Günün birinde bir insan, varoluşuna 
dair izahı bir hikâyemde bulursa veya 
benim bir hikayem o insanı buna yak-
laştırırsa, bu bana yeter. Benim yazarak 
aradığım, işte o hikâyedir.

Eğer bir yazar, yazı alanında bir iş 
yaparak hayatını kazanıyorsa bu 
onu zorlayan, bazen de dil zenginli-
ğini körelten, yozlaştıran bir nokta-
ya gelebiliyor. Örneğin gazeteciler, 
kurumsal iletişimciler... Siz bunun 
handikabını yaşıyor musunuz?

Ben yemek yaparken, hikâye yazarken, 
üst düzey bir yönetici için konuşma 
metni çalışırken, çamaşır makinesini 
doldururken veya bir derginin taslağını 
hazırlarken o işin hakkını vermek için 
gayret ederim. İşin hakkını vermek, te-
mel bir Müslüman kaidesidir bana göre. 
Yozlaşmaktan, körelmekten Allah’a sı-
ğınırım. Şunu yazayım da beni sevsin-
ler, soğanı şöyle doğrayayım da hayran 
olsunlar gibi bir tavırla iş yapmıyorum. 
İşimi ve yazımı güzel tutmaya çalışıyo-
rum. Yazma kaygımı ve davamı içimde 
her yere taşıyorum, hamdolsun. Hiç-
bir handikabım yok. Ama şu var, artık 
sadece okumak ve yazmak istiyorum. 
İşin mahiyeti nedeniyle değil, bir mesa-
iden bağımsız olarak vaktimi daha faz-
la okumaya ve yazmaya ayırmayı arzu 
ediyorum. Hele yazmak, teşbihte hata 
olmasın, artık çok kıskanç bir sevgili, 
sadece kendisine bakmamı istiyor. 

Takdir eden varsa, onlara da aşk 
olsun

Bu yıl Necip Fazıl Ödüllerinde hikâ-
ye/roman ödülünü aldınız. İlki de 
bundan 10 yıl önce Türkiye Yazarlar 
Birliği’nden ödülüydü. Bir yazar için 
ödül almak ne anlama gelir, hem bu-
gün hem de dün için bir değerlen-
dirme alabilir miyim?

Ödül yükün ağırlaşması demek. En 
azından ben böyle düşünüyorum. Hak-
kını vermek için -bakınız bir önceki so-
ruya verilen cevap- daha çok çalışmak 

demek. Ama yazar ödül için yazmaz, 
ah bana şunu verseler demez. “Ver cü-
ceye onun olsun şairlik” diyor ya Necip 
Fazıl; hakikaten yazarlıklar, ödüllükler, 
çok satmaklıklar, hepsi işte, iki cümle 
kurmak için verdiğiniz mücadelede, 
yürüdüğünüz yolda kısacık menziller. 
İsmail Kara Hocamız tebrik için bir 
mesaj atmıştı, oradan bir cümle çala-
yım; “Ödül almak için çalışmıyoruz, 
hamdolsun ama takdir edip veren varsa 
onlara da aşk olsun.”

Hikâyelerinizde teknolojiye ilişkin 
ciddi sorgulamalar yapıyorsunuz, 
teknolojiyle aranız nasıl? Bu gidişat-
tan dehşete kapılıp pesimist olan-
lardan mısınız?

Dehşete kapılmıyorum, düşünüyorum. 
Şu oyun konsolları var ya, onlardan 
aldık eve çocuklar oynuyor. (Çocuk 
dediğime bakmayın, biri yetişkin sa-
yılır) Sofraya çağırıyorum, “Anne bir 
tane kaldı, onu da öldüreyim, geliyo-
rum!” diye bağırıyor içeriden. Bir yazı 
yazmıştım birkaç yıl önce; “Canavarlar 
benim evimde. Ben açtım kapıyı onla-
ra. İçeri girip başköşeye ben oturttum 
onları, ağzının kenarı kanlı zombileri, 
örümceğe benzer devasa yaratıkları, te-
röristleri, robotları…” Bazen karamsar 
oluyorum ama “Allah dinini hıfzeder” 
kanununu hatırlayınca rahatlıyorum. 
İnsanı yalnızlığa, karamsarlığa, kitap-
sızlığa yönlendiren metinler çok. Ma-
kine öğrenmesi, yapay zeka okuyorum 
zaman zaman, en iyi arkadaşlarımdan 
biri siber güvenlik uzmanı, sorularım-
la onun başını ağrıtıyorum. İşin felsefi 
zemini ile okuru yormak istemem, bir 
hülasa olarak şunu diyebilirim; bize su-
nulanı filmle, telefonlarla, modayla, her 
şeyle işte boca edilen, kaçamadığımız 
imaj ve hükümleri elimizin tersiyle it-
memiz gerekiyor. Hem hatırlamadan 
geçmemiş olalım, Mustafa Kutlu’nun 
dediği gibi bunca gürültü içinde “Kal-
bin Sesi”ni fark etmemiz gerek. 

Yazma kaygımı ve da-
vamı içimde her yere 
taşıyorum, hamdolsun. 
Hiçbir handikabım yok. 
Ama şu var, artık sadece 
okumak ve yazmak isti-
yorum.

İnsanın hakikate nasıl 
ulaşacağı önemli
Değişen dünyada hikâye ve hikâye 
yazarlarının durumu ve konumu 
ne olacak. Youtube, sosyal medya 
ya da sanal platformlarda hikâye 
anlatıcısı mı olacaklar. Hikâyele-
rine video mu çekecekler? Nereye 
evrilecek?

Dijital çağda yazı nereye evrilecek, 
ben bilmiyorum doğrusu. Üç yüz yıl 
önce bugün bildiğimiz şekilde kısa 
hikâye belki yoktu ama insanın an-
latma arzusu, dinleme/okuma arzusu 
vardı. Şekiller değişir; insan kil tablete 
yazar, ceylan derisine yazar, papirüse 
yazar, kâğıda yazar, olmadı klavye ile 
yazar. İnsan hakikate nasıl ulaşacak, 
nasıl hakikate yaklaşacak, o önemli. 

ÖDÜL YÜKÜN 
AĞIRLAŞMASIDEMEK
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Savaş Ş.Barkçin: “İrfan, Rabbimizi ‘bilmek’ değil ‘tanımak’ demektir ve insanı fıtratına kavuşturur. 
Tanımak bilmekten öte bir vukuf bildirir. Biz kendimizi tanımıyoruz ki Rabbimizi tanıyalım. Bir 
insanın irfanı da, ilmi de ahlâkı, yani yaşayışı, adamlığı ile ölçülür. Bizde ise ahlâklı adam acınan 

adamdır. Küçümsediğimiz, gücü, serveti, malı-mülkü, itibarı olmayan adamdır.”

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.

İRFAN, 
İNSANI FITRATINA

KAVUŞTURUR

2021 Yunus Emre, Hacı Bektaş ve 
Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmiş-
ti. Bu tür ‘yıl’ ve ‘anma’ vesilelerini 
doğru değerlendirebiliyor muyuz? 

Bu saydığımız zâtlar Allah’ın dostlarıdır. 
Rabbimizi tanıyan insanlardır. İnsan-ı 
kâmillerdir. Onların yılı, ayı, günü olma-
sa da Allah’ın sevdiklerini sevmek, an-
mak, hayırla yâd etmek gerekir. 

Böyle yıllar, günler, merasimler devletler 
veya diğer hâkim güçlerin yerelde veya 
dünya ölçeğinde toplumları güdülemek 
için kullandıkları propaganda araçları-
dır. Bu yönünü bilerek de bir hayra vesile 
olunamaz mı? Olunur elbette. Ama bir 
müminin uyması gereken kıstasları asla 
terketmeden. Yani samimi, muhabbetli 
ve kaliteli bir şekilde. 

Dikkat edelim. Bizde iki kavram var: ve-
sile ve sebep. İkisi farklı. Bir hayra herşey 
vesile olabilir. Ama herşey bir hayrın se-
bebi olmayabilir. Kişinin niyetine bakar. 
Bu gibi yıllar, anmalar, merasimler, faa-
liyetler de belki bilimsel, sanatsal, edebî 
anlamda bir üretkenliğe vesile olabili-
yor. Çünkü düzenlenen sempozyumlar, 
müzik veya şiir yarışmaları, konserler, 
basılan kitaplar, çekilen belgeseller gibi 

büyük bir potansiyel harekete geçebilir. 
Ama burada da her yerde gördüğümüz 
bir kalite meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü 
çoğu insan bu faaliyetleri para kazan-
mak, özgeçmişine bir satır eklemek için 
yapar. Bunlar bir beis teşkil etmeyebilir. 
Ama niyet ve gayret dosdoğru ise. İçinde 
usulsüzlük, halkın parasını çar-çur et-
mek yoksa.

GÜLCAN 
TEZCAN

gulcantezcann
@gmail.com

Yunus Emre, Hacı Bektaş ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edilen 2021 bitiyor. Yıl boyu pek çok etkinlik düzenlendi bu hakikat erlerini anlamak 
üzere. Sempozyumlar, söyleşiler yapıldı. Belgeseller, kitaplar günyüzüne çıktı. Peki tüm bunlar bizi ne kadar değiştirip dönüştürüyor? Savaş Ş. 

Barkçin’e dilimizden düşürmediğimiz ancak kalbimizde ve hayatımızda yansımalarını eskisi kadar göremediğimiz Anadolu irfanının neden 
sadece lafızdan ibaret kaldığını sorduk. 
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Kendini bulanlar asla 
eksik değil
Biz toplum olarak insana, kişiliğe, özgün-
lüğe önem vermiyoruz. O yüzden taklit 
etmemiz de boşa gidiyor. Ama kendini 
bulanlar, kendisi olanlar asla eksik değil. 
Her sanat alanından çok değerli üstadlar 
var. Birçok genç üstadlara geliyorlar, çok 
değerli olanlar yetişiyor. Cemil Meriç, 
Turgut Cansever merhum, Bekir Sıdkı 
Sezgin, Sezai Karakoç, Turan Koç, Rasim 
Özdenören... Bunlar çok değerli üstadlar. 
Çünkü hep çile çekerek, herşeye rağmen 
değere tâlip olmuşlar. Bizim nesilden de 
merhum Âkif Emre ağabeyim meselâ. 

Herşey bitti, artık iyi işler yok demeye-
lim. Aksine beklediğimizden çok daha 
fazla kıymete tâlip olan var. Geçenlerde 
sevgili ağabeyim, büyük udî Necati Çe-
lik’in Kadıköy’de bir işhanında bulunan 
küçücük dersanesine gittim. İki-üç saat 
oturduk, muhabbet ettik. O esnada bak-
tım, gelenin, gidenin haddi-hesabı yok. 
Talep var, talebe var. Bilgiye, hünere talep 
varsa insana da değer veriliyor demektir. 
Bu insan, pek çok gerçek sanatçı gibi 
meşk ettiği gençlerden ücret almıyor. Şu 
toplumda kim onun bu çabasını ödüllen-
dirir? Bırakın ödüllendirmeyi, onu kim 
hatırlar, anar? Aksine Avrupa’da, ABD’de 
ders vermesi için davet edildiğinde ona 
çalıştığı resmi kurumlarda hasedinden 
dolayı izin vermeyenler oldu. Ama o da 
bunlara bakmayıp emek vermeye devam 
ettiği için çok kıymetli zaten. Kendisini 
kurban etmiş. Gayret edenin yolunu Al-
lah açar.

Sadece bizim değil tüm dünyanın 
ihtiyaç duyduğu Anadolu irfanı de-
diğimiz hikmetlerin neden eskisi 
gibi sirayet etmiyor hayatımıza?

İrfan, Rabbimizi “bilmek” değil “tanı-
mak” demektir. Tanımak bilmekten öte 
bir vukuf bildirir. Biz kendimizi tanımı-
yoruz ki Rabbimizi tanıyalım. Bir insa-
nın irfanı da, ilmi de ahlâkı, yani yaşayı-
şı, adamlığı ile ölçülür. Bizde ise ahlâklı 
adam acınan adamdır. Küçümsediğimiz, 
gücü, serveti, malı-mülkü, itibarı olma-
yan adamdır. Saldırgan, nobran, kaba 
olmadığı için bunları “pasif” sayarız. 
Siyasette, ticarette, sokakta hep böyle. 
Arsızlara “adam işini biliyor arkadaş” de-
riz. Nasıl, neyle, niçin kazandığına bak-
mayız. 

Oysa ahlâk, Hakkı tercih etmektir. Hak-
kı tercih edince O’nun Rasûlünü, dostla-
rını, bağlılarını da tercih edersin. Çünkü 
ahlâk aynı zamanda her yaptığını Hak 
yönünde, Hak usûlüyle yapmaktır. Al-
lah’ı, O’nun murâdını, Rasûlü’nün yo-
lunu tercih, terğib ve tervic etmektir. 
Ne demek bu kavramlar? Allah’ı tercih 
etmek, O’na rağbet etmek ve işiyle, sö-
züyle, duruşuyla O’nu anmaktır. Peki 
biz ne yapıyoruz? Allah’tan ve Allah’ın 
Rasûlü ve dostlarından çok Heidegger’i 
tercih ediyoruz, ona rağbet ediyoruz ve 
onu zikrediyoruz. Şaşkınlığın bu denlisi!

Allah ile aramız bozuk!

Neyi tercih edersen onun tarafındansın. 
Hakkın tarafı imanı, ameli, irfânı Hak ile 
olan kişilerdir. Kimi, neyi, niçin tercih 
ediyorsun? Önüne konan parlak, kısa-
yolcu, hazzını artıracak, şöhret verecek 
şeyler mi? Yoksa Hakk’ın sofrasını mı? 
Birincisi her zaman kolaydır. Dünyada 
nefsin önü her zaman açıktır. Ama kalp 
ehlinin önü engellerle doludur. Rabbimi-
zi tercih eden her zaman sıkıntı çeker, 
eziyet görür. Kul diye zoru tercih edene 
denir. Bakın ârif insan, gerçek mümin 
Sezai Karakoç abimiz geçenlerde vefat 
etti. Dünyadan talebi neydi? Neyi tercih 
etmişti? Hakk’ı tercih etmişti. Onun için 
dünyada mahrumiyete râzı oldu. Devlet 
kariyerini bitirdi. Bir sözle, bir ricayla 
elde edebileceği makamı-mülkü asla is-
temedi. Devletten geçinmedi. Kimseye 
el açmadı. Şahsiyetini mahrumiyetinin 
üzerinde yükseltti. Alın size bir ârif ör-
neği! 

Açıkça söyleyeyim: Biz sözümüzün ada-
mı değiliz. Din, diyanet, Allah diyoruz 
ama bunları kastetmiyoruz. Kasteden 
insan böyle olmaz. Kısacası, Allah ile 
aramız bozuk. Düzeltelim. Önce kayıt-
sız-şartsız iman, ilim, amel, ahlâk... Daha 
irfana çok var. Daha temel inanç ilkele-
rini bilmiyoruz. Müslümanız deyince 
otomatikman dinde allâme kesildiğimizi 
sanıyoruz. İman da ilim üzerinde durur. 
İlim olmadan da irfan olmaz. Zira ilmin 
meyvesi irfandır. İrfan, insanı fıtratına 

kavuşturur. Okusa da, okumasa da, şiir 
söylese de, söylemese de... Âşık Süm-
mânî ümmî bir çoban idi. İrfanına bakın. 
İrfanın başı Allah’ı sevmek, O’na saygı 
duymak ve O’na kayıtsız-şartsız bağlan-
mak, tâbi olmaktır. İrfan muhabbetle 
başlar, hürmetle devam eder. Muhab-
betli, hürmetli bir insan diğer insanlara 
şeker gibi, bal gibi gelir. Çünkü Hakkın 
nûru onu tatlılaştırır. Allah dostlarının 
etkisi de buradan gelir. Paradan-puldan, 
makamdan-mevkiden, yazmaktan-çiz-
mekten, durmadan konuşmaktan, pro-
paganda yapmaktan değil. 

Sanat ve medeniyet birikimimizle 
her fırsatta övünen bir milletiz. 
Ancak mirasyedi olmanın ötesine 
geçemiyoruz. Neden ezberleri tek-
rar ediyoruz da yeni bir şey söyle-
yemiyoruz?

Keşke adam gibi tekrar edebilsek! Onu 
da beceremiyoruz. Çünkü düşüncede, 
kavramlarda, kurumlarda, hayatta oldu-
ğu gibi sanatta da kendimiz değiliz. İki 
asırdır bir başkası gibi olmaya çalışıyo-
ruz. Her düşüncemizin, tasavvurumu-
zun, işimizin, yöntemimizin referansı 
Batı. Altına-üstüne bakmadan hemen o 
boyaya boyanıyoruz. Kendisi olmayana 

kimse saygıyla bakmaz. Ne sözü, ne işi, 
ne sanatı, ne düşüncesi para eder. ,

Sanat bir Hak vergisidir. Rabbimiz bazı 
kullarına bu nimeti vermiş ki diğer in-
sanlara ikrâm etsinler. Demek ki sanat 
sanatçıya bir emanettir. O zaman kendi 
nefsini karıştırmadan halka vermen ge-
rekir. Yani sanatın temeli de semeresi de 
edebdir. Adamlıktır. Sanatın seni daha 
iyi bir insan yapmıyorsa sen o sanatın 
hainisin. Dinin seni daha iyi bir insan 
yapmıyorsa, sen o dinin hainisin. Hâl-
buki sanatta özgünlük, kişilikle ilgilidir. 
Kişilik ahlâk, yani artık refleks hâline 
gelmiş özellikler demektir. Sanatçı neyi 

meşk ederse, neyle meşgul olursa onun 
eseri olur. O yüzden hiçbir sanat kitap-
tan, şurdan-burdan öğrenilmez. Hakkıy-
la o sanatta kendisi olmuş bir üstâda tes-
lim olmak gerekir. Zaten kendisi olmak, 
temessül ile, yani örnek almayla başlar. 
Biz her işimizde öyle değil miyiz? Ana 
dilimizi bile ana-babamızı taklit ederek 
öğreniyoruz. Daha sonra bu taklitle belli 
bir dolgunluğa erişince kendi üslubu-
muz, şivemiz, tarzımız, üslûbumuz or-
taya çıkıyor. Taklit bir süre sonra telife 
çıkar. Ama dolmadan taşamazsın, dört 
mevsim geçirmeden olgunlaşamazsın. 
Kendi sesi olanlar başka seslerle hemhâl 
olanlardır.

“Allah’tan ve Allah’ın Rasûlü ve dostlarından çok He-
idegger’i tercih ediyoruz, ona rağbet ediyoruz ve onu 
zikrediyoruz. Şaşkınlığın bu denlisi!”
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ZAMANIN
İÇERİSİNİ
DOLDURMAK
İSTİYORUM

Kültür sanat yayıncılığının dev-
let desteği olmadan adeta ayakta 
kalamadığını görüyoruz. Reklam 
pastasında kültür sanatın yeri 

yok gibi. Geleceğe dair umudu-
nuz var mı?

Devlet desteği olmasa ne 
TRT Müzik ne TRT 2 ne de 
TRT Belgesel yaşayamaz. 
Bir an için desteğin olma-
dığını ve reklam baskısı 
altında olduğumuzu dü-
şünelim. Reklam baskısı 
altında olduğumuz anda 
kültür sanat faaliyetleri 
üzerine mi odaklanalım 
yoksa reklam alabilmek 
için magazine doğru 
kayalım mı çelişkisine 
götürecektir. Özellikle 
kültür sanat alanın-
da kaliteli ve prestijli 
işin destekleyeni yok-
sa maalesef magazi-
ne doğru kayma riski 

içerisinde kalıyor. Bu 
durumu bazı ticari ba-

sın yayın kuruluşlarında 

da görüyoruz. Devletin, STK’ların ve 
belediyelerin bu tür faaliyetleri des-
teklemesi ve bunu yapanların önünü 
açması çok önemli. Özellikle kültür 
sanat hayatımızda bir kalite kaybı ya-
şanıyor. Bu durumu aşmak için maddi 
meselelerin yarattığı baskıdan kültür 
sanat insanlarını kurtarmalıyız. 

Kalite kaygımız var

Peki TRT bu noktada nerede du-
ruyor? 

Açıkçası biz izlenme meselesi odaklı 
bakmıyoruz. İzlenmeyi bizler de çok 
istiyoruz. Sonuçta aynı zamanda TRT 
popüler bir iş yapıyor. İzlenmek istiyo-
ruz ama her şeye rağmen izlenmek is-
temiyoruz. Kalite kaygımız var. Belli bir 
seviyenin üzerinde olma kaygımız var. 
TRT Müzik özelinde söylemek gerekir-
se de kanalın izlenmesini çok istiyoruz 
ama bunun için yapılması gereken her 
şeyi yapmıyoruz. Çünkü önceliğimiz bu 
değil. Önceliğimiz vergisini aldığımız ve 
vergisinden faydalandığımız halkımıza 
bir fayda üretmek için odaklandığımız 
işimizde gerçekten o faydayı yaratmak.

 

Bu çok ince bir denge değil mi? 

Bu çelişki olarak gözükebilir. Ford oto-
mobillerinin kurucusu Henry Ford “sa-
dece insanları dinleseydim çok iyi at-
lar yetiştirebilirdim ama ben farklı bir 
şey denedim” diyor. Bugün hepimiz o 
otomobilleri kullanıyoruz. Yalnızca in-
sanların beklentileriyle iş yaparsanız 
yapacağınız fayda sınırlı kalıyor. Bize 
düşen ise “beklentiyi karşılamak ama 
beklentiyle de sınırlı kalmamak” diye 
tarif etmek gerekiyor. 

Kültür sanat üretiminde bulu-
nurken anlık fayda oluşturmu-
yoruz. Siz yalnızca bugüne değil 
ileriye de iz bırakıyorsunuz. Bel-
ki yüzyıllara uzanan bir birikim 
oluşturuyoruz. Bu durumu insan-
lara anlatırken zorlanmıyor mu-
sunuz?

Çok zor tabi ki. 21 Ağustos’ta yeni 
yayın dönemine girdik. 1 yıl çalıştık. 
Salgına rağmen bir şeyler yapma kararı 
verdik. Türk müziğinin gelecek nesil-
lere aktarılmasına katkıda bulunalım 
istedik. Müzik birleştirici bir unsur 
olarak her türden insanı bir araya geti-

Yalnızca bugünü değil yüzyıllar 
sonrasının birikimini oluşturdu-
ğumuzun altını çizen TRT Müzik 
Kanal Koordinatörü Kenan Bö-
lükbaş şöyle söylüyor: “İz bırak-
madan geçilen yolların gereksiz 
olduğunu düşünüyorum. Ben za-
manı doldurmak istemiyorum, 
zamanın içerisini doldurmak 
istiyorum.”

M. EMRE 
YAPRAKLI

m.emreyaprakli
@gmail.com

2021yılında kültür sanat üretiminde ve yayıncılığında iz bıra-
kan en önemli kurumlardan birinin TRT Müzik olduğuna ina-
nıyorum. TRT Müzik’in hangi köşesini dönsek ayrı bir armoni 
ile karşılaşıyoruz. Yeni sezonda yapılan farklı konseptler, yeni 
programlar, anlayış farklılığı kültür sanat yayıncılığı anlamın-
da çok kıymetli bir yerde duruyor. Kültürel birikimin gündelik 

olmadığını ve yüzyıllar sonrasına dönük olduğunu bilen ve 
ona göre politikalar üreten TRT Müzik Kanal Koordinatörü 

Kenan Bölükbaş ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 
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rebiliyor. Toplumdaki kaynaşmayı sağla-
mak ve kalite algısını yükseltmek için bir 
derdimiz var bir de kocaman bir reyting 
baskısı var. Sayın Genel Müdürümüzün 
talimatıyla yeni yayın dönemine girdik. 
Arkadaşlar hemen izlenmelere bakmaya 
başladılar. 1 hafta sonra izlenmelerin 
aşağı yönde olduğunu gördük. Bu du-
rum alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Biz 
yaş ortalamasının yüksek olduğu bir ka-
nalız. Yaşlılık da bir alışkanlıktır. Daha 
sonra farklı kesimlerden çok güzel geri 
dönüşler almaya başladık. 50 yaş altı 
izleyiciden dönüşler oldu. Sosyal medya-
da da çok özel geri dönüşler aldık. Tüm 
bunların sonunda eski döneme nazaran 
azalan izlenme oranları artık son 2-3 ay-
dır yükselmeye başladı ve eski dönemin 
izlenme oranlarını da geçmek üzereyiz. 
İzleyicimiz buna da alıştı. İnsanımıza 
güzel şeyler verdiğinizde beklentilerin-
den farklı bile olsa eğer siz iyi yaparsanız 
ona da talip oluyor. O karşılığı bugün de 
almaya başladık. Muhattabımızın “iyi 
işler yapıyorsunuz devam edin” dediğini 
anlıyoruz. Sayın Genel Müdürümüz sa-
ğolsun bize inandılar. Ben ve ekip arka-
daşlarım inandık ve sabrettik. 

İnsan da arşiv oluşturuyor

TRT Müzik 2021 yılına kültür sa-
nat yayıncılığı ve üretimi açısından 
damga vuran işler ortaya koydu. 
Böyle bir değişim gerçekleştirmek 
zor bir süreç gerektiriyor. Nasıl bir 
motivasyon ortaya koydunuz?

Ben bu değişim riskini aldım diyebilirim. 
Mevcut işleri biraz renklendirerek devam 
edebilirdik. Fark yaratabilmek için başa-
rısızlık riskini göze almak gerekiyor. Di-
ğer türlü idareci olmuş oluyorsunuz. Ben 
idareci olmak istemedim. TRT gibi insan 
da arşiv oluşturuyor. İnsan hayatında bir 
iz kalsın istiyor. Radyo müdürlüğü ya-
parken orada bir müze kurmuştum. Ben 
olmasam da yüz yıl sonra orada olacak o 

müze. İz bırakmadan geçilen yolların ge-
reksiz olduğunu düşünüyorum. Ben za-
manı doldurmak istemiyorum, zamanın 
içerisini doldurmak istiyorum. 

TRT Müzik’in yeni döneminde ya-
yınlanan içeriklere baktığımızda 
ciddi bir planlama görüyoruz. Türk 
Halk Müziği’nden popa kadar fark-
lı alanda içerikler mevcut. Bu plan-
lamayı nasıl yapıyorsunuz?

Biz bu planlamayı tesadüfen yapmadık. 
Hangi müziğin ne kadar seyredildiği-
ne dair araştırmalar var. Bizler de ayrıca 
araştırma yaptırıyoruz. Halk müziği genç-
ler arasında hala çok dinlenen ve takip 
edilen bir tür. Rap gençler arasında çok 
yaygın ama türkülerin ve pop müziğin 
ciddi bir karşılığı da duruyor. Biz bunlara 
yüzde yüz uyacağız demedik ama bu ger-
çeği de unutmayacağız dedik. Türkiye’de 
caz dinleyicisi yüzde 1 ile 3 arasında de-
ğişiyor. Bu ihmal edilebilir bir oran gibi 
gözükse de ihmal edilmemesi gerektiğini 
düşündük. En az dinlenen müzik türünü 
takip edenler de bu kuruma vergi ödüyor. 
Patronumuzun bize vergi veren insanlar 
olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz 
onların hizmetçisi olmalıyız.

Türk müziğine ayrı bir ağırlık 
veriyorsunuz…

İşimiz öncelikle bilgilendirmek değil 
ama insanların müzik birikimine katkı-
da bulunmak istiyoruz. Türk müziği de 
oransal olarak baktığımızda toplam din-
leyicinin yüzde 75-80’ini kapsıyor. İki se-
bepten dolayı ağırlık veriyoruz. Birincisi 
halkımız Türk müziğini dinlemek istiyor. 
İkincisi ise TRT dışında Türk müziğinin 
yer alacağı ciddi mecraların kalmaması.
Diğer müzik kanalları daha çok klip ya-
yınlıyor ve var olanı yayınlıyor, üretimde 
bulunmuyor. Türk Sanat Müziği çok kan 
kaybediyor. Biz Türk Sanat Müziği’nden 
yeni sesleri ortaya çıkaran bir yarışma 
yapmak istiyoruz. Kendi kültürümüzü 

yansıtıp gelecek kuşaklara taşımak arzu-
sundayız. Gelecekte yeni solistler ve ens-
trüman sanatçıları oluşturmuş olacağız. 
Kimsenin para harcamak istemeyeceği 
noktalara müdahale edip kültürümüzü 
korumalıyız.

TRT Müzik olarak büyük üstatları 
ağırlıyorsunuz. Ne hissediyorsu-
nuz?

TRT Arşiv’e girip Cem Karaca’yı, Zeki 
Müren’i ve Barış Manço’yu izliyorsunuz. 
Onlarla yapılan röportajları gördüğü-
müzde iyi ki yapılmış diyoruz. O anlam-
da Türk müziğine emek vermiş kişileri 
kayıt altına almış oluyoruz. Şuanda da 
portre belgeselleri çekiyoruz. Yaşayan 
müzik insanlarımızın portre belgeselleri. 
Şimdi AKM’de anma ve vefa konserleri 
gerçekleştireceğiz. Programlarımızda da 
değerli üstatları anmaya çalışacağız. 

TRT Müzik’te sohbet programları-
nı görüyoruz. Sizce izleyenler mü-
ziğin sohbetini özlemişler mi?

Müziğin sohbeti çok güzel ve özel. Öz-
lediklerini düşünüyorum. Hal hatırdan 
öte izleyenlere mesaj içeren sohbetler 
önemli duruyor. Gençler dijital çağda 
uzun sohbetleri ıskalıyor. Yapmamız ge-
reken sohbetlerle müziği birleştirmek. 
Dengeli ve tadında yapmaya çalışıyoruz. 
Seyretmekten keyif aldığım isimler ya-
yın yapıyor. Farklı isimleri de göreceğiz. 
Yalnızca duayen isimler olmayacak genç 
sanatçılar da aramızda olacak. 

Dijital ile de bağ kuruyoruz

Dijital ile de bağ kurmaya çalışıyoruz. 
Dijital platformlarda kendini göstermiş 
ya da göstermeye çalışan ve bir yol ara-
yan gençlerimize de umut olmak istiyo-
ruz. Onların TV ile bağını kurmak, hem 
onları TV izleyicisi ile onları tanıştırmak 
hem de onlarla TV izleyicisini buluştur-
mak istiyoruz. Böyle de bir misyon üst-
leniyoruz.

Caz müziği ile Türk Halk müziği 
gibi farklı türleri daha çok bir ara-
da görecek miyiz?

İlgi gördüğünü fark ettikçe ağırlık veri-
yoruz. Standartın dışına aniden çıkmak 
riskli olabiliyor. Bunu adım adım yap-
mak gerektiğini düşünüyorum. 

Yeni dönemde yeni isimler ve 
projeler var mı?

Türk Sanat Müziği ses yarışması 
yapmak istiyoruz. Müziğe meraklı 
oyuncularla yaptığımız özel işler var. 
Kadına yönelik şiddete karşı Kadının 
Senfonisi programına başladık ve çok 
ilgi gördü. Ahmet Özhan ile bir prog-
ram projemiz var. Ahmet Özhan okul 
ve öğrenci konseptiyle gerçekleştire-
cek. Fettah Can ile güzel bir program 
yapacağız ve farklı bir şey deneyece-
ğiz. Sanatçıları farklı şeyler denemeye 
çağırıyoruz. Klasik müzikle ilgili Ar-
moni adında bir program yapıyoruz. 
Bilgi ekranlarına yer vermeye başladık 
bunlara devam edeceğiz. 

Sanatçıları 
farklılığa 
davet ediyoruz
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Duruşundaki vakar, 
konuşmasındaki ciddiyet ve nezaket ileTeoman 

Duralı
Maalesef ülkemizde sıklıkla görülen, yaşını almış kişilerin gençleri bazı noktalarda dikkate almamaları ve dü-

şüncelerine toy ya da gençlik hevesi şeklinde yaklaşıp değer vermemeleri hepimizin malumu. Teoman Hoca’nın 
muhatabına her koşulda değer vermesi, insana hürmeti ve beyefendiliği sahiden takdire şayandı.

İSMAİL USLU

ismailuslu1616
@gmail.com

Bundan on yıl önce çiçeği burnunda bir 
gazeteci olarak belirli konular üzerinde 

çeşitli kişilerle söyleşiler yapıyordum. Gün-
demin yanı sıra fikir ve edebiyat dünyası ile 
ilgileniyor, üzerinde konuşulup tartışılan ko-
nuları yakından takip ediyordum. Gündemin 
çabucak tüketilir olması ve hızla değişmesi 
beni daha kalıcı olana yönlendirmiş, bu iş-
lerin peşinde koşturmama neden olmuştu. 
Söyleşilerimde daha çok fikir dünyamıza kat-
kı sunan, geçici ama popüler olanın aksine 

kalıcı ama pek kıymet verilmeyene emek ve-
ren kişilere yer vermeye başladım. O günler 
fikir çevrelerinde “medeniyet, sekülerizm ve 
modernleşme” gibi konulardaki tartışmalar 
artmış çeşitli dergi ve gazetelerde bu başlık-
ta makaleler yer almaya başlamıştı. “Çağdaş 
İngiliz-Yahudi Medeniyeti ve Omurgasızlaş-
tırılmış Türklük” kitaplarıyla beni derinden 
etkileyen Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 
ile bu minvalde bir söyleşi yapmak istedim. 
Türkiye’nin son yıllarda yetiştirdiği önemli 

ilim adamlarından biri olan hoca ile tanışma 
fırsatının verdiği mutluluk ve ortaya çıkacak 
“nitelikli” işin heyecanı ile telefon numarası-
nı çevirdim. Telefonda o vakur sesi işittim. 
Sıcakkanlı bir şekilde karşıladı Hoca. Kısa bir 
konuşmanın ardından da söyleşi talebime 
olumlu karşılık verdi. 

Teoman Duralı Hoca beni İstanbul Üniver-
sitesi Fen Edebiyat Fakültesindeki odasında 
kabul etti. Odadan içeri adımımı attığımda 
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BUHRAN YÜZYILININ 
BİLGELERİ

Haşim
Şahin

Tarihimizin farklı dönemlerinde yaşamış pek çok 
devlet adamı, hükümdar, âlim, sanatkâr, filozof, 
mutasavvıf gerek yaşadıkları devirde gerekse 

kendilerinden sonraki kuşaklar üzerinde, sadece 
yaşadıkları coğrafyalarda değil, İslam dünyasının do-
ğusundan batı ucuna, kuzeyinden güneyine geniş bir 
sahada derin izler bırakmışlar, siyasi tarihimizin yahut 
medeniyetimizin temel taşları olarak isimlerini tarihe 
altın harflerle yazdırmışlardır. Farâbi, Selçuklu veziri 
Nizamülmülk, İbn Tufeyl, İmam Gazzâlî, Ahmed Yesevi, 
Dede Korkut, Kaşgarlı Mahmud, İbn Arabi, Mevlânâ 
Celâleddin Rûmî, Nasreddin Hoca, Mevlid yazarı Süley-
man Çelebi, Hacı Bayram Veli, Yazıcızâde Muhammed, 
İstanbul’un manevi fatihi olarak kabul edilen Akşem-
seddin bu bağlamda aklımıza gelebilecek isimlerden 
sadece bazılarıdır. Söz konusu bu isimlerin her birisi 
farklı bir yönüyle öne çıkmış, siyasete, eğitime, ilim 
ve irfan düşüncesine yön vermişler, kolektif aklın en 
önemli aktörleri olmuşlardır. Bu isimlerin günümüzde 
yeniden hatırlanıp, eserlerinin, düşüncelerinin ve tem-
sil ettikleri kimliğin daha iyi şekilde anlaşılmasında ise 
UNESCO’nun adı geçen şahsiyetleri doğum veya ölüm 
yıldönümleri vesilesi ile bir yıl kapsamında öne çıkar-
masının önemli bir katkısının olduğu muhakkaktır. 

Son ayına girdiğimiz 2021 senesi işte tam da bu çer-
çevede gerek UNESCO gerekse Cumhurbaşkanlığımız 
tarafından sırasıyla Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bek-
taş-ı Veli yılı ilan edilmişti. Bu durum adı geçen büyük 
değerlerimizin bir kez daha hatırlanmasına, muhtelif 
resmi veya sivil kuruluşlar, dernekler ve üniversiteler 
tarafından çok sayıda etkinlik düzenlenmesine neden 
oldu. Söz konusu bu üç büyük velinin hayat hikayeleri, 
yaşam tarzları, fikirleri ve yetiştirdikleri talebeler deği-
şik vesilelerle gündeme taşındı. Ahi Evran, Hacı Bek-
taş-ı Veli ve Yunus Emre daha ziyade Türkçe konuşan 
topluluklar içerisinde etkili olmuşlar, Türk kültürünün 
ve dilinin o dönemde yeniden öne çıkmasına katkı 
sağlamışlardı. Bunlardan bilhassa Yunus Emre kale-
me aldığı Divan ve Risâletü’n-Nushiyye adlı eserleriyle 
dönemin insanına, kişinin kendini bilmesinin önemini, 
Allah sevgisini ve dünyanın geçiciliğini, birlik ve bera-
berlik ruhunu anlatmaya çalışmıştı. O aynı zamanda 
Türkçe’nin bu yüzyıldaki en önemli temsilcileri arasın-
da kabul edilmişti. İşte bu bilgiler 2021 yılı içerisinde 
sıkça gündeme getirildi. İçerisinde bizzat fakirin de yer 
aldığı pek çok panel, çalıştay, sempozyum düzenlendi 
alanında uzman isimler tarafından konferanslar verildi. 

Sözünü ettiğimiz bu üç büyük şahsiyetin hayatına dair 
bazen müstakil, bazen de üçü bir arada anılmak sure-
tiyle etkinlikler düzenlendiği gibi, kitaplar hazırlandı ve 
belgesel çekimleri yapıldı. Yunus Emre’ye dair yapılan 
ilk etkinliklerden birisi Şubat ayı içerisinde Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniver-
sitesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nin müşterek etkinliği 
olarak; Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen panelin ar-
dından, Nisan ayı içerisinde “Ahmed Yesevi’den Yunus 
Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi” çalıştayı gerçekleş-
tirildi. Ülkemizin duayen akademisyenlerinden Prof. Dr. 
Ahmet Yaşar Ocak’ın ve Prof. Dr. İskender Pala’nın açılış 
konferanslarını gerçekleştirdiği bu panelde alanında 
uzman isimler değerli bilgiler verdiler. 

Devamı litrossanat.com'da

bir düşünce insanının çekim alanına 
girdiğimi hissettim. Beni kapıda kar-
şılayan hocanın duruşundaki vakar, 
konuşmasındaki ciddiyet ve neza-
keti ile insanı çabucak etkileyen bir 
tavrı vardı. Çalışma masasının arka 
duvarındaki panonun kenarına ilişti-
rilmiş Nurettin Topçu ve Tolstoy’un 
portreleri gözüme çarpmıştı hemen. 
Yine orada bir dünya haritası onun 
üstünde ince uzun bir tablo yer alıyor-
du. Cam kenarında ise bitkiler. Bana 
gösterilen sandalyeye oturduğumda 
portreler ve duvarda bir dünya hari-
tası ile Teoman Duralı’yı görüyordum. 
Hocanın düşünce dünyasından küçük 
bir kısım kendi suretiyle birlikte ta-
mamlanıyordu. 

Uzun bir söyleşi olmuştu. O zamanlar 
yirmili yaşlardaki beni tüm ciddiyetiy-
le dinlemiş, sorularıma olanca içtenli-
ği ile cevap vermişti. Üç saati aşkın bir 
süre bana vakit ayırdı ve üstün körü 
hiçbir cevabı olmadı. Hiçbir şeyi geçiş-
tirmedi. Maalesef ülkemizde sıklıkla 
görülen, yaşını almış kişilerin gençleri 
bazı noktalarda dikkate almamaları ve 
düşüncelerine toy ya da gençlik hevesi 
şeklinde yaklaşıp değer vermemeleri 

hepimizin malumu. Teoman Hoca’nın 
muhatabına her koşulda değer ver-
mesi, insana hürmeti ve beyefendiliği 
sahiden takdire şayandı. Devrik cümle 
kullanmaması, tane tane konuşması 
hem Türkçeye olan hakimiyetini hem 
karşısındaki kişiye olan saygısını gös-
teriyordu. Söyleşide adeta manevi bir 
ziyafet vermiş, ufkumu genişletmişti.  

Medeniyet, sekülerizm ve modern-
leşme gibi konularda yoğunlaştığımız 
söyleşide beni en çok etkileyen “Me-
deniyetler İttifakı” ile ilgili bir soruya 
cevap verirken sarf ettiği “İslam Me-
deniyeti bir hasrettir.” sözü olmuştu. 
Yanı sıra çocukluğundan ve gençliğin-
den örnekler vererek kendi hayatına 
dair birtakım bilgileri de paylaşmıştı. 

Her büyük isim gibi Teoman Duralı 
Hocaya yaşarken hakkettiği kıymet 
verildi mi elbet tartışılır. Fakat felsefe-
den ilahiyata, biyolojiden tarihe kadar 
geniş bir bilgi yelpazesine sahip olan 
hocanın vefatı biz kalanlar için azım-
sanmayacak bir kayıp. 2012’nin Şu-
bat ayında Gerçek Hayat dergisi için 
yaptığım söyleşinin bir kısmını sevgili 
okuyucunun istifadesine sunuyorum.

Medeniyetler ittifakı denilen 
şey bizde nasıl anlaşılıyor. 
Batı bununla bize ne söyle-
mek istiyor.

Bugün medeniyetler yok ki mede-
niyetler ittifakı olsun.  Bugün var 
olan bir tek medeniyet var o da 
İngiliz-Yahudi Medeniyeti. Çin, 
Hind gibi medeniyetler yok artık. 
İslam Medeniyeti de bir hasrettir. 
Medeniyetler İttifakı denilen şey 
emperyalizmin aldığı yeni addır. 
Küreselcilik de aynı merkezde 
odaklanıyor. Bazı adlar miadını 
doldurunca bırakılıyor. Emperya-
lizm de buna örnektir.

En büyük idealiniz Türki-
ye’de felsefe-bilim akademisi 
oluşturulması. Hocam neden 
felsefe-bilim akademisini bu 
kadar önemsiyorsunuz?

Kültürümüzün Genel Kurmay 
Başkanlığı olması lazım. Bugün 
kültürü düzene sokmak gerekiyor. 
Bunu da yapacak şey bir kumanda 
merkezidir. Felsefe-bilim akademi-
si buna yarar. Yabancılar Avrupa’da 
bunu 1600’lerde gerçekleştirmiş. 
Biz 2012’ye geldik hala böyle bir 
kurumuzu yok. Bu saatten sonra 
bir işe yarar mı tartışılır tabi.

Eski Türkçe’nin yanında İn-
gilizce, Almanca, Fransızca, 
Latince, Yunanca, İspanyol-
ca, İtalyanca, Felemenkce ve 

Danca’yı biliyorsunuz. Bu dil 
merakı nereden geliyor?

Benim dil kabiliyetim yok, onlar 
şişirilen şeyler. Tek bildiğim dil 
Türkçe. Çünkü denetimsiz yazıp 
çizebildiğim Türkçedir. Onun için 
diğerlerini saymıyorum, bir efsa-
ne, ben uydurmadım, benim gıya-
bımda birileri söylemiş. Ben küçük 
yaşlardan beri farklı dilleri işitmek 
istemişimdir. Belki o yaşlardan 
kalma bir merak olabilir. Bu tam 
olarak da açıklanmaz aslında. Ki-
taplarla çevrili olan çocuk kültüre, 
okumaya, yazmaya eğilim gösterir.

Günde kaç sat çalışıyorsunuz?

Hayat gailelerinin imkân verdiği 
ölçüde 16 saate yakın çalışıyorum.

Rus edebiyatına ilgi duydu-
ğunuz ve Tolstoy’un hayranı 
olduğunuz biliniyor. Tolstoy 
sizi en çok hangi bakımdan 
etkiledi?

Tolstoy’un dini yönelişleri ile ha-
yat arasında bağ kurma çabası bir 
dramdır. Dini yaşamak sanıldığı 
gibi kolay bir şey değildir. Olağan 
üstü bilinç taşıyan insanın yaşa-
dıkların ile din duygusuyla yaşa-
yışını bağdaştırmaya çalışıyor. Bu 
beni çok etkiledi. Olağan bir insan 
için bu kolay olabilir ama olağan 
üstü bir insanın en belirgin gös-
tergesi müthiş bir hayal gücüdür. 
Hayal gücünün genişlediği ölçüde 

hayatın olağan akışının dışına çı-
karsınız. Merak da buradan gelir. 
Bütün keşifler böyledir. Benim ilk 
gördüğüm manzara beni fazlasıy-
la meraklandırmıştı. Karadeniz 
kıyısında ufku merak ederdim. 6 
– 7 yaşlarında Karadeniz sahilin-
de tuzu yemiş bir tekne buldum. 
Aramızda olan 13 yaşlarında bir 
abiye göstermiştim. “Karşı kıyıda, 
Rusya’dan bir çocuk bunu kaybet-
miş herhalde” dedi.  “Karşısı olur 
mu, oradan su boşluğa dökülüyor” 
dedim. “Suyun oradan bir yere dö-
küldüğü yok, orası Rusya, burada 
nasıl bir kıyı varsa orada da kıyı 
var” dedi. Böylelikle ilk işittiğim 
ülke de Rusya oldu.

Felsefe-Bilim Sözlüğü ismin-
de bir çalışmanız var.   Sözlük 
ne zaman hazır olacak?

Birinci cildin sonuna geldim son 
maddenin birkaç cümlesini yazı-
yorum. Şuan E harfindeyim, Z’ye 
ulaşabileceğimi zannetmiyorum. 
Şu anda 40 yaşında olsam yetişti-
rebilirdim ama bu yaşta zor.

Felsefeyle uğraşan biri kimle-
ri okumalı?

Bir felsefecinin oluşmasında 4 
adamın okunması hadisesi vardır; 
Aristo, Dekart, Kant ve Gazali. 
İşin besmelesi bunları okumaktır.

Medeniyet yok ki ittifakı olsun!
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Parmak İzi Gibidir
2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün kaligrafi alanındaki sahibi Etem Çalışkan, sanatçı-

ların parmak izi gibi eşsiz olduğunu söyledi. Ödülü aldığına çok memnun olduğunu da belirten Çalışkan, “Bili-
yorsunuz ben Tarsus Göçük köyündenim. Ödül haberini aldığımda kendi kendime ‘Güneş, sırf küçük diye bizim 

Göçük köyünü de unutmadı’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı. 

MERVE AKBAŞ

merve223@gmail.com

B
u sene Cumhurbaşkanlı-
ğı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri'nin sahiplerinden 
biri de hattat, kaligraf ve 
ressam Etem Çalışkan’dı. 
94 yaşında olan ve hâlâ 
çalışmalarını sürdüren Ça-
lışkan’la sanata bakışını, 

hayatının önemli noktalarını ve ödülün ken-
disine düşündürdüklerini konuştuk. 

Sanat hayatınızı geleneksel sanat ola-
rak bilinen bir alanda ancak modern 
bir çizgide ilerlettiniz. Sizce gelenek-
sel ve modern ayrımı nerede başlıyor?

Beni güzel sorunlarla sıkıştırıyorsunuz, doğ-
rusunu da yapıyorsunuz. Geleneksel sanat 
vardır. Gelenekçilik yoktur. Ben geleneksel 
sanatlara karşı değilim. Falan “cılığa” kar-
şıyım. Şöyle düşünün, dünyada türlü türlü 
millet vardır. Ama “cılık” yaptıklarında bu ay-
rımcılık olur. Sanat için de bu geçerlidir.

Önce yetenek sonra eğitim

Peki sanatçıyı ortaya çıkaran yetenek 
midir, eğitim mi?

Bu noktada size Aşık Veysel örneğini 
vermek isterim. Kendisi 7 yaşında 

görme yetisini kaybediyor. Eline aldığı saz 
onun yeteneğini ortaya çıkarıyor. Türkiye’nin 
en büyük saz ustası oluyor. Bunun yanında 
eğitim gören, yıllarını bu alana adayan insan-
lar onun kadar önemli eserler ortaya çıkara-
madı. Yani önce yetenek, sonra da çok çalış-
mak ve sevmek. Her zaman yetenek öndedir. 
Eğitimi bir süre sonra bırakabilirsin. Çünkü 
yetenek seni yönlendirir ve kendin olmaya 
başlarsın. Yani önemli olanı bir şeyi kendine 

özgü yapabilmek, yapmış olmak. Sanatçı bu-
dur. Sanatçı parmak izine benzer. Sanatçının 
haritası da, sınırları da yoktur. Türkiye'de 
İran'da, Irak'ta, Fransa'da, Brezilya'da veya 
İspanya'da... Miro veya Picasso değil mi? Ne 
fark eder? Sanatçı sanatçıdır. Aynı şekilde 
Yaşar Kemal’den de bahsedebiliriz. Kendisi 
eğitimsiz ama çok yeteneklidir. Tabi onun 
mayasında doğunun havasından gelen bir 
masalcılık da vardır. Biliyorsunuz doğu ma-
salcıdır.

Hocam sizce yazı resmin bir par-
çası mı?

Resimle yazının birbirinden ay-
rıcalığı yoktur. Ben harflerin re-
simini yapıyor olabilirim. Aynı 
zamanda her fırça darbesi de 
bir yazıdır. Bunun yanında ben 
teraziyi de elinde tutan bir ölçü-
cü olmalıyım. Boşluk ve doluluk 
dengesini kurmam gerekir. İyi sa-
natçı da buradadır. Bu bir yüzeyi 

yüzde elli yüzde elli ikiye bölmek 
değildir. Boşluk denge kurar, 

eşitlikçi, iyi bir denge. Al-
tamira Mağarası’ndaki 

resimleri düşünün. 
On binlerce yıl 

Sanatçı
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öncesinde yapılan bu resimlerde müthiş 
bir denge vardır. Picasso'yu, Picasso ya-
pan da o resimlerdir. Yani yazı resimdir. 
Resim de yazıdır. Hepsi bir yüzey üzerin-
deki izler gibidir. Bu izler okunabildiği 
için yazı olur ve temel fark da budur. Yazı 
okunur, resim duyguyla izlenir.

Resimlerinizi farklı şekilde tarih-
lendiriyorsunuz. Bunun nedeni ne-
dir?

Evet, mesela bu sene 2021 ama ben 
6021 tarihini kullanıyorum. Çünkü be-
nim için milat İsa’nın doğumu değil yazı-
nın icadıdır. Bunu da bilim adamları mi-
lattan önce 4 bine dayandırır. Demek ki 
biz aslında şu an 6021 yılındayız. Benim 
miladım böyledir. 

Emin Barın bir ekoldü

Emin Barın’ın ilk öğrencisiydiniz. 
Kendisiyle çalışmaya nasıl başladı-
nız?

Ben Emin Barın'ın öğrencisi olmak için 
İstanbul’a gelmedim. Kendisini tanımı-
yordum bile. Ne yaptımsa, kendi ken-
dime yaptım. Daha ilkokuldayken oku-
manın ve yazmanın güzel şey olduğunu 
anladım. Okulun ilk günlerinde, yazıyı 
söktükten sonra arkadaşlarla kendi ara-
mızda düzenli olarak güzel yazı yarış-
ması yapardık. Henüz o zaman eğitim 
almamıştım. Bu yaratılıştan geliyordu. O 
yaratılış beni İstanbul'da Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin kapısına kadar getirdi. 
Sonra da Emin Barın Hoca’yla tanıştırdı. 
Biliyorsunuz, Emin Barın lisans eğiti-
minden sonra devlet tarafından Alman-
ya'ya gönderiliyor. Orada yazı üzerine 

eğitim alıyor. Döndüğünde hem cilt hem 
de yazı alanında görevlendiriliyor. Onun 
akademideki ilk öğrencilerinden biri de 
ben oldum. O zaman Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin afiş atölyesindeyim. Afiş 
hocamız Zeki Faik İzer’di. Aslında o dö-
neme kadar Fransa’ya, Almanya’ya giden 
sanatçılar oradaki akımların temsilcisi 
olarak ülkeye döndüler. Ancak Emin 
Hoca’nın kendisi bir ekoldü. Ben bugün 
bile Emin Hoca’nın yazısının küçük bir 
parçasını göreyim, onun olup olmadığı-
nı hemen anlarım. İnanır mısınız, hâlâ 
yazı yazarken Emin Hoca beni görüyor 
diye hissederek çalışırım. Doğru olan 
da budur. Sanat disiplin ister. Laubaliyi 
kaldırmaz. Çünkü sanatçı topluma karşı 
sorumludur. 

Emin Barın Hoca’nın atölyesinde 
“perşembe sohbetleri” yapıldığını 
biliyoruz. Siz de bu sohbetlere da-
hil olur muydunuz?

Şöyle anlatayım; o zamanlar ben de daha 
İstanbul’a yabancıyım. Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne yeni girmişim. Ardından 
Emin Hoca’yla tanıştım ve onunla be-
raber çalışmaya başladım. Okuldan çı-
kınca Beyazıt’taki yurduma veya Emin 
Hoca’nın atölyesine giderdim. Cağaloğlu 
Narlıbahçe Sokak'ta atölye aynı zaman-
da Türkiye'nin en iyi matbaasıydı. O 
dönemde Osman Nebioğlu ve Tahsin 
Demiray’ın matbaaları da iyiydi. Anka-
ra'da ise Doğuş Matbaası vardı. Ben ise 
kolum altında kitaplar, aç mıyım, tok 
muyum, umrumda olmadan her gün 
atölyenin yolunu tutardım. Bazı geceler 
de orada kalırdım. İbrahim adında bir 

gece bekçimiz vardı. Oranın temizliğini 
yapardı. Geceleri İbrahim bir türkü söy-
lemeye başlar, ben de dinlerdim. Orada 
olmak, İbrahim’in kağıtları temizlerken 
söylediği türküler beni çok etkilerdi. İler-
leyen dönemde Yeni Sabah gazetesinde 
işe girdim. 1955 yılında ise Hoca'nın 
atölyesi şimdi Barın İş Hanı olarak geçen 
Çemberlitaş’taki Boyacı Ahmet Sokak’a 
taşındı. Perşembe toplantıları burada ya-
pılırdı. Bu toplantıların adı konulmamış-
tı, bizler “perşembe toplantısı” demeye 
başladık. Toplantılarda benim dışımda 
birkaç öğrenci daha olurdu. Tabii biz say-
gıdan sadece konuşulanları dinler, lafa 
karışmazdık. Şevket Rado gibi dönemin 
önemli isimleri olurdu. Hepsi çok yakın 
arkadaşlar olmasına rağmen sohbetler 
asla laubalileşmez, ağır başlı, saygın ko-
nuşmalar yapılırdı. 

İstanbul sanatın merkezi

Oraya Emin Hoca’ya yazılarını gös-
termeye gelenler de olur muydu?

Önce şunu söylemeliyim ki Emin Hoca 
bugüne kadar hiçbir öğrencisinin çalış-
masını reddetmemiştir. En fazla “Ben 
olsam şöyle yapardım” derdi. Bu neza-
kettir. Oraya Anadolu’nun farklı yerle-
rinden yeni yazılmış çok fazla yazı ge-
lirdi. Emin Hoca yazıya bakar, “bu yazı 
Rumeli'den gelmiş”, “bu Adıyaman yazı-
sı” derdi. Hoca bazen sevdiği bir yazı gö-
rünce, “bu yazıyı yazan keşke İstanbul’a 
gelse, buranın üslubuna girse” derdi. 
Çünkü biliyorsunuz hattatların kesin-
likle İstanbul'a gelmesi gerekir. Burası 
sanatın merkezidir. 

Bu sene Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür ve Sanat Büyük Ödülü aldı-
nız. Bu konu hakkında neler söy-
lersiniz?

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sa-
nat Büyük Ödülü’nü kaligrafi alanında 
aldım. Cumhurbaşkanı’na şükranları-
mı sunuyorum. Bu aynı zamanda ka-
ligrafi alanı için önemli bir olaydır. Ben 
94 yaşında olmama rağmen hâlâ ken-
di alanım için çalıyorum. Biliyorsunuz 
ben Tarsus Göçük köyündenim. Ödül 
haberini aldığımda kendi kendime 
“Güneş, sırf küçük diye bizim Göçük 
köyünü de unutmadı” dedim. 

Hâlâ 
çalışıyorum
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MÜZİK 
DÜNYASINDA 
2021’DE 
NELER 
OLDU?
Koronavirüs salgınıyla birlikte sahnelerden uzak 
kalan sanatçılar ve müzisyenler, 2021 yılında bu 
özlemlerini büyük ölçüde giderdi. Birkaç gün sonra 
geride bırakacağımız 2021 yılının müzik dünyasında 
yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. 

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2021’de sanatçılar ve 
müzisyenler çok özledikleri sahnelere kavuştu. Müzikseverler bu yıl da dijital platform-
larda en sevdikleri parçaları zirveye taşıdı, müziğin enlerini belirledi. Sezona damgasını 
vuran ve dillerden düşmeyen yerli ve yabancı parçalar, ödülle taçlandırılan albümler ve 
2021 playlistlerin vazgeçilmezlerini sizler için derledik. 

“Bilmem Mi?” – Sefo

“Seni Dert Etmeler” – Madrigal

“Krvn” – UZI

”Bul beni” – Ezhel

“Martılar” – EDIS
Kan – UZI

BEGEFENDİ – BEGE

Belki Alışmam Lazım – Duman

Özlüce Trap Boys – Reckol

Made in Turkey- Murda

“drivers license” – Olivia Rodrigo

“MONTERO (Call Me By Your Name)” –  Lil Nas X 

“STAY (with Justin Bieber)” – he Kid LAROI 

“good 4 u” – Olivia Rodrigo

“Levitating (feat. DaBaby)” – Dua Lipa

SOUR, Olivia Rodrigo

Future Nostalgia, Dua Lipa

Justice, Justin Bieber

Ed Sheeran

Planet Her, Doja Cat

Kendine İyi Davran 

Merdiven Altı Terapi

Sesli Kitap Dünyası

Mitolojik İnciler

Fularsız Entellik

Türkiye’de en çok 
dinlenen şarkılar:

Türkiye’de en çok 
dinlenen albümler:

Dünya genelinde 
en çok dinlenen şarkılar: 

Dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

Türkiye’de en çok 
dinlenen podcast’ler:
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Müzik dünyasının en prestijli 
ödülleri olan Grammy Ödül-
leri, 2021 yılında 63'üncü kez 
sahiplerini buldu. Beyoncé 
ve Taylor Swift en büyük dört 
ödülü kazanan kadın sanatçılar 
olarak tarih yazdı. Swift, yılın 
albümü ödülünü üç kez kaza-
nan ilk kadın şarkıcı olurken, 
Beyonce, 28'inci Grammy za-
feriyle en çok Grammy ödülü 
alan kadın olarak Grammy ta-
rihine geçti. Beyonce'nin kızı 
Blue Iyvy 9 yaşında Grammy 
ödülü aldı. Megan Thee Stalli-
on, en iyi rap şarkısı ödülünü 
kazanan ilk kadın oldu.

2020 yılında sosyal mesafeli ve uzaktan bağ-
lantı yoluyla gerçekleştirilen MTV Video Mü-
zik Ödülleri, bu yıl coşkulu bir törenle sahiple-
rini buldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın 
Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü 
aldı. Olivia Rodrigo da En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın 
Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini ka-
zanan isim olarak geceye damga vurdu.   Ödül 
töreninde bu yılın klibi Lil Nas X – MON-
TERO (Call Me By Your Name), en iyi rock 
şarkısı John Mayer – Last Train Home, en iyi 
koreografi Harry Styles – Treat People With 
Kindness, en iyi yeni şarkıcı Olivia Rodrigo, en 
iyi hıp-hop şarkısı Travis Scott ft. Young Thug 
& M.I.A. – FRANCHISE, yılın grubu BTS ve 
sosyal mesaj içeren en iyi klip ise Billie Eilish – 
Your Power – Darkroom oldu.

Grammy’de en fazla 
ödül Beyonce’nin 

2021 yılında müzik dünyasında aramızdan ayrılan 
isimler de oldu. İşte 2021 yılındaki kayıplar:

Yılın şarkısıcı
Bieber oldu 

-Rock, pop ve caza uzanan geniş 
alanda müzik yapan 'efsanevi davul-
cu' Durul Gence, 81 yaşında yaşamını 
yitirdi.

-Uzun bir süredir kanser tedavisi gö-
ren sanatçı Hüner Coşkuner, 58 ya-
şında vefat etti.

'Al Baharları' şarkısıyla bilinen 90'lı 
yıllara damga vuran sanatçı Diler 
Türkmen, geçirdiği kalp krizi nede-
niyle yaşamını yitirdi.

-116 besteye imza atan TRT sanatçı-
larından bestekar ve udi Yılmaz Yük-
sel, 84 yaşında hayatını kaybetti.

-Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm 
Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş 
gibi şarkıcıların albüm çalışmalarına 
da destek veren ünlü keman virtüözü 
İlyas Tetikçi, yaşamını yitirdi. 

- Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel 
Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı 
ve daha birçok sanatçının gerek sah-
ne, gerekse albüm çalışmalarını yöne-
ten Selçuk Tekay hayatını kaybetti.

-Türk sanat müziğinin ünlü bestekarı 
Gündoğdu Duran, 84 yaşında yaşama 
veda etti. 

Müzik yapımcısı ve Kalan Müzik'in 
kurucusu Hasan Saltık, 57 yaşında 

hayatını kaybetti. 

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi 
İnci Çayırlı, 86 yaşında hayatını kay-
betti.

-5 kez Grammy ödülü kazanan ünlü 
müzisyen BJ Thomas hayatını kaybetti.

-Monkees grubu üyesi şarkıcı ve şar-
kı sözü yazarı Michael Nesmith 78 
yaşında hayatını kaybetti. 1970'li yıl-
ların başında First National Band ile 
country rock'ın temellerini atmadan 
önce şarkı sözü yazarlığıyla dikkat 
çeken NeSmith, Monkees grubunda 
ise hem şarkıcı hem gitarist olarak yer 
aldı.

-Reggae müziğinin usta basçısı ünlü 
müzisyen Robbie Shakespeare, 68 ya-
şında hayatını kaybetti. 1970'li yıllar-
da yıldızı parlayan ünlü müzisyen bir 
süredir böbrekleriyle ilgili bir tedavi 
görüyordu. Efsanevi basçı sadece Sly 
ve Robbie grubunun bir parçası de-
ğildi. Aralarında Mick Jagger, Grace 
Jones, Bob Dylan ve Bob Marley'nin 
de olduğu birçok ünlü isimle prodük-
siyonlara imza attı.

- 2019 yılında uğradığı silahlı saldırıda 
10 kurşun yarası alan ancak yaşama 
tutunan ABD'li rapçi Vincent Cohran 

2021 yılında uğradığı silahlı saldırıda 
vefat etti. Gerçek adı Vincent Cohran 
olan Slim 400, YG & Sad Boy Loko ile 
beraber çıkardıkları 'Bruisin' adlı şar-
kıyla ününe ün kattı. 

-Vasküler demans hastası ünlü şarkıcı 
Stonewall Jackson 89 yaşında müca-
delesini kaybederek hayata gözlerini 
yumdu. Vasküler demans olan Jack-
son yıllardır bu hastalıkla mücadele 
ediyordu.

-Amerikalı rap yıldızı Young Dolph, 
uğradığı silahlı saldırı sonucu 36 ya-
şında hayatını kaybetti.

-Ünlü müzisyen Graeme Edge, 80 ya-
şında hayata gözlerini yumdu.

-Dünyanın en başarılı reggae grupla-
rından UB40'nin kurucusu ve solisti 
Astro lakaplı Terence Wilson hayatını 
kaybetti.

-Amerikalı ikonik caz gitaristi Pat 
Martino 77 yaşında hayatını kaybet-
ti. Acılarla dolu bir hayat geçiren, 
anevrizma nedeniyle hafıza kaybına 
uğrayıp gitar çalmayı unutan Martino 
vazgeçmemiş ve gitar çalmayı yeni-
den öğrenmişti.

-Brezilya asıllı dünyaca ünlü piyanist 
Nelson Freire hayatını kaybetti. Ünlü 

müzisyen utangaçlığıyla dikkat çek-
mişti. Ölüm nedeni açıklanmayan 
Freire 3 yaşında keşfedilmiş, ilk per-
formansını 5 yaşında göstermişti.

-Yıllarca sanata ve müziğe verdiği 
emekleriyle bilinen Kıbrıslı sanatçı ve 
müzisyen Aysel Karyağdı, nam-ı di-
ğer “Küçük Aysel”, 83 yaşında hayatını 
kaybetti.

-Bond filmlerinin soundtrack'lerini 
yapan Oscar ödüllü ünlü şarkı yaza-
rı Leslie Bricusse, 90 yaşında hayatını 
kaybetti.

-Dünyanın en ünlü müzisyenleri 
arasında yer alan Cabaret Voltaire'in 
ünlü müzisyeni Richard H. Kirk 65 
yaşında hayatını kaybetti.

-'Zorba the Greek' filminin ikonik 
müziği ile de bilinen dünyaca ünlü 
Yunan besteci Mikis Theodorakis, 96 
yaşında hayatını kaybetti.

-Ünlü şarkıcı Marcus Birks, koronavi-
rüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Evde duran halkın sosyalleşme, 
gelişim ve sanat ihtiyacını internet 
dünyasıyla karşılaması için yeni 
içerikler üretildi. Pandemide ayakta 
durmak için olumsuz koşulları 
lehine çeviren sanatçılardan biri de 
oyuncu Nurdan Albamya İnce oldu.

AYŞE 
ŞAHİNBOY 

DOĞAN 

aysesahinboydogan
@gmail.com

1995’ten 2002 yılına kadar büyük bir 
başarıyla televizyondan evlerimize mi-
safir ettiğimiz “Bir Demet Tiyatro” o 
dönem yapım olarak takdir aldığı kadar, 
“bu tiyatro değil” eleştirilerine de maruz 
kalmıştı. Sinema beyaz perdede, tiyatro 
ise sahnede olması gerektiği konusunda 
hemfikir olsak da, öyle bir dönem yaşa-
dık ki herkesin dikkati bir anda ekrana 
kaydı. Çünkü, ‘ekranda tiyatro olmaz, 
bu işin yeri sahnedir’ tavrını yıkıp geç-
ti Covid 19. Dünya ile birlikte 11 Mart 
2020’den beri ufacık bir virüsün tutsağı 
olup çıktık. Herkes kendince yorumlar 
yaptı, konuya dair uzmanların bir kısmı 
tehlikenin büyüklüğünün altını çize-
dursun, bir taraf da “bizim iklimimiz ve 

genetik yapımızın bu hastalığın yayıl-
masına fırsat vermez” diyerek topluma 
gaz verdi. Lakin sonuç itibariyle vakalar 
arttı, kayıplarımız yüreğimizi yakıp yıktı. 

Kalabalık yerlerden uzak durduk, maske-
siz sokağa çıkmaz olduk, ellerimizle bir-
likte dışarıdan getirdiğimiz herşeyi ste-
rilize etmekten temizlik hastalığına bile 
yakalananlar oldu. En çok sevdiklerimizi 
görememek bizi yıprattı. Ama tek dua-
mız kimsenin hastalanmaması ve covid 
olsa bile kolayca atlatmasına yönelikti. 
Vaka sayılarının kontrolün dışına çıkma-
sıyla keskin tedbirler geldi. Okullar ka-
pandı, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ev-
lerimize kapandık. Yüz yüze yapılan tüm 

etkinlikler iptal oldu. Ve tabi bu süreçten 
sezonun ortasında perde kapatan sine-
ma ve tiyatro dünyasıyla müzik sektörü 
de nasibini aldı. Bilhassa gelirini, ayakta 
durmak için gereken maddi kazancını 
seyircisinden elde eden “maaşsız” sanat-
çılar içinse süreç kabusa döndü. 

Can simidi dijital dünya

Sanat emekçileri olarak bir çıkış bulma-
mız gerekiyordu. Yurt dışında da benzer 
sancılar yaşanıyordu. Kimse böylesine 
büyük bir pandemiye hazır değildi elbet-
te. Çözüm için alternatif dijital dünya-
dan geldi. Yemekten market alışverişine 
kadar tüm ihtiyaçları karşılarken, online 
buluşmalar sanat dünyamıza can simidi 

oldu. Dünya ile birlikte tiyatro grupları 
olarak oyunlarımızı online olarak seyir-
ciye açtık. Zoom üzerinden okuma ti-
yatroları yapıldı, konserler verildi, film 
festivalleri düzenlendi. Kişisel gelişim-
den sanatın her dalına hitap eden sanal 
sınıflar açıldı. Kimi sanatçılar youtube 
da tecrübelerini paylaşırken, kimileri ise 
instagram sayfalarından söyleşiler ger-
çekleştirdi. 

Dijital dünya ülkemizde yavaş yavaş ha-
reketlenme içindeyken Covidle birlikte 
birden şaha kalktı. Evde duran halkın 
sosyalleşme, gelişim ve sanat ihtiyacı-
nı internet dünyasıyla karşılaması için 
yeni içerikler üretildi. Kültür ve sanat 
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belli başlı şehirlerin etrafında dönerken, 
dijitalleşmeyle birlikte Anadolu'nun her 
köşesine, dezavantajlı bölgelere veya 
uzak diyarlara ulaşıldı. Sınırlar ortadan 
kalktı. Şimdi geldiğimiz noktada pande-
mi halen bitmiş değil. Lakin artık kapan-
manın, kısıtlamaların ve yasakların ne 
olduğunu, nelerle karşılabileceğimi daha 
iyi biliyoruz. Bu zor ve öğretici süreç içe-
risinde devlet yardımları sanat dünyası-
na katkı sağlarken, sanatçılar olarak boş 
durmadık kaynakların kullanıma uygun 
dil geliştirdik ve dijitalleştik. 

Pandemiyi lehine çevirenler

Pandemi, sadece görsel alanları değil 
aynı zamanda işitsel alanları da ne kadar 
öksüz bıraktığımızı da bize hatırlattı. He-
pimizin hayatında güzel hatırlar bırakan 
radyo tiyatroları yine bu dönemde bolca 
ürün verdi. Üstelik “podcast” mecraların-
da oyuncular kollektif ürünlerle birlikte 
bireysel performansları ile yeni bir soluk 
kazandırdı. Hasılı bu illet bizden çok şey 
götürse de ciddi bir zenginliğe de vesile 
oldu diyelim. Bir şekilde ayakta kalma-
mız, hayatla mücadele etmemiz gereki-
yordu ve bizde onun için şartları lehimi-
ze çevirmeye çalıştık. 

Pandemide ayakta durmak için olumsuz 
koşulları lehine çeviren sanatçılardan biri 
de oyuncu Nurdan Albamya İnce. Genç 
ve çalışkan yapısıyla vazgeçmeyişini, bu 
zorlu süreçte neler yaptığını, pandemiyi 
ve oyunculuk kariyer hikayesinin nasıl 
başladığını konuştuk. 2006 yılında Mer-
sin’den İstanbul’a Marmara Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü okumak için 
gelmiş Albamya İnce, oyunculuk kariyeri 
ise MSM’de başlamış: “Tam okulumun 
karşısında da Müjdat Gezen Sanat Mer-
kezi vardı. Bir yandan okurken oranın 
sınavlarına girdim. Orayı da birincilikle 
kazandım, konservatuar bölümünü üc-
retsiz.” Lakin MSM’de 1,5 yıl kalabilmiş. 
“Orada bir buçuk sene zor idare ettim. 
Devam edemedim. MSM’ye kendimi ait 
hissetmedim. Dostoyevski’nin bir sözü 
var ya, “cehennemdir insanın kendini ait 
hissetmediği yer”. Beni aralarına almadı-
lar. Derslerin dışındaki sosyal hayatları 
bana göre değildi. Bi de benim hayatım-
da hep gurur duyduğum bir şey var. 13 
yaşından beri namazı aksatmadım. Na-
maz kıldığımı gördüler. Sonra tavırları 
değişti. Ben de dayanamayıp ayrıldım. 
Bence bizim camia da aidiyet duygusu 
çok önemli. Stanislavski’nin bir sözü var 
ya, “aidiyet duygusu hissetmeyen oyun-
cu oyuncu olamaz”. Orada kalsaydım 
asla oyunculuğum gelişemezdi.”

Oyunculuğu hayatının merkezine al-
mış Albamya, Semaver Kumpanya’dan 
Craft’a hem yurt içinden hem de yurt 
dışından eğitimler almaya devam etmiş: 
“Eğitim süreçlerim hiç bitmedi. Pandemi 
de bile yurt dışından eğitimlere katıldım 
online.” 2008 itibariyle profesyonel ola-
rak oyunculuğa adım atmış. Hep kome-
di rollerine seçilmesini şöyle anlatıyor 
İnce: “Mesleğe ilk başladığım hep komik 
karakterler denk geldi. Bi 10 yıl önce şiş-
man bir kızdım. O yüzden komedi karak-

terleri veriyorlardı. Dram olacaksa yaşlı 
teyze rolleri geliyordu. 30’larıma yaklaş-
tığımda daha dramatik rollere yöneldim 
ve sesimi keşfettim. Çünkü komedi rol-
lerinde şivenin arkasına saklanıyordum. 
Sonra kendi sesimi keşfedince bana nite-
likli roller gelmeye başladı.”

Temizlik takıntısı 

Pandemi başlamadan önce Ankara Dev-
let Tiyatrosundan sanatçılarla Türkiye’de 
ilk defa Albert Camus’un Yanlışlık oyu-
nunu sahneye koymuşlar fakat süreçten 
dolayı ara verilmiş: “Pandemi patlayınca 
herkes gibi biz de oyuna ara verdik. İlkin 
ne olduğunu tam anlayamadım. Herkes 
gibi online eğitimlere katılmaya başla-
dım. Elimden geldiği kadar bu durgun-
luk sürecinde kendimi geliştirmeye çalış-
tım ama baktım süreç bitmiyor. Ve artık 
ben hiçbir işe yaramıyormuş gibi hisset-
meye başladım. Temizlik takıntısı falan 
oluşmaya başlamıştı. Evi temizliyorum, 
sürekli birşeyler izliyorum.”

Nurdan, pandeminin ruhunda yarattığı 
ağırlık içinde sahneyi, oyunculuğu özle-
menin yanında maddi anlamda da sıkın-
tılar yaşıdığı dönemde Ankebut Oyun-
culuğu kuruyor: “Psikolojim çok alt üst 
olmuştu. Hem sahneyi özlüyordum hem 
oyunculuğu özlüyordum. Bir şeyler yap-
malıydım. O sıralar kuzenim, ‘Nurdan 
abla sen kendine bir Youtube kanalı aç-
sana’ dedi. Orada oyunculuk anlatırsın. 
Bu öneri bir yandan mantıklı geldi ama 
Youtube bir derya herkes bir şey anlatı-
yor. Ne yapayım, nasıl yaparım diye dü-
şünürken nasıl zoomdan eğitimlere ka-
tılıyorsam, ben de online eğitim açayım, 
gelen gelir bir deneyeyim dedim. Çünkü 
ben konuşmayı, anlatmayı ve bildiğimi 
öğretmeyi seviyorum. Sonra bir afiş ha-
zırladım. ismini de çok sevdiğim bir ayet 
olan Ankebut koymak istedim.”

“Beş kişi kayıt oldu”

İlk sınıfını açıyor, duyurusunu yapıyor. 
Üç gün geçiyor, beş kişi kayıt oluyor: 
“Ben şoktayım, banka hesabımda sıfır 

lira var. Kayıt oldular hesabıma para 
gelmeye başladı. Hem parasal anlamda 
mutlu oldum hem de aylar sonra ilk defa 
oyunculukla ilgili birşeyler yapacağım 
için heyecanlandım. Hemen başladım, 
onun ardından bir eğitim daha açtım, o 
da doldu.”

Başka türlü yaşamayı, nefes almayı bil-
meyen sadece sanatla varolan oyun-
cular için gerçekten zor bir süreci tam 
dibe çökmeden ayağa kalkarak devam 
ettirmiş Albamya: “Geçen Ankebut’ta-
ki gruplarımdan öğrencilerimi sayayım 
dedim. 10 ayda 99 kişiye ulaşmışım. 
Hiç inanamıyorum ama tamamen Rab-
bimin yardımı. Ankebut’u 17 ocak 2021 
de kurdum. Şubatın sonunda eğitimlere 
başladım. Sadece yetişkinlere bu süreçte 
10 tane sınıf açtım, çocuklara 4, gençlere 
6 kere, şimdi de iki tane de sadece kadın-
lara sınıf açtım.”

Bu sene senin için nasıl geçti diye sordu-
ğumda tebessüm ederek cevap veriyor 
Nurdan: “2021 yılı benim için sahneye 
çıkma değil oyunculuk konuşma, oyun-
culuk anlatma noktasında çok verimli 
bir yıl oldu. Tiyatroda çığır aşmış insan-
ların hayatlarıyla ilgili, tekniklerle ilgili 
konuşmayı seviyorum. Bu açıdan tüm 
pandemi şartlarına rağmen 2021 sev-
diğim bir yıl oldu. Ancak sahneye çık-
ma anlamında tabi ki zor bir yıl oldu.” 
Dijitalde ders vermeye devam etse bile 
“kesinlikle yerimiz sahne bizim” diye-
rek altını çiziyor: “Pandemi böyle devam 
edecek ama en başta isteğim tiyatroların 
online hapsolup kalmaması. Kesinlikle 
yerimiz sahne bizim. Süreç böyle devam 
ederse hiçbir şey yapmamaktansa diji-
tale içerik üretmeye devam etmeliyiz. 
Nasıl çiftçi tarlasında ekinini üretiyorsa 
bizde sanatımızla üretimde yer alıyoruz.”

Dijital alanda olmaktan ve mesafelerin 
ortasından kalkmasından ise memnun 
Nurdan: “ Online da eğitim verdiğim öğ-
rencilerimin çoğu Anadolu’dan insanlar. 
Zaten yüz yüze eğitim alabileceği çevre-
sinde bir yerde yok. Şu anda onlar için al-

ternatif bir eğitim alanı oluşturuyorum. 
Birbirimize dokunamadığımız, birbiri-
mizin varlığını hissedemediğimiz zaman 
tabi ki performansımız çok düşüyor. 
Ama elimizden geldiği kadar eğlenceli 
ve enerjik bir ortam oluşturmaya çalı-
şıyoruz. Ekrandan ulaşımın bize verdiği 
alanı tamamen kullanarak oyunculuk 
eğitimlerini vermeye çalışıyorum. Tabi 
ki yüz yüz verim almak sahnede yapılan-
la aynı diyemeyiz online eğitimler için.”

Sahne tozu

Bir Düş Gördüm, GK, Çamaşır Suyu, 
Sahne Tozu, Bir Tutam Karanfil gibi 
başarılı uzun ve kısa filmlerde de rol al-
maya devam etmiş pandemi sürecinde 
Albamya: “2021’de tiyatro sahnesine çı-
kamadım ama Sahne Tozu kısa filminde 
bir oyuncunun sahnedeki performansını 
oynadım. HBS’den Sude Özbek’in yönet-
menliğini yaptığı filmde karakter tam 
sahneye çıkmadan önce ailesiyle ilgili 
kötü bir haber alıyor ve hemen oyuna 
çıkması gerekiyor. Iyi bir performans 
sergilemesi lazım. Çünkü önceki göste-
rimlerde çok başarılı olamamış. Ve o gün 
öyle bir duygu yoğunluğuyla oynuyor ki 
seyirciler ayakta alkışlıyor. 2021 yılının 
son filmi Bekir Bülbül’ün yönetmenliği-
ni yaptığı Bir Tutam Karanfil oldu. Suri-
yeli bir kadını oynuyorum.”

Şimdilerde kurucusu olduğu Tiyatro 
Ankebut için yazdığı yeni oyunun hazır-
lıkları içerisinde Nurdan Albamya İnce, 
aynı zamanda tam bir hayvansever ken-
disi. Online eğitimden aldığı ücretlerin 
bir kısmını hayvanlar için her ay düzenli 
mama almak için kullanıyor. Sanatçının 
topluma örnek oluşturması gerektiği 
noktasında da duyarlı bir insan olması 
takdire şayan. Sohbetimizin bir yerinde, 
“Bizim camiada tiyatro yapan çok yok, o 
yüzden kendimi yalnız hissediyordum. 
İyi ki varsın Ayşe abla.” diyerek yüzümde 
tebessüm oluşturduğunu belirtmek iste-
rim. Sanıyorum ki, zorlukları birbirimize 
destek olarak aşacağız. Yolun açık olsun 
Nurdan…
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Ajanda 

15-30 Aralık

18 ARALIK CUMARTESI

SINEMA  •  •  •  

Yer: Beyoğlu Sineması 21.00

HARRY İLE DERDİMİZ / 
ALFRED HİTCHCOCK

17 ARALIK CUMA

Ö Z E L  E T K I N L I K   •  •  •  

Yer: Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi 20:00

BELGESEL
TADINDA 
MEHMET 
AKİF ŞİİRLERİ

17 ARALIK CUMA

K O N S E R   •  •  •  

Yer: Cemal Reşit Rey Konser
Salonu 20:00

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ 'VAKT-İ ŞERİF HAYROLA'

17 ARALIK

S E R G I  •  •  •  

Yer: Metropol İstanbul AVM 10:00 - 21:00 
Bilet: mobilet.com

NASA SPACE 
A D V E N T U R E 
UZAY SERGİSİ

18 ARALIK CUMARTESI

ÇOCUK TIYATROSU • • •  

Yer: Fatih Kültür Sanat Merkezi 11.00

MESNEVİ'DEN HİKAYELER
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19 ARALIK PAZAR 

SINEMA • •  •  

Yer: Atlas 1948 Sahnesi 14:00
P R İ N C E S S 
K A G U Y A 
/  ISAO TA-
KAHATA

21 ARALIK SALI

ÖZEL ETKINLIK •  •  •  

Yer: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi 20.00

ŞEB - İ YELDA'DA ŞİİR

21 ARALIK SALI

PANEL  •  •  •  

Yer: Zeytinburnu Kültür Sanat 19.00

CUMHURİYET TARİHİMİZİN KUTUBLARINDAN: 
ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ

24 ARALIK CUMA
TIYATRO  •  •  •  

Yer: Caddebostan Kültür 
Merkezi 20:30
Bilet:  mobilet.com

BİR GARİP ORHAN 
VELİ

30 ARALIK PERŞEMBE 

S E R G I  •  •  •  

Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi 19:00

Saim Devrilmez
Filografi Sergisi
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Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak


