
Geleneksel sanatı kendi tarzıyla yorumlayan öncü bir isim olan Savaş Çevik, dijital sanatın usta isimlerinden 
olan Cem Sonel ve Refik Anadol’a teknolojinin ve dijitalleşmenin günümüzde hala gelişmekte ve yenilenmek-
te olmasından dolayı geldiği noktada sanat yaklaşımlarının geleneksel sanatlara ve özelde plastik sanatlara 
nasıl yansıdığını sorduk.  Ayşe Çeper’in haberi sayfa 6’da.

Sanatı dijitalin
neresinde arayalım?
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Cihan Aktaş’ın öneri 
kitapları
“Şair ve Gecekuşu” adlı romanı 
yayımlanan ve “Rüzgârla İyi Geçinmek” 
adlı kitabıyla tüm Esenler halkının 
gönlünde taht kuran gazeteci, yazar ve 
mimar Cihan Aktaş’a “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı 
sayfa 11’de.

Ekranıma 
düşenler 
Kültür ve sanata dair son 
günlerde sosyal medyada ne 
konuşulmuş, kimler neler 
paylaşmış “Sosyal Sayfa”da 
okuyabilirsiniz. 
Sercan Aksu’nun yazısı 
sayfa 15’te

Anlatılması gereken 
çok hikâye var
Pandemiyle hızlanmaya başlayan 
dijitalleşme süreci her geçen gün etki 
alanını genişletmeye devam ediyor. Öyle 
ki köşemizin adını ‘Dijital Ekran’ koyduk. 
Her sayıda sizlerle dijital platformlarda 
neler olup bittiğine yakından bakacağız. 
Rabia Bulut’un yazısı sayfa 14’te.

Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’nü kazanan 
aydın sanatçı ve yazar Gürbüz Azak; aydın, sanat-
çı ve yazarların ülkesi için yapması gerektiğini 
düşündüğü şeyleri anlattı. Kendi adına yapılan 
kütüphaneler ve Babıâli hakkındaki düşünceleri-
ni Litros Sanat’a anlattı.
Ahmet Dur’un röportajı sayfa 2’de.

Aydınlar ülke 
menfaatine sahip çıksın!

18 yaşından itibaren gezen yazar Sebastien de Cour-
tois Türkiye’ye bağlılığını dile getirmekten çekinmi-
yor. “İstanbul benim için dünyanın merkezi” diyen 
Sebastien de Courtois İstanbul ile ilgili ‘İstanbul’da 
Bir Çay’ kitabı Fransa’da yoğun ilgi gördü. 
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 4’te.

İstanbul’u dünyanın 
öteki ucunda tanıttım

Yeni albümü "Hemdem" ile müzikseverlerle bulu-
şan Coşkun Karademir, “Arkadaşlarımı davet ettim. 
Çünkü müziği paylaşmayı seviyorum. İnsan sevdi-
ğini arar bu alemde bulunca da hemdem olur derler 
ya bende sevdiğim dostlarımı bulunca paylaşmak-
tan geri duramadım. Zaten böyle düşündüğüm için 
bu zamana kadar hep proje albümü yaptım.” diyor. 
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 12’de.

Müziğimi paylaşmayı 
seviyorum

Ocak 2021 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk dijital kültür sanat gazetesi Litros 
Sanat birinci yaşını kutluyor. Değerli kültür sanat insanları kültür sanat gazeteciliği ve Litros 
Sanat ile ilgili düşüncelerini bizimle paylaştılar.
Rabia Bulut’un haberi sayfa 8’de.

Litros Sanat 1 Yasında 

Sadık Yalsızuçanlar 

Mehtap Altan

Bilen Işıktaş
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AYDINLAR

Yazar, aydın ve sanatçı Gürbüz Azak kendi gibi aydın ve sanatçıların 
yapması gerekenler ile ilgili fikirlerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Kültür 
Sanat Büyük Ödülü’nü kazanan Gürbüz Azak, Babıâli ve kendi adına yapılan 
kütüphaneler hakkında Litros Sanat’a konuştu. 

ÜLKELERİNİN 
MENFAATLERİNE 
SAHİP ÇIKSIN

Şu ana kadar Yılın Gazetecisi, Yı-
lın Ressamı ve Mevlana Büyük 
Ödülü sahibi olan Yazar Ressam 
Karikatürist Gürbüz Azak son 
olarak Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür Sanat Büyük Ödülünü alarak 
ödüllerini taçlandırdı. Gürbüz 
Azak gençlik yıllarından beri ken-
di çapında sürekli üreten birisi. 
Ülkesi için çabalayan biri. 3 binin 
üstünde kitap kapağı, çok sayıda 
kitap, çizgi roman, karikatür, sa-

yısız makalesi bulunuyor. 

Sohbet ederken söz arasında ka-
rikatürü ve çizgi romanı ülkemi-
zin çocuklarına ülkemizin kendi 
kahramanlarını çizerek anlat-
mak için yaptığını söylemişti. Ki-
taplarının bazıları da kahraman-
lardan bahseder. Gürbüz hoca 
ile 10 Ocak Gazeteciler Günü 
evinde buluşmak nasip oldu. İk-
miz de birbirimizin gününü kut-
ladık. Çok ama çok mutlu oldu. 

Duygusallaştı. Bir ara aniden 
ayağa kalktı masanın üstünde 
bulunan iki adet ampülü göste-
rerek “bunları avizeye takabilir 
misin?” ricasında bulundu. Bü-
yük bir memnuniyetle diyerek 
ampülleri avizeye taktım. “Ne 
yapalım ihtiyarlık işte biz taka-
madık” deyince ağlamamak için 
kendimi zor tuttum. (Sohbet bit-
tikten sonra evden çıkınca ağla-
dığımı itiraf edeyim.)

durahmet42@gmail.com

Ahmet Dur
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Büyük bir kültür 
ansiklopedisi
hazırlansa illeri 
kültürlerine göre 
detaylı bir şekilde 
anlatılsa ne iyi olur.

Cumhurbaşkanımızdan 
ödül almak gurur 
vericiydi

Hocam Cumhurbaşkanlığı Kültür Sa-
nat Büyük Ödülünü aldınız. Bu konu-
da duygu ve düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın ve Ak Parti hükümetinin kül-
tür sanat faaliyetlerine yakın durması, 
teşvik etmesi, ödüllendirmesi beni 
şahsen çok mutlu ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Bü-
yük Ödülünü bizzat Cumhurbaşka-

nımızın elinden almış olmaktan çok 
ama çok onur duydum. Mutlu oldum. 
Ödüllendirilmek güzel bir şey. Aslın-
da geçmiş yıllarınız, geçmişte yaptık-
larınız ödüllendiriliyor. Hamdolsun 
demek ki bizlerde geçmiş yıllarımızda 
güzel faydalı işler yapmışız. Bunun 
için de Allaha şükrediyorum. 

Peyami Safa’nın elbise 
diktirecek parası 
yoktu 

Hocam eskiden de gazetecilik, karika-
türistlik, çizerlik, kültür sanat değerli 
miydi?

Benim başladığım yıllarda gazetecilik, 
çizerlik para eden meslekler değildi. 
Zahmeti çok parası azdı. Ben de çok 
çalışıyordum. Çocuğu 15 gün görme-
diğim günler olurdu. İşi seven ama pa-
rası az olduğu için üç dört kişi birlikte 
kalan arkadaşlar biliyorum. 

Bir gün Ergün Göze ile beraberdik. Er-
gün Bey matbaacı. Ben de grafikerlik 
yapıyorum. Benim çizdiklerimi bası-
yor, üç beş kuruş kazanıyorduk. Bir 

gün biri geçiyordu karşı kaldırımdan. 
Pencereden bakıyorken fark ettim: 
Ceketi büyük. Ceketinin kolları uzun. 
Neredeyse parmaklarına gelecek. Pan-
tolonu da fazla geniş.

"Ergün, geçeni tanıyor musun?” dedim.

“Evet, dedi o anlı şanlı Peyami Safa.” 

“Neden böyle giyiniyor?” dedim.

“O ömrü boyunca yazmıştır ama ken-
dine uygun elbise diktirecek kadar 
paraya sahip olamamıştır.” dedi. O de-
virde gazetecilik yeteri kadar gelir ge-
tiren, istikbali olan bir meslek değildi. 
Hepsinin bir işi vardı ama arta kalan 
zamanda gazetecilik yapıyordu. Daha 
sonraları maddi olarak biraz değer gör-
meye başladı. Tabi son yıllarda salgın 
hastalıktan dolayı işsiz kalan genç mes-
lektaşlarım adına çok üzüntü duydum. 

Babıâli'de çok değerli 
isimler tanıdım

Hocam uzun yıllar Babıâli’de bulun-
dunuz. Babıâli’nin son durumu ile il-
gili düşünceleriniz nedir?

1957’den itibaren de Babıâli’yle ir-
tibatlıyım. Yedek öğretmenlik, öğ-
retmen vekilliği yaptığım dönemde; 
Babıali’den bazı yazarların, şairlerin 
kitap kapaklarını yapıyordum. Pos-
tayla gönderiyordum. Onlar bana pos-
tayla bilgileri yollardı. Babıali yeni bir 
okul, yeni bir akademi gibi oldu.

Türkiye’nin çok ünlü yazarlarıyla yan 
yana bulundum. Prof. Dr. Osman Tu-
ran, Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Abdurah-
man Şeref Laç, Tarık Buğra, Galip Er-
dem gibi kıymetlerle yan yana oldum. 
Hatta Necip Fazıl,  Arif Nihat Asya gibi 
karakterleri de unutamam.

1960 başlarında gazeteler, hatta hafta-
lık dergiler, Cağaloğlu’da neşredilirdi. 
Sabah ya da öğlen yemeğe çıktığınızda; 
yıldız saydığınız kişilerle karşılaşırsı-
nız. Bu Peyami Safa olabilir, Osman 
Turan, Reşat Ekrem Koçu gibi tarihçiler 
olabilir. Babıali’ye gelince herkes sıra-
dan birer kişi olabilirdi. Aynı mekan-
da, aynı katlarda, odalarda çalışırsınız, 
büyüklenmek yok! Herkes aynı idi. Her 
yemekhanede, lokantada, kahvehane-
de, köşede karşılaşabilirsiniz. Büyük-
lenmek yok. Şakalaşabilirsiniz.

Günümüzün gazetecileri ve aydınla-

rını nasıl görüyorsunuz hocam?

Gazeteci de yazar, şair, aydın kişi de 

önce ülkesinin, gazetecisi, yazarı, şa-

iri, aydını olmalıdır. Önce ülkesinin 

menfaatlerini önemsemelidir. Kendi 

örfünün, adetinin, kültürünün aydını 

olmak lazım.

BABIÂLI BIR MÜZE OLMALI
Hocam günümüz Babıâli'sini nasıl bulu-
yorsunuz?

Oraları özlüyorum. Son yıllarda hem salgın-
dan hem de artık yaş ilerledi o yüzden gi-
demez olduk. Babıali ülkemizin hafızasıdır. 
Oradan kimler geçmedi ki. Kimlerin ayak izi 
yok ki. Oraya sahip çıkmak lazım. Tamam ar-
tık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak ama 
hatıralara sahip çıkalım. Mesela; burada Ne-
cip Fazıl dergi çıkardı, burada Sezai Karakoç 
dergi çıkardı, burada Hürriyet yayınlanıyor-
du gibi küçük tabelalarla bir müzeye dönü-
şebilir. Okul gezileri olur. Baba çocuklarına 
gösterir. Bu işler zor değil diye düşünüyo-
rum. Belediye ya da bakanlık birilerinin da-
nışmanlığında bu işi fevkalade yapabilir.

Hocam bu konuyla ilgilenmek için Babıâli 
Derneği kuruldu. Ben de hasbelkader bu 
derneğin içindeyim. İnşallah bu konularda 
yetkililerle ivedilikle görüşmeler yapacağız. 

Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum o zaman. 
Bu benim hayalim. Gerçekleşirse çok mutlu 
olurum. Duacıları olurum.

Büyük Doğu'ya çizdiğim 
kapak yüzünden 
mahkemelik oldum

Hocam Necip Fazıl deyince aklıma geldi si-
zin Büyükdoğu’ya çizdiğiniz kapak mahke-
melik olmuş. Bu olayı anlatır mısınız?

Necip Fazıl Kısakürek rahmetlinin Büyük 
Doğu’suna bir kapak yapmıştım. Menderes 
rahmetli asılıyor, İsmet Paşa seyrediyor, 
yerde birkaç kurukafa… Ertesi gün soruş-
turmam başladı… Yargıç karşısına çıktım 
kaç kere… 7-8 celse sürdü. Savcı beş yıl hap-
simi istiyordu. Bir önceki devri hatırlatmak 
da İsmet Paşa’yı tenkit etmek de suçtu. Bu 
7-8 celse sonunda, -rahmetli Necip Fazıl 
Beyle beraber gidip geliyoruz mahkeme-
lere- tam beş yıla mahkum olacaktım ki. 
Tedbirler Kanunu kaldırıldı ve ben beraat  
edemeden kurtuldum.

Hocam çizgiyi ve yazıyı aynı anda götür-
mek zor olmadı mı?

Severek yapıyordum. Sonradan yazmayı 
daha çok sevdim. Çizgiyi ülkemin çocukla-
rına, ülkemin kahramanlarını tanıtmak için 
yaptım. İyi ki de yapmışım.

Hocam Deli Balta çizgi romanınız çok sevil-
di, filmi çekildi. Apartmana isim veren bile 
olmuş değil mi hocam?

Az önce bahsettiğim gibi ben çizgilerimde 
ülkemin kahramanlarını öne çıkarmaya ça-
lıştım. Bir genç, bir çocuk okuduğu zaman 
“bizim de kahramanlarımız varmış” de-
sinler diye çizdim. Evet Deli Balta çok 
sevildi. Öne çıktı. Filmi çekildi. Çalış-

tığım gazeteden bir dostum anlattı. Bir gün 
vapurda giderken okurun birinin elindeki 
gazeteyi duygusal bir şekilde okuduğunu 
görünce yaklaşıp sebebini sormuş. Adam 
Deli Balta’yı okuyormuş. Bizim ne güzel 
kahramanlarımız varmış diye ağlıyormuş. 
Daha sonra o kişi yaptırdığı bir binanın 
adına ‘Deli Balta’ adını koymuş. Bu da böyle 
bir hatıra. 

Türkiye Il Kültür 
Ansiklopedisi 
yayınlanmalı

Hocam son yıllardaki kültür çalışmaları 
hakkında neler diyorsunuz?

Takip etmeye çalışıyorum. Güzel çalışmalar 
yapılıyor. Benim şöyle bir tavsiyem olacak. 
Bu da hayata geçirilirse bundan da mutlu-
luk duyacağım. Büyük bir kültür ansiklope-
disi hazırlansa illeri kültürlerine göre de-
taylı bir şekilde anlatılsa ne iyi olur. Mesala; 
Gaziantep deyince sadece kebap, baklava 
akla gelmesin. Bu şehrin türküsü, geçmişi, 
giyimi yok mu?  Hatay deyince neden sade-
ce künefe akla gelsin. Mersin deyince niye 
sadece tantuni akla gelsin. Demek istediğim 
her il türküleriyle, örfleriyle, yemekleriyle, 

geçmiş tarihiyle, sosyolojik yapısıyla detay-
lı bir şekilde ele alınsa iyi olmaz mı? Tür-
küde, folklorda farklı farklıyız işte bunları 
inceleyelim. 

Denizli ve Acıpayam güzel 
bir vefa sergiledi

Denizli’de adınıza bir kütüphane 
açıldı. Şimdi de ilçeniz Acıpa-
yam’da yine adınızı taşıyacak 
olan bir kültür merkezi açılı-
yor. Bunları sağlığınızda gör-
dünüz. Ne hissediyorsunuz?

Evet. İlim Denizli’de güzel 
bir kütüphane oluşturuldu. 
Kitaplarımı da oraya bağış-
ladım. Elbette bunlar onur 
veren güzel işler. Ben sağlı-
ğımda gördüm şükürler ol-
sun. Emeği geçen a'dan z'ye 
herkese teşekkür ediyorum.

İlçem Acıpayam’da da Gürbüz 
Azak Kültür Merkezi yapılıyor 
olmasından da son derece bahti-
yarlık duyuyorum.

Bizim Acıpayam’da 20 tana lise 
var. Genç nüfus fazla. Gençle-
rimiz kültür merkezine gele-
rek orada okuduklarından 
dolayı ‘Demek ki biz de 
başarabiliriz’ diye dü-
şünmesi bile yeterli 
olur. Teşvik edici 
olursa bu da bizim 
m u t l u l u ğ u m u z 
olur. Yeniden 
emeği geçen 
herkese çok 
t e ş e k k ü r 
ediyorum.



“İSTANBUL 
BENİM İÇİN 
DÜNYANIN 
MERKEZİ”

18 yaşından bu yana 
seyahat eden yazar 
Sebastien de Courtois 
Türkiye’ye bağlılığı ile 
biliniyor. Türkiye’de 
en sevdiği yer olan 
Istanbul ile ilgili yazdığı 
kitabı ‘Istanbul’da Bir 
Çay’ Fransa’da ilgi 
odağı oldu. “Istanbul 
benim için dünyanın 
merkezi” diyen yazar 
ile Litros Sanat için 
konuştuk.

Uzun yıllar İstanbul'da basın muha-
birliği yaptıktan sonra gezi yazıları ve 
kurgusal metinler kaleme alan Sebas-
tien de Courtois'nın İstanbul’da Bir 
Çay kitabı raflardaki yerini aldı. Daha 
önce “Lettres de Bosphore/Boğazdan 
Mektuplar” adlı kitabıyla, Comite Fran-
ce-Turquie tarafından, Türk-Fransız 
Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Cour-
tois bu kez “İstanbul’da Bir Çay” adını 
verdiği eseriyle okurlarının karşısına 
çıkıyor. Yazarın bir anlatıcı diliyle İs-
tanbul’un tarihini, sokaklarını, insan-
larını gözlemlediği kitap bir gezi kitabı 
gibi görünse de kurgusal birçok özelliği 
de beraberinde barındırıyor.

Kentin ışığında şiirsel 
yürüyüş
İlk kez 27 yaşındayken geldiği İstan-
bul'dan bir daha kopamayan Courto-
is okurlarını, âşık olduğu bu efsanevi 
kentte şiirsel bir gezintiye davet ediyor. 
Neredeyse hem kurgu hem gerçek bir 
anlatının sınırlarında gezen Courto-
is bir yabancının gözünden adeta bir 
Türkiye masalı aktarıyor. 10 bölümden 
oluşan ve kurgusuyla da dikkat çeken 

kitap bir senfoninin bölümlerini an-
dırıyor. Doğu ile Batı’yı buluşturan ve 
kıtaları birbirine bağlayan; insanların, 
kültürlerin, medeniyetlerin kesişme 
noktası olan İstanbul'un etkileyiciliği 
bir yazarın kaleminde yeniden hayat 
buluyor. Kitap boyunca anlatıcının 
kendi kişisel tarihiyle kentin tarihi iç 
içe geçiyor ve ortaya bir solukta okuna-
bilecek bir eser çıkıyor. Mehmet Emin 
Özcan tarafından Türkçeye çevrilen 
kitap yüzyıllar boyunca sokaklarında 
sayısız büyüleyici ve tutkulu hikâyenin 
olduğu kente okuru edebi bir yürüyüşe 
çıkarıyor. Yazar, kentin ışığında, ışığın 
zamanında yıkanan bin çeşit mekânı 
içine çekiyor, bu şehri eksiksiz bir hikâ-
ye anlatma sanatı ile soyut olmadan şi-
irsel bir şekilde anlatıyor. Kitabın yaza-
rı Sebastien de Courtois ile çok keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik Litros Sanat 
için. İşte sohbetimizden öne çıkan baş-
lıklar…

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Saklayacak bir şeyim yok, Türkiye’ye 
tutku ile bağlıyım. Kanada’nın bir bö-
lümünü ilk kez yürüyerek geçtiğimden 
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Okuyamayan kızlar 
için büyük destek

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun 
hazırladığı, İnkılâp Kitabevi’nden 
çıkan Onlar’ın Öyküsü ve 
Bizim Öykümüz adlı kitaplar, 
okuyamayan kız çocukları için 
onlarca ünlü ismi bir araya 
getiriyor. 

Kimsenin bilmediği o 
şiir sergide
Yahya Kemal Beyatlı’nın 1943’te 
Londra Büyükelçisi Dürrü Mazhar 
Payzın için yazdığı düşünülen 
‘Allah Baki’ şiiri Küçükçekmece 
Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi'nde açılan ‘Son Fasılda Bir 
Ömür' sergisinde yer alacak.  

Tanpınar’ın 60. 
yıldönümü anısına 
Fatih Belediyesi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
vefatının 60.yıldönümünde Medrese 
Davutpaşa’da anıldı. İlk gün “Tanpınar ve 
Toplumsal Kimlik” ve “Tanpınar ve Şehir” 
başlıklı açık oturumda yazarın hayatından 
fotoğraflara yer verilen sergi açıldıi. İkinci günde 
Dr. Turgay Anar rehberliğinde İstanbul’un farklı 
noktalarının ziyaret edildiği bir gezi gerçekleşti.

alidemirtas.iletisim@gmail.com

Ali Demirtaş

İstanbul Fotoğrafları: Gülcan Tezcan



“Istanbul ikimize 
dar geliyordu, 
kendimi daha 
iyi korumak 
için bu tutkulu 
aşkı bir kitabın 
yapraklarına 
hapsetmek 
istedim!”

18 yaşımdan bu yana seyahat etmeye 
de. Sonrasında hukuk eğitimine ve 
daha sonra Sorbonne’da tarih eğitimi-
ne başladım. 1990’lı yılların sonunda 
bir arkadaşımla Van Gölü’nün çev-
resini yürüyerek dolaştık. Bu kristal 
renkli su kütlesi üzerinde gün doğu-
mu benim en olağanüstü anılarımdan 
biridir. Sık sık, ilk görüşte aşk gibi he-
men sevdiğim İstanbul’a geldim.

Mücadele adamıyım 
Türkiye ve İstanbul’a ilginiz nereden 
geliyor?

Seyahat etmeye başladığınızda Tür-
kiye’ye gelmek kaçınılmazdır. Bir ke-
resinde İstanbul’dan trene binip Tah-
ran’a ve sonra İpek Yolu’nu izleyerek 
Çin’e kadar gittim. Yüzyıllar boyunca 
tüccarların yaptığını ters yönde yap-
tım. Bu fikir, bir karavan yaparak eski 
zamanlardaki gibi Çin’den yola çıkan 
fotoğrafçı Arif Aşçı’nın muhteşem ki-
tabını keşfettiğim zaman aklıma geldi. 
Ben mücadele adamıyım, macerayı 
severim! Aynı zamanda Fransız kâşif-
ler şirketine (Maceracılar için Avru-
pa’daki en eski kurum) üyeyim. İstan-
bul benim için dünyanın merkezi.

İstanbul’da Bir Çay kitabını yazma 
fikri ilk nasıl doğdu anlatır mısınız?

İstanbul’da 4 yıl yaşadıktan sonra, 
(kitapta bahsettiğim gibi) karşılık-
sız aşk nedeniyle şehri terk etmek ve 
başka bir yere yerleşmek istiyordum. 
Bu harika yılların özeti olacak bir ki-
tabı arkamda bırakmak çok doğaldı. 
Kendimi Pierre Loti gibi görüyordum. 
Tereddüt etmeden Paris’te bir editöre 
bahsettim ve hemen çok ilgilendi. Bu 
kitap İstanbul’a ve sakinlerine adandı.

Bunlar benim kişisel 
tarihim
İstanbul ve Türkiye sizin için neden 
özel ve ne anlam ifade ediyor?

Ailemde diplomatlar var, atalarımdan 
biri 19. yüzyılın ortalarında Fransa’nın 
Erzurum konsolosu idi, sonra Sen Pe-
tersburg’da elçi olarak kariyerini bi-
tirdi. Ve büyükbabam 1914’den önce 
Osmanlı Bankası için çalıştı. Kendisi 
genç bir kadının aşkı için Avusturyalı 

bir diplomatı düelloya davet etmiş-
tir. Geçmişte yaşanmış bu hikayeleri 
İstanbul’a geldikten sonra keşfettim. 
Bu hem kişisel tarihim hem de işimle 
ilgili, çünkü yıllarca gazeteci olarak 
çalıştım ve Beyoğlu’nda oturdum. İz-
lenimlerimi yazmayı ve paylaşmayı 
seviyorum.

Neden bir kitap yazma gereksinimi 
duydunuz, anlatır mısınız? Bu kitap 
diğer kitaplarınızdan nasıl ayrılıyor?

Bu kitap daha kişisel. O dönem beni 
altüst eden bu aşk hikayesine kendimi 
teslim ettim. İstanbul ikimize dar geli-
yordu, kendimi daha iyi korumak için 
bu tutkulu aşkı bir kitabın yaprakları-
na hapsetmek istedim!

Istanbul’u dünyanın 
öteki ucunda tanıttım
İstanbul’da Bir Çay kitabı yurtdışın-
da nasıl bir ilgi gördü?

İstanbul’da Bir Çay İngilizce’ye çevril-
di, yakında Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde yayınlanacak. Bu şaşırtıcı 
şehri dünyanın öteki ucuna ta-
nıttığım için gururluyum. Kitap, 
Fransa’da 20 bin sattı ki bu büyük 
bir başarı (benim en büyük başa-
rım). Bana eşlik eden ve kitabın 
sayfalarında kendilerini tanıya-
cak olan herkese çok şey borç-
luyum. Kitap buna değer, uzun 
zamandır “şehir” üzerine yazılmış 
en iyi yazı.

Türkiye’ye tümüyle yerleşmeyi dü-
şünüyor müsünüz?

Eşim Türk! Yani bu harika ülkeye 
bağlıyım. Yeniden bir sırt çan-
tası alıp Anadolu’nun zen-
ginliğini keşfetmeye 
devam etmeyi 
düşlüyorum.

Birlikte Var Olmak 
sergisi açıldı
10 ülkeden 20 sanatçının yer aldığı 
Birlikte Var Olmak Sergisi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde açıldı. Eser, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 
katkılarıyla Beyoğlu Belediyesi 
ve İstanbul Kültürlerarası Sanat 
Diyalogları Derneği’nin destekleriyle 
sanatseverlerle buluştu.

Cihan Aktaş 
okuyucularıyla 
buluştu

Beş asırlık kitaplarıyla 
tarih kokuyor

Gazeteci, mimar ve yazar Cihan 
Aktaş Edebiyat Durağı’na konuk 
oldu. ‘Şair ve Gecekuşu’ ve 
Esenler’i konu alan ‘Rüzgârlarla İyi 
Geçinmek’ isimli eseriyle ilgili soru-
cevap yapıp kitaplarını imzaladı. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün hamiliğini 
üstlendiği, gelişmesi için girişimlerde 
bulunduğu, Macar Türkolog Zajti 
Ferencz'in koleksiyonunu satın 
alarak bağışladığı Türk Tarih 
Kurumu (TTK) Kütüphanesi, bugün 
205 bin 875 esere ev sahipliği yapıyor.
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ÇAYDAN UZAK 
DURMAK ZOR

Kitaptan bir alıntı: “Çay, günün ve gecenin her saatinde 
içilebilir. Organizma her şeye uyum sağlamaya muk-
tedirdir hatta Trabzon'un yüksek kesimlerinde bahçe-
lerini gördüğüm, Türklerin siyah çayına bile... Ben de 
içtim bu çaydan. Doğal olarak. Türkiye'de çaydan uzak 
durmak zor, boşlukları dolduran bir içecek bu; insanın 
kendine gelmeye çalıştığı kayıp anların içeceği, ayrıca 
dostluğun içeceği. Çay sohbeti açar, kalpleri doldurur. 
Küçük tabureler üstünde, bel hafifçe öne eğilmiş halde, 
sanki yaşama sevincini uluyan bir eski çağ ayini yapar 
gibi içilir.”

Tevfik İleri’yi en çok, Hakk’a vuslat edince-
ye değin büyük bir aşkla sevdiği eşi Vasfiye 
annenin o güzel gözlerinde görürdünüz. 
Vasfiye annenin çileyle yıkanmış olmasına 
rağmen, vakur, derin ve coşkulu bakan gözle-
rinde. “Onu ne çok özlüyor olmalısınız?” diye 
sorulduğunda, daima şöyle cevap verirdi : 
“Ben ondan hiç ayrı düşmedim ki özleyeyim!”

Vasfiye anne kendisiyle tanıştığımda 94 ya-
şında olmasına rağmen, beklentilerimin öte-
sinde dinç, memleket meseleleriyle oldukça 
ilgili, kanaat sahibi biriydi. Tevfik Bey’i sor-
duğumda, “Milletine, vatanına aşıktı…” diye 
cevap vermişti.  Sanırım milletine âşık tâbiri 
en çok ona yakışıyor. 

Elli yıllık ömrüne sayısız ve saygın hizmetler 
sığdırmış ve övgüye değer bir hayat yaşa-
mış olan Tevfik İleri’nin yaşamı 1911 yılında 
Rize’nin Hemşin kazasında başlıyor. Babası 
Hemşinli Hâfız Celâl Efendi, annesi Fatma 
Hanım. Küçük yaşta kardeşleriyle birlikte 
İstanbul’a göç ederler, dedesinin Fatih’deki 
evine sığınırlar. İlk ve orta öğrenimini İstan-
bul’da Gelenbevî Mektebi’nde tamamladık-
tan sonra Yüksek Mühendis Okulu’na girer ve 
parasız yatılı olarak okur. O yıllarda Millî Türk 
Talebe Birliği Başkanı olarak İstanbul’daki öğ-
rencilerin milliyetçilik hareketlerine önderlik 
etmiştir. Türkçeyi oldukça nitelikli kullanışı 
daha öğrenciliğinde kendisini göstermiş, 
mükemmel hitabetiyle dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarmıştır. 

Halkına faydalı olmayı aklına koymuş olan 
Tevfik İleri İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
İnşaat Mühendisi olarak mezun olduğunda, 
1933 yılında Karayolları’nda kontrol mü-
hendisi olarak çalışmayı tercih etmiş, bunun 
üzerine Erzurum’a tayin edilmiştir. 

Fakr u zaruret yıllarıdır, damı akan kerpiç 
bir evde yaşarlar.  Tevfik Bey üniversite yılla-
rından kalma takım elbisesini giyiyor, fakat 
şevkleri kırılmaz, mutludurlar. Erzurum’da bir 
erkek çocukları dünyaya gelir. Daha kırkını 
görmeden toprağa verirler yavrularını. “32 
günlük çocuğumu toprağa bırakırken ölmek 
ve gömülmenin hiç zor olmadığını anladım… 
Kalbimizle bağlı olduğumuz Erzurum’a şimdi 
canımızla da bağlanmış olduk”

1937 senesinde Çanakkale’ye Nafia Müdü-
rü  olarak tayin edilir. Bu onun Çanakkale’ye 
ikinci gelişidir. Daha talebeyken geldiği Ça-
nakkale’de şehitliği ziyaret etmiş ve çok acı 
intibalarla oradan ayrılmıştır. Nafia Müdürü 
olarak şehitleri anma ve ziyaret günü tertip 
eder, daha sonra gelişen 18 Mart Çanakkale 
Şehitleri anma günü gibi geleneklerin öncü-
lüğünü yapmıştır. 1938 yılında birinci evlat-
larının ızdırabından sonra, ikinci yavrularını 
da kaybederler. Bu durum özellikle Vasfiye 
Hanım’ı derinden yaralar, çektiği acının bir 
nişanesi olarak başındaki bir tutam saç boy-
dan boya bir gecede bembeyaz olmuştur. 
1941 yılında üçüncü çocuğu Cahide, dünya-
ya gelmiştir. 1943’de Ayşe ve 1945 senesin-
de oğulları Cahit dünyaya gelmiştir.

1942 senesinde Samsun’a tâyin edilen Tev-
fik İleri, burada 1942-1946 yılları arasında 
Nafia Müdürlüğü, 1946-1950 yılları arasın-
da da 7. Bölge Müdürlüğü yapar. Samsun’da 
Bayındırlık Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü 
kurunca evinden sandalye, koltuk, masa, 
kilim filan taşır. Bizzat kendileri taşıyarak 
ofisi kurar. Evlendiklerinden beri Erzurum’da, 
Çanakkale’de, Samsun’da misafirsiz sofraya 
oturmazlardı. Misafir yoksa Alvarlı Efe’yi hatır-
latırmış. O da konuksuz sofraya oturmazmış. 
Bir gün misafir gelmeyince, “Yarabbi” dermiş, 
“Ne günah işledim de böyle oldu?”. Vasfiye 
anne, “Gelen gidenden bize oturacak yer 
olmuyordu.” diye anlatır. Sevenleri de çoktu. 
Erzurum’dan, Çanakkale’den, Samsun’dan 
ayrılırken bütün şehir yollara dökülüp uğur-
lar, uğurlama kilometrelerce uzarmış…

Sadık Yalsızuçanlar 

------------------------------------------

Bir Memleket ve 
Hizmet Sevdalısı : 
Tevfik İleri
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SANATDİJİTALİN NERESİNDE 
KALIYOR? 

Teknolojinin ve 
dijitalleşmenin geldiği 
noktada yeni sanatsal 
yaklaşımların geleneksel 
sanatlara ve özelde 
plastik sanatlarına nasıl 
yansıdığını ele alıyoruz. 
Geleneksel sanatı kendine 
has tarzıyla yorumlayan 
öncü bir isim olan Savaş 
Çevik, dijital sanatın 
usta isimleri arasında yer 
alan Cem Sonel ve Refik 
Anadol’un bu konudaki 
görüşlerini aldık.
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Bilgisayar bilimi ve tekno-
lojisinin hızla gelişmesiy-
le birlikte, sanat alanında 
devrim niteliğinde deği-

şimler yaşanıyor.  Günümüzün arka 
planı olarak dijital çağda, geleneksel 
sanat yapıtları dijital sanat formla-
rı olarak halka arz ediliyor. Bu inşa 
konsepti gelişim aşamasında olsa da 
dijital teknolojiler günümüz sanatı 
içerisinde yaygın biçimde kullanıl-
maya devam ediyor. Sanatsal olarak 
anlamlandırılması ve sınıflandırıl-
ması, her geçen gün giderek daha 

da güçleşiyor. Bu bağlamda sanal 
ortamlarda, dijital veriler kullanı-
larak geleneksel sanatların yeniden 
tasarlanmasını olumlu karşılayanlar 
olduğu gibi, geleneksel sanatlar ala-
nında bozucu, yıkıcı, özden uzaklaş-
tırıcı bir eylem olarak yorumlayan-
ların da olması yeni tartışmaları da 
ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Bu dosya haberimizde teknolojinin 
ve dijitalleşmenin geldiği noktada 
yeni sanatsal yaklaşımların gelenek-
sel sanatlara ve özelde plastik sanat-
larına nasıl yansıdığını ele alacağız. 

Sanat dijitalin neresinde kalıyor so-
rusunu kendimize sorup sorgulaya-
cağız? Geleneksel sanatların dijital 
ortamlarda, teknolojik veriler kul-
lanılarak yeniden tasarlanması, bu 
sanatların geleceğe aktarılabilmesi 
açısından önemli duruyor. Bu değe-
rin sanatçılar üzerindeki etkisini ve 
bu etkinin sonucundaki görüşlerini 
sizler için derledik. Geleneksel sa-
natı kendine has tarzıyla yorumla-
yan öncü bir isim olan Savaş Çevik’e 
yaşadığımız bu dönem sonrasında 
hayatımızda dijital anlamda köklü 

değişikliklerin ne olacağını ve bu de-
ğişikliklerin sanatla olan ilişkimize 
nasıl yansıyacağını sorduk. Çevik’ten 
klasiğin dijitalleşmesiyle ilgili yo-
rumlarını da aldık. 

Ülkemizde dijital sanatın usta isimleri 
arasında yer alan Cem Sonel’e sanatın 
dijitalleşmesi, geleceği ve duygular ile 
yapay zeka birleşimi hakkında sorular 
yönelttik. Litros Sanat’ın 7. Sayısında 
Ayşe Deniz’in dijital sanatın öncüsü 
Refik Anadol ile yapmış olduğu röpor-
tajın bazı bölümlerine de derlememi-
zin içerisinde yer verdik.

Dijital klasiğin yerini tutamayacak
Savaş Çevik – Hattat

Dijital dünyanın gelişmesi 
ve yaşantımıza dijitalin 
girmesiyle sanat 
hayatımızda da birtakım 

değişiklikler olacaktır. Günümüzde 
tamamen dijital ortamda üretilen 
ve sunulan sanat eserlerinden de 
bahsediyoruz Bunlar tabi klasik 
sanat eserlerinin üretimindeki 
yöntemlerden farklı olarak 
oluşturuluyor. Dijital ortamda 
malzeme de kullanılsa tam olarak 
insan elinden çıkmamış ama 
tasarım insan tarafından yapılmış 
olacaktır. Sanat eserinin tasarımı 
da zaten insan eliyle yapılması 
gerekiyor. Bunu söylerken de 
plastik sanatlardan bahsettiğimizi 
unutmayalım. Dijital olarak üretilen 
sanat eserinin maddi değeri de 
klasik anlamda üretilen sanat 
eserine göre çok daha farklı, ucuz 
ve güncel olacaktır. Klasik sanat 
eserlerinin değerleri hiçbir zaman 
kaybolmayacak ileriki zamanlarda 
da değeri daha da artacaktır. Bu 
dünyanın geleceği için kaçınılmaz bir 
teknolojik sonuç. Klasik yöntemlerle 
oluşturulan sanat eserlerinin yerini 
hiçbir zaman tutamayacaktır. 

Klasiğin gelişim 
süreci dijitalleşmeli

Dijital ortamda sanatçı tasarımlarını 
bilgisayar aracılığıyla oluşturabilir. 

Günümüzde klasik yöntemlerle oluş-
turulan sanat eserlerinin bile eskiz 
çalışmaları dijital ortamda bile ger-
çekleştirilebilir. Bunda bir sakınca 
bulunmamaktadır. Yapılan eskizler, 

renk ve kompozisyon denemeleri diji-
tal dünyadan önce sanatçı tarafından 
tek tek yapılıyordu ve uzun zaman 
alıyordu. Oysaki şimdi bu eskiz dene-
meleri bilgisayar ortamında daha ka-

liteli ve hızlı biçimde ortaya çıkmak-
tadır. Dolayısıyla sanatçı daha hızlı 
biçimde ve kompozisyon denemeleri-
nin sayısını artırarak çalışmış oluyor. 
Ondan sonra yine klasik yöntemlerle 
gerçek sanat eserini yapabilmektedir. 
Klasik yöntemle oluşturulan sanat 
eserinin oluşum sürecinde geliştiril-
me sürecinde dijitalin kullanılması 
uygundur. Sanatçıya zaman ve kalite 
kazandırmaktadır.  

Dijitale tasarım 
gözüyle bakmalı

Klasik sanatların asıl özelliği insan 
elinden çıkmış olmasıdır. Klasik sa-
natlar insana keyif veren ve sanatın 
insanla yakınlaşmasına sebep olan 
bir olgu olarak dikkat çekiyor. Bu du-
rum dijital ortamda yapılabilse bile 
taklit ve monoton biçimde olacaktır. 
Hüner dediğimiz insan yetenekleri-
nin kaybolması söz konusu oluyor. 
Klasik sanatlarda insan yetenekleri, 
göz ve el becerilerinin hassasiyetini 
büyük bir keyifle izlerken dijital or-
tamda bu keyfi alamayacağız. Dijital 
ortam bunları kendi becerileriyle 
daha kusursuz yapacak ama bunda 
insanın dahli olmayacak. Sadece bir 
tasarım açısıyla bakmamız gereki-
yor dijitale. Tasarım olarak bakarsak 
lezzet verebilir. Fakat bir sanat ese-
rindeki el becerisini ve ustalığını da 
görmek istiyoruz. İnsanın el yapımı 

olan sanatların değeri hiçbir zaman 
kaybolmayacak ve bitip tükenmeye-
cektir. Çağın dijital gerçeklerini de 
kullanabiliriz. 

eskizkafa@gmail.com

Ayşe Çeper
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Teknolojiyi araç olarak kullanmak istiyorum

Yenilikçi ruh çok önemli

Cem Sonel – Dijital ve Çağdaş Sanatçı 

Refik Anadol - Dijital ve Çağdaş Sanatçı

Insanlar sürekli 
teknolojinin eşinden
koşuyorlar. 
Kullandığımız 
platform hayatımıza 
giriyor ve adapte
oluyoruz.

Sanatımı icra ederken benim 
için en önemli şey işlerimin 
yeni sorular sordurabilme-
si. Görülmemişi görme de-

neyimi, yenilikçi, ruha ve akla aynı 
anda dokunabilme ihtimaline çok 
önem veriyorum. İşlerimin arka pla-
nında çoğunlukla komplex algorit-
malar ve üretim yöntemleri var.

Duygu ve hatırayı 
makine ile anlamaya 
çalışıyorum

Son birkaç yıldır çevremizdeki her 
sistem, yazılım, donanım, yapay 
zeka ile dananmış bir halde. Yediği-
miz, içtiğimiz, okuduğumuz, duydu-

ğumuz, işittiğimiz her şey makineler 
tarafından öngörülerle önümüze 
sunulmuş halde. O yüzden işlerim-
de duygu, hatıra, bellek, rüya gibi 
kavramları makine üzerinden anla-
maya çalışıyorum.

Yeni bir sanat dağıtım 
ağı olabilir

Geçtiğimiz yıl kripto sanatın içinde 
yer aldım. Ekim ayından beri aktif 
bir şekilde üretiyorum. Çok güçlü, 
yenilikçi bir fikir olduğunu düşünü-
yorum. Özellikle dijital sanatta bir-
çok sanatçı için yepyeni bir dünya 
açtı. Doğru yaklaşabilirsek yeni bir 
sanat dağıtım ağına sahip olabiliriz.

Günümüz teknolojisini izle-
yici ile buluşturmak adı-
na çalışmalar yapıyorum. 
Bunları yaparken de bir ta-

kım kaygılarım oluyor. Yeni medya bir 
amaç olarak bir takım işler üretiliyor. 
Geleneksel olarak ürettiğimiz işleri bir 
bütün olarak kullanmaya önem gös-
teriyorum. Yapay zeka insan zekasını 
taklit eden bir teknoloji ben ise üretti-

ğim işlerde tıpkı bilgisayarda üretilmiş 
çalışmalar var. Makinenin insanı taklit 
etmesi üzerine birtakım çalışmalar 
var. Bilgisayarı taklit etme yönünde 
çalışmalar yapıyorum. Teknolojiyi bir 
amaç değil onunla uyumlu seyrede-
bileceğim bir araç olarak kullanmak 
istiyorum. Çalışmalarımdaki kodu da 
bir amaç olarak değil araç olarak kul-
lanıyorum. 

Dijital sanatı 
reddetemeyiz

Dijital sanat reddetemeyeceğimiz 
kadar var fakat bizler yeni bir tekno-
loji ile karşılaştığımızda bir diğerini 
reddediyoruz. Benim özen gösterdi-
ğim konu ara bulucu olmak. Dijital 
bir dünyanın varlığını kabul ediyo-
rum bunu kullanmalıyız. Ancak bu-
rada bir hassasiyet söz konusu. Bu iki 
bağlamı birbirinden ayırmak doğru 
değil. Ayrıştırdığımızda iki ayrı ha-
yat olarak adlandırmak bir çatışmayı 
yaratacağını düşünüyorum. Bu yüz-
den el becerimi reddetmeden bilgi-
sayar bilimini kullanmak bizler için 
sağlıklı plan olacaktır. 

Yarı dijital sanat 
yapıyorum

İnsanlar sürekli teknolojinin peşinden 
koşuyorlar. Kullandığımız platform 
hayatımıza giriyor ve adapte oluyoruz. 
Ben çalışmalarımı ne tamamen bir di-
jital sanat ne da geleneksel olarak gö-
rüyorum. Yarı dijital sanat olarak isim-
lendiriyorum. Çalışmalarım dijitale 
daha yumuşak bir geçiş gösteriyor. Ek-
ranlarda gördüğümüz çok güzel çalış-
malar var. Ben dijital sanatı günümüz 

gerçekliğinden çok ayrı görmüyorum. 
Ciddi farklar da bulamıyorum.  

Sanat eserinin dijital 
ortamda saklanması…

Maddesizleştirilmiş dijital görüntü-
lerle elde edilen her çalışma, farklı 
bir sanat eseri olarak dijital ortamlar-
da saklanmaktadır. Düşüncenin nes-
neye baskın çıkması ile yapıtın somut 
bir şekilde gerçekleşmesine gerek 
kalmadan kendini ifşa edebilmiştir. 
Dijital sanatta ara yüzlerin, blogların 
ve portalların daha çok tercih edilme-
sinin sebebi de budur; çünkü bu bilgi 
ağında nesne sanal ortamda öylesine 
gerçekçi işlenmiştir ki artık somut 
nesneye ihtiyaç dahi duyulmamak-
tadır. Gelinen aşamada sanat yapıt-
larının çıkış noktaları yalnızca doğa 
değildir. Betimlemek zorunda olunan 
doğa da artık zaman içerisinde yok ol-
muştur. Çünkü teknolojik gelişmeler 
bunu çoktan anlamsız kılmıştır. Artık 
önlerinde dolması gereken derin ve 
sınırsız bir alan vardır ve o da dijital 
ortam yani diğer adıyla sanal ortam-
dır.



Ocak 2021 yılında yayın 
hayatına başlayan Tür-
kiye’nin ilk dijital kültür 
sanat gazetesi Litros Sa-

nat birinci yaşını kutluyor. 

Geçen bir yıllık süreçte her sayıda, 
kültür sanat gazeteciliği alanında 
tiyatrodan sinemaya, edebiyattan 
müziğe gündemin nabzını tutan dos-
ya-haberlere, röportajlara ve köşe ya-
zılarına yer verildi. On beş günde bir 
okuyucusuyla buluştu. Dijital olarak 
yayınlanan Litros Sanat’ın bazı sayı-
ları basıldı ve yeni yaşından itibaren 
daha çok basılı olarak okuyucusuna 
ulaşmayı da  hedefliyor. Aynı zaman-
da Litros Sanat’ın bütün sayılarına 
Turkcell’in dergilik uygulamasından 
da ücretsiz olarak ulaşılabildiğini ek-
lemek gerek. Ülkemizde kültür sanat 
gazeteciliği her zaman üvey evlat mu-

amelesi görmüş bir alandır. Şartlar 
kötüye gittiğinde gerek görülmeyen, 
sayfa sayısı kısaltılan ya da ortadan 
kaldırılan da bölümdür. İnsanın 
maddi ihtiyaçları kadar elzem olan 
manevi ihtiyaçlarının da ne kadar ça-
buk göz ardı edildiğinin bir kanıtıdır. 
Ne kadar göz ardı edilmeye devam 
edilse dahi üretilmeye, yazılmaya da 
devam edilmiş ve edilmektedir. Ya-
yıncılık tarihimizde kültür sanat ga-
zeteciliği Servet-i Fünun Dergisi ile 
başlamış Cumhuriyet Gazetesi, Var-
lık Dergisi, Milliyet Sanat Dergisi ile 
devam etmiştir. Günümüzde ise Mil-
liyet Sanat hayatına devam ederken 
Oksijen haftalık kültür sanat gazetesi 
anlamında yeni bir soluk getirdi. 

Litros Sanat yayın hayatına pande-
mi koşullarında başladı. İlk günden 
itibaren kültür sanat alanında eksik 

olan çeşitlilik, farklı bakış açılarına 
yer vererek kendi kulvarında öne çı-
kan bir ses olmayı hedefledi. Pande-
miyle birlikte hızlanan dijitalleşme 
sürecinde ilk dijital kültür sanat ga-
zetesi olarak bir başlangıca imza attı. 
İmtiyaz sahibi M. Tevfik Göksu’nun 
katkılarıyla yola çıktığını da belirte-
lim. Kültür sanat alanında üretimi 
destekleyen, teşvik eden kurum ve 
kuruluşların yaptığı katkı şimdiye 
değil geleceğedir. 

Birinci yılımızı kutlarken, Litros Sa-
nat’ın ne ifade ettiğini, sunduğu kat-
kının nasıl ve ne yöne olduğunu çe-
şitli isimlere sorduk. Litros Sanat’ın 
birinci yılının ardından gelin baka-
lım alanında kıymetli isimler neler 
demiş:
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Litros Sanat ilk yayınlandığı 
zaman salgın dönemi gibi büyük 
bir riskle karşı karşıya kalmıştı. 
Bunun yanında sadece kültür 
sanat odaklı olması büyük bir 
cesaret göstergesiydi. Birinci 
yılını kutlayan Litros Sanat 
ile ilgili değerli kültür sanat 
insanları düşüncelerini bizimle 
paylaştılar.

LİTROS
SANAT 
1. YAŞINI 
KUTLUYOR

bltrabia@gmail.com

Rabia Bulut

En önemlisi 
sürdürülebilirlik

Cesurca bir hareket

Sadece bir kuşağa değil kuşaklara 
seslenirsiniz

Seray Şahinler
(Gazeteci)

Şirin Pancaroğlu
(Arp Sanatçısı)

Bünyamin Yılmaz 
(AA Kültür Sanat Editörü)

Litros Sanat Gazetesi ilk sayısından itibaren 
güncelin nabzını tutarak kültür sanat gazete-
ciliğine büyük katkı sundu. Edebiyattan sine-
maya, tiyatrodan müziğe sanatın her alanında 
en güncel haberleri, röportajları ilgililerine 
sunarak, gerek konu seçimi gerek haberlerin 

editoryal işleyişi noktasında başlı başına bir 
gazete görevi görüyor. En önemlisi ise sürdü-
rülebilirlik. İlk sayıdan itibaren dinamizmini 
kaybetmeyen Litros'un sesine kulak verin! Nice 
yıllara ve yaşlara.

Kültür sanat gazeteciliği benim kanıma göre 
son 10, hatta 15 yılda kendinden çok kaybetti. 
Sadece mecralarda kapladığı alan değil, yer 
aldığı mecralardaki daralma da daha ziyade 
"beklenen" veya  "standart" üretimlerin sade-
ce görünür olması sonucunu doğuruyor. Oysa 
sanatı besleyen damarlardan en önemlisi yeni 

olan, bilinmeyen, aykırı olan. Alan daralınca 
bu aşağıdan gelen üretimler ana sahnede ken-
dine zor yer buluyor kuşkusuz. Bu bihaber ol-
mamıza sebebiyet veriyor. Bu erozyon üzerine 
düşünürken, geçen yıl Litros'un hayata geçmiş 
olması bence çok kıymetli. Cesurca ve gerekli 
bir hareket. Yeni yaşınız kutlu olsun diyorum.

Gazetecilikle ilgilenenler bilirler. Yoğun gün-
dem akışı içinde habercilik temposu bir yandan 
insanı pişirir öte yandan da elinden rutin hayatı 
alıverir. Büyük bir tecrübedir ama bedeli zaman 
tartısında hayatın kendisine ödenir. Kültür sa-
nat haberciliği ise henüz üzerinde cümle kuran-
lar tarafından dahi tam olarak ne düşünüldüğü 

söylenemez. Sinema, tiyatro, müzik, resim, hepsi 
hayatın bir parçası. Herkes hayatının bir yerin-
de bir sanat dalına ilgi duyar. Dolayısıyla herke-
sin bir parçası olan alanda habercilik yapmak 
kolay görünür ama zordur. Yaptığınız işin ede-
rini belirlemek için bir ölçütünüz yoktur. Kül-
tür sanat haberciliği öncelikle ilgilenen kişinin 
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Büyük bir boşluğu dolduruyor

Olaylara sanat odaklı bakılıyor

Dijitalleşme ana akıma alternatif

Sevda Dursun 
(Yeni Şafak Kültür Sanat Editörü)

Burçak Evren 
(Sinema Eleştirmeni)

Kenan Bölükbaş 
(TRT Müzik)

Geçmişle bugün arasında köprü va-
zifesi gören kültür, geliştirici ve bir o 
kadar da iyileştirici yönüyle sanat, in-
sanoğlu var oldukça hakimiyetini sür-
dürecek. Buna verilen ehemmiyetin 
derecesi ise toplumun gelişmişlik dü-
zeyiyle ilgili. Türkiye’de şimdiye kadar 
kültür ve sanatın yeterince rağbet gör-
memesi veya belli bir kesim tarafından 
domine edilmesi, bu konunun en açık 
örneği. Öte yandan internet çağında 
haber alma kaynaklarının değişmesi, 
kültür sanata ilginin de eksenini değiş-
tirdi diyebiliriz. Bir yıldır dijital olarak 

kültür sanat yayıncılığı yapan Litros 
Sanat, bu anlamda büyük bir boşluğu 
dolduruyor. Gazete sayfalarında yer 
bulamayan birçok kültür sanat habe-
rine yer verip ehil ellerde olgunlaştır-
ması ise paha biçilemez. Geleceğe bı-
rakacağımız en önemli kaynaklarımızı 
ne kadar yaygınlaştırırsak, kalıcılığını 
o kadar arttırırız. Ve evet, şimdiki nesil 
Maslow’un hiyerarşisinde temel ihti-
yaçların değil, üst basamakların peşin-
de. Kültür ve sanat ise her zaman için 
üst basamaklarda kendisine yer bulur.

Ben yıllardan beri yazıyorum. Ben hep 
işe baktım. İçeriğe baktım. Sanatına 
baktım. Objektif oldum. Şu an yaz-
dığım gazete de bile kim olduklarına 
bakmadan doğru yapılan bir şeyi hep 
alkışladım ve takdir ettim. Yanlış olana 
da aynı şekilde kim olduklarına bak-
madan eleştirdim. Litros Sanat gaze-
tesinin tavrını bakış açısını bunun için 

seviyorum. Bir belediye bülteni gibi 

değil. Olaylara iş odaklı, sanat odaklı 

bakıyor. Bunun için emeği geçenlere 

teşekkür ediyorum. Kültür sanat ha-

berlerine çok az yer verildiği bu za-

manda tamamen kültür sanat gazetesi 

olarak yayın yapmak gerçekten takdi-

re şayandır.

Kültür sanat gazeteciliği; edebiyat, si-
nema, müzik gibi sanatın her alanını 
içine alan, geniş içeriklerine rağmen 
gazeteciliğin diğer dallarına göre daha 
kısıtlı tüketici kitlesi bulunan bir alan. 
Medyanın mevcut ekonomi politik 
yapılanması, ticarileşme gibi olgular; 
kültür sanat haberlerinin magazin-
leşmesi ve sıradan bir tüketim mal-
zemesi olarak görülmesi gibi riskler 
taşımaktadır. Oysa ki kültür sanat ga-
zeteciliğinin temel amacı, hedef kitleyi 
memnun etmekten ziyade eleştiriyi 
öncelemek olmalıdır. Dolayısıyla bu 
pratik, günümüz ana akım medya ya-
pılanmalarında farklılıklarıyla diğer-
lerinden ayrışan kıymetli bir uygula-
ma alanı olarak görülmelidir.     

Litros Sanat, uyguladığı yayın poli-
tikaları ile ana akım medyaya alter-

natif oluşturarak sosyo-kültürel un-
surları dijitale taşımış ve hâlihazırda 
kısıtlı olan hedef kitlenin daha genç 
bir tabana ulaşmasına katkı sağlamış 
durumda. İçeriklerin, köşe yazıları 
kategorisinde olduğu gibi yorumlarla 
şekillenmesi, müzikten tiyatroya, si-
nemadan tarihe ve güncel içeriklere 
kadar geniş bir alana yayılması, kültür 
sanat haberciliği anlamında olduk-
ça önemli farklılıklar. Benzer şekilde, 
kültürel gelişmelerin geçmişe dönük 
izlenmesine olanak sağlayan yapısıyla 
gelecekteki ilgilileri için kültürel bir 
birikim de sağlamakta. Sonuç olarak 
dijitalleşmenin ana akım medyaya 
kültür sanat alanında yapıcı bir alter-
natif sağladığını “Litros Sanat” örne-
ğinde açıkça görebiliyoruz.  Başarıları-
nın devamını dilerim.

kendisini yetiştirmesini ve hayatı boyunca 
öğrencilik duygusundan kopmamasını şart 
koşar. Bazen 70 bazen de 7 yaşındasınızdır 
bu sebeple. Çünkü hedef kitlenize günübir-
lik haberler vermezsiniz, birikir onlar, tıpkı 
insanlar gibi, tıpkı sizin gibi. Habercilik dili-
niz de sizinle birlikte olgunlaşır. Her yaştan 
insanla sanat hakkında konuşurken, kalem 
oynatırken araya tecrübenin serpildiği 
cümleler dışında mesleğinizi koymazsınız. 
Hayat gibi akar yaptığınız iş. Bu yüzden an-
latmakta zorlanırsınız, doğaldır, anlatılmaz.

Hepimizin içinde bir sanatçı var. Onun 
ölçütlerine göre belirlenir verdiğiniz her 
şey. Siz hem kendinize hem de topluma 
seslenirsiniz. Onlar geliştikçe, edebiyatın, 
sanatın güzelliğine vakıf oldukça siz de 
gümrahlaşırsınız. Sanat gibi bir ayna va-
zifesi görmeye başlarsınız sonra. Sanatın 
aynasında kendinizi yeniledikçe cümle-
leriniz yerini bulur. Siz sadece bir kuşağa 
değil kuşaklara seslenirsiniz. Yazdıklarını-
zın karşılığını yeni gelen kuşaklarla daha 
iyi anlarsınız. Türkiye’nin dijital gazetesi 
Litros Sanat’a bu aynadan bakıyorum ben. 

Tecrübe genç yazarlarla, habercilerle bu-

luşunca ortaya iyi ürünler çıkıyor. Arada 

çok özel sayılarla -belki üç ayda bir- san-

ki basılı olarak da kendini hatırlatsa diye 

düşünürüm. Dijitalden takipte sorun yok.

Esenler’in hayatımıza kattığı Litros Sanat’a 

uzun ömürler diliyorum. Kültür sanat ha-

berciliği açısından umut veren bir yayının 

varlığı habercilikteki heyecanımızı da artı-

rıyor. 
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KİTAPLAR ZAMANIN BÜYÜK 
DENİZİNDE DİKİLMİŞ DENİZ 
FENERLERİDİR

Siz sevgili okuyucularımıza 
kitap serüveninizle ilgili 
birkaç soru sorsam. Mese-
la; ilk okuduğunuz kitabı 

hatırlar mısınız? O kitabın yazarını, 
dokusunu, kokusunu, kapağını ve 
size hissettirdiklerini anımsar mısı-
nız? İlk kitabınızı kaç yaşında oku-
duğunuzu hatırlar mısınız? Hatta 
daha geniş tutalım; ilk okuduğunuz 
kitaplar hakkında neler kaldı hatrı-
nızda? Bu yazıyı okuyorsanız eğer 

kitap okumayı da seviyorsunuz de-
mektir. Hangi kitap size okumayı 
sevdirdi? Bir hafızamızı yoklaya-
lım. Çocukluğumuza inelim. İlk göz 
ağrımız olan kitabı hatırlayalım. 
Belki sadece adını hatırlarız. O ki-
tabı okuduğumuz günleri ve atmos-
feri anımsarız. Belki o günlerde acı 
tatlı yaşadıklarımızı hatırlarız. Bir 
yerlere alıp götürür bizi. Belki kitap 
dostu ve tutkunu olmamızın nedeni 
tam o günlerde hasıl olmuştur. Tek-

rar geçmişe gidelim ve annemizin, 
babamızın, abimiz ve ablamızın ve 
çok sevdiğimiz sınıf öğretmenimi-
zin ya da sınıf arkadaşımızın bize 
hediye ettiği resimli masal ve hikâ-
ye kitaplarını hatırlayalım. Sınıf-
ta öğretmen masasının arkasında 
bulunan dolaptaki az sayıda kitabı 
hatırlayalım. Ya da teneffüslerde 
kısıtlı vaktimizi geçirdiğimiz okul 
kütüphanesinde inceleme fırsatı 
bulduğumuz kitapları hatırlayalım. 

Hikâyemize en başından başlaya-
lım. Her birimizin bir kitap serüve-
ni ve hikâyesi var. Bu hikâyemizde 
bizi sarsan ve çarpan unutamadı-
ğımız deniz fenerlerimiz var. Evet, 
kitaplar zamanın büyük denizinde 
dikilmiş deniz fenerleridir, derler. 
Bu özdeyiş üzerine düşünerek bir 
yolculuğa çıkma vaktidir. Bu yazı-
mızda sonsuz deniz fenerlerinden 
birkaçını sizler için derledim. Oku-
manız ve aydınlanmanız dileğiyle…

YENI ÇIKANLAR ÖNERDIKLERIM

halilibrahimaygul2020@gmail.com

Halil İbrahim Aygül

Eski Prag Öyküleri 
Jan Neruda / Can

19. yüzyılın renkli Prag’ından beş de-
rin, ironik öykü: Çek şair ve gazeteci 
Jan Neruda’nın ilk kez 1878’de kitapla-
şan Eski Prag Öyküleri, bizi tarihî kent 
merkezinin en pitoresk mahallesinde 
gezdiriyor. Büyülü Prag’ın dolambaçlı 
sokakları, arnavut kaldırımları, vakur 
aristokrat sarayları, görkemli kiliseleri 
arasında dolaşırken, amansız rakipler 
olarak otuz yılı deviren Bay Ryšánek ile 
Bay Schlegl’in rekabetine ortak oluyor, 

tek bir hastaya bile 
dokunmamasıyla nam 
salan Doktor Heri-
bert’le tanışıyoruz. Ne-
ruda’nın öykülerinde 
ölümsüzleşen yalnızca 
insanlar değil; kent de 
onlarla ölümsüzlük 
iksirini içiyor. Prag’ın 
en ikonik semti Malá 
Strana’da geçen bu öy-

küler, kent sakinlerinin 
günlük yaşamından gerçek resimler 
sunuyor. Eski Prag Öyküleri, Çek ede-
biyatının vazgeçilmezlerinden biri.

Ezbere Yaşayanlar
Emrah Safa Gürkan

Kronik

Bizim gibi olmayanlara neden taham-
mül edemiyor, yabancıdan ve farklı-
dan neden korkuyoruz? İnsanları niçin 
konuşma tarzına göre yargılıyor, argo 
kullananlara ya da aksanlı konuşanla-
ra niçin yukarıdan bakıyoruz? Şu ras-
yonalite çağında neden hediye alıyoruz 

ve birbirimize bir şey-
ler ısmarlıyoruz? Ni-
çin dedikodu yapmak-
tan vazgeçemiyoruz? 
Son elli yılda birçok 
hak edindikleri halde 
kadınlar neden erkek-
lerden farklı meslekler 
tercih etmekte ısrar 
ediyor? Bunca bilim-
sel gelişmeye rağmen 
neden hâlâ fala ve bü-

yüye inanıyoruz? Yukarıdaki sorulara 
cevap ararken anekdot denizinde bo-
ğulmadan diyardan diyara koşup çağ-
dan çağa savrulacağız. Taş Çağı’ndan 
modern zamanlara, Kalahari Çölü’n-
den Trobriand Adaları’na, Güney Su-
dan’dan Alp Dağları’na, Çin’den Aztek 
diyarlarına keyifli bir yolculuğa çıkma-
ya, Evliya Çelebi’den Torquemada’ya, 
James Cook’tan Şamhat’a, Kraliçe Njin-
ga’dan İmparatoriçe İrene’ye, konuşan 
şempanzelerden Akıllı At Hans’a, yam-
yamlardan hadımlara birçok ilginç 
karakterle tanışmaya hazır mısınız? 
Ezbere Yaşayanlar’da iki yüz bin yıl-
lık insanlık mirasının ortaya koyduğu 
birbirinden değişik toplum ve kültüre 
yönelerek davranışlarımızı şekillendi-

ren ana etmenleri inceleyecek; kültür-
le biyoloji, geçmişle gelecek, gelenekle 
yenilik arasındaki çekişmeyi merkeze 
alarak, şartların alışkanlıklarımızı ne 
noktaya kadar değiştirebildiğini tetkik 
edecek ve doğamıza ne kadar hükme-
debildiğimizi göreceğiz.

Gözlerimiz
Kamaşırdı
Dehşetten
Kadir Daniş / Ketebe

Gözlerimiz Kamaşırdı Dehşetten ta-
rihî bir roman mı? Evet, ama tam de-
ğil. Polisiye mi? Evet, ama tam değil. 
Fantastik? Bilimkurgu? Evet evet, ama 
tam değil! Hem bunların hepsi hem de 
çok daha fazlası! Serçelerin Ölümü ve 
Yeryüzü Blues’dan tanıdığımız Kadir 
Daniş, 20 yaşındayken yazdığı ve ilkin 
Panoptik Bela adıyla yayımlanmış olan 
Gözlerimiz Kamaşırdı Dehşetten’de 
okurlarını eski İstanbul’un eğri büğrü 
sokaklarında ve karanlık dehlizlerinde 
geçen, aklın ve gerçekliğin sorgulandı-
ğı dehşetli bir maceraya götürüyor.

Delirmiş cadılar, aslından iyi kopya 
üreten kalpazanlar, bıyığıyla ağaç devi-
ren dev yeniçeriler, günışığının ve gü-
müş mermilerin alt edemediği vampir-
ler, antik şifreler, 
İmparatorluğu 
yıkmak isteyen 
gizli örgütler, 
çağını aşan ge-
netik komplolar, 
uzay çağından 
fırlamış silahlar, 
Yıldız Sarayı’na 
kadar sızmış kan 
emici casuslar… 
Ve bütün bunla-
rın karşısında çakmak çakmak gözle-
riyle, dünyaca ünlü Osmanlı Dedektifi 
Yıldırım Âgâh! “Yalnızca hevesini kur-
sağında bırakmayacağım, o kursağı bir 
de yumruğumla ezeceğim!”

Ezbere 
Yaşayanlar’da iki yüz 
bin yıllık insanlık 
mirasının ortaya 
koyduğu birbirinden 
değişik toplum ve 
kültüre yönelerek 
davranışlarımızı 
şekillendiren 
ana etmenleri 
inceleyecek.

Biraz da Ben
Konuşayım 
Rıza Tevfik Bölükbaşı 
İletişim
Rıza Tevfik, yakın tarihimizin en 
ilginç kişiliklerinden biridir. II. 
Meşrutiyet devrinde sivrilmiş bir 
politika adamı, şair ve filozoftur. II. 
Meşrutiyet’in ilan edildiği gün-
lerde İstanbul halkına günlerce 
hürriyet hakkında nutuklar atmış, 
İttihad ve Terakki Fırkası’nın Edir-
ne mebusu 
olarak 
Meclis’e 
girmişti. 
Pervasız 
hareketleri 
ve görüş 
ayrılıkları 
yüzünden 
bir süre 
sonra parti 
ve parti-
li arkadaşlarıyla yolları ayrıldı. 
1912’de Meclis-i Mebusan’ın fes-
hinden sonra politikadan uzaklaş-
tı. 1918’de, Tevfik Paşa kabinesinde 
Maarif Nazırı sıfatıyla yeniden 
politikaya döndü. Damat Ferid 
Paşa kabinesinde iki defa Şûra-yı 
Devlet reisliği yaptı. Osmanlı 
Devleti’ni fiilen ortadan kaldıran 
Sevr Antlaşması’nı imzalayan 
heyette yer aldı. Milli Mücadele’yi 
yürüten kadrolarla görüş ayrı-
lıkları yüzünden bu mücadeleye 
muhalif bir tavır takındı. Arkadaşı 
Ali Kemal’in trajik ölümünden 
sonra 1922 Kasım’ında Türkiye’den 
ayrıldı. Sevr’i imzalamış oluşu, 
1924’te "150’likler" listesine dahil 
edilmesinde rol oynadı. Elinizde-
ki kitapta Rıza Tevfik, başta Sevr 
olmak üzere II. Abdülhamid, II. 
Meşrutiyet ve Mütareke dönem-
lerinde içinde yaşadığı, doğrudan 
ya da dolaylı olarak karıştığı siyasi 
nitelikli olayları anlatıyor. Yazarın 
yer yer bizzat kendisiyle, 80 yıllık 
hayatıyla, doğru veya yanlış yap-
tıklarıyla, yapamadıklarıyla bir 
tür hesaplaşması niteliğindeki bu 
hatırat, çok büyük eksik gedik-
ler ve çarpıtmalarla malul yakın 
tarihimiz için önemli bir "birinci 
elden" belgedir.

Kara Keşiş 
Anton Çehov
Türkiye İş Bankası
Çehov’un 1894’te Artist dergisin-
de yayımlanan son felsefi öyküsü 
Kara Keşiş, Lev Tolstoy’un da 
övgüsünü kazanan en önemli eser-
lerinden biridir. Öykü, görkemlilik 
kuruntusuna kapılan vasat bilim 
insanı Kovrin’le ilgilidir. Bu genç 
adam kendisinin bir dâhi, Tan-
rı’nın seçilmiş kullarından biri 
olduğuna inanmaktadır. Yazar bu 

öykü-
sünde 
delilik ile 
dâhilik 
arasın-
daki olası 
ilişkiye 
dikkat 
çeker. 
Çehov 
1890’lı 
yılların başında, rüyasında tarla-
ların üzerinde uçan uğursuz bir 
kara keşiş görmüş, uyandığında 
onun hakkında yazmaya karar 
vermişti. Ortaya çıkan öykü, kimi 
zaman entelektüellere yönelik bir 
hiciv, kimi zaman da Çehov’un 
kendi korkularının alegorisi olarak 
değerlendirildi. Öyküyü mistisizm-
le ilişkilendirenler de oldu. Oysa 
yazar, yayıncı dostu Aleksey Suvo-
rin’e yazdığı mektupta, melanko-
liye kapılmadan, “soğukkanlı bir 
tefekkür içinde” yazdığı Kara Keşiş 
için “tıbbi bir öykü” demişti. Çehov 
muhtemelen bir hekim olarak 
19. yüzyılın sonlarında Rusya’da 
birçok megalomani vakası görmüş 
ve bu durumu çarpıcı bir kurguya 
dönüştürmüştü.

Tanrının 
Kuraltanımaz
Kulları
Ahmet T. Karamustafa
Yapı Kredi
Kalenderler, Haydariler, Camiler, 
Celaliler, 
Şems-i 
Tebriziler, 
Cavlaki-
ler, Ab-
dallar ve 
diğerleri: 
İslam top-
lumunun 
kıyısında 
duran 
hete-
rodokslar ve heretikler... Ahmet T. 
Karamustafa, Tanrının Kuraltanı-
maz Kulları'nda inançlarıyla, görü-
nümleriyle, yaşayışlarıyla toplumu 
dışlayan bu toplulukların öyküsünü 
ele alıyor. Bu toplulukların köklerini, 
gelişimlerini irdeliyor, geçirdikleri 
değişimleri özlü biçimde anlatıyor. 
Ahmet T. Karamustafa ise konuyu 
bir tarihçi yaklaşımıyla ele alıyor, bu 
toplulukların geniş İslam coğrafyası-
nın farklı bölgelerinde ayrı özellikler 
taşıyan köklerinden başlayıp geli-
şimlerini irdeliyor ve sonraları nasıl 
bir değişim geçirerek başka akımlara 
dönüşmesi sürecini özlü biçimde 
anlatıyor. Karmaşık gibi görünen 
bir olguyu yalın biçimde kavratan 
örneği az bir çalışma…

Çehov 1890’lı 
yılların başında, 
rüyasında 
tarlaların 
üzerinde uçan 
uğursuz bir kara 
keşiş görmüş, 
uyandığında 
onun hakkında 
yazmaya karar 
vermişti.
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Ödül mü Ödün mü?..

"Dünya haksızlıklarla doludur. Ödülleri ve 

cezaları verecek konumda olanlar da bu 

haksızlıklardan yarar sağlayanlardır. Ödüller 

eşitsizlik için çok ustaca gerekçeler bulan-

lara, cezalar ise ona çare arayanlara verilir." 

Bertrand Russell

Hiç şüphesiz her ödülün hem siyasi, hem 

edebî, hem de insanî mesajı vardır.

Ödüller -gerek ülkemizde gerekse dünyada 

verilenler olsun- kime, hangi esere verilir-

se verilsin tartışmalara sebep olur. Ödül 

alanların bunu hak edip etmediğine dair 

polemikler mutlaka oluşur. Verilen ödüllerin 

ölçütlerinden tutun, jürinin adaletli davranıp 

davranmadığına kadar hudutsuz bir tartış-

malar metaforu oluşur zamanla. Tartışma-

ların buluştuğu ortak nokta ise ödüllerin ne 

kadar objektif olduğu sorusudur. Bütün bun-

lar ödül deyince ilk akla gelen başlıklar olsa 

da işin bir başka boyutu var ki o da küskünler 

bahçesine ekilen kısır sızılardır! 

Evet, kısır sızılar… 

Geçenlerde ülkemizde gerçekleştirilen yine 

bir ödül organizasyonunun ardından denk 

geldiğimiz bir yazarın, “Artık kitap mitap yok! 

Bu ödüller adaletsiz. Sizin olsun ödülleriniz. 

Böyle bir durumda kitap çıkartmak olmaz, 

olmaz.” serzenişiydi bizi asıl düşündüren. Bir 

sanat eseri, öncelikle sanat eseri olmakla yü-

kümlü değil miydi? Yoksa sanat eserini tasdik 

eden şey ödül müydü?! Bir yazar böyle kısır 

bir nidayı kendi ruhuna nasıl ekip biçebilirdi 

ki? 

Ödülün olduğu yerde bazen adaletsizliğin 

olduğu elbette aşikârdır. Haksızlığın hüküm 

sürdüğü dünyada hakkı savunanların da yeri 

geldiğinde bu adaletsizliğe düşüşü, ironinin 

ta kendisidir de! Lâkin mürekkebini kalbine 

menzil etmişlerin ödül için yazmak gibi bir 

tutumu, istikameti şaşırtan yanlış istihbarat-

tır. İlk kaybedenler de kalemini beklentinin 

otağında konuşturanlar olacaktır. 

Dünyanın en itibarlı ödülü olarak bilinen No-

bel Edebiyat Ödülü için de buna yakın tespit-

leri yapmak doğru olur. Nobel Edebiyat Ödül-

leri’nde, edebî nitelik öncelik taşıyor denilse 

de politik bir tercih olduğu değerlendirmesi 

yapılır birçok kesim tarafından. Ki bunun 

örneklerinden biri de Nobel Edebiyat Ödü-

lü'nün zamanında Srebrenitsa soykırımını 

inkâr eden ve Sırp savaş suçlularını savunan 

Avusturyalı Yazar Peter Handke'ye verilme-

sidir. Ardından ülkemiz ve dünya tarafından 

tepkiler olsa da her yarışmanın rutini gibi bir 

süre sonra unutulmuştur.

Aslında ödül konusunun genel açıklaması 

şimdiye kadar Nobel Edebiyat Ödülü ala-

mayan yazarlara baktığımızda Virginia Wo-

olf, Ranier Maria Rilke, Franz Kafka, Anton 

Çehov, Jorge Luis Borges -bunlardan sade-

ce birkaçıdır- çok daha netlik kazanır. Onlar 

Nobel alamamışlardır ama ödül alanlardan 

daha fazla dünya edebiyatına katkı sağla-

mışlardır…

Sonuç olarak ödül sadece eserin sesinin 

daha çok duyulmasına, okuyucuya ulaşma 

şartlarının daha kolaylaşmasına ve yazarın 

motive olmasının rutin coşkusuna v.s katkı 

sağlar. Oysaki eserin zamanın çarkında kendi 

kendini büyütecek o asıl devinime, yine ese-

rin kendisi katkı sağlayacaktır…

11S A Y F AK I T A P L I K

Cihan Aktaş'tanT a v s i y e l e r
Şair ve yazar Mustafa Uçurum; “Cihan Aktaş, romanlarıyla üzerine dü-
şeni hakkıyla yerine getiren bir yazar. Onun eserlerini okumak yaşanan 
çağa tanık olmak demektir.” der. Bu sözden hareketle, geçtiğimiz aylarda 
bir Anadolu kasabasında bir Divan şairi olarak yaşamış Cevriye Banu ile 
Anadolu’nun bir başka köşesinde öğretmenlik yapmış olan İstanbullu Ni-

met Gecekuşu’nun birbirleri ile kesişen sıra dışı hayatlarını konu edindi-
ği “Şair ve Gecekuşu” adlı romanı yayımlanan ve “Rüzgârla İyi Geçinmek” 
adlı kitabıyla tüm Esenler halkının gönlünde taht kuran gazeteci, yazar ve 
mimar Cihan Aktaş’a “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. İşte aldı-
ğım cevaplar:

Floransa ve Bağdat  
Hans Belting
Koç Üniversitesi
Perspektifin 
kullanımı, 
Rönesans 
resminde 
bir devrim 
yarattı ve 
sanatçıya 
izleyicinin 
görüş açısını 
resmetme 
fırsatı verdi. Oysa perspektifin 
teorisi başka bir yerde, Bağdat’ta, 
matematikçi İbnü’l-Heysem 
tarafından on birinci yüzyılda 
oluşturulmuştu. Ünlü tarihçi ve 
sanat kuramcısı Hans Belting, 
Floransa ve Bağdat’ta bakış 
metaforunu kullanarak Arabistan 
Bağdat’ı ile Rönesans Floransa’sı 
arasındaki tarihi karşılaşmayı 
anlatıyor. Perspektifin, geometrik 
soyutlamaya dayanan görsel 
teori (Ortadoğu) ve resim teorisi 
(Avrupa) olarak kullanıldığı ikili 
tarihini inceliyor. Orta çağda 
Arap matematiğinin perspektif 
teorisini doğurduğunu, daha 
sonra bu teorinin Batı’da sanata 
dönüştürüldüğünü anlatan 
Belting, estetiğin ve matematiğin 
sınırlarını aşan bir soru soruyor: 
Müslümanlar ile Hıristiyanlar 
birbirlerine baktığında, kendi 
dünya görüşlerinin dönüştürülmüş 
bir versiyonunu görürlerse ne olur?

Kıyısız Bir 
Gerçekçilik 
Roger Garaudy 
Fol
Bu kitap başlı başına bir olaydır; 
anlattıkları ve anlatan bakımından. 
Yayımlandığı zaman bakımından, 
geleceğin bir güvencesi olması ba-
kımından. Bir bitiş ve bir başlangıç 
noktası olması yönünden. Yıktığı 
şeyler bakımından, yol açtığı şeyler 
b akımından. 
Yadsıdıklarıy-
la, başlattıkla-
rıyla… İlk önce 
gözlerimizi bu 
insana, Roger 
G a r a u d y ’ y e 
çevirmeliyiz: 
Bu insan, Sa-
int-John Per-
se’in bir şiiriyle sarsıldığı ya da Pi-
casso’nun bir tablosunu gördüğü 
için rastgele yazı yazmaya oturmuş 
biri değil. Bütün bunlar, bu insan 
için temel özellikte şeyler. Kendi 
iyilik ve kötülük anlayışıyla, kendi 
varoluş nedenleriyle, onu acı çeken 
büyük yığının yanı başına getiren 
şeyle sıkı sıkıya bağlıdır. Keyfî dav-
ranışların bilim maskesi, dogmatiz-
min sanat çehresi takmaya yelten-
diği bir dünyada Roger Garaudy’nin 
elinizdeki kitabı başlı başına bir 
olaydır. Bu değerli çalışmayı, Louis 
Aragon’un Sunuşu ve Mehmet H. 
Doğan çevirisiyle okurlarımıza su-
nuyoruz.

Rönesanslar
Jack Goody
Türkiye İş Bankası
Dünyanın en seçkin sosyal bilim-
cilerinden biri son binyılın önemli 
tarihsel meselelerinden birini konu 
ediniyor: Avrupa Rönesans’ı moder-
nite anlayışımızın odağındaki ben-
zersiz konumunu hak ediyor mu? 
Jack Goody Avrupa örneğini İslam, 
Çin ve Hint kültürlerinde gerçekleş-
miş benzer rönesanslarla bağlantılı 
olarak irdeliyor ve Avrupa'nın bu 
yabancı kültürlere olan borcu üze-
rinde duruyor. Yayınevimiz tarafın-
dan yayımlanan ve kısa sürede ikin-
ci baskı yapan Tarih Hırsızlığı’nda 
geliştirdiği Avrupa merkezciliğe 
eleştirel yaklaşımı ışığında, ayrıntı-
lı ve geniş kapsamlı bir tarihsel çö-
zümlemede bulunuyor.

Belki de Toy-
nbee'nin The 
Study of His-
tory adlı ki-
tabından bu 
yana kimse 
G o o d y ' n i n 
R ö n e s a n s -
lar’da üstlen-
diği işe kal-
kışmamıştır. 
İddialı ama kolay da okunabilen bu 
kitabın Rönesans ve genel olarak 
Batı uygarlığı tarihi araştırmacıla-
rının, insanbilimcilerin, toplum-
bilimcilerin ve modernitenin nasıl 
inşa edildiğini merak eden herkesin 
ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Keyfî davranışların 
bilim maskesi, 
dogmatizmin sanat 
çehresi takmaya 
yeltendiği bir 
dünyada Roger 
Garaudy’nin 
elinizdeki kitabı 
başlı başına bir 
olaydır. 

Mehtap Altan

-------------------------------------------



“Aşıklar, ozanlar benim müziğimin 
gıdası.” diyen sanatçı Coşkun 
Karademir, Hemdem albümünü 
Litros Sanat’a anlattı. Albümünde 
Buray, Ceylan Ertem, Zeynep Bakşi 
Karatağ ve Ayfer Vardar ile düetler 
yapan Karademir, Yunus Emre 
ve Pir Sultan Abdal gibi Anadolu 
coğrafyasının gönül erlerini de anıyor. 
Gelecek projelerinden bahseden 
sanatçı, dijital dünyadaki hızlı 
tüketimin müziği itibarsızlaştırdığına 
da dikkat çekti. 

Albümün isminden başlayalım. 
Neden “Hemdem”?

Albümde sanatçı dostlarım bana eşlik 
etti. Bir müzikal paylaşım diyebiliriz. 
Sesleriyle sedalarıyla dem kattılar. 
Nihayetinde bu birleşme gönüllerde 
hemdem olmayı hissettirdi. Kısacası 
albüm içeriği ile müsemma oldu 
diyebiliriz. 

Bu sizin ilk solo albümünüz sanırım…

Hemdem’den önce proje bir albüm 
yayınladım, Silence (Sessizlik) 
adında. Caz piyanisti Tord Gustavsen, 
Derya Türkan ve Ömer Arslan ile 
birlikte. Daha öncede yine proje 
albümlerim oldu. Coşkun Karademir 
Ouartet’te benim müziklerim çalındı. 
Hatta bu albüm Dünya Müziği exposu 
olarak bilinen WOMEX’te Türkiye’yi 
temsilen seçildi. İranlı vokalist Mahsa 
Vahdat'ın da yer aldığı grubumuz 
The Secret Ensemble ile albüm 
yaptık. Bunlar dışında enstrümantal 
solo single ve IP çalışmalar yaptım. 
Bunların hepsi proje albümleri idi. 
Hemdem bu anlamda benim ilk solo 
albümüm. 

Müziğimi 
paylaşıyorum
Neden albüm yapmak istediniz? 

Sadece enstrüman çalan ya da müzik 
üretimi yapan, aranjör değilim. 
Yıllardır konserlerimde eserler 
seslendiriyorum. İnsanlardan da 
talepler vardı. Bende albüm yapmak 
istedim. Arkadaşlarımı davet ettim. 
Çünkü müziği paylaşmayı seviyorum. 
İnsan sevdiğini arar bu alemde 

bulunca da hemdem olur derler ya 
bende sevdiğim dostlarımı bulunca 
paylaşmaktan geri durmadım. Zaten 
böyle düşündüğüm için bu zamana 
kadar hep proje albümü yaptım. 

Eserlere nasıl karar verdiniz? 

Seçtiğim eserlerin hepsi daha 
önce konserlerimde icra ettiğim 
repertuvarımda olan parçalar. 
Eserlerden sadece biri yeni 
bir çalışma. Ceylan Ertem ile 
seslendirdiğimiz Kapanmıyor 
Yaralar’ın bestesi bana sözü ise 
Ceylan’a ait. Buray ile Leylâ’yı, 
Zeynep Bakşi Karatağ ile Sabahtan 
Cemâlin Seyran Eyledim deyişini ve 
Ayfer Vardar ile de kült bir eser olan 

Kırtıl Semahı’nı kaydettik. Bunlar 
dışında albümde benim solo olarak 
okuduğum; Ya Rab Bu Ne Derttir, 
Kara Tren, Bugün Bayram Günü 
Derler ve Şem’a Yanan Pervaneler 
eserleri var. Tabii bunların hepsine 
kendi müzik yorumumu kattım. 

Buray ve Ceylan Ertem dinleyicilere 
sürpriz oldu…

Aslında ben kendimi halk müziği 
kategorisine koymuyorum. Müzik 
üreten, icracı bir sanatçıyım. Sazım 
ve kültürüm gereği halk müziği icra 
ediyorum ama dünya ve etnik müzik 
alanında çalışmalarım var. Özetle 
şunu söylemeye çalışıyorum, ben 
sadece bir türün sanatçısı değilim. 

Ama tabii Zeynep Bakşi Karatağ 
ve Ayfer Vardar’ın yaptığı müzik 
ile bağımız var. Onların müziğine 
dokunuyorum. Sanırım burada en 
uzak kaçan Buray… Pop müzik ile 
ilgili bir çalışmam olmadı. 

Peki Buray ile yolunuz nerede 
kesişti? 

Albümde buluştuğum isimlerin hepsi 
müziğimi paylaştığım sanatçılar. 
Buray ile daha öncede çalışmamız 
oldu. Hatta halk müziği konseri 
verdik. Babası geleneksel müzik 
icra eden değerli bir sanatçı. Bu 
anlamda Buray da evde bağlama ile 
büyüdü. Şimdi başarılı bir müzik 
yolculuğu var. Ancak kendi kökenini 

bilerek ilerlemesi çok anlamlı. Bizim 
buluşmamızda onun türkülere olan 
bağı ile oldu. 

Kapanmıyor Yaralar parçası nasıl 
ortaya çıktı?

Bestesini sanırım birkaç yıl önce 
kaydetmiş, bırakmıştım bir köşeye. 
Ceylan ile muhabbetimiz çok 
daha eskilere dayanır. Daha sonra 
Hemdem için çalışırken Ceylan’a 
dinlettim bu besteyi, o da buna söz 
yazmak istediğini söyledi. Ortaya 
güzel bir parça çıktı. 

Aşıklar müziğimin 
gıdası
Anadolu coğrafyasının çok kıymetli 
isimleri albümünüzde; Yunus Emre, 
Pir Sultan… 

Aşıklar, ozanlar benim müziğimin 
gıdası. Bu zamana kadar bütün 
vaktim onları idrak etmekle geçti. 
Onların sözleri üzerinden hikayeler 
oluşturmaya ve onları anlatmaya 
çalıştım. O yüzden bir söz söyleme 
ihtiyacı olmadı. Pir Sultan Abdal’ın, 
Karacaoğlan’ın, Yunus Emre’nin 
yazdıklarına bakınca kendi 
karaladıklarımı geri çekiyorum, 
utanıyorum… Ben müzikal olarak bu 
kültüre hizmet etmeye çalışıyorum. 
Bu anlamda Hemdem’de de farklı bir 
şey olmadı. Yine onlardan bir şeyleri 
dile getirdim. 
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MÜZİĞİMİ 
PAYLAŞMAYI 
SEVİYORUM

Anadolu’nun 
tınılarına dünya 
çapında yaptığı 
müzik projelerinde 
yer veren Coşkun 
Karademir, ilk 
solo albümü 
Hemdem ile 
müzikseverler ile 
buluştu. Albümde 
sürpriz isimler ile 
eserler seslendiren 
Karademir, 
“Arkadaşlarımı da 
davet ettim. Çünkü 
müziği paylaşmayı 
seviyorum. Insan 
sevdiğini arar bu 
alemde bulunca 
da hemdem 
olur derler ya 
bende sevdiğim 
dostlarımı bulunca 
paylaşmaktan 
geri duramadım. 
Zaten böyle 
düşündüğüm için 
bu zamana kadar 
hep proje albümü 
yaptım.” diyor.

merveyilmazaa@gmail.com

Kenan Doğulu, Lahza 
ile bir araya geliyor
İş Sanat, Kenan Doğulu, 
gitarist Cenk Erdoğan ve 
davulcu Mehmet İkiz’in 
birlikteliğiyle oluşturulan 
‘Lahza’ 28 Ocak Cuma günü 
saat 20.30’da Maximum Uniq 
Hall’da sahnede hayranlarıyla 
buluşuyor. 

Yargı Dizisinin 
konuşulan müzikleri 
yayınlandı
Ay Yapım imzalı Kanal D’de yayınlanan 
‘Yargı’ dizisi oyuncu kadrosunun ve 
senaryosunun yanı sıra müzikleri de 
beğeni topluyor. Toygar Işıklı’nın Yargı 
dizisi için özel olarak yaptığı müziklerin 
bulunduğu albüm yayınlandı. 

1 yıla 4 enstrüman
sığdırdı
Ordu Fatsa’da yaşayan Canfer Çullu 
bir yılda piyano, ney, gitar ve keman 
ile birlikte toplam dört enstrüman 
çalmayı öğrendi. 70 yaşında olan 
Çullu Kovid-19 nedeniyle İstanbul’dan 
memleketi Fatsa'ya dönmüş ve Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Meslek ve 
Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) 
müzik dersleri aldı.
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TRT Müzik'te yeni 
programlar
Yeni yapımları ve beğeni kazanan 
programları izleyiciye sunan TRT 
Müzik, hafta boyunca sevilen yapımları 
müzikseverlerle buluşturacak. "Köprü", 
"Laterna" ve "Eric Clapton Konseri"nin yanı 
sıra Mustafa Keser'in hayranlarıyla yeniden 
buluşacağı "Ustadan İstekler" programı da 
seyircinin beğenisine sunulacak.

Müzik dinlemek yararlı!
Yapılan araştırmalara göre 
müzik dinleyen kişiler daha 
sağlıklı ve zinde olabiliyor. Ancak 
gece uyumadan önce müzik 
dinleyenler ise uyku kalitesini 
büyük oranda kaybediyor. 
Böylece gündelik hayat içerisinde 
son derece zayıf bir hale 
gelebiliyor. 

Fatih Erkoç’un caz 
konseri Youtube’da
Caz ve pop müziğin sevilen 
ismi Fatih Erkoç, Maximum 
Uniq Hall’da sahne aldı. Usta 
sanatçı Fatih Erkoç'un caz 
orkestrasıyla verdiği konser 
İş Sanat Youtube kanalında 
müzikseverlerle buluşuyor.

YAZMAYA CESARET 
EDEMIYORUM

SANATTAN UZAK IŞLER 
DAHA ÇOK DINLENIYOR

BÜTÜN ÖMRÜMÜ 
BAĞLAMAMLA GEÇIRECEĞIM!

Kendi sözlerini yazdığınız bir al-
büm olur mu ileride?

Yakın zamanda böyle bir şey ol-
maz. Dediğim gibi yazma cesaretini 
kendimde bulamıyorum. Bu saydı-
ğım aşıkları, ozanları çok okurum 
aslında. Onlardan ilham da alırım 
ama elim gitmez yazmaya… 

Anadolu müziğini devam ettirme-
ye ve ileri taşımaya gayret eden bi-
risiniz aslında… Böyle bir misyon 
mu edindiniz?

Motto cümlelerle müziğime yön 
vermiyorum. Kendi ürettiğim şey-
ler dışında Anadolu’dan bir şeyler 
katmayı seviyorum. Sürekli kendi-
mizi güncellememiz lazım. Önü-
müze yeni şeyler geldiğinde biz de 
üretim bandımızı genişletiyoruz. 
Ama üretirken topraktan malze-
me almayı seviyorum. Nihayetinde 
Anadolu’dan alıp müziğime koy-
duğumda bugünün dinleyicisine 
onu götürmüş oluyorum. Aslında 
kültürel bir nakil yapıyorum.

Yurt dışında konserler veriyorsu-
nuz? Dönüşler nasıl oluyor? 

Coşkun Karademir Ouartet ile bir-
çok ülke dolaştık. Enstrümantal bir 
çalışma idi. Ve konser verdiğimiz 
yerlerde bizi dinlemeye gelenlerin 
yüzde 95’i yabancıydı. Duydukla-
rı şey de Anadolu’dan tınılar idi. 
Enstrümantal müzik yapmayı sevi-
yorum. Ama yabancı kitlelere tür-
külerde söylüyorum. Bu toprağın 
müziğini dünyanın her yerinde 

göstermek benim müzikal yolculu-
ğumun temelini oluşturuyor. Ama-
cım çalıp, söyleyeyim insanlar el 
sallasın “Ne kadar güzel söylüyor” 
desinler değil. 

Bu ara neler yapıyorsunuz?

Cenk Erdoğan, Ceylan Ertem ve 
benim olduğum Yekpare proje-
miz var. Anadolu ozanlarına, aşık-
larına vefa mahiyetinde yaptığı-
mız bir trio oldu. Yakın zamanda 
birlikte üç eser kaydedeceğiz. 
Onun dışında yine Ceylan ile be-
nim besteler üzerinden çalışma-
lar olacak. Belki ileriki süreçte bir 
single gelebilir. Yine dünya çapın-
da bir enstrümantal müzik proje-
si yapmayı düşünüyorum. Tekrar 
bir 8-10 parçalık albüm düşün-
müyorum. Dijital dünyada debe-
lenip gidiyor yaptığınız çalışma. 

Albümü yaparken bu anlamda 
bir tereddüt oldu mu? 

İnsanlar artık oturup iki daki-
kadan uzun eserler dinlemiyor. 
Mesela intro yok artık eserlerde. 

Eskiden bir buçuk dakika intro 
koyardık. Ama şuan geldiğimiz 
noktada hangi çalışma sanat-
tan, orijinallikten uzaklaşıyorsa 
o daha çok dinleniyor. İşin içine 
derinlik, ifade koyduğunuzda 
yani sanat ürettiğinizde dinlen-
me oranı düşüyor. Talep edilen 
müzik sığlaştı. Ben yine müzi-
ğimde tabiri caizse kaliteden 
ödün vermemeye çalışıyorum. 
Müziği müzik yapan element 
artık manevi olarak para etmi-
yor. Dijital dünyada verilerden 
ibaretiz. Marifet iltifata tabidir… 
Sanatçıda yaptığı işin beğenil-
mesini ister. Bende onlardan 
biriyim. Kendi müziğimi üret-
meye devam ediyorum. Ama bu 
gerçekliği göz ardı etmiyorum. 

Türkülere farklı aranjeler yapı-
yorlar… Bu konuda ne düşünü-
yorsunuz? 

Bizim kültürümüzde geleneksel 
sanatlara muhafazakar bir yak-
laşım var. Ben de bu yaklaşımla 
büyüdüm. Ama işi evrensel nok-
taya taşıyınca fikirler değişiyor. 
Geleneksel denilen şey aslında 
gelene “ek” olarak ilerleyen 
bir kültür. Biz bunu yan-
lış anlıyoruz. Bana 
göre herkes kendi 
rengini kata-
rak türküler 
okuyabilir. 
Amaç bura-
da hikâye-
yi aktar-
mak. 

Bağlamayı ilk elinize aldığınız andaki duyguyu 
bugünde hissediyor musunuz? 

İlk elime aldığım o duygu ile bugün yoluma devam 
ediyorum. Aramızda bir aşk olmazsa kimse kimse-
yi 25 yıl çekmez… Ben bütün müzik hayatımı saz, 
bağlama çalarak sürdürdüm. Müzikal yolculuğu-

mu onunla var ettim. Bütün il-
hamımı ondan aldım. Bağlama benim 
için bir enstrümandan daha fazlası. İlk ar-
kadaşım, dostum, sırdaşım…  Onlarla çok şey 
paylaşıyorum. Aramızda bir de ahd var. Bütün 
ömrümü seninle bitireceğim dedim. Umarım 
yolculuğumuz uzun olur.

Hiç beklemediğiniz bir günde, posta dağıtıcı-
sının uzattığı incecik bir paketten bir gramo-
fon plâğı çıktığını görseydiniz çok şaşırırdınız 
değil mi? 1900’lerin başından 1940’lı yılara 
ve çok sonralarına müziği her yere ulaştıran o 
akustik belgelerin yeri geldiğinde bambaşka 
anlamlar taşıyabileceğini hiç düşündünüz 
mü? Bu bazen bir ilânı aşk yahut sevgili sesiy-
le okunan bir şiir veya bir şarkı olabilir. Geç-
mişte bu amaçla plak doldurulan mekânlar 
vardı. Oraya gidenler plak doldurma işini 
beş on dakikada bitirir ve dolu plak, sahibi 
tarafından hemen götürülürdü. Söylenme-
miş nice sözcükleri kaydedip aktarma işini 
üstlenen plaklar bilinenin dışında bir nevi his 
kopyalama aracına dönüşürlerdi. Hikâyeyi 
ilginç kılacak bir gazete haberi konuya farklı 
bakış sağlayacaktır. İstanbul’da bu tarz dük-
kânların birinde yaşananlar, müzisyenlere 
ölümsüzlük iksirini içirip kalıcılıklarının ipo-
tek altına alan plaklar bu defa bir kartpostal 
veya mektup görevi üstelenir. Önlü arkalı 3, 
6, 9 dakika devam eden üç boy plaktan söz 
edebiliriz. Bunlardan 3 dakikalığı için 5, altı 
dakikalığı için 10, dokuz dakikalığı için de 12 
buçuk lira alınır. Karşıya mesajını göndermek 
isteyen kişi için hazırlanmış özel bir bölüm 
mevcuttu. Oraya girilir, mikrofon önündeki 
koltuğa oturulur. Makinenin ayar edilip açıl-
masıyla söylenecekler mikrofona aktarılır ve 
boş plâğa anlatılanlar kayda geçirilir! Bu iş-
lem için ödenen tutar beş, on ve on iki buçuk 
liradan ibarettir. Olayın nasıl gerçekleştiğine 
bir göz atalım.

O ana adanmış diyecekleri olan genç bir kız 
plak doldurmak isteğiyle dükkâna gelir. Mah-
cup bir edayla çantasını açar ve daktiloyla 
yazılan bir kâğıt parçası çıkartır ve plağa şiir 
okumak istediğini söyler. Kelimeler tek tek 
sayılır. Plağın bir tarafını doldurmaya yeterli 
gelirse okunacaklar, diğer tarafına da bir 
şarkı eklenir. Anlaşma yapılır. Şiir ve şarkı 6 
dakikalık bir plak için uygundur. Ücret 10 lira 
tutar. Şiiri okumak için küçük odaya geçen 
genç kız, başlamadan önce kendini takdim 
eden bir konuşma yapar. Orada hazır bulu-
nan gazeteci hemen kâğıdı kalemi çıkarır ve 
söylenecekleri not etmeye koyulur. “Enginler 
kadar derin, rüzgârlar gibi serin, senin en 
güzel yerin, kahverengi gözlerin.” Genç kız 
plağın arka tarafına okuyacağı şarkıdan vaz-
geçmiş olacak ki ikinci bir şiir daha okumak 
istediğini söyler. Müessese sahibi tarafından 
gözden geçirilen şiir uzunca bulunur ve pla-
ğın arka tarafına sığabilmesi için daha hızlı 
okunması tembih edilir. Ve ikinci plak için ka-
yıt başlar: “Neden yaklaşıp kaçarsın benden, 
hem sever hem de üzersin beni, içimde aşkı 
sensin yaratan, sensiz bırakıp ezersin beni…” 
sözleriyle başlayan şiiri bitiren, gazetecinin 
anlatımıyla “Küçük Hanım, yüzündeki bon-
cuk terleri silerek plak doldurma” odasından 
çıkar. Plağını alarak dükkândan uzaklaşır. 
Muhakkak ki plak, sevgiliye ulaştırılmak üze-
re yola hazırdır. 

Kayıtlar hız kesmeden devam eder. Bu kez bir 
delikanlı… O da plak doldurtmak üzere gelir. 
Dört satırlık bir şiir çıkarır ve bunu plağa oku-
mak istediğini söyleyerek daha önceki gibi 
küçük odaya geçer. Kısa ve esprili bir girişten 
sonra başlar okumaya: “Kız bu cilve bana 
mı? Gönül durmaz yana mı?” En kısa devirli 
3 dakikalık plağın yalnız bir tarafını dolduran 
genç yeni bir ruhun açığa çıkardığı yaşama 
sevinciyle plağını alır ve cananına ulaştırır. 
Plaklarla aşk ilan edilmeye başlandığına göre 
şöyle bir soru aklımıza gelir mi? “Ya karşı ta-
rafın evinde gramofon veya pikap yoksa ne 
olacak? Gençler gramofonlu ve pikaplı, sır 
tutan bir arkadaş mı arayacak?” 

Bilen Işıktaş

------------------------------------------

Gramofon plaklarındaki 
aşklar, şiirler ve maçlar

Devamı litrossanat.com'da
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"ANLATILMASI
GEREKEN ÇOK 
HİKÂYE VAR" 

Ülkemizin usta 
komedyenleriyle 
yeni yılı 
karşılayan dijital 
platformlar 
hız kesmeden 
yollarına devam 
ediyorlar.

bltrabia@gmail.com

Rabia Bulut

Pandemiyle hızlanmaya baş-
layan dijitalleşme süreci 
her geçen gün etki alanını 
genişletmeye devam edi-

yor. Öyle ki köşemizin adını ‘Dijital 
Ekran’ koyduk. Her sayıda sizlerle di-
jital platformlarda neler olup bittiği-
ne yakından bakacağız.

Ülkemizin usta komedyenleriyle yeni 
yılı karşılayan dijital platformlar hız 
kesmeden yollarına devam ediyorlar. 
Bu yıl Türkiye’de yayın hayatına baş-
layacak Disney Plus, başlangıç tarihi-
ni Ağustos ayı olarak açıklandı. Yaz 
ayında yayın hayatına başlayacak 
platform, projeleri için hazırlıkları-
nı hızlandırdı. Diğer yandan Netflix, 
‘Babam ve Oğlum’, ‘Çemberimde Gül 
Oya’ ve yakın zamanlı ‘Yeşilçam’ ya-
pımlarına imza atan Çağan Irmak 
ile ‘Yaratılan’ dizisinin hazırlıklarına 
başladı.

Netflix’ten bahsetmişken bir yerli bir 
yabancı iki yapımdan söz etmek ge-
rekir. İlk olarak Zeynep Günay Tan 
ve Seren Yüce imzalı Kulüp dizisinin 
ikinci kısmı yayınlandı. Berkun Oya 
imzalı Bir Başkadır dizisinden sonra 
kalitesi, konusu ve kadrosuyla beğe-
nilen ikinci Netflix dizisi oldu. Kulüp 
1955 yılının İstanbul’unda Yahudi 
Matilda’nın hikayesini anlatıyor. İlk 
kısmı geçtiğimiz yıl yayınlanan di-
zinin son dört bölümüde 6 Ocak’ta 
yayınlnadı. Beyoğlun'da yer alan bir 
gece kulübünün çalışanı olan Ma-
tilda, onun yıllar önce bıraktığı kızı 
Raşel, sanatçı Selim, kulübün ikinci 
adamı Çelebi, patron Orhan ve taksi-
ci Fıstık İsmet hikayenin kahraman-
larıdır. Cumhuriyet’in ilk kuruluş 
yıllarında gayri müslimlerden alınan 
Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül olaylarının 
anlatıldığı dizi, kendine has dünya-
sıyla seyirciye o zamanları hatırlatı-
yor ve tekrardan yaşananları sorgu-
latıyor. Final bölümünde 6-7 Eylül 

olaylarını değinse de fina-
liyle romantik, ye-

şilçamvari bir do-
kunuş yapıyor. 

En başından 
Matilda’nın 

h i k â y e s i 
o l a r a k 

yola 

çıktığı için makul bir son oluyor. 
Ama olayın acı, gerçek taraflarını 
düşününce romantik bir yaklaşımın 
doğruluğu tartışılır oluyor. Acı ger-
çeklerin, olayların kurgusal olarak 

anlatılması gereken çok hikâye 
olduğunu da hatırlatmak ge-

rek. 

Yerli yapım sonrası 
sırada Elle Ferran-

te’nin aynı adlı ro-
manından uyar-

lanan The Lost 
Daughter (Ka-
ranlık Kız) var. 
Oyuncu Maggie 
G y l l e n h a a l ’ ı n 
ilk yönetmenlik 

denemesinda başrol usta oyuncu Oli-
via Colman’ın. İlk olarak dünyada ve 
ülkemizde vizyona giren Karanlık Kız, 
vizyon yolculuğu devam ederken Netf-
lix’te yayınlandı. Profesör Leda, kendi 
başına çıktığı yaz tatilinde, çocuklarıyla 
ilişkisine dair geçmişe doğru bir yol-
culuğa çıkar. Tatil bölgesinde karşılaş-
tığı geniş ailede onun tramvalarını ve 
pişmanlıklarını tetikler. Kadın olmak, 
anne olmak üzerine düşündürürken 
hatta yeri geldiğinde gerilimi arttırıyor. 
Maggie Gyllenhaal romanı ustalıkla 
uyarlıyor ve oyuncu seçimleriyle taç-
landırıyor. Netflix‘in oyuncu, yönetmen 
işbirliklerinin başarılı örneklerini gör-
mek insanı umutlandırmıyor değil.

Komedi’nin yükselişi

Yerli platformlarımızdan Gain ve 
EXXEN’de komedi dizilerinin yük-
selişi de bu hafta konuşulan konu-
lar arasında yer alıyor. Gibi ve 10 
Bin Adım kendilerine has senaryo 
ve mizahlarıyla yükselişte olan di-
ziler arasında.  Feyyaz Yiğit ve Aziz 
Kedi imzalı Gibi, toplum içerisinde 
yaşanan, yaşanabilecek traji-ko-
mik durumları Yılmaz ve İlkkan’ın 
atışmaları üzerinden ele alıyor. Her 
bölümüyle de trend oluyor. Engin 
Günaydın ve Devin Özgün Çınar’ın 
başrolünde yer aldığı 10 Bin Adım 
hem hayatımzıda yer kaplayan on 
bin adım atma alışkanlığını hem de 
kadın erkek bakış açısını anlatıyor. 
İkinci sezon bölümleri yayınlan-
maya başlayan dizi usta komedyen 
Cem Yılmaz’dan da tam not aldı. 
Friends, Seinfeld, The Office kome-
di, mizah diyince dünya çapında 
akıllara gelen dizilerdir. Biz de ise 
komedyenlerimizin çektiği filmler 

ve kendi stand-upları dışında pek bir 
malzeme yok. Dijital platformların 
farklı, özgün yapımlara imza atması 
kendi külliyatımızı oluşturmak nok-
tasında büyük bir adım oluyor.

Sinemamız 
kaybolmuyor
Dünya sinemasının önemli, bilinen 
filmlerin yanı sıra kıyıda köşe kalmış, 
unutulmaya başlamış filmlerini biz-
lerle buluşturuyor Mubi. Ama bun-
ların yanı sıra Türkiye Sineması’nın 
hem uzak hem yakın zamanlı birçok 
filmini de ulaşılabilir kılıyor. Özel-
likle de yakın zamanlı filmlerin festi-
valler sonrası hayalete dönüşmesini 
engelliyor. En son yayınlandığı film 
ise Cihan Sağlam imzalı Uzun Zaman 

Önce filmi oldu. İki kardeşin baba-
larına benzememeye çalışmalarını 
anlatan film 26. Adana Altın Koza ve 
7. Boğaziçi Film Festivalleri’nde ödül-
lendirildi. 2021’in ulusal ve uluslara-
rası festivallerinde adından söz etti-
ren Selman Nacar’ın ilk uzun metrajı 
İki Şafak Arasında filmi de 22 Ocak’ta 
Mubi’de yayınlanacak.

Dijital Paltformlar arasında en son 
ise Amazon Prime’dan bahsedebili-
riz. Usta oyuncu George Clooney’in 
yönetmen koltuğunda oturduğu The 
Tender Bar izleyicileriyle buluştu. 
Başrollerinde Ben Affleck ve Tye 
Sheridan’ın yer aldığı film, babası-
nı küçük yaşta kaybeden bir gencin 
hikâyesini konu ediyor. Klişeleri ba-
rındıran hikâye kendi içerisinde iyi 
ilerlese de genel olarak seyircisini 
tatmin etmiyor. Amazon Prime’dan 
bahsetmişken İranlı yönetmen As-
ghar Farhadi’nin yeni filmi A He-
ro’nun vizyon yolculuğu sonrasında 
Amazon’da yayınlana-
cağını belirtelim.
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Kültür sanatta 
gözünüzden 
kaçırmamanız 
gereken detaylar 
Sosyal Sayfa’da.

Ekranıma düştüler:  
Eren, Mesut Uçakan, 
Münir Özkul, Emel 
Göksu… Artık sosyal medya hesabı olmayanımız yoktur her-

halde? Hepimiz sosyal medyayı profesyonel denecek 
seviyede kullanmaya başladık. Kendi hayatımızdan de-
tayları paylaştığımız sosyal medyada başkalarının ha-
yatından detayları da takip eder olduk. Facebook, Twit-
ter, Instagram, YouTube derken kimi zaman gündemi 

takip etmekte güçlük çeksek de bazen toplu taşımada 
bazen iş yerinde kısa bi’ molada bazen de gün sonunda 
sosyal medya gündemini yakından inceliyoruz. Kültür 
ve sanata dair son günlerde sosyal medyada ne konu-
şulmuş, kimler neler paylaşmış “Sosyal Sayfa”da oku-
yabilirsiniz.

"Kesişme: Iyi ki 
Varsın Eren" Filminin 
Galası Gerçekleştirildi
Türk sinemasının son yıllardaki en 
özel işlerinden biri olan “Kesişme: 
İyi ki Varsın Eren” filminden önceki 
sayımızda bahsetmiştim. 1 Ocak’ta 
vizyona giren filmin başrol oyuncu-
larından İsmail Hacıoğlu’nun sosyal 
medyadaki paylaşımına yer verdiği-
miz Litros Sanat’ta, bu sayıda da de-
ğinmeden geçemedim. Uzun süren 
çalışmaların ardından nihayet film 
izleyiciyle buluştu ve gösterime gir-
diği ilk günden itibaren büyük ilgi 
gördü. Benim de en yakın zamanda 
izlemeyi düşündüğüm bu özel iş, 
uzun yıllar Türk sinemasında adın-
dan söz ettirecek gibi duruyor. Tabii 
ki kahramanlarımızın aileleri için de 
unutulmaz bir hatıra olacak. Film, 
sosyal medyada da epey yankı bul-
du. TRT Genel Müdür Yardımcısı 
Muhammed Ziyad Varol, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
özel galada çekilen fotoğrafla birlikte 
“Hatıraları da    geride bıraktıkları da 
emanetimiz.” başlığı ile Twitter hesa-
bından aşağıdaki paylaşımı yaptı.

Emel Göksu, The Guardian’ın en iyilerinde

Sanat hayatının 58. yılını kutlayan ve bu yıl 4 farklı festivalde “En İyi Kadın Oyuncu” ödü-
lüne layık görülen usta oyuncu Emel Göksu, Instagram’ı aktif olarak kullanan ve payla-
şımlarıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri. The Guardian, editörlerinin seçiminden 
oluşan 2021’in en iyi fotoğraflarını yayınladı ve listede Emel Göksu’ya da yer verdi. Ana-
dolu Ajansı’na verdiği röportaj esnasında sahnede çekilen harika fotoğrafın 2021’in en iyi-
lerinde gösterilmesine Emel Göksu da sessiz kalmadı ve kişisel Instagram hesabından bir 
paylaşım yaptı.

Bir Ödül de IHH Insani 
Yardım Vakfı’na

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen 
tarafından, eğitimci, şair ve yazar Meh-
met Akif İnan'ın 22. ölüm yılı dolayı-
sıyla düzenlenen “Mehmet Akif İnan 
Ödül Töreni”nde çok değerli bir ödül 
çok değerli bir kuruma takdim edildi. 
Yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü yar-
dım çalışmalarıyla milyonlarca insanın 
hayatına dokunan İHH İnsani Yardım 
Vakfı, “Yetim Projesi” ile “Uluslararası 
Değer Ödülü”ne layık görüldü. Bizlere 
Allah’ın emaneti olan yetimlerimiz için 
gece gündüz çalışan vakıf, Mehmet Akif 
İnan’ın anısına verilen bu ödülle bir kez 
daha onore edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, resmi Instag-
ram hesabından geceye dair aşağıdaki 
fotoğrafı paylaşarak mutluluklarını ve 
gururlarını dile getirdi.

Münir Özkul’u 
Unutmak Mümkün 
Mü?

"Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" tip-
lemeleriyle hepimizin gönlünde taht 
kuran, sayısız film ve tiyatro oyunun-
da yer alarak Türk sinemasına ve ti-
yatrosuna büyük katkı sağlayan Mü-
nir Özkul’un vefatının üzerinden 4 
yıl geçti. Onu zaman zaman disiplinli 
ve babacan bir idareci olarak izledik 
zaman zaman gururlu bir işçi zaman 
zaman da limonda ısrarcı bir turşu-
cu... Her yıl 5 Ocak’ta duayen ismi 
anıyor, bize hatıra olarak bıraktığı 
filmleri o güne özel yeniden izliyor 
ve onu özlüyoruz.

Türk sinemasının bir başka usta ismi 
Cüneyt Arkın da Münir Özkul’u unu-
tamayanlar arasındaydı. Yıllar önce 
birlikte rol aldıkları filmden sahneyi 
paylaşarak duygu ve düşüncelerini 
dile getiren Cüneyt Arkın, “Onda kö-
tülük diye bir şey yoktu.” cümlesiyle 
hepimizi duygulandırdı.

"Kültür Sanat ve 
Edebiyat Ödülü" 
Mesut Uçakan’ın
Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-
Sen tarafından, eğitimci, şair ve 
yazar Mehmet Akif İnan'ın 22. ölüm 
yılı dolayısıyla “Mehmet Akif İnan 
Ödül Töreni” düzenlendi. Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
birçok önemli ismin katıldığı 
ödül töreninde farklı alanlarda 
ödüller sahibini buldu. İslam 
medeniyetinin geçmişinde yer 
alan izleri beyazperdeye taşıyan, 
milli ve manevi değerlere sahip 
duruşuyla Türk sinemasının usta 
isimlerinden biri olan Mesut 
Uçakan da gecede ödül aldı. "Kültür 
Sanat ve Edebiyat Ödülü”ne layık 
görülen Uçakan, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’ın elinden 
ödülünü aldı.
Ben de Türk sinemasına kıymetli 
eserler kazandıran Mesut Uçakan’ı 
şahsım ve Litros Sanat ailesi olarak 
tebrik ediyor, yeni filmlerini me-
rakla bekliyorum.
Twitter hesabından ödül törenine 
dair paylaşımlar yapan Mesut Uça-
kan, Ali Yalçın’ın tweetini alıntıla-
yarak “Mehmet Akif İnan ağabey 
adına ihsas edelim bir ödülü almak, 
bir liyâkattır, bir şereftir. Teşekkür 
ediyorum.” notunu düştü.

sercanaksu1995@gmail.com

Sercan Aksu
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Resim ve Sinema 
Müzesi bir de Mavi 
Kuş’un kanatları

Bu hafta gelin 
Beşiktaş’a gidip 
Resim Müzesi’ne, 
Beyoğlu’nda 
Sinema Müzesi’ne 
ve Mustafa 
Kutlu'nun aynı 
adlı hikayesinden 
uyarlanan Mavi 
kuş’a konuk olalım. 
Müzelerdeki 
izlenimlerim ve 
Mavi Kuş’taki 
değerlendirmelerim 
sizinle…

eskizkafa@gmail.com

Herkese sağlıklı ve sanat dolu bir 
hafta diliyorum. İlk sanat ajandası 
köşemde sizlere üç farklı öneriyle 
katkıda bulunmak istiyorum. Bu haf-
ta sunmuş olduğum bazı önerileri ha-
yata geçirmenizi çok isterim. Sizlerle 
bu hafta Beşiktaş’ a gidip resim mü-
zesine, İstiklâl Caddesi’ne giderek de 
Atlas Sineması’na konuk olacağız. Bir 
de konuk olduğum ve olmanızı istedi-
ğim bir tiyatro oyunu var ki o da çok 

özel: Mavi Kuş. 

Yeniden Mavi Kuş!
Geçtiğimiz hafta Esenler Belediyesi 
kültür sanat etkinlikleri kapsamın-
da bir tiyatro oyununu izleme fırsatı 
buldum. Bu oyunun benim için öne-
mi birkaç kat fazlaydı. İBB yönetimi-
nin değişmesinden sonra Şehir Ti-
yatroları repertuvarından çıkartılan 
Mavi Kuş oyunundan bahsediyorum. 
O dönem çok şiddetli tepkiler göste-
rilmişti. İBB, Mustafa Kutlu, İskender 
Pala ve Necip Fazıl Kısakürek gibi 
mütedeyyin diyebileceğimiz yazar-
ların oyunlarını diskalifiye etmişti. 
Tiyatronun karşılaştığı bu darbe kar-
şısında Başakşehir Tiyatro Akademisi 
durmadı ve oyunu tekrar ele aldı ve 
sahneledi. Usta yazar Mustafa Kut-
lu'nun “Mavi Kuş” adlı eserinden aynı 
isimle uyarlanan oyunu Özgür Kay-
ma oyunlaştırdı.

Oyun, bozkırda uzak bir kasabada 
"Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesi-
şen bir grup yolcunun trene yetişme-
ye çalışırken yaşadıkları sürprizli bir 
yol hikâyesini anlatıyor. Oyunun yö-
netmeni Özgür Kaymak, Mavi Kuş’u 
şöyle anlatıyor: “Gerçek yaşamdan 
beslenen sanat, bizden ve keyifli 
hikâyeleriyle karşımıza çıkıyor. İşte 
bu hikâyelerden biri olan "Mavi Kuş" 
tiyatro ile buluştuğunda "Tuhaf Bir 
Yol Hikâyesi"ne dönüşüyor. Bu dö-
nüşüm, görsel aktarım göz önüne 
alındığında, sinemaya nazaran daha 
kısıtlı olan tiyatro sanatının ne kadar 
özel olduğunu bize hatırlatıyor. "Tu-
haf Bir Yol Hikayesi" hayatın, yaşadı-
ğımız ülkenin kendini tamamlayıp, 
tekrar başa dönen bir döngünün çok 
tanıdık durumlarını ve kişilerini bize 

gösteriyor. Bu sebeple bizi görüyoruz. 
Değişen ya da hiç değişmeyen yönle-
rini keşfediyoruz. 

30 kişilik dev bir kadrodan oluşan 
Mavi Kuş oyununda; Alican Turan, 
Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Ak-
kaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, 
Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Ka-
sım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, 
Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, 
Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, 
Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, 
Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağ-
mur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma 
ve Yusuf Türk rol aldı. Oyunun sah-
ne arkasında büyük bir ekip yer aldı. 
Oyuncuların kostümlerini Neşe Ha-
tun tasarlarken ışık yönetiminde ise 
Zafer Karaduman yer alıyor. 

Oyun oldukça eğlenceli ve hepimizin 
aşina olduğu otobüs yolculuğuna, 
harika bir hatırlatma yapıyor. Ufak 
bir spoiler verecek olursam dokto-
rundan öğretmenine esansçısından 
turistine harika karakterler ile tanı-
şacaksınız. Başakşehir Tiyatro Aka-
demisi’nin Instagram hesabını takip-
te kalın! Bakalım Mavi Kuş nerelere 
uçacak ve kimlerin gönlünde sahici 
izler bırakacak?

 En yakın zamanda Mavi Kuş ile tanış-
manız dileğiyle. 

Yemyeşil manolya 
ağaçlarıyla süslenmiş 
müze
Resim Müzesi, pandemi şartlarına ve 
kısıtlamalara rağmen her yaştan zi-
yaretçinin uğrak noktası oldu. 11 bin 
metrekarelik kapalı alanda düzen-
lenen 34 salon ve 553 eserle kültür 
sanat hayatına yeni bir soluk getiren 
Müze, restorasyon atölyeleri ile mo-
dern saklama ve koruma alanlarıyla 
da dünyadaki benzerleriyle eşdeğer 
bir nitelik kazandı. Müze, Boğazi-

çi'nin engin maviliğine bakan, kıyı-
sından Şehir Hatları vapurlarının ve 
martıların eksik olmadığı bahçesiyle 
de ön plana çıkıyor. Milli Saraylar 
Resim Müzesi’ne her yaştan yerli zi-
yaretçi kar kış demeden, pandemi 
şartlarına rağmen ilgi gösteriliyor. 
Padişah portrelerinin resim koleksi-
yonun içerisinde önemli bir yer tut-
tuğunu gezi sırasında gözlemleyebi-
lirsiniz. Bu portrelerde Osmanlı'nın 
izlerini görebilirsiniz. Bazı ziyaret-
çiler Ayvazovski'nin tablolarını gör-
mek istiyorken bazılarının Zonaro 

gibi Chlebowski gibi saray ressam-
larının resimlerini görmek için gel-
diğini gözlemledik. Bazıları da Türk 
ressamların natürmortlarına ilgi 
gösteriyordu. Resim Müzesi'nin 34 
tematik bölümüyle farklı zevklere ve 
farklı beklentilere hitap ettiğini söy-
leyebiliriz. Resim Müzesi'ni sadece 
bir müze olarak nitelendirmek yanlış 
olur, Resim Müzesi aynı zamanda bir 
kültür sanat ve tarih atölyesi. Resim 
Müzesi, Osmanlı resim sanatının tek 
mirasçısı. Beşiktaş'ın merkezindeki 
Resim Müzesi'nin yemyeşil manolya 
ağaçlarıyla süslü iki büyük bahçesi 
ve şehrin huzur mekânı olduğunu 
söyleyebiliriz. Sizler de Milli Saray-
lar Resim Müzesi’ne ziyaret edebi-
lirsiniz. Ziyaretler; maske, mesafe ve 
hijyen kurallarıyla sağlanıyor. Resim 
sanatının değişen süreçlerine seçkin 
eserler üzerinden tanıklık etme im-
kanı sunan Resim Müzesi’ne pazar-
tesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri 
arasında ziyaret edilebiliyorsunuz. 

Istanbul Sinema 
Müzesi’nde keşif
70 yıllı aşkın tarihiyle İstanbul kültür 
sanat hayatının bellek mekânların-
dan biri olan Atlas Sineması küllerin-
den yeniden doğdu diyebiliriz. Tarihi 
sinema artık izleyicisi ile buluşuyor. 
Atlas Sineması içerisinde bulunan 

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki özel 
koleksiyonda geçmişten günümü-
ze sinema tarihine de ışık tutuluyor. 
Dünya sinemasına ilişkin önemli bil-
gi ve belgeler ve Türk Sineması’ndan 
baş yapıtlara ait özel ayrıntılar da 
burada sergileniyor. Sinema tarihine 
ilişkin dev bir hafıza havuzu oluştu-
rulduğunu gözlemleyebilirsiniz 

İstanbul Sinema Müzesi, birbirinden 
özel üç bölümden oluşuyor. Bunlar-
dan ilki “Sinema Tarihi Müzesi” bu 
özel bölümde yer alan eserlere baktı-
ğımız da: “Müzenin her giriş tarafın-
da mutlaka Yeşilçam’ı onurlandırdı-
ğımız bir bölüm var. Yeşilçam bizim 
sinema kültürümüzün en önemli 
çıkış noktalarından bir tanesi. Yir-
minin üzerinde yönetmenin ulusla-
rarası yarışmalarda aldığı film ödül-
leri burada sergileniyor. Necip Fazıl, 
Atıf Yılmaz gibi isimlerin el yazması 
senaryolarına burada rastlıyoruz. 
Film çekmeden önce yaşanan film 
vesikaları, kütüphane kartları, red-
dedilmeler, senaryodan çıkarılan bö-
lümler gibi onlarca ıstıraplı sahneye 
yer veriliyor. Bu bölümde yer alan en 
önemli eserlerden biri ise şüphesiz 
29 Ekim 1933 tarihinde, Ankara Hi-
podromu’nda Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından okunan 10. Yıl Nutku'nun 
çekildiği kamera…

Yeşilçam’a arttırılmış 
gerçeklik ile bakış
Müzenin ikinci bölümü “İnteraktif 
Dijital Müze” Gençler ve çocukların 
büyük rağbet gösterdiği bölümde 
Türk Sineması’nın birbirinden özel 
filmleri dijital masa uygulamasıyla 
gelecek kuşakların bilgisine sunulu-
yor. 8 bin 406 film, 31 bin 106 oyun-
cu, yönetmen, senarist, yapımcı ve 
sinema emekçilerini genç kuşaklarla 
buluşturuyor.

“Artırılmış Gerçeklik” bölümü saye-
sinde hafızalara kazınan film sahne-
leri, tabletler yardımıyla oynatılıyor. 
Bu bölümün en dikkat çeken yeri 
kuşkusuz yeşil perde... Yeşilçam’ın 
sevilen film sahnelerine yeşil perde 
uygulamasıyla konuk oyuncu olmak 
mümkün.

Türk sinemasının en eğlenceli tele-
fon sahnelerinin nostaljik telefon 
ahizeleriyle dinlenebildiği “Yeşilçam 
Telefonda” bölümü de ziyaretçilerin 
keyif aldığı bir diğer kısım olarak dik-
kat çekiyor. 


