
Geleceğe gitmek için birçok teknolojik gelişme gerekirken geçmişe yolculuk için bir antika pazarına, dükka-
nına gitmek yeterli olabiliyor. Antika dünyası 2022 yılında ve pandemi sonrasında ne durumda? Yeni açılan 
pazarlar var mı? Meraklısı neden ilgileniyor? Pandeminin etkisi antikacılara nasıl etki etti? Yeni sayımızda bu 
soruların etrafında antika dünyasını ele aldık. Rabia Bulut’un haberi sayfa 6’da

Antika sadece 
ticaret değildir!
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Kahve telvesinden
sanat olur mu?
Resim öğretmeni Zehra Gürler aklınıza 
gelebilecek türlü malzemeyle resimler 
üretiyor, siluetler oluşturuyor. Kahve 
telvesi, yaprak sarmanın iç harcı onun 
malzemelerinden sadece bazıları. 
Kendisiyle Litros Sanat’ın yeni sayısı 
için konuştuk.
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 8’de.

Sevinç Çokum’a
sorduk
2. Esenler Öykü Günleri Emek 
Ödülü sahibi, hikâye, roman ve 
deneme yazarı Sevinç Çokum 
hanımefendiye “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı 
sayfa 10’da.

Gidebildiklerimiz ve 
gitmeyi planladıklarımız
Bu haftaki ajandamızda İstiklal’de Ben-
Sen-Onlar sergisi ve Moda Sahnesi’nde 
oynanan Sevgili Arsız Ölüm Dirmit 
tiyatro oyunu var. Gidebildiklerimiz 
yanında gitmeyi planladığımız 
mekânlardan ve sergilerden de bahsettik. 
Mercan Hayal’in yazısı sayfa 16’da.

Pandemi öncesi birçoğumuzun sıklıkla gittiği müze-
lerin bu süreçte yaşadıklarına dair Müzecilik Meslek 
Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Müze-
olog Zeynep Toy Büke’yle buluştuk ve koronavirüsün 
etkisinde müzeciliği konuştuk.
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.

Gişe rekoru kıran Kesişme İyi ki Varsın Eren filminin baş-
rol oyuncuları Rahman Başel ve Mutlunur Lafçı bir araya 
geldik. Film çekimlerinde duygu dolu anlar yaşadıklarını 
söyleyen ikili, gerçek karakterlere hayat vermenin hayli 
zor olduğuna dikkat çekerek sette yaşadıklarını ve Bül-
bül’ün ailesiyle tanışma hikâyelerini anlattı.
Aylin İzmir’in röportajı sayfa 4’te.

Pandemi sonrası
müzelere çok iş düşecek

Eren’i canlandırmaktan 
onur duydum

52 ülke, 175 şehir gezen Dr. Zeynep Erim, izlenimlerinin 
bir kısmını kendi çektiği fotoğraflar eşliğinde “Zamansız 
Anılar” isimli kitabında topladı. Sırt çantasıyla yola çıka-
cakları cesaretlendiren Erim, “Gereksiz endişelerin insan 
hayatına mutsuzluk dışında bir katkısı yok. Kitabımda 
gülümsemenin insana yakıştığını, kültürler arası sınırla-
rın olmadığını anlatmaya çalıştım” dedi.
Fatma Çelik’in röportajı sayfa 12’de.

Kültürlerarası 
sınırları kaldırdı

Sadık Yemni ̇

Sedat Anar 

Feyza Kartopu 

Güven Adigüzel 
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Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Müzeolog Zeynep Toy 
Büke, toplumların pandemiden çok korktuğunu ve belli psikolojik refleksler geliştirdiğini 
söyledi ve ekledi: “Toplumların eski hallerine dönmesini sağlayacak araçlardan biri de 
müzelerdir. Müzecilerin bu bağlamda yapacağı en iyi işlerden biri, müzelerle toplumun 
iletişim halinde olabilmesini sağlamak, toplumsal yaraları sarabilmektir.”

Pandemi sonrası 
müzelere çok iş 
düşecek

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri 
Sanatları Yönetimi’nde lisans, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde müzecilik 
yüksek lisans öğrenimi gördüm. 10 se-
nedir müzecilik alanında müzeolog ve 
proje koordinatörü olarak yaklaşık 30 
müze ve sergi projesinde, küratöryel 
işte ve kurulumda yer aldım. Bu alan-
da bağımsız olarak çalışmaya devam 
ediyorum. 2017-2021 yılları arasında 
Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’n-
de Genel Sekreterlik görevindeydim. 

2021 yılı itibariyle derneğin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yü-

rütmekteyim. Aynı zamanda 
Uluslararası Sanat Eleştir-

menleri Derneği (AICA) 
ve Uluslararası Müzeler 
Konseyi’nin (ICOM) 
üyesiyim.

Başkanlığını yaptığı-
nız Müzecilik Meslek 
Kuruluşu Derneği'ni 
sizden dinleyebilir 
miyiz?

Müzecilik Meslek 
Kuruluşu Derneği 
(MMKD), 2011 yılında 
Türkiye’de müzelerin 
Uluslararası Müzeler 
Konseyi’nin (ICOM) 

belirlediği müze ta-
nımına uygun, çağdaş 

kültür kurumları olarak 
işlev görmesini sağla-

mak; ICOM’un belirledi-
ği mesleki standartlar ve 

etik değerler doğrultusunda, 
Türkiye’de müzeciliği bir mes-

lek olarak desteklemek ve mü-

zecilerin gelişiminde aktif rol almak; 
dayanışmayı sağlamak; müzecilik mes-
leğinin sorunlarını saptamak, çözüm 
üretmek için girişimlerde bulunmak 
başta olmak üzere müzecilik alanında 
faaliyet gösteren tüm uzman, akade-
misyen ve çalışanlara yönelik hizmet 
veren bir platform olarak kuruldu.

Müzeciler sahne 
arkasını anlatıyor
MMKD Türkiye’de müzecilik mesleğine 
katkı sağlamak, sorunlarımızı konuş-
mak, müzecilik araştırmalarına yön 
vermek ve güncel gelişmeleri sunabil-
mek amaçlı projeler yürütmektedir. 

2016'dan bu yana "Müzeciler Sahne 
Arkasını Anlatıyor" etkinliğini yürü-
tüyoruz. Bu sene 15 günde bir yapma-
yı planladığımız programımızı pan-
deminin yarattığı olumsuz koşullar 
devam ettiğinden çevrim içi olarak 
yapıyoruz. Müzeciliğin çeşitli alan-
larından uzman meslektaşlarımız, 
akademisyenler ve kültür yönetici-

leri programımıza katılarak müzeci-
lik mesleği hakkındaki tecrübelerini 
paylaşıyorlar. Müzecilik alanında sivil 
toplum, üniversite ve kamu birlikteli-
ğinin üretime ve sorunların çözümüne 
önemli katkılar sağladığını görüyoruz. 
Bu dönem ise YouTube kanalımızdan 
canlı yayınladığımız konuşmaları 
çoğaltmayı planlıyoruz. Aktif olarak 
yürüttüğümüz projelerden biri de, 
“Kapılar Müzecilere Açık” programı-
dır. Bu program, müzeler ve müzeciler 
arasındaki iletişim ve etkileşimi arttır-
mayı, müzecilerle müzeler arasındaki 
sınırları kaldırmayı amaçlıyor. Kapı-
lar Müzecilere Açık programına destek 
veren müzeleri, üyelerimiz ücretsiz 
ziyaret edebiliyor ve düzenlediğimiz 
programlarda uzman rehberliğinde 
gezebiliyor. Müze yöneticileri, kolek-
siyon ve arşiv uzmanları, restoratör, 
konservatör, halkla ilişkiler uzmanla-
rı, eğitim uzmanları ve süreli sergi yö-
neticileriyle merak ettikleri konularda 
görüşme ve tartışma imkânı buluyor-
lar.

En değerli para 
altın değildir.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Koleksiyoncusu Ahmet Kaya: 
“Sanılanın aksine bazen en değerli 
para altın değil” dedi. 40 yılda 
müzeye kayıtlı olarak 1593, kayıtlı 
olmadan 100 binin üzerinde farklı 
medeniyetlerin izlerini taşıyan geniş 
para koleksiyonunun sahibi oldu. 

150 yıl 
50 metrekarede
Rize’den İstanbul’a göç edip 20 yıl 
İstanbul’da kalan Mesut Bakırcı, 6 
yıl önce bir bitpazarından eski bir 
biblo aldı. Biblolarını İstanbul’daki 
terzi dükkânını müzeye çevirdi. 
Antikaların birazını Rize’ye taşıdı. 150 
yıllık eşyaları 50 metrekarelik alanda 
sergiledi.

28 tarihi esere
el konuldu
Kültür ve Turizm Bakanlığının 
yürüttüğü çalışmalarda 28 tarihi esere 
el konuldu. Tarihi eserler Türkevi'nde 
düzenlenen törende Türkiye'nin New 
York Başkonsolosluğu tarafından ABD 
İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan 
Bölge Savcılığı yetkililerinden alındı.

hakanakariletisim@yandex.com

Hakan Akar 

Koronavirüs süreci hayatlarımızı olumsuz bir şekilde etkilemeyi sürdü-
rüyor. Pandeminin kültür sanat dünyasına etkisini de hepimiz en derin-
den hissediyoruz. Pandemi öncesi birçoğumuzun sıklıkla gittiği müze-
lerin bu süreçte yaşadıklarına dair Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Müzeolog Zeynep Toy Büke’yle buluştuk ve 
koronavirüsün etkisinde müzeciliği konuştuk.
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O sergi 1 Mayıs’a kadar 
açık kalacak
Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
gerçekleşen  “Şehzade’nin Sıra 
Dışı Dünyası: Abdülmecid 
Efendi” isimli sergisi 1 Mayıs 
tarihine kadar kapılarını 
sanatseverler için aralayacak.

Nuruosmaniye “Mahzen” 
kapılarını açtı
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı tarafında Fatih 
Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları 
Vakfı ile birlikte düzenlenen 
Yeditepe Bienali 7 Ocak’ta 
başladı. Bienal mekânlarından 
Nuruosmaniye Camii Mahzen ise 
geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. 

“Duyusal Alan” sergisi 
Cadde 160 Art Gallery’de
Resul Aytemür’ün “Duyusal 
Alan” isimli sergisi Cadde 160 
Art Gallery’de 18 Ocak Salı 
gününden 19 Şubat Cumartesi 
gününe kadar 11.30-19.00 
saatleri arası açılıyor.

Devamı litrossanat.com'da

Edgar Allan Poe modern polisiye öykü ve 
romanın mucididir. Öyküleri sayısız yazara 
model olmuş ve ilham vermiştir. Öykülerin-
de anlatıcı kullanması örneğin Sir Arthur 
Conan Doyle’a Sherlock Holmes’un yanına 
onun maceralarını anlatan Watson ka-
rakterini eklemeyi ilham etmiştir. Agatha 
Christie’nin ünlü anlatıcısı Teğmen Has-
tings de bu miras kapsamındadır.  Ayrıca 
Sherlock Holmes, Poe’nun dedektifi olan 
Auguste Dupin’den piposu da dahil bir çok 
şeyi esinlenmiştir. Mirasyedilere Stephen 
King’i de katabiliriz. Yaptığı bir Poe değer-
lendirmesine kulak verelim: 

"Poe dedektif öykülerini, öykülerinde anti 
kahraman kullanmayı icat etmiş, baş-
kahramanı kaçık ya da kötü olan öyküler 
kaleme almış olan ilk yazardır. Onun gi-
zemli ve dehşet yüklü öyküleri benim çok 
beğendiğim Robert Bloch, H.P. Lovecraft 
and Ray Bradbury de dahil birçok yazarı 
etkilemiştir. Benim The Old Dude’s Ticker 
– Yaşlı Dude’nın Yüreği adlı öyküm Poe’nun 
The Tell Tale Heart - Müzevir –Gammaz Yü-
rek adlı öyküsüyle paralel izlekle yürür. Tek 
fark olayın yetmişlerde bir Vietnam gazisi-
nin başından geçiyor olmasıdır. Kısacası 
Poe’nun öyküleri harikadır ve hâlâ benim 
onları onlu yaşlarda keşfettiğim sırada ol-
duğu derecede okunabilirliğe sahiptir. "

Poe’nun mirası denince benim aklıma 
gelen ilk şey dedektif Dupin’in dedüktif 
düşünce tarzıyla Morgue Sokağı Cinaye-
ti’ndeki faailin sirkten kaçmış bir goril ol-
duğunu bulmasıdır. Her okur gibi ben de 
çok şaşırmış ve afallamıştım. On üç yaşın-
daydım. Televizyon yayınının bile olmadığı 
zamanlardı. Kitaplardaki bilgi her şeydi. 

Bu yazıda özellikle dünya gerçekliğini de-
rinliğine hisseden Poe’nun Çalınan Mek-
tup adlı öyküsüne değineceğim. Devletin 
üst düzeyinde bulunan bir kadına ait bir 
mektup Bakan D. tarafından çalınmıştır. 
Polisin Bakan D.’nin evinde yaptığı arama-
lar bir netice vermeyince Dupin’e başvurup 
bu mektubu geri almasını isterler. Mektup 
açıklanırsa büyük bir skandal çıkacaktır. 
Dupin mevcut riskleri göze alarak bu işi 
kabul eder. Araştırır ve mektubu bulur. 
Mektup ne bir kasanın içersindedir, ne de 
çok gizli, derinlerde saklıdır. Gizli saklı yer-
leri arayanları yanıltmak için göz önünde 
bırakılmıştır. 

Bu öykü popüler psikanalistler ve edebi-
yat eleştirmenleri tarafından inceleme 
konusu yapılmıştır. Ben Çalınan Mektup’ta 
bize verilen mesajın şu anda çağımızda 
da çok geçerli ve kıymetli olduğunu dü-
şünüyorum. Guide Stone örneğin, ABD'nin 
Georgia eyaletinin Elbert County şehrinde 
bulunan bir anıttır. 1979 yılında inşa edil-
miştir. Kimin tarafından yaptırıldığı sözü-
mona bilinmemektedir. Gizliymiş, saklıy-
mış hissi verilen bir niyetin ortalıkta dikilip 
durmasıdır. 

Bilgi kirliliği, enformasyon bombardımanı 
çağında ufak tefek sırlar çok iyi gizleniyor, 
ama insanlığı en çok ilgilendiren, en hayati 
meselelere değin sırlar hepimizin gözünün 
önünde duruyor. Guide Stone bunlardan 
sadece birisi. Bu bir taktik. Küresel akıl bü-
tün insanlığı ilgilendiren en büyük, en deh-
şetengiz planına dair sırrını apaçık ortada 
tutuyor. Sosyal medyanın algı yamultucu 
bombardımanından sıyrılmayı başaranlar 
bunları kolayca görüyor. 

Kırk yaşında hayat mumu sönen Poe şiirle-
ri ve öyküleriyle bir süper nova gibi saçıldı 
ve bu satırların yazarı da dahil inanılmaz 
sayıda yazara ve okura ilham verdi. 

Sadık Yemni

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

Poe’nun mirası

Pandemi, faaliyetleri 
olumsuz etkiledi
Dünyada ve Türkiye’de müzelerin 
faaliyetleri pandemi sebebiyle azal-
tıldı. Müze çalışanlarının büyük bir 
çoğunluğu müzelerinin kalıcı olarak 
kapatılmasından endişe duydukla-
rını birçok raporda dile getirdi. Bu-
gün de müzeler yavaş yavaş açılarak 
uyum sağlamaya çalışsa da küçük 
ölçekli müzelerin maalesef kapandı-
ğına şahit olduk. Dünyadaki müzeler 
de benzer zorluklarla karşı karşıya. 
Amerikan Müzeler Birliği (AAM) Baş-
kanı Laura Lott yaptığı bir açıklama-
da, 12 bin müzenin kapanma tehlikesi 
ile karşıya olduğundan ve bunun ya-
ratacağı olumsuz sonuçlardan bahse-
diyor.

Müzeler şu anda ne durumda?

Bugün müzelerde açılmalar yaşansa 
da seyahatlerin hala kısıtlı olması, et-
kinliklerin düzenlenememesi ve belli 
kuralların (maske, mesafe kuralları, 
HES kodu sorgulama vb. detaylar) 
devam etmesinden dolayı müzelerde 
tam kapasiteyle faaliyet yürütülemi-
yor. Müzelerde koruma ve güvenlik 
önlemleri daha baskın hale geldikçe 
sergileme ve etkinlik planlamalarının 
kısıtlandığı gözlemleniyor. Türkiye ge-
nelinde müze sayısının 2021 itibariyle 
arttığı belirtilse de, birçok müze hala 
tam kapasite çalışamıyor.

Dijitalleşme 
pandemiyle gelmedi
Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin 
müzecilikte etkisi ne oldu? 

Dijitalleşme müzecilikte yeni bir olgu 
değil, biz son 10 yıldır müzelerde kur-
gu ve anlatım için dijital unsurlar kul-
lanıyoruz. Pandemi döneminde ise 
müzeler mekânsal sürdürebilirlikleri-
ni sağlayamayınca dijitalleşme kurta-
rıcı olarak görüldü. Bir yandan da bu 
imkânı yaratamayan müzeler oldu. Bu 
bağlamda erişilebilirlik eşit mi? Bu di-
jital müzeler her yaş ve farklı gruplara 
göre mi düzenleniyor? Ya da diğer sos-
yal medya platformlarıyla rakip mi? 
Bu soruların cevabı çok önemli bence.

Yeni müzecilik anlayışıyla kullanılan 
dijital uygulamalar, müzelere çeşitli 
yöntemlerle eklenerek kültürel varlık-
lara erişim yollarına başka bir yönden 

bakılmasını sağladı. Tüm bunların 
yanı sıra, gelişen dijitalleşmenin mü-
zelerde yaygın kullanımı hem bazı 
sorunları beraberinde getirecek hem 
de olumlu etkiler yapacak. Tarih mü-
zelerinde günümüze ulaşamamış eser, 
mekân ya da mimari öğelerin canlan-
dırmasında kullanılan dijital uygula-
malar ve teknolojik sistemler öğren-
meye teşvik etmiş, deneyim imkânını 
arttırdı. Buna karşın sadece sanal or-
tamda müze kurulurken bilgi kaynağı 
ve içeriği ne kadar doğru kullanılıyor, 
ziyaretçilere yaşatılmak istenen de-
neyim ve aktarılmak istenen bilgi için 
koleksiyon ya da tema içeriğine en 
uygun olduğunu düşünülen ortamlar 
yaratılıyor mu? Dijital müzeler müze 

uzmanları, küratörler ya da tarih bi-
limcilerinin kriterleri göz önünde bu-
lundurularak mı kurgulanıyor? İşte 
bunları müzeciler olarak tartışmamız 
gerekiyor.

Pandemiden sonrasını müzelerin ge-
leceği açısından nasıl görüyorsunuz?

Toplumlar bu pandemiden çok korktu 
ve belli psikolojik refleksler geliştirdi. 
Toplumların eski hallerine dönmesini 
sağlayacak araçlardan biri de müze-
lerdir. Müzecilerin bu bağlamda ya-
pacağı en iyi işlerden biri, müzelerle 
toplumun iletişim halinde olabilme-
sini sağlamak, toplumsal yaraları sara-
bilmektir.

MÜZELER EVDEN ÇALIŞTI

PANDEMIYI ANLATAN MÜZELER OLACAK

Müzeler ve müzeciler koronavirüs süre-
cinden nasıl etkilendi?

Bu iki yılda müzelerin kapalı olduğu, 
müzecilerin evden çalışma yürüttüğü bir 
dönem yaşadık. Bu süreçte ICOM, NEMO 
(Avrupa Müze Organizasyonu) ve UNES-
CO müzecilik ve pandemi konusunda 
birçok rapor yayınladı. Bu raporlara göre 
dünyadaki müzelerin %90’ı ne zaman 
açılacağı belirsiz bir şekilde geçici olarak 

kapatıldı. Bu belirsizlik kurumlarda kor-
ku ve endişe yarattı. Bu bize gösterdi ki 
müzelerin kapanmasına sebep olacak bir 
krizde müzelerin işleyişini sürdürecek 
başka yöntemler düşünmek gerekiyor. 
Örneğin, kapanmalar sırasında birçok 
müze dijital etkinlikler geliştirdi ancak 
bazı müzelerin altyapısı böyle bir işleyi-
şe hazır değildi. Bazı müzeler ise yıllardır 
yoğunluktan dolayı yapamadıkları arşiv 
ve eser belgeleme çalışmalarına yönel-

di. Biz de bu dönemde MMKD olarak, 
“Pandemi Sürecinde Müzelerin Yeniden 
Açılması İçin Tavsiyeler” başlığı altında, 
müzeler ziyaretçilere yeniden açılmadan 
önce ve açıldığında yapılması gereken-
leri, alınması gereken önlemleri üyeleri-
miz ve müzeler ile yazılı olarak paylaştık. 
Aynı zamanda, çalıştıkları müzelerde 
sürecin nasıl yaşandığını tespit etmek 
amacıyla üyelerimize sorular gönderdik, 
değerlendirmelerimizi yaptık.

Müzeler belli bir kişiye, döneme 
ya da belli bir topluluğa ait değil. 
Kuruldukları andan itibaren tüm 
topluma hizmet ederler. Kalıcı ka-
panmalar yaşanması, kültürel ve 
tarihsel bellek olarak belli bir an-
latımı kaybedeceğimiz anlamına 
gelir. Bir yandan da zor koşullar ve 
krizlerden sonra bile ayakta kalabi-

len müzeler kolektif hafıza için bir 
umut kaynağıdır. Müzeler her za-
man en kötü durumda bile kendile-
rine yol bulabilirler, çünkü müzeler 
tarihin, sanatın aktarıldığı, geçmişi, 
bugünü ve geleceği sunan yerler-
dir. Henüz pandemi sürecinde ya-
pılamasa da, ileride bu dönemleri 
anlatan sergiler, müzeler olacaktır.

Alanya Arkeoloji Müzesi

Odunpazarı Modern Müze



Eren’i2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler 
tarafından şehit edilen Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay 
Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan 'Kesişme: 
Iyi ki Varsın Eren' filmi, kısa sürede gişe rekoru kırdı. 
Filmde Eren’i canlandıran Rahman Başel, “Vatansever, 
cesur, fedakâr, dürüst bir Karadeniz genci olan Eren’i 
canlandırmaktan gurur duydum” dedi. 

Filme dâhil olma süreciniz nasıl 
gelişti? Bu süreçte neler yaşadı-
nız?

Filmin yapım şirketi Dijital Sanat-
lar, tüm Karadeniz bölgesinde Eren 
Bülbül’ü canlandıracak oyuncu 
arayışına girmişler. Belediyelere, 

milli eğitime, muhtarlıklara ha-
ber bırakmışlar. Oyuncu 

adayları ve Eren’e 

benzeyen gençlerle video çekimle-
ri yapmışlar. Eski okulumdan mü-
dürüm beni aradı ve söyledi. Çok 
mutlu oldum ve ben de bir video 
çektim. Sonra benim seçildiğimi 
söylediler. İstanbul’a geldim. Bura-
da Bahar Kerimoğlu’ndan oyuncu-
luk dersleri aldım bir ay boyunca. 
Sonra çekimler başladı.

Hüzünlü anlar 
yaşadık
İlk oyunculuk deneyiminizi bu 
filmle yaşadınız. Neler hissettiniz? 
Nasıl bir hazırlık süreci geçirdi-
niz? 

Benim için Eren Bülbül gibi bir 
kahramanı canlandırmak büyük 
onur. Çok heyecanlandım ve mut-
lu oldum bu rol bana verildiği için. 
Oyunculuk dersleri aldıktan sonra 
Antakya’da bir ay boyunca film çe-
kimlerini izledim. Sonra Trabzon 
Maçka’ya geçtik ve orada benim çe-
kimlerim başladı. 

Filmin çekim süreci nasıl geçti? 
Zorlandığınız anlar oldu mu?

Film çekim aşamalarında Kara-
deniz’deki coğrafi konum ve iklim 
değişiklikleri yüzünden zorluklar 

yaşadık. Aslında ben de Trabzon 
Tonyalıyım. Ben alışkınım ama 

filmde devamlılık gerekiyor. 
Çok zorlu geçti. Bir bakı-

yorsunuz yağmur yağı-
yor, yağmur bitiyor sis 

başlıyor.  Onun dışın-

da Eren Bülbül ve babasının meza-
rı evinin hemen yanında. Biz filmi 
hep gerçek mekânlarda çektik. Bu 
yüzden çekim alanına giderken 
onların kabirlerinin önünden geçi-
yorduk. Çok hüzünlüydü. 

Vatansever, dürüst 
ve fedakar bir 
Karadeniz genciydi
Oyunculuk hakkında neler düşü-
nüyorsunuz? İleride oyunculuk 
yapmayı düşünüyor musunuz?

Oyunculuğu çok sevdim. İleride 
konservatuar eğitimi alıp oyuncu-
luk yapmayı düşünüyorum.

Şehit Eren Bülbül’e çok benziyor-
sunuz. Daha öncesinde de benze-
tenler oldu mu? Neler söylemek 
istersiniz? 

Daha önce de çok benzetenler olu-
yordu. Evet benziyorum. Karakter 
olarak Eren ailesine çok düşkün, 
çok insancıl, yardımsever aşırı fe-
dakâr bir çocuk. Babası öldükten 
sonra 13 kardeşine, annesine bak-
mak için yevmiyeye gidiyor. Daha 
15 yaşında bir çocuk kalabalık bir 
ailenin yükünü omuzlarına alıyor. 
Hem çok fedakâr hem de vatanse-
ver bir kahraman Eren Bülbül. Va-
tansever, cesur, fedakâr, insancıl, 
dürüst bir Karadeniz genci. 

Bu süreçte Eren Bülbül’ün aile-
siyle tanışma fırsatı da elde etti-
niz. Neler yaşadınız o görüşmede? 
Bundan sonraki süreçte de görüş-
meyi düşünüyor musunuz?

Eren Bülbül’ün bütün ailesiyle 
tanıştım. Annesi Ayşe teyzeyle ilk 
tanışmamızda beni Eren’e çok ben-
zetti. Çok üzüntülü anlar yaşadık. 
Kardeşleri, ablası Yeter hepsini çok 
sevdim. Onlar da beni sevdiler. On-
larla görüşmeye devam edeceğim. 
Aynı şehirde oturuyoruz. 

Halk filme sahip 
çıktı

İzleyicinin filme olan ilgisini nasıl 
değerlendirirsiniz?

Eren Bülbül daha 15 yaşındayken 
evinin önünde pusu kurularak 
hain teröristlerin kurşunlarına he-
def oldu. Ferhat Gedik onu koru-
mak isterken 41 kurşunla şehit edil-
di. O ana şahitlik eden polislerimiz 
halen görev başındalar. Trabzon’da 
filmi birlikte izledik bu abilerimiz-
le. Gözyaşları içerisinde seyrettiler. 
O anı yaşadılar. Bu gerçek bir olay, 
gerçek bir kahramanlık öyküsü o 
yüzden çok sevildi. Filmin bu kadar 
ilgi göreceğini tahmin ediyordum. 
Zira iki kahramanın Eren Bülbül 
ve Ferhat Gedik’in gerçek yaşam 
öyküsü. Vatansever iki şehidimizin 
hikâyesi. Türk milleti, şehitlerini 
yalnız bırakmaz hiçbir zaman.
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Kesişme İyi ki Varsın 
Eren sinemaseverlerle 
buluşuyor
Bağcılar Belediyesi 
tarafından 24 Ocak 
Pazartesi gününde 30 
Ocak Pazar gününe kadar, 
"Kesişme İyi ki Varsın Eren" 
sinemaseverlerle buluştu.

Usta oyuncu Fatma 
Girik vefat etti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 
yaşayan fakat tedavi için İstanbul’a 
gelen usta oyuncu Fatma Girik 
yaşamını yitirdi. Hastane “Covid 
19’a bağlı viral pnömoni tedavisi 
görmekteyken gelişen çoklu 
organ yetmezliği sonucu hayatını 
kaybetti” açıklamasında bulundu.

Arabalar 3 filmi 
Dr. Kadir Topbaş Kültür 
Merkezi’nde
Kült animasyon filmi 
Arabalar 3, 30 Ocak Pazar 
günü saat 13.00'da Esenler 
Dr. Kadir Topbaş Kültür 
Merkezi'nde çocuklarla 
buluştu.

RAHMAN BAŞEL

izmir.aylin@hotmail.com

Ayliṅ İzmir

Takvimler 11 Ağustos 2017’yi gösteriyordu. Kara-
deniz’in dumanlı dağlarında ailesinin geçimine 
katkıda bulunmak için yükünü sırtlayan Eren, 
hain terör örgütü PKK'nın kurşunlarıyla oracıkta 
şehit oldu. Daha 15’indeydi. Eren o gün, hain terör 
örgütünün erzak çalmak amacıyla bir eve girdiğini 
görünce hemen güvenlik güçlerine haber vermişti. 
Onunla beraber Jandarma Astsubay Başçavuş Fer-
hat Gedik de şahadet şerbetini içti. Tüm Türkiye’yi 
büyük bir yasa boğan Eren Bülbül ve Ferhat Ge-
dik'in hayatı, TRT ve Dijital Sanatlar’ın ortak yapı-
mı olarak 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' adlı sinema 

filmiyle beyazperdeye taşındı. Özer Feyzioğlu'nun 
yönettiği filmde, Eren Bülbül'ü Rahman Başel, 
Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i İsma-
il Hacıoğlu, Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü ise Mut-
lunur Lafçı canlandırdı. Biz de Litros Sanat’ın bu 
sayısında, filmin başrol oyuncusu Rahman Başel 
ve anne Ayşe Bülbül’e hayat veren Mutlunur Lafçı 
ile bir araya geldik. Film çekimlerinde duygu dolu 
anlar yaşadıklarını söyleyen ikili, gerçek karak-
terlere hayat vermenin hayli zor olduğuna dikkat 
çekerek sette yaşadıklarını ve Bülbül’ün ailesiyle 
tanışma hikâyelerini anlattı. 



"Oyuncu olarak orada bir görevim vardı ve bu Ayşe’yi 
canlandırmaktı. Olayın içine o kadar girdim ki oyuncu 
kimliğimi unutup üzülmeye ve dertlenmeye başladım. Orada 
büyük bir karmaşa yaşadım."

TRT yapımları 
Berlin’de yarışacak
10-16 Şubat tarihlerinde 
72'ncisi düzenlenmesi 
planlanan Berlin Film 
Festivali'nde TRT'nin 
ortak yapımları olan 
“Gökyüzünden Bir Parça” 
ve “Klondike” ana yarışma 
bölümünde yer alacak. 

Ayberk Pekcan vefat etti 41. İstanbul Film Festivali 
jüri üyeleri açıklandıAkciğer kanseri tedavisi gören usta 

oyuncu Ayberk Pekcan (51) memleketi 
Mersin'de yoğun bakımda hayatını 
kaybetti. MESİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Sait Dervişoğlu acı haberi "Canım, 
ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; 
Türk sinemasının emektarı Ayberk 
pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" 
sözleriyle duyurdu.

41. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal 
Yarışma jüri üyeleri açıklandı. Onur 
Ünlü'nün başkanlık ettiği jüride 
oyuncu Demet Evgar, görüntü 
yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı 
ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı 
Marsel Kalvo yer alıyor. 

MUTLUNUR 
LAFÇI
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Annenin acıları çok 
taze
 “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmin-
de Şehit Eren Bülbül’ün annesi 'Ayşe 
Bülbül'ü canlandırıyorsunuz. Filme 
dâhil olma sürecinizden bahseder 
misiniz?

Film bana audition (deneme çekimi) 
olarak geldi. Bunu çekip yollamam 
istendi. Zaten daha önceden duy-
muştum Eren’in filminin yapılaca-
ğını. Hangi film olduğunu anladım 
ve biraz o duyguyla canlandırdım 
o sahneyi. Sonra senaryo geldi, çok 
etkilendim senaryodan. Daha sonra 
Özer hocayla tanıştık ve bu filmde yer 
almamı çok arzu ettiğini ve deneme 
çekimini çok beğendiğini söyledi. Bu 
şekilde tanıştık.  Çok da aday varmış. 
Bu adaylar arasında seçilerek, inanı-
larak role uygun bulundum. Bu beni 
çok heyecanlandıran bir iş oldu. 

Manevi bir 
sorumluluğum vardı
Ayşe Bülbül ile tanıştığınızda neler 
hissettiniz? Sizi en çok neler etkile-
di? 

Kurmaca bir karakteri canlandır-
mak yaşayan bir karakteri canlan-
dırmaktan daha kolaydır. Ben büyük 
bir sorumluluğun altına girdiğimin 
farkındaydım aslında. Hem manevi 
bir sorumluluğun hem o kişiye karşı 
bir sorumluluğum olduğunun far-
kındaydım. O yüzden film öncesinde 
aileyle tanışmayı çok istedim. Zaten 
yönetmenimizle görüştüğümüzde ai-
leyle bir süre vakit geçirip ailenin ko-
şullarını, Ayşe’nin gündelik hayatını 

vs tatmam gerektiğini söyledi. Eren’in 
ve Ferhat’ın şehit edildiği günü çok 
iyi hatırlıyorum. Hepimizi çok yara-
layan ve çok üzen bir olaydı. Senar-
yoyu okuduğumda her şeyin gerçek 
olduğunu biliyordum ama tanışana 
kadar çok farkına varamıyormuş in-
san. Ben aileyle tanışınca anladım 
olayların nasıl bu kadar gerçek ve 
etkisinin hala devam ettiğini. Ailey-
le gerçekten kahvaltıdan hayvanları 
otlatmaya, televizyon izlemeye kadar 
gündelik tüm işleri birlikte yaptık. 
Ayşe’nin acısını nasıl hala ilk günkü 
gibi devam ettiğini, gündelik işlerini 
yaparken bile bir anda Eren’in aklına 
gelip ağıt yaktığını gördüm. Bunları 
görmek beni aşırı etkiledi. İlk günler 
gerçekten kötü oldum. Daha çekime 
başlamamıştık. Maçka’daydım. “Ben 
napıyorum?” dedim. Biraz psikolojim 
bozuldu. Oyuncu olarak orada bir gö-
revim vardı ve bu Ayşe’yi canlandır-
maktı. Olayın içine o kadar girdim ki 
oyuncu kimliğimi unutup üzülmeye 
ve dertlenmeye başladım. Orada bü-
yük bir karmaşa yaşadım. Ayşe, çay-
ları doldururken bir anda Eren’in 
mezarına bakıp ağıt yakabiliyor. Oğlu 
aklına gelip bir anısını anlatabiliyor. 
Bu ilk günler beni çok zorladı. Sonuç-
ta bunu bir avantaja çevirmek, rolü-
mü canlandırmak ve bu anlamda bir 
vefa borcumuzu ödemek için elimden 
geleni yapmalıydım. Ailenin hayatı 
çok zor. Eren zaten çok iyi bir hayat 
yaşamamış. Bunu fark etmek de beni 
çok etkiledi. Bu kadar genç yaşta bir 
çocuğumuzun mutlu anlarının çok az 
olması beni çok etkiledi. Gerçekten 
zor bir süreç. Annenin acıları yoğun 
bir şekilde devam ediyor.  Hani biz 
izliyoruz haberlerde, ülkemizde çok 

acı, çok dram var. Hepsi için üzülüyo-
ruz ama hayatımıza devam ediyoruz 
bir noktadan sonra. Yaşayanlar için 
acılar hiç bitmiyor. Bunu fark etmek 
beni çok etkiledi.

Çekimler çetin 
koşullarda geçti
Sette neler yaşadınız? Çekimler na-
sıl geçti?

Trabzon’da ilk defa bu kadar uzun 
bir süre kaldım. İki buçuk ay kaldım. 
Coğrafya gerçekten zor. Hava duru-
mu inanılmaz şaşırtıcı, sürprizli. Çe-
kim ekibi olara bu sürprizler elbette 
çok zorladı bizi. Çekim yaparken bir 
anda güneş çıkabiliyor, bir anda sis 
vurabiliyor. Biz setteyken sel ve heye-
lan alarmı verildi. Bu yüzden zordu. 
Düz bir yol yok, hep eğimli ve kaya-
dan bir ortam. Gerçekten o çetin ko-
şulları sonuna kadar hissettik. Bu da 
bizim için farklı bir deneyim oldu. 
Coğrafyanın insanın kişilikleri üze-
rindeki etkisini de hissetmiş oldum. 
Karadeniz insanının o mücadeleci, 
güçlü karakterlerini bu coğrafyadan 
aldıklarını görmüş oldum. Koşullar 
gerçekten çok çetindi. Setteki arka-
daşlarıma da çok teşekkür ediyorum. 
Hepsi alın terleriyle çok güzel çalıştı-
lar ve bana çok destek oldular.

BEBEĞIN ELLERIMDEN KAYIP 
GIDECEĞINI BILMEK…

Sizi en çok hangi sahne etkiledi?

Filmdeki son sahne hepimizi çok etki-
ledi ama ben çekerken en çok bebek 
Eren’i kucağıma aldığım sahneden 
etkilendim. Anne bebeği eve getiriyor 
ve kardeşleriyle tanıştırıyor. Şimdi 
ben 34 yaşındayım ve canlandırdı-
ğım karakter 44 ile 56 yaş aralığında. 
Bu da aslında bir riskti benim için. 13 
çocuklu bir kadını canlandırdım. O 
yüzden Bebek Eren’i kucağıma aldı-
ğımda baktım ve “Bu çocuk hayatını 
kaybedecek. Kucağıma aldığım bebe-
ğin ölüm sahnesini çekeceğiz” dedim. 
Onun genç yaşta hayatını kaybedece-
ğini hissetmek gerçekten tarifsiz bir 
acı verdi bana. O yüzden o sahneden 
çok etkilendim. Filmi kronolojik bir 
şekilde çektik. Daha Rahman’la ta-
nışmadan çektiğimiz bir sahneydi. 

Bebeğin ellerimden kayıp gideceğini 
bilmek çok acayip bir duyguydu.

Film gişede büyük bir başarı elde 
etti. Bununla ilgili neler söylemek 
istersiniz?

İki yıldır acı bir süreçten geçiyoruz. 
Kaç yıldır tiyatro yapamadım. İnsan-
lar hayatlarından oldular, işlerinden 
oldular. Biz birbirimizden çok uzak-
laştık. Birbirimizi öpemez, sarılamaz 
olduk. O yüzden vizyona girdiğimizde 
şartlar nasıl olacak diye endişelenmiş-
tim. Halkımız gerçekten filme sahip 
çıktı. Yani bunu izlemenin Eren ve 
Ferhat özelinde bir anma olduğunun 
ve onlara bir vefa olduğunu hissetti-
ler. Onların hayatlarını görme fırsatı-
nı değerlendirdiler. Çok iyi bir gişeyle 
girdik. O yüzden bu anlamda çok mut-
luyum. Herkesin bir şekilde bu filmi 

izlemesini isterim. Ortak duyguları bir 
arada yaşamak önemlidir. O yüzden si-
nema ve tiyatro çok kıymetlidir. Bizim 
filmimiz için de bu değerli. İzleyicileri-
mize de çok teşekkür ediyorum. Bizlere 
çok güzel mesajlar gönderdiler. 



GEÇMIŞE YOLCULUĞUN ANAHTARI MI?
Her dönem bir 
şekilde haberlere 
konu olan 
antika, kendine 
ait özellikleriyle 
konuşuluyor. 
Sosyal medya 
kullanımının 
artması ve 
pandemiyle 
birlikte ise 
çevrim içi 
seçenekler 
kendini 
gösteriyor. 
Antika dünyası 
2022 yılında 
ve pandemi 
sonrasında 
ne durumda? 
Yeni açılan 
pazarlar var mı? 
Meraklısı neden 
ilgileniyor? 
Pandeminin 
etkisi 
antikacılara 
nasıl etki etti? 
Yeni sayımızda 
bu soruların 
etrafında antika 
dünyasını ele 
aldık.
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Geleceğe gitmek için birçok tekno-
lojik gelişme gerekirken geçmişe 
yolculuk için bir antika pazarına, 
dükkanına gitmek yeterli olabiliyor. 
İstanbul her konuda olduğu gibi an-
tika konusunda da zengin bir seçe-

nek dünyasına sahip. Çeşitli antika 
pazarları, dükkanları ve pandemiyle 
birlikte online mezat, müzayedelerle 
de alanı genişledi. İlgilisi, meraklısı 
yaz-kış demeden pazarlara, mezata, 
müzayede gidiyor. Kendinin geçmişe 
yolculuk anahtarını buluyor. Feriköy 
Antika Pazarı İstanbul’da en eski an-
tika pazarlarından biri. Pazar kuran 
esnafının, müdavimi olan meraklısı-
nın yılları geçiyor Feriköy’de. Balat ve 
Kadıköy’de ise antika dükkanları ve 
mezatlar bir adım öne çıkıyor. 

Bazısı ilgilenmeye küçük bir merak-
la başlıyor ve tüm hayatına yayılıyor. 
Bazısı ise anne baba mesleği olarak 
öğreniyor, sonrasında kendi mesleği 
haline getiriyor. Şimdi ise geçmişin 

anıları elden ele, kuşaktan kuşağa 
aktarılıyor. Bu merakın sadece İstan-
bul’a özgü olduğunu da düşünme-
mek gerekir. Karaman’da bir meraklı 
topladığı antika radyoları iş yerinden 
müzeye dönüştürüyor. Sivas’ta antika 
merakı babadan oğula geçiyor ve 3 
bini aşan objeyle bir kafe olarak hiz-
met verebiliyor. Elazığ’da antika araç 
merakı 34 yaşındaki Mustafa Sancar 
için bir tutku haline geliyor. Birbirin-
den ilginç hikâyeler uzuyor gidiyor...

Bir tutku ve merak unsuru olan anti-
kanın tanımı ise değişiyor. “Bir eşya-
nın antika olabilmesi için tarihe tanık-
lık etmesi ve nadir bulunan bir eşya ya 
da obje olması gerekmektedir.” şeklin-
de genel bir tanımı bulunuyor. Günü-

müzde ise antika kavramının kullanı-
mında eskiye ait olması yeterli oluyor. 
Tanımsal farklılık aslında ekonomik 
olarak da bir ayrımı ortaya çıkarıyor. 
Sınıfsal bir noktaya kadar varabiliyor. 
Ama pazarlar, dükkanlar, mezatlar bu 
ayrımları ortadan kaldırıyor. Meraklı-
sı ve isteklisi istediğine kavuşabiliyor. 

Antika merakının nasıl oluştuğuna ve 
pandemiden nasıl etkilendiğine dair 
sorularımızı ise muhataplarına sor-
mak istedik. TRT 2’de Eskici programı-
nı sunan Balat’ta mezatlar düzenleyen 
Ümit Erboz, Esenler’de Antik Mezat 
Çay Evi’nin esnafı Rabia Özdemir, Ta-
rih ve Nostalji Derneği Başkanı Haşim 
Albayrak sorularımızı cevapladı. 

Avas Antika Pazarı Balat gibi olsun istedik
Haşim Albayrak - Tarih ve Nostalji Derneği Başkanı

Esenler'de antika pazarı kurma 
fikri ilk mezatı Kubbe Kafe dedi-
ğimiz yerde Ömer Özcan ve Özer 
Özcan ile birlikte başlattığımız za-
man kendi aramızda hedef olarak 
koyduk. Kubbe Cafedeki evimiz-
deki mezat ve antika faaliyetleri 
zamanla arttı. Bize ilk başlarda 
yardım eden arkadaşlar bizden 
ayrılıp kendi yerlerini açınca 
Esenler'de Balat gibi bir antika 
merkezi oluşmaya başladı. Ancak 
Balat'ın özelliği bütün antikacılar 
bir arada birbirlerine çok yakın 
biz de Esenler'de bu yakınlığı ku-
rabilmek için pazar olayına girdik. 
Esenler antikada Balat gibi olsun 

istedik. Altyapıyı belediye ile bera-
ber kurarak faaliyete geçtik. Şim-
dilik açılışımız kış aylarına geldiği 
için istediğimiz yoğunluğa ulaşa-
madık.

Esenler Belediyesi 
gerekli desteği verdi
Avas Antika Pazarı, Prof. Dr. Adem 
Baştürk Kültür Merkezi Kapalı 
Pazar Alanı’nda cumartesi günle-
ri kuruluyor. Bir merak oluşumu 
sonucunda alıcı ve satıcının bu-
luşması noktasında kurulan Avas 
Antika Pazarı cumartesi günü 
meraklılarını bekliyor. Esenler 

Belediyesi ile Tarih ve Nostalji 
Derneği birlikteliğiyle kurulan 
pazarın oluşumuyla ilgili konuşan 
Albayrak şöyle konuştu: “Avas An-
tika Pazarı 25 Aralık 2021 tarihin-
de açıldıktan sonra yoğun bir kış 
sezonu ve pandemi ile karşılaştı. 
Pandemi gittikçe artarak devam 
ettiği için insanlar çok dikkat et-
mek zorunda kaldı. Bu da insanla-
rı toplu insanların olduğu yerlere 
gelmesine engel oluyordu. Pazar 
açıldığında 200'den fazla satıcı 
vardı. Hepsinin para kazanmaya 
ihtiyacı vardı. Esenler Belediyesi 
de elinden geleni yaptı ve satıcıla-
ra imkan sağladı.”

Ahmet Hamdi Tanpınar 
vefatının 60. yılında 
Zeytinburnu’nda anıldı
21-22 Ocak tarihlerinde 
Zeytinburnu Kültür Sanat 
Merkezi'nde “Vefatının 60. 
Yılı Anısına Ahmet Hamdi 
Tanpınar Sempozyumu” 
yapıldı. Sempozyuma 28 
konuşmacı katıldı.

“7 Koleksiyoner
  7 Sanatçı”
Ferda Dedeoğlu, kendi seçtiği 
yedi koleksiyonerden, kendi 
koleksiyonlarından birer sanatçı ve eser 
seçmelerini istiyor. Koleksiyonerlerin 
seçtiği sanatçıların eserleri Ralli 
Apartmanı’nda “7 Koleksiyoner 7 Sanatçı” 
adındaki sergide görmek mümkün.

Gelir Köy Okullarının
Yasemin Sakallıoğlu, Maximum 
Uniq Hall’deki gösterisinde 
sahneye çıkmadan önce basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Gösteriden elde edeceği geliri köy 
okullarına bağışlayacağını açıkladı. 

Antika merakı 
.

bltrabia@gmail.com

Rabia Bulut

Avas Antika Pazar



Biz isteriz ki, 
çevirmeli telefonlar 
vardır, ona ilgi 
duymaya başlasın. 
Fiyatı 50-100 liraya 
alabilsin, evinin 
bir köşesine 
koysun. O telefon 
onun geçmişle bir 
bağlantısıdır. Bizim 
anlatmak istediğimiz 
antikadan ticaret 
değildir. Insanların 
geçmişle bağlantısını 
bir nesne ile görünür 
hale getirmektir. Bu 
nesneler, bu objeler 
hayatlarına girdiği 
andan itibaren o 
nesneyi gördüğü an 
geçmişle bir bağlantı 
kurabilir, bizim 
isteğimiz budur. 

07S A Y F AK Ü L T Ü R  S A N A T

Antika ticaret değildir!

Eşyaların hikâyesi olsun isteniyor

Ümit Erboz - Mezatçı

Rabia Özdemir – Esnaf–Mezatçı

Her bir dilimde yaş grupları değiş-
meye başladı. Eskiden antikaya 
daha üst yaş grubu ilgiliyken 
şimdi daha alt yaş grupları 
ilgileniyor. Antikaya değil 
ama retro dediğimiz 60’lı, 
70’li, 80’li yılların ürünle-
rine merak sarmaya baş-
ladılar. Zaten bu böyle 
olur. İnsanlar önce yakın 
geçmişten başlar, sonra 
daha uzak geçmişe kadar 
ilgi alanlarını genişletirler. 
Antika merakının bir gerçe-
ğidir. Bütün sistemler hep böyle 
çalışır. Gençler babaannelerinin, 
dedelerinin yaşadığı dönemlerin 
ürünlerine merak sarar. Daha faz-
la ilgi duyanlar dönemin daha 
eskisine ilgi duyarlar. 20’li yaşla-
rında olan gençlerin sosyal med-
yayla birlikte daha farklı ilgi alan-
ları var. İçlerinde küçük bir grup 

olsa da eskiye, antikaya meraklılar 

da var. Aslında antika demiyoruz. 

Çünkü antika pahalı bir şey. 18-

20 yaşındaki bir gencin antikaya 

meraklı olmasını beklememiz işin 

doğasına aykırı. Biz isteriz ki, çevir-
meli telefonlar vardır, ona ilgi duy-
maya başlasın. Fiyatı 50-100 liraya 

alabilsin, evinin bir köşesine koy-
sun. O telefon onun geçmişle 

bir bağlantısıdır. Bizim anlat-
mak istediğimiz antikadan ti-
caret değildir. İnsanların geç-
mişle bağlantısını bir nesne 
ile görünür hale getirmektir. 

Bu nesneler, bu objeler hayat-
larına girdiği andan itibaren 

o nesneyi gördüğü an geçmişle 
bir bağlantı kurabilir, bizim iste-

ğimiz budur. 

Pandemiyle dükkan 
satıcılığı azaldı
Sosyal medya mezatları pandemi 
öncesinde de yapılıyordu. Antika 
döneminde insanların pandemi 
çekingenliğiyle birlikte dükkan 
satıcılığı azaldı. Dükkan da canlı 

satış azaldı. Aşağı yukarı sektörün 
hepsi bir şekilde sosyal medyaya, 
internete girmek zorunda kaldı. 
Fakat insanların pandemide evde-
ki rahatlıklarıyla internetten yap-
tıkları alışverişlerle ticaretin daha 
iyi olduğunu gördük. Bu noktada 
çekinceli nokta doğru insanla alış-
veriş yapmak, ürün almaktır. Orada 
da tüketici oturup o tespiti kendisi 
yapacaktır. Evinde otururken gözü-
ne takılan bir şeyi satın alır. Evine 
gelir, gelen ürün anlatıldığı gibi 
değilse iade edilir. Paranızda size 
geri gelir. Pandemi döneminde bu 
seçeneklerde düzenlendi. Sağlam 
satıcı olmanın ölçütü, sizin denen-
miş olmanızdır. İnternet alışverişle-
rinde yapılan olumlu ya da olumsuz 
görüşler satıcıların güvenirliğini öl-
çülebilir bir hale getiriyor. Pandemi 
döneminde antika dünyası bu test-
lerden de geçmiş oldu. 

Antika sanatçısı olan yaşanmış-
lığı olan ve günümüze kadar 
kondisyonu en iyi şekilde muha-
faza edilmiş nadide parçalardır. 
Toplumumuzda antika kültürü 
bilinçli bir şekilde algılanma-
mış bir sektör ne yazık ki eski 
görünen her objeye antika gö-
züyle yaklaşılıyor. Değer olarak 
toplumun her kesiminden alıcı 
bulamadığımızdan dolayı genel-
de antika parçalarla beraber ya-
nında vintage ve retro parçalarla 
alakalı bir pazarı var bu işin. İl-
gide oldukça yoğun koleksiyoner 
anlamında bol çeşitli ve önü açık 

bir sektör ve ciddi bir takip ve 
yatırım istiyor. Sektörel olarak 
coğrafya tarih bu tür bilgilerle 
birleşen bir sektör. Her geçen 
gün antikaya olan ilgi artmakta 
bunun nedeni de yeni tasarımla-
rın çok sıradanlaştırılması çün-
kü insanlar bir eşyaya ya da bir 
objeye baktığı zaman onun hikâ-
yesinin olmasını istiyor.

Pandemi bütün 
dengeleri değiştirdi
Pandemi bütün dengeleri de-
ğiştiren bir dönem oldu. Her 

sektörde olduğu gibi bizler de 
internet ortamında sanal pa-
zarda çevrim içi olarak işimizi 
yürütmeye çalıştık. Çok şükür 
atlattık o dönemleri şimdi 
belediyemizin açmış olduğu 
Avas Antika Pazarı’nda her 
cumartesi tezgahımızı açı-
yoruz istediğimiz parçaları 
bulabiliyoruz ve meraklı-
larına ulaştırıyoruz. Pazarı-
mız zamanla oturacak herkes 
bilecek sadece biraz sabra ih-
tiyacımız var Avas Antika Pazarı 
da Türkiye’nin her bir yanındaki 
pazarlar gibi adını duyuracak.

Devamı litrossanat.com'da

En büyük ve bizim bilmediğimiz sanat, ha-
yatı yaşamaktır.

Elinde bir laptopçantası ve son derece gü-
zel bir takım elbisesiyle her akşam santur 
çalarken önümde dikilen adam “Bu sefer 
dostum yemek yiyelim mi?” diye sordu. Ka-
bul ettim çünkü bu adam kim diye merak 
ediyordum hep. 

Her gün önünden geçtiğim ve sadece 
bozuk paralarımı tümletmek için girdiğim 
restoranın sokağa bakan masasında otu-
rup yemek siparişi verdik. Ben “Mercimek 
çorbası yeter bana” desem de o beni dinle-
meden, “Ortaya karışık bir kebap getir, bir 
de bol bir çoban salata!” dedi. 

Ne diyeceğimi bilemedim. “Size hocam 
diye hitap edebilir miyim?”

“Tabii, nasıl istersen.”

Siparişi verdikten sonra bana “Biliyor mu-
sun, senin müziğini çok seviyorum. Seni 
dinlemek bana huzur veriyor. Çaldıklarının 
kaydı da olmalı. İnsanlar dinlemeli.” dedi.

“Hocam, aslında herkes beni dinlesin diye 
bir derdim yok. Sokaktan geçenler dinle-
sin yeter. Zaten artık şehirlerde sessizlik 
diye bir şey kalmadı. Ben bu kadar ses 
içinde güzel bir ses çıkarmaya çalışıyorum 
santurum ile. Hem kimse de şunu çal diye 
istek de yapmıyor. Çalıyorum ben, günde 
en az üç saat, sonra da evime gidiyorum. 
Yemek yapıyorum, çay demliyorum, kitap 
okuyorum, bir şeyler yazıyorum ve tabii ki 
müzik dinliyorum. Böylece mutlu oluyo-
rum. Arada dostlarım da bana misafir olu-
yor. Onlar da muhabbetlerini getiriyorlar 
gelirken.” 

“Ben aslında senin bir kaleminin olduğunu 
anlamıştım. Doğruyu söylemek gerekirse 
santur çalarken çantanın yanındaki Fikret 
Ürgüp kitabını gördükten sonra tanışmak 
istedim. Ben çok severim Fikret Ürgüp’ü. 
Çok az insan bilir Ürgüp’ü. Güzel olan da 
bu. Sevdiğim yazarları ve müzisyenleri 
kimse tanımasın istiyorum. Günışığına çık-
mayan yapıtları severek inceliyorum.”  

“Ben de çok seviyorum hocam. Söylemeyi 
unuttum. Sahaf gezerim hep. Bir de eski 
eşyaların satıldığı pazarları gezerim. İşte 
oralarda gezerken elli kuşağı öykücüleri-
nin kitaplarını topluyordum, o sırada Fikret 
Ürgüp’ün Kısa Lodos Hikâyeleri kitabını 
buldum. Sonra güncesini, sonra da işte 
toplu öykülerini basan bu kitabı.

“Peki en çok kimi seversin elli kuşağı öykü-
cülerinden?”

“Feyyaz Kayacan ve Selçuk Baran’ı çok se-
verim. Başka bir yazın dünyaları var. Yaşlı 
insanları kitaplarında anlatmaları da ayrı-
ca bir güzellik.”

“İlginç ama güzel ben en çok Onat Kutlar’ı 
severim. İshak kitabı bir başyapıttır. Onları 
okumak bana yüzümün aynalarda göre-
mediklerini gösteriyor.”

“Benim için de yaşanmamış hayatları 
yaratmak çabasında yalnız olmadığımı 
gösteriyor hocam. Ürgüp’ü okurken altını 
çizdiğim bir yer vardı. “Ne söylense kimse 
inanmazdı, burada yaşayanların ne biçim 
yaratıklar olduklarına ve yaptıklarına.” İşte 
ben bu yüzden okuyorum ve yazıyorum. 
Okurken de yazarken de başka türlü dü-
şünüyorum. İçinde bulunduğum gerçek-
likten okuyarak ve yazarak uzaklaşıyorum.

Sedat Anar

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

Sokak müziğ̇i ̇
hatıraları 2

Devamı litrossanat.com'da

“Peykerun” sergisi İş 
Sanat Kibele Sanat 
Galerisi’nde
Usta ressam Mahmut Celayir’in 
16 Nisan 2022’ye kadar açık 
kalması planlanan “Peykerun” 
adlı sergisi İş Sanat Kibele 
Sanat Galerisi’nde sevenleriyle 
buluşuyor. 

Sahnede 50’nci 
yılı için pasta kesti
Ali Poyrazoğlu, tek 
kişilik gösterisi “Şıngır 
Şıngır Beyoğlu”nu 
Maximum Uniq Hall’de 
sahneledi. Tiyatrosu’nun 
50’nci yılını kutlayan 
Poyrazoğlu, sahnede 
pasta kesti. 

Yazar Rasim Özdenören 
Esenler’e konuk oldu
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen 
Esenler Öykü Günleri, üç gün süren oturumların 
ardından sona erdi. Birbirinden değerli isimlerin 
konuk olduğu oturumlarda, ‘Yedi Güzel Adam’dan 
biri olan usta yazar Rasim Özdenören’in eserlerindeki
“Uzak Yakınlar” teması ele alındı.

Insanın 
özüne 
yolculuk

Geçmişe yolculuğun kapısının anahtarı olan antikanın dünyası, anlamı, oluştur-
duğu bağlar derinleşiyor ve büyüyor. Her dönemde kendine ait bir yolu buluyor. 
Dönüşüme uyum sağlıyor. Erboz’un belirttiği geçmişle bağlantı kurma şanları ve 
Özdemir’in “insanlar hikaye arıyor görüşleri” çok kıymetli.  Günümüzde her yenilik 
beraberinde birçok problemi, sorunu, ikilemi de peşinden getiriyor. Antika dünya-
sının meraklılarının hikaye peşinde olması ve geçmişle bir bağ kurması aslında in-
sanın her daim özüne dair bir yolculuk merakında olduğunu gösteriyor. Kendinizi 
geçmişe dair bir yolculuğa çıkarmak istiyorsanız antika dünyası sizleri bekliyor.
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Aklınıza 
gelebilecek her 
türlü malzemeyle 
birbirinden dikkat 
çekici resimler 
yapan resim 
öğretmeni Zehra 
Gürler, “Dikkatimi 
çeken ve ilişki 
kurabildiğim her 
türlü malzemeyle 
resimler yapıyorum” 
diyor ve ekliyor: 
“Herhangi bir 
malzemeyle 
çalışmaya karar 
verişim tamamen 
anlık oluyor. 
Eğer bana bir şey 
fısıldamışsa ben 
onu bir çığlık gibi 
algılıyorum ve 
hemen o sese kulak 
veriyorum…”

alidemirtas.iletisim@gmail.com

Ali Demirtaş “M
AL

ZE
ME

LE
Rİ

N 
SE

SİNE KULAK VERİYORUM”

Tanıştırayım, resim öğretmeni 
Zehra Gürler. Kendisini sosyal 

medyada fark ettim. Şöyle ki Zehra 
Öğretmen, @patatespiresi adını ver-
diği Instagram sayfasında aklınıza 
gelebilecek her türlü malzemeyle 
resimler üretiyor, siluetler oluşturu-
yor. Üstelik bunu o kadar pratik bir 
şekilde yapıyor ki şaşıp kalmamak 
mümkün değil. Tarçından bir kadını 
resmettiği de oluyor, brokoliden bir 
erkeğe hayat verdiği de. Ama havuç 
salatasından yaptığı Van Gogh’u da 
mutlaka görmeniz gerekir. Muhte-
şem kara kalem çalışmalarının yanı 
sıra kremalı bisküvinin kremasından 
yaptığı resimler de bir hayli ilgi çeki-
ci. Kahve telvesi, yaprak sarmanın iç 
harcı onun malzemelerinden sadece 
bazıları. Ne güzel ki kendisiyle Litros 
Sanat’ın yeni sayısı için konuştuk. 
Sohbetimize geçmeden önce gelin 
onu kendi ağzından kısaca daha ya-
kından tanıyalım: “Trabzon Çarşıba-
şı’nda doğdum. Liseden sonra Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Resim Öğretmenliği, resim ana da-
lından mezun oldum. Mersin Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 
yüksek lisans yaptım. Halen bir dev-
let okulunda -minik bir öğrencimin 
söylemiyle- resim ve neşe öğretmeni 
olarak çalışıyorum.”

Resim yapmak 
çocukluk refleksi
Resim hayatınıza nasıl girdi, ne za-
mandan beri resim yapıyorsunuz ve 
resim öğretmeni olmaya nasıl karar 
verdiniz?

Resim yapmanın bir çocukluk reflek-
si olduğunu düşünüyorum. Büyür-
ken o refleks katlanır ya da kaybolur. 
Resim yapma isteğimin çoğalmasın-
da, ilkokul 3. sınıfta sınıfımıza gelen 
bir arkadaşımın etkisi büyük... Hari-
ka resimler yapıyordu ve sanırım onu 
biraz kıskanmıştım. Ayda bir aldığım 
çocuk dergisindeki çizgi karakterleri 
defterime defalarca çizip onları ka-
famda yolculuklara çıkarıyordum. 
Karadeniz’in zengin doğasının da 
hayal gücümü beslediğini düşünüyo-
rum. Öğrencilik hayatım boyunca çok 
duyarlı resim öğretmenlerim oldu ve 
güzel sanatlar alanında eğitim almam 
için teşvik ettiler beni. Fakat öncelikli 
tercihim her gelecek kaygısına sahip 
öğrenci gibi daha belirgin meslek 
gruplarına yönelmekti. Liseyi birinci 
bitirip girdiğim üniversite sınavında 
kazandığım bölümü daha ilk aylarda 
bıraktım ve yetenek sınavlarına girip 
resim bölümü okumaya karar ver-
dim. Yetenek sınavı sonuçları açık-
landığında listede adımı gördüğüm 
an, hayatım boyunca “o an”ın heyeca-
nını yaşayacağıma kendi kendime söz 
vermiştim. Sözümden hiç caymadım.

Bir nevi kazı 
yapıyorum
Sosyal medyada paylaştığınız tasa-
rım ve çizim videolarına insanlar 
nasıl geri dönüşler yapıyor? Ne za-
mandan beri bu tarz paylaşımlar ya-
pıyorsunuz? Nasıl başladınız?

Dikkatimi çeken ve ilişki kurabildi-
ğim her türlü malzemeyle resimler 

yapıyorum ve bunları çoğunlukla 
sosyal medyada paylaşıyorum. Ka-
rantina başladığında kıyafetlerimi 
katlarken şalımla bir Van Gogh ça-
lışması yapmıştım, o kadar yayıldı 
ki birçok insan kıyafetlerle resimler 
yaptı, benim yaptığım çalışma da 
sosyal medyadaki paylaşılmış bir işle 
İsviçre Kültür Gazetesi kapağında yer 
aldı. Benim için onur verici bir güzel-
likteydi. Fakat tüm çalışmalar o kadar 
şanslı olamayabiliyor. Tabağımda 
kalan yemeklerle yaptığım çalışma-
lardan dolayı “nimetle şaka olmaz” 
eleştirisiyle linç yiyebiliyorum. Fakat 
ilginç olan şu ki o linçler bile beni 
besliyor. Yiyeceklerden ya da yerdeki, 
duvardaki izlerden ortaya çıkardığım 
işler, hepimizin ‘ya şu leke şuna ben-
ziyor’ düşüncesinden oluşturduğum Zehra Gürler



Çocuklar için 
ayrı bir cadde
Sanatın kendisiyle ve onu var eden özneyle 

ilişkisi, bir başka bakışa ihtiyaç duymayacak 

denli dikkati üzerinde toplar. Yazının yolcu-

luğu da tıpkı buna benzer. Okur, daha en 

başta dışarda bırakılarak oturulur yazıya. Bir 

başkasının ne düşüneceğiyle ilgilenmeden, 

kitleler düşünülmeden inşa edilir kurmaca 

evren. Aksi olduğunda, sanattan değil de bir 

çeşit pazarlıktan söz etmemiz gerekirdi her-

hâlde. Ancak edebiyatın, bütün bu dışarda 

bırakılanları da içine alan bir başka cephesi 

var; okuru görmezden gelmediğimiz, onların 

algı düzeylerindeki değişimi, tercihlerini, hat-

ta cinsiyetlerini bile dikkate almak zorunda 

olduğumuz bir alan. Nedir bu? Yazının baş-

lığının cevabı kolaylaştırdığının farkındayım 

fakat düşüncenin oyuğunu derinleştirmenin 

gerekliliğinin altını kalın çizgilerle bir kez 

daha çizmek istiyorum. 

Sanatın hiçbir şubesi, okuru hedef almadığı 

gibi onun varlığıyla da ilgilenmez fakat ço-

cuk edebiyatında okuru dışarda bırakmanız 

ve onu düşünmeden yazmanız söz konusu 

değildir. Bu dairede yaratılan metinler, çocuk 

okurlar için bir yetişkin tarafından kaleme 

alındığından okur hemen her yönüyle dü-

şünülmesi, anlamlandırılması gereken bir 

geçekliktir. Üstelik bugünün çocuğu değiş-

miş, algıları ve istekleri parçalanmış, zihin 

yapısı kedinden önceki kuşaktan ayrışmış, 

çağın gerekliliklerine uyum sağlamış bir 

şekilde orada, öylece durmaktadır. Değişen 

bu yeni okuru tanımak, ilgi ve ihtiyaçlarını, 

neyi, niçin sevdiği göz önünde bulundurmak, 

çocuk gerçekliğine yakın bir dil evreni inşası 

için gerekliliktir tam da bu yüzden. Yazar ruh 

akrabalığını ve ortak dili yeniden kurabilen 

kişidir. Burada bir eksiklik oluştuğunda, ço-

cuğun edebiyatla arasına mesafe girmesi de 

kaçınılmaz olacaktır. 

Çocukluğumuzda, pek çoğumuzun severek 

okuduğu Pal Sokağı Çocukları’ndaki gibi bir 

mahalle kültürü, arsanın etrafında oynanan 

oyunlar, arsanın bazen korunaklı bir kaleye, 

bazen hamile kadının göbeğine, bazense 

sığınılan bir yuvaya dönüşmesi, yani sınırsız 

hayal gücüne ve kullanım alanlarına sahip 

oluşu bugünün çocuğunda tam olarak neye 

karşılık gelmektedir? Bugünün çocuğunun 

kendine ait bir arsası, doğal bir alanı kaldı mı? 

Hatta çok da uzağa gitmeden soralım: Ömer 

Seyfettin’in anlattığı ilişkiler ağı, Kemalettin 

Tuğcu’nun çizdiği mahalle kültürü bugün 

hâlâ tazeliğini korumakta mıdır? Salt dünün 

gerçeklerinden bugüne seslenmek, modern 

çocuğun dünyasında karşılık bulmadığı gibi 

çocuk edebiyatındaki en önemli hususun, 

çocuğa göreliğin de es geçilmesine sebep 

olabiliyor. Bu, edebiyatla dijital çağın arasın-

daki mesafeyi arttırdığı gibi çocuk edebiya-

tındaki dinamizmi de ıskalamaya yol açıyor.

Okuru görmezden gelememe, çocuğa göre 

bir dil inşası, çağın dinamizmini ve modern 

çocuğu anlama çabaları… bütün bunlar 

ilk başta ısmarlama, edebiyat dışı bir çaba 

olarak görünebilir fakat çocuk edebiyatının 

gerçekliği ve çocuğa göreliğin ne olduğu 

anlaşıldıkça çocuk edebiyatının, edebî kri-

terlerin tamamına sahip olması bakımından 

edebiyatın önemli bir dalı olduğu fakat “ço-

cuğa görelik” ilkesince, okurun değişimin-

den etkileneceği ve bir farklılaşmaya tabii 

olacağı gerçekliği anlaşılacaktır. Çünkü, “Biz 

çocuklar için ayrı cadde mi tasarlıyoruz, ye-

tişkinlerin yürüdüğü yerden onlar da pekâlâ 

yürüyebilir,” diyen ve ayrı bir çocuk edebiyatı 

tasnifine karşı çıkan Çehov’un ve nicelerinin 

zamanından artık bir hayli uzaklaştık. Uzak-

laştık, öyle değil mi?

Feyza Kartopu

-------------------------------------------
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SİNE KULAK VERİYORUM” işler. Yani aslında hepimiz görüyo-
ruz, belki aynı şeyler çağrışmıyor 
ama görüyoruz. Benim yaptığım, o 
gördüğüm şeyi ortaya çıkarıp herke-
sin fark etmesini sağlamak. Bir nevi 
kazı aslında...

Nesnelerden resim yapmak veya bir 
kompozisyon yaratmak nasıl bir de-
neyim?

Malzemeyle (yemek, çamur, yaprak, 
kum, duvar çatlağı, yerdeki ayak izi 
vb.) yaptığım çalışmalarda yaşadığım 
baskın deneyim, başlangıçta merak, 
çalışma ilerlerken inat ve sonuçlanır-
ken eğlence…

Süreç bana haz 
veriyor
Malzemeleriniz genelde neler olu-
yor? 

Çalışmaya başlamak için herhangi 
bir özel malzemeye ihtiyaç duymu-
yorum. Bir alanı yeşile boyamak iste-
diğimde eğer açık alandaysam otları 
ya da yaprakları tercih ediyorum. Bir 
imgenin sınırlarını belirlerken porta-
kal kabuğundan yararlanabiliyorum, 

yani problemi, o an ulaşabileceğim 
ne varsa onunla çözmeyi seviyorum. 
Bu alternatif düşünce süreci benim 
zihinsel idmanım. Bu durumu hem 
çok seviyorum hem kendimi çok daha 
özgür ifade ettiğimi düşünüyorum. 
Herhangi bir malzemeyle çalışmaya 
karar verişim tamamen anlık oluyor. 
Eğer bana bir şey fısıldamışsa ben 
onu bir çığlık gibi algılıyorum ve he-
men o sese kulak veriyorum. Sonuç 
ürün her zaman çıkmayabilir, benim 
o malzemeyle yaşadığım deneyim 
bana haz veriyor.

Bu işlerin bir sonraki adımı nedir? 
Örneğin bir sergi açmak gibi bir pla-
nınız var mı?

Yaptığım bu işlerin sonrası yok, yani 
bir planım yok. Benim için hepsi bi-
rer canlı organizma, düşünüyorum, 
ortaya çıkarıyorum ve bir süre sonra 
ölüyorlar. Yerde yaptıklarıma basıp 
geçen insanlar oluyor, bazen atlayıp 
geçtiklerine tanık oluyorum. Bas-
maları beni rahatsız etmiyor. Yemek 
artıklarından yaptıklarımı çalışma 
bitince yıkıyorum, kahve telvesiyle 
yaptığım bir iki işi sakladım o kadar.

Çocuklara 
sanatsal 
ürün vermek 
değil, görmeyi 
öğrenmelerine 
yardımcı olacak 
ipuçları vermemiz 
gerekiyor. 
Görmeyi öğrenen 
bir çocuk daha 
özgüvenli ve 
farkındalığı 
yüksek bir birey 
haline geliyor. 
Sağlıklı bir 
toplumun olmazsa 
olmazı diye 
düşünüyorum.

GÖRMEYI ÖĞRENEN ÇOCUK 
DAHA ÖZGÜVENLI 
Türkiye’de resim öğretimi hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? Resim der-
si hala “boş, eğlence, sosyal aktivite” 
dersi olarak mı algılanıyor? Bu nok-
tada öğretmenlere nasıl görevler 
düşüyor sizce? Yetenekli öğrencile-
rinizi nasıl yönlendiriyorsunuz?

Türkiye’de sanat eğitiminde çok yer-
leşik bir geleneksel bakış var ve bu 
kırılamıyor. Ne yazık ki bu ‘sanatçı aç 
kalır, eserleri o öldükten sonra değer 
kazanır’ düşüncesinin hastalıklı bir 
uzantısı. Orta okullarda resim ders-

leri yalnızca 1 ders ve çocuk malze-
meyi hazırlayana kadar bitip gidiyor. 
Öncelikle bunun bir sorun olarak 
görülmesi ve bu sorunun ivedilik-
le çözülmesi gerekiyor. Çocukların 
sanatın bir dalıyla gerçek anlamda 
yoğunlaşabilmesi için zamana ihti-
yacı var ve o zaman ne yazık ki test 
çözmekle sınırlandırılmış durumda. 
Çocuklara sanatsal ürün vermek de-
ğil, görmeyi öğrenmelerine yardımcı 
olacak ipuçları vermemiz gerekiyor, 
görmeyi öğrenen bir çocuk daha öz-
güvenli ve farkındalığı yüksek bir 

birey haline geliyor. Sağlıklı bir top-
lumun olmazsa olmazı diye düşünü-
yorum. Ve bu yolculukta veli ayağı-
nın önemli olduğu, özgür zihinler 
için alternatif düşünce üretebilen 
çocukların yaşamlarının daha mutlu 
ve verimli olacağı konusunda aile-
lerin ikna edilmelerinin son derece 
gerekli olduğu kanaatindeyim. Biz 
öğretmenler özellikle görsel sanat-
lara ilgi duyduğunu sezdiğimiz öğ-
rencilerin bu alana daha çok zaman 
ayırabilmesi için öğrencinin ailesiy-
le görüşüyoruz. İleriki yaşantısında 

sanatın herhangi bir alanında ürün 
vermeyecek olsa bile, bu alanlardan 
biriyle ilgilenmiş çocukların daha 
duyarlı, sezgileri güçlü ve daha mut-
lu insanlar olduğuna hemen her ko-
şulda şahit oluyoruz. Çocuklar iyi 
ki var... Çocukları daha iyi anlamak, 
onların gelecekteki yaşamı öngör-
mesini ve deneyimlemesini sağlayan 
bir dışavurum aracı olarak sanat iyi 
ki var. Ve bu inancı tüm olumsuz ko-
şullara rağmen büyüten biz görsel 
sanatlar öğretmenleri, iyi ki varız.

P L A S T İ K  S A N A T L A R
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HER MEVSİMDE VE HER KOŞULDA

Yurdumuzu birkaç gün et-
kisi altına alan kar ve tipi 
olumsuz yaşam koşulla-
rını da birlikte getirdi. 

Yollar kapandı, iş yerleri tatil oldu, 
pazarlar kurulamadı, birçoğumuz 
hastalandık, çadırlarda yaşam sü-
ren mülteciler daha zor bir sürece 
girdi, hayvanlar kendilerine sıcak 
bir yuva aramaya başladı. Kısacası 
birçok olumsuzluk insanı ve doğayı 
derinden etkiledi. Bu kar ve tipinin 

önemli bir boyutu. Başka boyutları 
da var elbet. Kar, beklenendir. Bil-
hassa çocukların beklediğidir. Gur-
betteki uzun yıllar görüşmediğimiz 
bir akrabamızı bekler gibi bekle-
nendir. Kar ve kış üzerine çok şiir-
ler de yazılmış, çok sözler de söylen-
miştir. Birkaçına örnek verelim…

Ahmet Muhip Dıranas:
“Kardır yağan üstümüze geceden / 
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden 

/ Ormanın uğultusuyla birlikte / 
ve dörtnala dümdüz bir mavilikte / 
Kar yağıyor üstümüze, inceden.”

Sezai Karakoç:
“Karın yağdığını görünce / Kar tu-
tan toprağı anlayacaksın / Toprakta 
bir karış karı görünce / Kar içinde 
yanan karı anlayacaksın”

Cenap Şehabettin:
“Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş, 

/ Eşini kaybeden bir kuş / Gibi kar”

Kimi ipeğe benzetir karı kimi neşe-

sine vurgu yapar. Çok söz edilmiştir 

kar üzerine. Edebiyatı da edebiyat-

tır. Bu yurdun kara teslim olduğu 

günlerde ve bir daha yurdun kara 

teslim olacağı günlerde okunası 

bazı kitaplar derledim sizlere. Her 

koşulda, her mevsimde kitap oku-

manız ve aydınlanmanız dileğiyle…

YENI ÇIKANLAR ÖNERDIKLERIM

halilibrahimaygul2020@gmail.com

Halil İbrahim Aygül

A-71 
İskender Pala / Kapı

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, arnavutkaldırımları, 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 dokunmama-
sıyla nam salan 
Doktor Heribert’le 
tanışıyoruz. Neru-
da’nın öykülerin-
de ölümsüzleşen 
yalnızca insanlar 
değil; kent de on-
larla ölümsüzlük 
iksirini içiyor. 
Prag’ın en ikonik 
semti Malá Stra-
na’da geçen bu 
öyküler, kent sa-

kinlerinin günlük yaşamından gerçek 
resimler sunuyor. Eski Prag Öyküle-
ri, Çek edebiyatının vazgeçilmezle-
rinden biri. “Peki kim kalbin akıldan 
daha önemsiz olduğunu söyleyebilir 
ki? Sana evrendeki düzenin tıpkı kan 
dolaşımı gibi kalbi esas aldığını, her 
şeyin kalple anlaşılabileceğini, evreni 
açıklamak için aklın yetersiz kalaca-
ğını ama kalp ile yapılan yönelişlerin 
kâinattaki düzene uyum sağladığını 
nasıl anlatmalıyım, bilemiyorum. Ak-
lınla sihirbazlık düzenekleri kurabi-
lirsin ama kalbinle sihir yapabilirsin. 
Akıl bir depremin rakamsal şiddetini 
ölçebilir ama kalp rakamın neden öyle 
takdir edildiğine vâkıf olur. Akıl sah-
nelenen oyunu izah eder, kalp oyunun 
yazarını anlamanın peşindedir. Akıl 
hadiseleri açıklar, kalp ise hadiselerin 
perde arkasındaki sebebi.  Akıl bilgidir, 
kalpse bilgelik.” Yıl 2023, Sina Çölü’nde 
bir uçak düşer. Yolculardan bazıları 
son derece gizli ve esrarengiz ilişki-
ler ağının parçasıdır. Bölgeyi yeniden 
şekillendirmek isteyen kimi okültist 
ve evanjelik üst akıllar, dijital ağların 
patronları, güç odaklarına bağlı insan 
hakları dernekleri, medya aktörleri, te-
rörist örgütler ve coğrafyanın savrulan 
insanları, gençler, bebekler…

Elinizdeki roman, değişmekte olan ve 
daha da değiştirilmek istenen dünya-
nın gelecek kodlarını, nano teknoloji-
nin hakimiyeti ile kalbi arasında sıkış-
mış bir delikanlının kaderine kilitleyen 
nefes nefese bir hikâye; A-71’in hikâye-
si. Viyana Kuşatmasından 2071’e uza-
nan bir macera.

İskender Pala’nın her zamanki yetkin 
kaleminden…

Yunus Emre’nin 
Şehirleri 

Mustafa Özçelik / Muhit

Yunus Emre, bütün bir Anadolu’yu 

sevgiyle mayalamış bir ruh kahrama-

nıdır. Milletimiz 

de ona duyduğu 

sevgiyi somut-

laştırmak için 

E s k i ş e h i r ’ d e n 

Karaman’a, Ak-

saray’dan Er-

zurum’a, Ispar-

ta’dan Ordu’ya 

pek çok yerde 

adına makam dediğimiz türbeler inşa 

etmiştir. Bu şehirlerin her biri önem-

lidir. Zira hepsi onun şehirleridir. Her 

birinde Yunus’tan bir iz, bir hatıra 

mevcuttur. İşte bu kitap, bu şehirlerin 

hikâyelerini anlatmayı amaçlıyor. Der-

dimiz Yunus Emre’yi şu veya bu şehre 

ait göstermek değildir. Çünkü onun 

asıl yeri gönüllerdir. Asıl mesele me-

zarının nerede olduğu değil onun kim 

olduğu ve ne söylediğidir. İşte bunu 

anlamak için bu şehirlerdeki Yunus 

Emre hikâyelerinin peşine düştük. O 

makamların her birini ziyaret ederek 

Yunus’un buralara nasıl bir ruh üfledi-

ğini, nasıl bir kültür, anlayış ve gelenek 

oluşturduğunu görmeye, gördükleri-

mizi de anlatmaya çalıştık.

Yusuf Nasıl Sevilir – 
Kitâb-ı Mukaddes’ten 
Thomas Mann’a 
Hikayenin Belleği 

Mieke Bal / Dergâh

Din, edebiyat, sanat; yüzyıllardır 

yaşayan ve kökleri çok derinlere inen, ha-

yatımızın her aşamasında tutunduğumuz 

üç dal; onlara dair kuşaktan kuşağa akta-

rılan, dağarcığımızı oluşturan bilgi, öğreti, 

gelenekler ve hikayeler… İçinde yaşadı-

ğımız, neredeyse ışık hızıyla değişen ve 

ilerleyen 21. yüzyılda geçmişten gelerek 

bugüne ve hayata bakışımızı, algımızı, ha-

liyle “bizi” şekillendiren bu üç olguya nasıl 

bakıyoruz ve bakmalıyız? Mieke Bal bu 

konuyu kutsal kitaplarda geçen Yusuf ile 

Züleyha kıssasını temel alarak inceliyor. 

Bunu yaparken, hikâyenin Kitâb-ı Mu-

kaddes ve Kur’an-ı Kerim’deki versiyon-

larının yanında, Thomas Mann’ın Yusuf 

ve Kardeşleri romanı ile Rembrandt’ın re-

simlerindeki izdüşümlerinden de istifade 

ediyor. Yazar, metinlerarası bu yolcukta 

farklı disiplinlerden yararlanarak kuram-

sal bir okuma sunuyor.

Din-sanat ilişkisi söz konusu 
olduğunda Islâm sanatı, bütün 
tarihî tezahürlerinde kaynağı ile 
ayrılmaz bir bütünlük sergiler. 

Yüzünü Sıyır 
Karanlığından 
Sevinç Çokum / Kapı
Ülke geçmişinden bir zaman di-
limi… Siyasi kavgalar, ideolojik 
kamplaşmalar bütün keskinliğiy-
le almış başını gidiyor... Sokaklar 
kan gölü. İnsan her yönden kayıp… 
Sosyal patlamalar, ekonomik kriz-
ler, gizli kalmış siyasi cinayetler. 
İhanetler, tutkular, kırık aşklar… Ve 
baş döndürücü olaylar. Siyasi ma-
sada gö-
revli bir 
istihbarat-
çı bir tren 
y o l c u l u -
ğunda ani-
den ölür. 
H a y a t t a 
kalan oğlu 
i l e r l e y e n 
y ı l l a r d a , 
babasının 
tam karşı siyasi cephesinde kendini 
konumlar. Ancak onunla arasında 
hâlen çözüme kavuşmamış, eksik-
liğini hissettiği bir şey vardır. İha-
netlerin tutkuyla yarıştığı geçmişte 
kırık, saklı aşklar da yaşanmıştır. 
Üniversitede sosyoloji hocalığı ya-
pan ve romanlar yazan kahrama-
nımız, parçaları birleştirip içindeki 
eksikliği gidermek istemektedir. Bu 
süreçte öğrendiği şaşırtıcı bilgiler-
le, yolculuğu bambaşka bir evreye 
dönüşür. Yasak aşklar, tuhaf yakın-
lıklar, düşmanlıklar, nefretler, in-
sanların birbirlerini kullanması… 
Çözülmek istenen bulmacaya yeni 
yeni sorular ve sorunlar eklenmek-
tedir. İnsan gerçeğinin derinlerde-
ki duyarlı tellerine vuran yüzleş-
meler, yıllarca saklanan sırların 
ifşa olduğu andan itibaren insanı 
geri dönülemez yollara itmesi… 
Yüzler aydınlandıkça ülke gerçek-
leri günışığına çıkıyor… 

İslam Estetiği  
Turan Koç / İslam 
Araştırmaları Merkezi
İslâm’ın estetik değer telakkisi 
onun bağlı olduğu hakikat anlayışı 
ile çok sıkı bir ilişki içindedir. İman 
tecrübesi bir yönüyle estetik bir 
tecrübe olup İslâm sanat eserleri bu 
gerçeğin somut birer göstergesidir. 
En güzel bir şekilde yaratılmış olan 
insan duygu, düşünce, idrak, sezgi 
ve ilhamlarını ifade edebilmek için 
“ilâhî sanatçı” tarafından çeşitli ye-
tilerle donatılmıştır. Bu bilinç sana-
tı, İslâmî hayat tarzının çok önemli 
bir unsuru kılmıştır. Din-sanat iliş-
kisi söz konusu olduğunda İslâm 
sanatı, bütün tarihî tezahürlerinde 
kaynağı ile ayrılmaz bir bütünlük 
sergiler. İslâm sanatının temelini 
İslâm’a ait değerlerin birliği ilkesi 
oluşturur. Bu sanatta güzel ile iyi, 

işe ya-
rama ile 
zevk ver-
me bir-
birinden 
bağımsız 
değerler 
o l a r a k 
görülmez. 
İslâm sa-
n a t ı n ı n 
epistemolojik gayesi görünenin 
arkasındaki görünmeyene ulaşmak 
olurken, pratikteki gayesi de dün-
yayı ve hayatı güzelleştirmektir.

Kar
Orhan Pamuk 
Yapı Kredi
Pamuk’un “İlk ve son siyasi roma-
nım” dediği Kar, Türk edebiyatında 
1990’ların siyasi atmosferini ele alan, 
dönemi bütün şiddeti ve çatışmala-
rıyla anlatan en iyi ve en iddialı ro-
mandır. Kars’taki siyasal İslamcılar, 
solcular, Türk ve Kürt milliyetçile-
rinin hikâyesini inanç, başörtüsü 
sorunu, askeri darbeler ve üçüncü 
dünyada yaşamanın öfkesi ve ümit-
sizliği üzerinden tartışan Kar’da Pa-
muk, başka romanlarında da zaman 
zaman gördüğümüz mizah yetene-
ğini bu defa sonuna kadar sergiliyor. 
Kar’ı, romanın yazılış ve yayımlanma 
süreçlerinin daha önce bilinmeyen 
ayrıntılarına değinen bir sonsözle 
birlikte yayımlıyoruz. On iki yıldır 
Almanya’da sürgün olan şair Ka Tür-
kiye’ye dönüşünden dört gün sonra, 
bir röpor-
taj için 
Kars şeh-
rinde bu-
lur ken-
dini. Ağır 
ağır ve hiç 
d u r m a -
dan yağan 
karın al-
tında so-
kak sokak, 
dükkân dükkân bu hüzünlü ve güzel 
şehri ve insanlarını tanımaya çalışır. 
Kars’ta ağzına kadar işsizlerle dolu 
çayhaneler, dışarıdan gelmiş ve kar-
dan mahsur kalmış gezgin bir tiyatro 
kumpanyası, intihar eden ve türban 
direnişi yapan kızlar, çeşitli siyasal 
gruplar, dedikodular, söylentiler, 
Karpalas Oteli ve sahibi Turgut Bey 
ile kızları İpek ve Kadife ve Ka için 
aşk ve mutluluk vaadi vardır. 

Derdimiz Yunus 
Emre’yi şu 
veya bu şehre 
ait göstermek 
değildir. Çünkü 
onun asıl yeri 
gönüllerdir. 

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin CERRAHOĞLU Yazı İşleri Müdürü: Eyup EZBER 
Haber Müdürü: M. Emre YAPRAKLI  Yayın Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat KÖÇER Editörler: Aylin İZMİR, Rabia BULUT  Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL
Tarih: Şeref YUMURTACI Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com  Adres:  Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. 
Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır.  Baskı: Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş. Tel: 0222 354 30 00

KİTAPLAR VE BİZ



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

Sevinç Çokum’un T a v s i y e l e r i
Bu hafta da Zor, Bizim Diyar, Hilâl Görünün-
ce, Ağustos Başağı, Çırpıntılar, Karanlığa Di-
renen Yıldız, Deli Zamanlar, Gülyüzlüm, Gece 
Rüzgarları, Tren Burdan Geçmiyor, Arada 

Kalmış Tebessüm, Lacivert Taşı, Çok Yapraklı 
İlişkiler, Kırmalı Etekler, Gözyaşı Çeşmesi-Kı-
rım'da Son Düğün ve son olarak da Yüzünü 
Sıyır Karanlığından romanlarının yazarı ve 

2. Esenler Öykü Günleri Emek Ödülü sahibi, 
hikâye, roman ve deneme yazarı Sevinç Ço-
kum hanımefendiye “Hangi kitapları okuya-
lım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Gün Ortasında 
Karanlık 
Arthur Koestler / İletişim
Gün Ortasında Karanlık, hapishane 
edebiyatının dünya çapındaki 
en başarılı örneklerinden biri ve 
Arthur Koestler’in en çok okunan 
eseridir. Macar asıllı İngiliz 
romancı Arthur Koestler Gün 
Ortasında Karanlık’ta Stalin diktası 
altındaki 1930’lar Sovyetlerini 

anlatıyor. 
Ülke ve kişi 
adı vermeden, 
belirli bir 
dönem 
anmadan, 
burada 
yaşanan siyasi 
çalkantıyı ele 
alıyor. Koestler, 
kahramanı 

Rubashov aracılığıyla iktidar-
yetki ilişkisini sorgularken, “öznel 
iyi” aynı zamanda “nesnel iyi” de 
olabilir mi ve kişi, insanlık adına 
başkalarına kendi doğrularını 
dayatabilir mi gibi sorulara cevap 
arıyor. İspanya İç Savaşı sırasındaki 
mahkûmiyetinden ve hapishane 
anılarından yola çıkarak yazdığı 
bu romanda, yazar hapishane 
koğuşlarını, tecrit hücrelerini, 
sorgu odalarını canlı bir anlatımla 
aktarıyor. “Gün Ortasında Karanlık, 
benzeri olmayan bir romandır, 
çünkü neredeyse hiçbir İngiliz 
yazar totalitarizmi içeriden 
görememiştir.”

Kayığım Rosinha 
Jose Mauro De 
Vasconcelos / Can
BJose Mauro de Vasconcelos, 26 Şu-
bat 1920'de Rio de Janeiro yakınla-
rındaki Bangu'da doğdu. Kızılderili 
ve Portekizli kırması bir ailenin ço-
cuğuydu. On beş yaşında lise öğre-
nimini yarıda bıraktı. Çeşitli işlerde 
çalıştı. Boks antrenörlüğü, tarım 
işçiliği, balıkçılık yaptı. Kızılderili-
lerin arasın-
da yaşadı. 
1942 yılın-
da yazdığı 
ilk romanı 
Yaban Mu-
zu'yla eşine 
az rastlanır 
anlatıcıl ık 
y e t e n e ğ i -
ni ortaya 
koydu. Ar-
dından, hepsi de Can Yayınları ara-
sında çıkan Şeker Portakalı, Güneşi 
Uyandıralım, Delifişek, Kayığım Ro-
sinha, Kardeşim Rüzgâr Kardeşim 
Deniz, Çıplak Sokak, Kırmızı Papa-
ğan gibi romanlarıyla ünü Brezilya 
sınırlarını aştı: Kayığım Rosinha 
Amazon Ormanı'nın öyküsüdür. 
Kahramanı Ze Oroco, kayığı Rosin-
ha'yla nehirde dolaşır. Ama Rosinha 
sıradan bir kayık değil, Ze'nin uzun 
uzun konuştuğu, dertleştiği bir yol 
arkadaşıdır. Bu güzel roman, Rose 
Mauro de Vasconcelos'un Brezilya 
edebiyatında tuttuğu önemli yerin 
kesin kanıtıdır.

Yürekte Bukağı 
Tomris Uyar
Yapı Kredi
Bukağı, bir ağır ceza yükümlüsünün 
kaçıp kurtulmasını engellemek için 
ayağına vurulmuş pranganın ucun-
daki demir halka da olabilir, yırtıcı 
bir kuşun evcilleştirilmesi için ayak-
larına bağlanmış ipeksi bir mendil 
de... Ama bukağı yüreğe vurulursa 
ne olur? Tomris Uyar'ın 1979 yılında 
Sait Faik Öykü Armağanını kazanan 
kitabı Yürekte Bukağı, sıkıyönetim 
döneminde yaşamın her alanında 
yüreklerine bukağı vurulmuş kişi-
leri ele alıyor. "Savaşlar, kırımlar, 
hep başka 
yerlerde, dı-
şarıda geç-
miş. Gelip 
gidenlerden 
böyle birkaç 
iz kalmış. 
Bu toprak 
eski, yorgun 
cansızlıktan. 
Deniz, artık 
vereceği bir 
şey kalmamışçasına yorgun vuruyor 
kıyıya. Radyoda fasıl: Sensiz ey şuh... 
Saat beş buçuk demek. Yorgunum. 
Verebileceklerimden, veremedik-
lerimden yorgunum. Biriktirdikle-
rimden. Bir alsalardı, o yürekliliği 
gösterselerdi."

Tomris Uyar'ın 
1979 yılında 
Sait Faik Öykü 
Armağanını 
kazanan kitabı 
Yürekte Bukağı, 
sıkıyönetim 
döneminde 
yaşamın her 
alanında 
yüreklerine 
bukağı 
vurulmuş 
kişileri ele 
alıyor. 

Kayığım Rosinha 
Amazon Ormanı'nın 
öyküsüdür. 
Kahramanı Ze 
Oroco, kayığı 
Rosinha'yla 
nehirde dolaşır. 
Ama Rosinha 
sıradan bir kayık 
değil, Ze'nin uzun 
uzun konuştuğu, 
dertleştiği bir yol 
arkadaşıdır. Bu 
güzel roman.



Meslek hayatında 36 yılı geride 
bırakan Dr. Zeynep Erim, bir hekim 
olarak hiçbir şey için geç olmadığını 
gösteriyor. Hayatının son on yılını 
dünyanın farklı köşelerine seyahat 
ederek geçiren Erim, Kafkaslardan 
Etiyopya'ya kadar uzanan dünya 
turunda 52 ülke, 175 şehir gezmiş. 
Koronavirüs öncesi son yolculuğunu 
Etiyopya’ya yapan Erim, Türkiye’ye 
döndüğü gün ise ilk resmi koronavirüs 
vakası ile karşılaşmış. O günden sonra 
insanların yeryüzünün sahibi değil 
yalnızca misafiri olduğunu hatırlayan 
Erim, gezdiği coğrafyalardaki 
güzellikleri herkesin görmesi için 
harekete geçmiş. Gezdiği pek  çok 
ülkeden sadece 21 destinasyon olan 
Kolombiya, Patagonya, Arjantin, 
Atacama, Bolivya, Meksika, Küba, 
Guatemala, ABD, Norveç, Gürcistan, 
Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Moğolistan, Güney Kore, Hindistan, 
Nepal, Sri Lanka, Sudan, Etiyopya 
ve Omo Vadisi’ndeki izlenimlerini 
kendi çektiği fotoğraflar eşliğinde 
kitaplaştırdı. Caretta Kitap tarafından 
Tortuga markasıyla yayınlanan 
“Zamansız Anılar” isimli kitap 
için Erim’in kendi seyahatnamesi 
diyebiliriz. Litros Sanat olarak dünya 
turu hikâyesini konuştuğumuz Erim, 
kitabında kültürler arası sınırların 
olmadığını anlatmaya çalıştığını 
söylüyor.

Seyahat etmeye nasıl ve ne zaman 
başladınız? Mesleğinizi icra ederken 
seyahat etmek zor olmadı mı?

Çalışma hayatım oldukça yoğundu. 
Hekimseniz, özellikle de yönetici 
olarak çalışıyorsanız işinizden uzun 
süre uzaklaşmak pek mümkün 
olmuyor. Beş altı günlük seyahatler 
yapıyorsunuz. Çoğu  Avrupa’da, 
Afrika kıtasında ve Uzak Doğu’da 
birçok ülkeyi gençliğimde ya da 
iş hayatım devam ederken ziyaret 
edebildim. Yıllar geçtikçe sağlıklı ve 
enerjim varken, oğlumun da yolunu 
çizdiği bir dönemde işten ayrılmaya, 
emekli olmaya karar verdim. 
Hekimlik sizi bırakmıyor elbette, bir 
kimlik oluyor, tam kopamıyorsunuz 
ama rutinden çıkmak da büyük 
özgürlük sağlıyor insana.

Turistin az olduğu 
rotada seyahat ettik
O halde asıl yolculuk hikâyeniz 
emekli olduktan sonra mı başladı?

“Yolculuk Hikâyem”, işten 
uzaklaşmam ve gezginliğe gönül 
vermiş bir arkadaşımla yollarımızın 
kesişmesi ile başladı. Gençliğimizde 
Güney Amerika ülkelerinin özgürlük 
ve demokrasi hareketlerini izlemiş, 
edebiyatına merak sarmıştık. 
Kolombiya ile başlayan Latin 
Amerika yolculuğu Patagonya’dan 
Guatemala’ya beş ay sürdü. Ardından 
bir beş ay da Orta Asya, Japonya’ya, 
Hindistan’a… Önce uçakla ardından 
ülkeler arasında karayoluyla, yerel 
halkla birlikte seyahat ediyorduk. 
Ulusal paklarda yürüyüşler yapıyor, 
turistin az olduğu rotalarda yol 
alıyorduk. Bir yerden bir yere kimi 
zaman beş araçla ulaşabiliyor, çoğu 
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KÜLTÜRLER- 
ARASI 
SINIRLARI 
KALDIRDI!

Kafkaslardan 
Etiyopya'ya kadar 
uzanan dünya 
turunda 52 ülke, 
175 şehir gezen 
Dr. Zeynep Erim, 
izlenimlerinin 
bir kısmını kendi 
çektiği fotoğraflar 
eşliğinde 
“Zamansız 
Anılar” isimli 
kitabında topladı. 
Sırt çantasıyla 
yola çıkacakları 
cesaretlendiren 
Erim, “Hiçbir 
şey için geç 
değil. Gereksiz 
endişelerin 
insan hayatına 
mutsuzluk 
dışında bir katkısı 
yok. Kitabımda 
gülümsemenin 
insana yakıştığını, 
kültürlerarası 
sınırların 
olmadığını 
anlatmaya 
çalıştım” dedi.

fatmaclk@outlook.com

Fatma Çelik̇
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HIÇBIR ŞEY IÇIN 
GEÇ DEĞIL!
Peki, kitabınızı bir gezi kitabı olarak tanımla-
saydınız muadillerinden farkı ne olurdu?

Kitabımda turistik olmayan, belki de uzak de-
nebilen, pek çok kişinin zamansızlıktan ya da 
ilgi alanı olmadığından tercih etmediği deği-
şik coğrafyaları ve oradaki hayatları, yolculuk 
hikâyemle anlatmaya, göstermeye çalıştım. Ay-

rıca hiçbir şey için geç olmadığını, gereksiz en-
dişelerin insan hayatına mutsuzluk dışında bir 
katkısının olmadığını anlattım. Sevginin, gü-
lümsemenin insana yakıştığını, kültürler arası 
sınırların olmadığını anlatmaya; gezegenimi-
zin güzelliğini, farklılığını ve farklardan doğan 
zenginliğin kıymetini göstermeye çalıştım.

1.

Seyahat insanı iyileştirmiyor, yürünmeyen 
bütün yollar birçok veçhesiyle insanın içinde 
birikiyor belki ama uzaklara gitmiş olmanın 
da -en azından bu bağlamda- “gerçek“ bir 
anlamı yok aslında. Var olduğu söylenebi-
lir mi? Evet, mümkündür. İnsan her şartta 
kocaman bir yalana sarılmaya hazır çünkü. 
İkna olmaya da tabi. Evet her şeyden biraz 
uzaklaşmak istedim’le başlayan o uzun cüm-
lelerden bahsediyorum. Uzun, uçucu, aksak 
ve öznesi hasarlı cümlelerden. Herkesin o 
cümlelere fazlasıyla ihtiyacı var. Uzak neydi? 
Avucundan taşan berrak bir suyu izlerken içi-
ne dolan o hissiyatı hatırlasana mesela? Ne 
vardı orada? O görkemsiz sıradanlıkta ne var-
dı? Hadi yegâh perdesinde karar kıldın diye-
lim, kapının eşiğini atlayınca, sana ferahfeza 
bir ayinin ortasında bağdaş kurup oturacağı-
nı düşündüren şey nedir o halde? Uzağın sırrı 
mı? Arif olan daha kâinat kurulmadan anladı 
ki herkesin kendi ücrasında saklıdır bu. Yani 
insan nasıl bir hatırayla kavga edemezse, üc-
rasındaki orduları yenmeden uzak bir sefere 
de çıkamaz. Kaçmaya çalıştıkça yakalanan 
ve bu eyleminde fena halde ustalaşan insan 
için “gerçek” nedir peki? Bunu gerçekten 
bilmiyorum. Ve kaçmaya inanmasam da bir 
ömür kaçağım yine de. Ücramdaki ordulara 
uzağı tarif ediyorum sadece. Savaşmaya me-
calim yok. 

II.

Taş Şehir’den (Stone Town) bindiğim son de-
rece havadar Zanzibar metrobüsünde (dala 
dala) bir restoranda garson olarak çalışan 
cana yakın dostum Muhammed’le muhab-
bet ediyoruz, güneş ensemden içeriye sız-
mış ve derimi kızartmaya başlamış bile. Bu 
seyahatin bir adı olacaksa, şöyle; dünyanın 
sonuna yolculuk. Arkası tenteyle kaplı eski bir 
kamyonetin kasasında, dünyanın küresel bir 
köy olduğuna dair fikirlerimi yeniden gözden 
geçirmeme sebep olan bir muhabbetin orta-
sında ikamet ediyorum. Muhammed şaşkın 
bir vaiz anlatıyor; parmak muzların lezzetin-
den, zencefil çayının aromasından, aslında 
Afrikalı olmadıklarından, 190 yaşındaki kap-
lumbağalardan, Tanzanya’dan ayrılmaları hu-
susunun fevkalade öneminden ve tanıdık bir 
günbatımının ayrıntılarından... Güneş tenimi 
yakıyor, içeriye savrulan toz-toprak kimseye 
göz açtırmıyor, esen rüzgâr biraz iyileşti-
riyor. Rastalar belimizde değil ama kokpit 
görünümlü şoför mahallinden belli-belirsiz 
bir reggae müziği duyuluyor sanki, gözlerim 
kapalı Muhammed’i dinliyorum. Aslında iyi 
bir iş aradığına geliyor nihayet konu, sevdi-
ği kızı alamadığını anlatmasa da, anlatmış 
sayıyorum. İyi bir iş başka niçin lazım olur 
ki insana, dünyanın bütün coğrafyalarında, 
Zanzibar dahil.

III-)

Turkuaz renkli denizinin med-cezirleri, her 
tür ve çeşitten renkli baharatları, sürekli 
tebessüm eden insanları, ahşap-oyma ka-
pılarının güzelliği, çok kültürlü (African-A-
rap-Hint-Fars) karma yapısı ve Taş şehrindeki 
labirent gibi dar sokaklarıyla karizmatik Zan-
zibar, Unguja, Pemba ve diğer küçük adalar-
dan oluşan büyük takımadanın toplam adı 
olsa da, turist lisanındaki yeri bu adaların en 
meşhuru sayılan Unguja’ya karşılık geliyor. 
Hint okyanusunun gerdanında eşsiz bir inci 
gibi parlayan nam-ı diğer Zengibar, zenci 
sahili anlamına gelen o büyük acıların ada-
sı, bir zamanların köle limanında unutulmuş 
hatıralar. Eski bir Umman kolonisi, yorgun bir 
İngiliz sömürgesi, şimdilerde Tanzanya’nın 
bir parçası olarak yer aldığı federal devlette 
kendi halinde otonom bir turizm bölgesi. 
Zanzibar’ın kaderi hep başka ellerde. Afri-
ka’nın parolası sayılan Hakuna Matata’nın 
anavatanı burası. Hakuna Matata, sakin bir 
kaosun tam ortası yani. Bütün kaçaklar dahil.

Güven Adıgüzel

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

Zanziḃar günlükleri

zaman hostellerde, pansiyonlarda 
konaklıyorduk. Pandemi 
başladığında Afrika rotasındaydık. 
Etiyopya’da Omo Vadisi’ni 
tamamlama fırsatımız oldu neyse ki. 

Fotoğraf için seyahat 
etmedim
Seyahatlerin içine bir de fotoğraf 
giriyor. Kitabınızdaki tüm görselleri 
hatıra fotoğrafı olarak mı çekmişti-
niz? Yoksa fotoğraf için mi seyahat 
ettiniz? 

Seyahate başlamadan önce merak 
sarmıştım fotoğrafa. Yaklaşık on 
yıldır ilgileniyorum. Seyahatler 
dışında, İstanbul’da pazar günleri 
erken saatte çıkar, dolaşır, fotoğraf 
çekerdim. Ama fotoğraf çekmek 
için seyahat etmedim, o başka bir 
gezi şekli. Ben farklı coğrafyalarda, 
farklı kültürleri, yaşadığım anları, 
yolculuğumu hatırlamak için 
fotoğraflar biriktirdim. 

Objektifimden 
görmek istediğimi 
görüyorum
İnsanın dünyaya kendi objektifinden 
bakması nasıl bir tutku?

Ben fotoğrafta doğal hayat akışını 
görmeyi seviyorum. Bir şehrin 
simgesini çok önemsemiyorum 
açıkçası, zira en iyi fotoğrafçılar, en 
gelişmiş makinalar ve tecrübeyle en 
güzelini çekmişlerdir o simgenin. 
Ben, bende duygusu olan, bende 
iz bırakan bir anı fotoğraflamayı 
tercih ediyorum. Görmek istediğimi 
görüyorum kendi objektifimden, 
gösterilenle yetinmiyorum. 
Yaşanmış bir fotoğraf oluyor, sıcak 

geliyor bana, gülümsüyor ve göz 
kırpıyor. İçinde, kimi zaman hüzün, 
kimi zaman umut barındırıyor.  
Gittikçe çoraklaşan toprak, kuruyan 
bir nehir ya da Etiyopya’daki açlık, 
insanoğlunun gezegenimizi nasıl 
da talan ettiğini, doyumsuzluğunu, 
tüketim çılgınlığını bir kez daha 
gözler önüne seriyor.

Kitap fikri nasıl ortaya çıktı? 

Yolculuğum sırasında günlük 
tutuyordum. Duygularımı, 
yolculuğun seyrini, gördüklerimi 
yazıyordum. Çünkü biliyorum 
ki insan hafızası çok dinamik, 
yaşananlardaki ayrıntılar 
unutuluyor. Oysa ben hayatımın 
en güzel  zamanlarından  olan  bu 
dönemi her zaman hatırlamak 
istediğimi biliyorum. Adı o 
nedenle “Zamansız Anılar”. Ne 
zaman yaşandığı önemli değil, 
hissettirdikleri her zaman aynı. 
Yaşanmış bir olay “anı” olduysa size, 
ne zaman yaşandığının önemi yok. O 
tadı biliyorsanız her hatırladığınızda 
aynı tadı yakalayabiliyorsunuz. 
Dijital döneme uygun olarak, 
Türkiye’de yaptığım bazı seyahatleri, 
bir mavi yolculuğu fotoğraflarla 
birlikte anlattığım, benim için 
anlamlı olan şiirleri yerleştirdiğim 
bir web sayfası oluşturmuştum. 
Sonra pandemi sürecinde‘Bir 
anı kitabı yapabilir miyim?’ diye 
düşünmeye başladım. Önce web 
sayfamdaki yazıları, defterlerdeki 
anılarımı gözden geçirdim, 
yeniden yazdım, tekrar düzelttim… 
Fotoğraflarımdan seçimler yaptım 
ki bence bu en zor kısmıydı. Zira 
her fotoğrafta hem anılara dalıyor 
hem de hiç birine kıyamıyordum. 

Ona da kitabın arkasına koyduğum 
bir QR kodla kitabın web sayfasına 
daha çok sayıda fotoğrafa ulaşım 
sağlayarak çözüm buldum.

Zamansız Anılar kitabınızda 21 
ülke, 75 şehir ve insan hikâyeleri 
okurla buluşturdunuz. Bu kadar 
hikâyeden sizi en çok etkileyen, 
unutamadığınız anınız hangisi?

Toplam bir yıla yakın Latin 
Amerika’dan Orta Asya, Afrika’ya pek 
çok ülkede seyahat ettim. Kırsaldaki 
yaşamların her biri, yolculuklar, 
sınırlardaki geçişler, kaldığımız 
evler benim için her biri ayrı anı 
diye düşünüyorum. Patagonya’da 
saatlerce yürüdükten sonra çadırda 
kalamayıp kilometrelerce yalnız 
yürüyerek şehre dönüşüm. Svaneti 
bölgesinde karşımıza çıkan bir 
tilki. Altay dağlarında güneşten 
kar yağışına geçen bir tam gün. 
Günlerce nehirlerde, yağmurlarda 
ıslanan sonra kuruyan ayaklarımız. 
Tacikistan Pamir yolunda “Taliban 
sınırdan girmiş” uyarısıyla askerler 

eşliğinde yolda beklemek. Sudan’da 
bizi yolda bırakmayan kamyon 
şoförü yanı yolculuk ve sohbetler. 
Asya’da insanların dillerini anlama 
çabalarımız. Ant dağlarında 
otobüslerde uyku tulumuyla 
ısınmak. Azerbaycan dağlarında 
kilometrelerce yürüyüşler… 
Benim için her biri değerli, 
hiçbirini unutmuyorum, unutmak 
istemiyorum. Benim heyecanım 
yolda olmak; o anda yaşadığım her 
kayboluş, her kendimi buluş benim 
için çok kıymetli bir anı…

Kitabınızı nasıl tanımlarsınız? Bir 
hatırat mı,  gezi rehberi mi? Yoksa 
kendi seyahatnameniz mi?

Tam bir gezi rehberi diyemem. Her 
ülke, her şehir için ayrı ayrı kitapların 
özenle yazıldığını biliyoruz. Evet, bir 
hatırat, bir seyahatname denebilir. 
Hem gençler hem de bizim gibi 
erken diyemeyeceğimiz bir yaşta 
sırt çantasıyla yola çıkacaklar için 
cesaretlendirici, umut verici ve yol 
gösterici olabilir diye düşünüyorum. 
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DÜŞÜLEN 
KLİŞELER BATAĞI 
HEP AYNI

Yerli Netflix yapımı yine 
şaşırtmadı, Mubi her 
zamanki gibi yükselişte 
olmaya devam ederken, 
Gain farklı bir festivale ev 
sahipliği yapıyor. Dijital 
ekranın sürpriz konuğu ise 
Istanbul Modern Sinema 
‘Biz de Varız’ seçkisi…

bltrabia@gmail.com

Rabia Bulut

Dijital platformlarının 
sektörel olarak yarattığı 
değişim herkesin dilin-
de. Değişimin olumlu ve 

olumsuz tarafları değişiyor. Ama yerli 
üretimdeki özensiz daha doğrusu dü-
şülen  klişeler batağı değişmiyor. Set 
ekiplerinin ve oyuncularının çalışma 
şartlarında sağladığı düzen televizyon 
dizilerinden ziyade tercih edilmesini 
sağlıyor. Ama aynı özen, dikkat senar-
yolarda, tasarımda maalesef bulun-
muyor. Örnek vermek gerekirse Aşk 
Taktikleri adlı Netflix yapımı filmin 
afişi geçtiğimiz gün sosyal medyada 
paylaşıldı. Afiş herhangi bir tasarım 
öğrencisinin yapabileceği çalışmadan 
zevksiz ve özensizdi. Özensizlik, stan-
dart senaryo üretimiyle de farklı bir 
kısır döngüye doğru ilerliyor.

Kısırdöngüyü oluşturan diğer bir un-
surda aynı oyuncuların farklı platform-
larda yer alması. O zamanki dönemin 
popüler oyuncusu Netflix ile başladıysa 
bir BluTV’ye de uğramadan edemiyor. 
Bir iki sene öncesi Dilan Çiçek Deniz ile 
başlayan furya şimdi Demet Özdemir 
ile devam ediyor. Bu yıl ülkemizde faa-
liyete geçecek Disney Plus, yazın yayın 
hayatına başlayacağı için proje çalışma-
larını hızlandırdı. İlk projesi “Dünya’yla 
Benim Aramda”nın başrolleri belli oldu. 
MF yapımcılığında çekilecek dizinin 
başrollerinde Kerem Bürsin, Hafsanur 
Sancaktutan ve Demet Özdemir yer 
alacak. Aynı zamanda ünlü komedyen 
Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik tiple-
mesinin yeni maceraları Disney Plus’da 
yayınlanacağı kulislerde dolaşıyor.

Ilk filmden 
beklenmeyecek 
olgunluk

Sinemamızın kaybolmamasını ve 
daha geniş bir kitleye ulaşmasını 
sağlayan Mubi, 2021 yılının en iyi 
filmlerinden İki Şafak Arasında’yı 
kütüphanesine ekledi. Selman Na-
car’ın ilk uzun metrajı ulusal ve 
uluslararası festivallerden ödüller-
le döndü. Aynı zamanda sinema-
mız içerisinde ilk filmiyle dikkatleri 
çeken yönetmenler arasına katıldı. 
Peki İki Şafak Arasında’nın hikayesi 
neydi? Bir aile fabrikasında yaşa-
nan bir işçi kazasıyla değişen aile 
içi dengeleri anlatıyor demek kısaca 
doğru olur. Evin en küçüğü Kadir, 
yaşanan kazayla büyüme yolun-
da adım atar. Doğru olanı yapmak 
üzerine ahlaki bir ikileme düşer. 
İran sinemasında temel unsur ola-
rak kullanılan ahlaki ikilem üzerine 

kurulan hikâye matematiğini Selman 
Nacar ilk filmden beklenmeyecek ol-
gunlukta kullanıyor. Hikâyenin sar-
kan tarafları ve yanlış cast seçimlerin-
den dolayı oluşan boşluklar olsa da 
Nacar’ın ileride çekeceği filmlere dair 
bir merak uyandırıyor. Aynı zamanda 
ülke sinemamızın 90’lar sonrası döne-
min önemli yönetmenlerinden Yeşim 
Ustaoğlu filmografisini kütüphanesi-

ne eklemeye ilk filmi “İz” ile başladığı-
nı da duyurmuş olalım.

Bein Originals yapımlarıyla Digitürk 
kendi orjinal yapımlarına imza atma-
ya devam ediyor. En son ise Alperen 
Duymaz, Büşra Develi, Yasemin Allen 
ve Görkem Sevindik imzalı roman-
tik komedi “Erkek Severse” dizisinin 
iki bölümünü yayınladı. Klasik bir 
romantik komedi matematiğiyle iş-
leyen dizinin bir vaadi bulunmuyor. 
Ama süresiyle tv dizilerinin uzunlu-
ğundan sıkılanlara, seçenek sunuyor. 
Yeni projelerinden Hayaller ve Ha-
yatlar’ın ilk bölümü ise yakın zaman-
da yayınlanacak.

Zenginlik ve elit çevre 
öne çıkıyor

Yeni yıla ünlü komedyenlerin göste-
rileriyle giren dijital platformların 
BluTV ve Yılmaz Erdoğan’ın Münaşa-
ka gösterisini yeni izledim. Cem Yıl-
maz ve Yılmaz Erdoğan’ın gösterileri 
üzerine çeşitli kıyaslamalar ve yorum-
lar oldu. İki gösteriyi izledikten sonra 
bazı yorumların çok yerinde olduğu-
nu gördüm. İki komedyenin de göste-
risinde zenginlikleri ve elit çevreleri 
ile ilgili anıları öne çıkıyor. Yanlış bir 
nokta mı tartışılır ama sanırım anla-
tım tarzının önemi burada kendisini 
gösteriyor. Yılmaz Erdoğan’ın gös-
terisinde Russell Crowe’lu, Monica 
Belluci’li anılar göze batmıyor. Gös-
terisini “Neden Köyceğiz’e taşındım?” 
sorusuyla başlatıyor ve tamamlıyor. 
Mizahı için yakınlık kurulacak nokta-
lar inşa ediyor. Cem Yılmaz’ın gösteri-
sinde ise o yakınlık ara ara kurulsa da 
tamamına yayılmıyor.

Sürpriz konuk: 
“Istanbul Modern 
Sinema”

İstanbul Modern Sinema ‘Biz de 
Varız’ programıyla 10. yılını kut-
luyor. Pandemi öncesi özel seç-
kilerle film gösterimi fiziksel ola-
rak gerçekleşiyordu. Pandemi 
sonrasında ise çevrimiçi olarak 
gösterimlerine devam etti. 10. yı-
lını ise 2021 yılında festivallerde 
adından söz ettiren Okul Tıraşı, 
Cemil Şov, Gölgeler İçinde ve 
İnsanlar İkiye Ayrılır gibi birçok 
filmin yer aldığı seçkiyle kutlu-
yor. Ücretsiz olarak gerçekleşen 
gösterimler, sinemaseverleri 
sinemamızın yakın zamanlı, iyi 
filmleriyle buluşturmuş oluyor. 
Gain ise “My French Film Festi-
val” ile kısadan uzuna çeşitli tür-
de fransız filmlerini 1 ay boyun-
ca kullanıcılarıyla buluşturuyor. 

Dijital platformlar dört bir yan-
dan çevremizi kuşatırken, kendi 
zevkinize göre seçenekler bul-
mak ve takip etmek de zor olu-
yor. Madalyonun diğer yüzünde 
ise seçenekler arasındaki fark-
lılık her anlamda artarsa iyi bir 
seyir rotası oluşturmak daha ko-
lay olabilir. Dijital Ekran köşe-
sinde yapmaya çalıştığımız da az 
çok bu kolaylığa bir yol sunmak 
aslında. Dilerim sunduğumuz 
yollar size bir reçete oluşturma 
da yardımcı oluyordur. Haftaya 
görüşmek üzere… 
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Kültür sanatta 
gözünüzden 
kaçırmamanız 
gereken detaylar 
bu sayfada.

Hüzün, sevinç, 
yepyeni heyecanlar… 

Facebook, Twitter, 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 in-
celiyoruz. Hepimiz sosyal medyayı profesyonel dene-
cek seviyede kullanmaya başladık. Kendi hayatımızdan 

detayları paylaştığımız sosyal medyada başkalarının 
hayatından detayları da takip eder olduk. Geçtiğimiz 
hafta kültür ve sanata dair bazı gelişmeler oldu. Fatma 
Girik’in vefatı, Sinan Akçıl’ın yeni albümü ve Sunucu 
Zeliha İlhan Doymuş’un ödülü gibi sosyal medyada iz 
bırakan gelişmelere sizler için mercek tuttum. 

"Bu dünyadan bir 
Fatma Girik geçti”
Türk sinemasının mihenk taşı yapım-
larında rol almış, ekranda gördüğü-
müz an yeniden bizi kendine hayran 
bırakan usta sanatçı Fatma Girik 
geçtiğimiz günlerde hayata gözleri-
ni yumdu. Kariyeri boyunca 180’den 
fazla yapımda rol alan duayen sanat-
çının vefatı tüm sanatseverleri yasa 
boğdu.

Türk sinemasının bir başka duayen 
ismi Hülya Koçyiğit de vefat haberi 
ile derin üzüntü yaşayanlardandı. 
Kişisel Instagram hesabından Fatma 
Girik’in fotoğrafı eşliğinde duygula-
rını dile getiren Koçyiğit, “Türk sine-
ması en önemli oyuncularından biri-
ni kaybetti, ben kardeşimi…” diyerek 
hepimizi duygulandırdı.

Sinan Akçıl yeni 
albümüyle ses getirdi
Pop müziğin yetenekli ve sevilen ismi 
Sinan Akçıl, “Piyanist 2” adını ver-
diği yeni albümünü kısa süre önce 
duyurmuştu. Albümün çıkış şarkısı 
olan “Durum Çok Acil” yayınlandığı 
andan itibaren dijital medyada bü-
yük ses getirdi. Sözü ve müziği Sinan 
Akçıl’a ait olan şarkıya hayat veren 
Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'yi 
yine dinlediğimiz andan itibaren 
“yine yapmışlar yapacaklarını” di-
yoruz. Bu kışın favori aşk şarkıların-
dan biri olmaya şimdiden göz kırpan 
şarkı dijital mecralardaki listelerde 
şimdiden en üst sıralara hakim oldu. 
Şarkı, farklı ülkelerdeki YouTube lis-
telerinde trendlere girmeyi başarınca 
Sinan Akçıl da bu durumu paylaşma-

dan edemedi. Instagram hesabından 
yaptığı paylaşımda “Emek ve kalbini 
koyan herkese teşekkürler.” notunu 
düşen başarılı sanatçı, şarkının her 
geçen gün yükselen performansının 
haklı gururunu yaşıyor. Bize de bu 
başarı karşısında tebrik etmek ve din-
leyicisi bol olsun demek düşer. :)

Anadolu’nun 
bağrından içimizi 
ısıtacak bir fotoğraf
Son yıllara damga vuran Türk dizile-
rinden biri olan Gönül Dağı’nı hepi-
miz severek izliyoruz. Anadolu’nun 
tüm güzelliklerini ekrana yansıtan 
ve samimiyetiyle hepimizin gönlün-
de taht kuran yapım her sahnesinde 
bizden bir şeyler barındırıyor. Dizide 
yer alan karakterler ise gerek sami-
mi sahneleriyle gerekse de verdiği 
duygularla belki de dizinin bu kadar 
bağlayıcı olmasının en büyük sebep-
lerinden biri. Dizinin sevilen oyun-
cularından Ferdi Sancar, geçtiğimiz 
günlerde setten paylaştığı fotoğrafla 
hepimizin içini ısıttı. Karların orta-
sında bir zamanların efsanesi olan ve 
halen Anadolu’da kullanılan minibüs 
ve üzerindeki ışıklandırma resmen 
kartpostallık bir görüntü oluşturmuş 
durumda. Fotoğrafı, aldığı tebriklere 
toplu bir teşekkür cümlesiyle payla-
şan Ferdi Sancar, takipçilerinden bol 
bol beğeni ve yorum aldı. 

“Gecenin Haberi Var” 
düeti kulaklarımızın 
pasını silecek
Pop müziğin enerjik ismi Aydilge ve 

başarılı sanatçı Tuna Kiremitçi’den 
muhteşem bir düet geliyor! Aydil-
ge’nin şarkılarıyla eğlenmeyenimiz 
yoktur herhalde! Tuna Kiremitçi’nin 
harika sesi ise her defasında dinle-
yenlerini büyülüyor. Peki bu iki başa-
rılı isim aynı şarkıda bir araya geliyor 
desek ne dersiniz? Bence tadından 
yenmez, dinlemelere doyulmaz.:) 

Aydilge’den hem partnerine hem de 
şarkıya övgüler var. Kişisel Instagram 
hesabından şarkının duyurusunu ya-
pan Aydilge, hem Tuna Kiremitçi’ye 
hem de şarkıya hoş bir atıfta bulun-
du. “Tuna’nın gamzelerinden bile 
daha güzel oldu” diyerek sevgili Tuna 
Kiremitçi’ye iltifat ederken, şarkının 
da ne kadar güzel olduğunu tatlı bir 
ipucuyla hepimize duyurmuş oldu.

"Yaşam Boyu Saygı 
Ödülü" Zeliha Ilhan 
Doymuş’un oldu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile 
Türk Dil Kurumu tarafından düzen-
lenen “Güzel ve Doğru Türkçe Kul-
lanımı Ödülleri” geçtiğimiz akşam 
sahiplerini buldu. Türkçenin doğru, 
güzel ve anlaşılır kullanımını teşvik 
etmek amacıyla düzenlenen ödül tö-
reninde birbirinden değerli isimler 
birbirinden farklı alanlarda ödüllere 
layık görüldü. Gecenin önemli ödül-
lerinden biri de TRT Haber ekran-
larında yayınlanan “Ömür Dediğin” 
programının sunucusu Zeliha İlhan 
Doymuş’a verildi. “Yaşam Boyu Saygı 
Ödülü”ne layık görülen Zeliha İlhan 
Doymuş, Instagram hesabından yap-
tığı paylaşımda ödülün fotoğrafını ta-
kipçileriyle paylaşarak mutluluğunu 
dile getirdi.

sercanaksu1995@gmail.com

Sercan Aksu
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KÜLTÜR SANAT
İSTANBUL’DA
CANLIDIR
Bu haftaki ajandamızda Istiklal’de Ben-Sen-Onlar sergisi ve Moda 
Sahnesi’nde oynanan Sevgili Arsız Ölüm Dirmit tiyatro oyunu var. 
Gidebildiklerimiz yanında gitmeyi planladığımız mekânlardan ve 
sergilerden de bahsettik.

İstanbul’da kültür sanat hayatı 
her anlamıyla canlıdır. Ama biraz 
sizin aramanız da gerekir. Sosyal 
medya hesaplarımızda ne arıyor-
sak onunla ilgili öneriler çıkıyor. 
Hatta ne konuşursak, ne merak 
edersek bir bakıyoruz ona dair bir 
reklam çıkmış karşımıza. Kültür 
sanat etkinliklerinin takibi de as-
lında böyle. Bir kez başlayınca, bir 
hesabı takibe almaya başlayınca, 
bir yazıyı okuyunca bir merak, ilgi 
oluşuyorsa devamı geliyor. Ve bir 
bakıyorsunuz ki kendinizi sonsuz 
bir seçenek içerisinde bulmuşsu-
nuz. Sonsuz seçenekler kişisel kri-
terlerinize göre değişiyor, artıyor 
ya da azalıyor. 

Tek kişilik dev 
gösteri

O zaman ilk olarak Kadıköy’de 
Moda Sahnesi’ne gidelim. ‘Sevgi-

li Arsız Ölüm Dirmit’ adlı tiyatro 
oyununa yakından bakalım. Türk 
edebiyatının önemli isimlerinden 
Latife Tekin’in aynı adlı romanın-
dan uyarlanan oyun tek kişilik 
bir dev gösteri. Son zamanlarda 
adını sıkça duyduğumuz Nezaket 
Erden’in Dirmit karakterine ve 
hikâyede geçen çoğu karaktere 
hayat veriyor. Sahnede devleşi-
yor. Uzun yıllardır bağımsız ola-
rak sergilediği oyun, Dirmit kı-
zının aile içindeki yalnızlığını ve 
hayal gücünü anlatıyor. Köyden 
kente göçün geniş bir aile üzerin-
deki etkisini zaman zaman komik 
zaman acıklı bir şekilde hissettiri-
yor. Dirmit kız yeri geliyor anne-
si, babası, yengesi, ilk sevdiği kişi 
oluyor. Toplumsal olarak yaşanı-
lan dönüşümü bir aile üzerinden 

anlatıyor. Nezaket Erden ve eşi 
Hakan Emre Ünal yüksek lisans 
yıllarından itibaren bu oyunu 
sergiliyor. Erden oyunun ilk baş 
bir ödev çalışması olarak ortaya 
çıktığını belirtiyor. Sonrasında ise 
yazar Latife Tekin ile yapılan uzun 
görüşmeler üzerine izin alındığını 
ve daha geniş bir kitleye ulaştığını 
belirtiyor. İstanbul’da oyunlar ge-
nellikle Moda Sahnesi’nde gerçek-
leşirken farklı sahnelere de konuk 
oluyorlar. Oyunu merak ettiyseniz 
ve görmeyi düşünüyorsanız 5 Şu-
bat’ta 16.00 ve 20.30 seanslarında 
izleyebilirsiniz.

‘Ben-Sen-Onlar’ 
kolektifliği işaret 
ediyor

İstiklal’de bir diğer durağımız 
‘Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınla-
rın Yüzyılı’ sergisi. Meşher Sanat 
Galerisi’nde düzenlenen sergi, 
yaklaşık 1850–1950 arasında Tür-
kiye’de yaşamış ve yaratmış sa-
natçı kadınların eserlerinden bir 
seçkiye yer veriyor. Heykel, resim, 
fotoğraf olmak üzere çeşitli çalış-
maların yer aldığı serginin amacı 
göz ardı edilen kadınların kolektif 
olarak bir araya gelmesini amaçlı-
yor. Üç kata yayılan sergide adı du-
yulmayan birçok kadın sanatçının 
çalışmaları yer alıyor. Adı duyul-
mamış olmaları onların eserlerini 

anlamsız mı yapıyor? Hayır belki 
de daha anlamlı yapıyor. Herkesin 
kendini, işini, yaptığı iyiliğe kadar 
göstermenin popüler olduğu bir 
dönem algısı için belki öyle. Ama 
yaşamın içinde adı bilinmeyen, 
fark edilmeyen her kadın kendi 
mücadele içerisinde, kendi dün-
yasının eserini bir şekilde oluştu-
ruyor.  ‘Ben-Sen-Onlar’ sergisi de 
bu kolektifliği işaret ediyor. İşaret 
ettiği noktayı Mubi Türkiye iş bir-
liğiye bir adım öteye taşıyor. Ser-
ginin bakış açısına uygun seçilen 
12 filmden oluşan seçkiyi sinema-
severler Mubi’den ücretsiz olarak 
31 Mart 2022’ye kadar izleme şans-
ları bulunuyor. Farklı iş birlikleri 
içinde bir örnek oluşturuyor. 

Gitmediğim ama gitmek 
istediğim birkaç sergi var. 
Belki siz benden önce git-
meyi düşünürsünüz. On-
lardan biri Refik Anadol’un 
Hope Alkazar için tasarla-
dığı “Alkazar Rüyası” en-
talasyonunu görmeyi çok 
istiyorum. Haberiniz olsun 
ziyaret için internet site-
sinden randevu almanız 
gerekiyor, yoksa gerisin 
geri eliniz boş dönebilirsi-
niz.  Dünyaca ünlü fotoğ-
raf sanatçısı Ara Güler’in 

eserlerinin sergilendiği Ara 
Güler Müzesi de gidilmesi 
planlanan duraklar ara-
sında. Müze yeni yılın ilk 
sergisi “Muhtelif İstanbul”u 
sanatseverlerle buluştur-
du. Farklı siyah beyaz İs-
tanbul fotoğraflarının yer 
aldığı sergide aynı zaman-
da Güler’in lise zamanında 
hikâyelerini yazdığı defteri 
de sergileniyor. “Muhtelif 
İstanbul” sergisine yolunuz 
düşerse haberiniz olsun gi-
rişler ücretsiz! :)

Yolunuz düşerse eğer...


