Bir Balat var
Balat’tan içeri

Sadık Yalsızuçanlar’dan
tavsiyeler

Sanat ile roller
değişebilir

Litros Sanat okuyucuları için
son dönem popüler semti Balat’ı
ressam Fatih Kürün, esnaf Necibe
Batmaz ve Balat’ın yerlisi Burhan
Türkyılmaz ile konuştuk.
Selva Yeşil’in haberi sayfa 4’te.

Bu hafta Mavi Kanatlı Bir Kuş, Anadolu
Erenleri, Vefa Apartmanı, Rüya
Sineması, Ters Lale ve daha nice edebi
eserin sahibi, hikâye, roman ve deneme
yazarı Sadık Yalsızuçanlar beyefendiye
“Hangi kitapları okuyalım?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

Sanat ajandasının yeni rotasında
Fişekhane dijital sahnede oynanan
“Gidio’nun Düğümü” tiyatro oyunu,
tarihi Narmanlı Han’da yer alan İllüzyon
Müzesi ve “Yolunuz düşerse” kısmı sizleri
bekliyor.
Ayşe Çeper’in yazısı sayfa 16’da.
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Türk sinemasında
inanç ve kültür
konuları çok az!
Litros Sanat'ın yeni sayısında yönetmen Levent Çetin
ve filmin başrol oyuncusu Ozan Ayhan ile inancı gereği ölen balıkları gömen bir adam ile bir türlü hamile
kalamayan karısının hayat hikayesine odaklanan
Ali'nin Tabiatı filmini konuştuk.
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 2’de.

Tarih yalnızca tarih
değildir
"Söylediğim gibi kim olduğumuzla da ilgili bir mesele
tarih." diyen gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile yayın
yönetmenliğini üstlendiği Aktüel Tarih Dergisi ve
ilk sayıda ele aldıkları 13. yüzyıl üzerine bir röportaj
gerçekleştirdik.
Muhammed Emre Yapraklı’nın röportajı sayfa 6’da.

Sanat iyilik için
olmalı!
Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması, genç sanatçıların eğitimlerine ve üretimlerine
destek olmak ve Türk sanatçıların uluslararası platformlarda görünürlüğüne katkıda bulunmak amacıyla yola
çıkan İyilik İçin Sanat Derneği’nin yolculuğunu Yönetim
Kurulu Başkanı Selin Bozkurt yaptıkları çalışmaları Litros
Sanat’a anlattı.
Merve Yılmaz’ın röportajı sayfa 12’de.

Yağız Gönüler
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Merve Uygun

Gelenekli sanatlar

bugüne dair “ne söylüyor?”
“Çerçeve içi-çerçeve dışı” temasıyla düzenlenen 2. Yeditepe Bienali’ni geleneksel sanatların bugünün sorunlarına, konularına dair yeni bakış açıları sunuyor. Ortaya konulan yeni bakış açısını konu aldığımız dosya haberde küratör Berkan Karpat ve bienal sanatçılarının görüşlerini aldık. Rabia Bulut’un haberi sayfa 8’de.

05
Ercan Yılmaz

07
Yıldız Ramazanoğlu

13

SINEMA
Rüzgârlı Tepenin
Çocukları Barış
Manço ve Cem Karaca
şarkılarını söyledi
5 Şubat 2022, Cumartesi günü saat
19.00’da Rüzgârlı Tepenin Çocukları
Barış Manço ve Cem Karaca
şarkılarını Dr. Kadir Topbaş Kültür
Sanat Merkezi’nde seslendirdi.
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Hacettepe Üniversitesi
Tamer Levent’i konuk etti

'Fecri Ebcioğlu Saygı
Albüm' imzaları atıldı

Hacettepe Üniversitesi’nde sezonun
ikinci konseri, Beytepe Yerleşkesi'ndeki
ADK Konser Salonu'nda 9 Şubat saat
19.30’da gerçekleşecek. Hacettepe
Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın
yedi üyesi ile birlikte Tamer Levent’in
anlatıcılığıyla Igor Stravinsky'nin
‘Askerin Öyküsü’ isimli eseri sunulacak.

Mayıs ayında yayınlanması planlanan ‘Fecri
Ebcioğlu Saygı Albümü' için imzalar atıldı.
Moko Yapım’ın açıklamasına göre albümde;
Murat Yıldırım, Fecri Ebcioğlu'nun kız kardeşi
ve varisi Nevsal Kayaman, Fecri Ebcioğlu'nun
yeğeni Neslihan Hamamcıoğlu ve Hakan Eren
bir araya geldi.

Türk
sinemasında
inanç ve kültür
”
konuları çok az!

“

Litros Sanat’ın yeni sayısı için kendileriyle konuştuğumuz Ali’nin Tabiatı filminin yönetmeni Levent
Çetin, “Türk sineması kendisine konu olarak taşrayı seçtiği halde onu edebiyat üzerinden anlatmayı
tercih etmiş hep. İnanç ve kültür çok az.” derken, filmin başrol oyuncusu Ozan Ayhan ise “Her yeni
projede saniye saniye doğru durumu ve anı yakalamakla ilgili bir kaygım var. Şimdilik tek hedeftim
gelecekteki projelerde bu anların derinliğini ve süresini arttırmak.” dedi.

Ali Demirtaş

Geçen yıl Malatya Uluslararası Film Festivali’nde izlediğim yönetmen Levent Çetin’in ikinci
uzun metrajlı filmi Ali’nin Tabiatı, inancı gereği ölen balıkları gömen bir adam ile bir türlü
hamile kalamayan karısının hayat hikayesine
odaklanarak karşımıza çıkıyor. Litros Sanat’ın
yeni sayısı için Çetin ve filmin başrol oyuncusu
Ozan Ayhan ile konuştuk. Sohbetimize geçmeden önce yönetmen Çetin’i daha yakından tanıyalım: “Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü mezunuyum. Uzun yıllar film-TV sektöründe

çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldım. Okul yıllarında özellikle deneysel sinemaya ilgi duymaya başladım. Kısa film günlerinde
yurt dışındaki önemli festivallerde gösterilen
kısa filmler izlemiştim. Hikâye anlatımı yerine
yenilikçi filmler ilgimi çekiyordu. Ben de kısa
filmler yapmaya başladım. Yaptığım filmler festivallerde gösterilmeye başladı. Kısa filmlerimde
hikâyeden çok biçimsel araştırmalar ve denemeler daha baskındı. Uzun metrajlı film yapmak

gibi bir hedefim de yoktu. Belki o yıllarda çok
zor olduğundan belki yönelimlerimden dolayı
kısa film yaparak devam ederim diye düşünüyordum. Okul bitti. Televizyonlarda çalışmaya
başladım. Kısa film yapmaya devam ettim. Fakat
zamanla sinemaya bakışım genişlemeye başladı.
Ülke sinemalarını, daha farklı yönetmenleri keşfetmeye başladım. 2010 yılında yıllar sonra sinema yüksek lisansı yaparken ilk uzun metrajlı
filmim Sivil’i geliştirdim.”

alidemirtas.iletisim@gmail.com

Araştırma alanı açan
hikâyeleri seviyorum
Sinema ve yönetmenlik sizin için mesleki ve teknik anlamlarının dışında ne
anlam ifade ediyor, mutlu musunuz?
Sinema kendimi ifade etmek için en iyi
alan. Bir kere teknik sürekli değişiyor.
Yeni anlatım yolları keşfetmek ve araştırmak zorundasınız. Hikâye anlatırken hikâyenin katmanlarını oluşturan
konulara girmek ve onları araştırmak
durumundasınız. Bu da dünyaya bakışınızı değiştiriyor. Aslında en büyük
motivasyonum da bu. Bakış açımın değişmesi ve dünyamın genişlemesi. Ben
hikâye kadar hikâyeyi oluşturan konuları da çok önemsiyorum. Bir hikâye
bana bir araştırma alanı açıyorsa o zaman motive oluyorum ve heyecanlanıyorum.

Her şey bir gazete
haberini okumamla
başladı
Ali'nin Tabiatı filmi proje olarak nasıl doğdu ve çıkış noktası ne idi?
Ali’nin Tabiatı bir gazete haberini okuduktan sonra ortaya çıktı.
Haberde Malatya’nın
Arguvan
ilçesine
bağlı Kızık Köyü’nde balıkların kutsal
sayıldığı yazıyordu.
Balıklar bu köyde
öldürülmüyor ve öldükten sonra onlar
için yapılan mezarlığa dinsel bir törenle
gömülüyordu. Köy

bir Alevi köyü idi. Alevilik inancında ziyaret kültürü oldukça yaygındır. Bu tür
inanç mekanları zamanla ziyaret yerine dönüşür. Aynı zamanda Alevilik ile
ekoloji arasında sıkı bağlar vardır. Bu
konular üzerine okumaya başlayınca
kutsal ekoloji adında bir kavramla karşılaştım. Bu akademik kavram antropologların, ekolojistlerin çalışma alanına
giriyor. Yerel kültür ve inançlardaki
ekolojik yaklaşımları tarif ediyor. Aslında bu tür inançlar doğayı korumak
için geliştirilmiş. Modern dünya şunu
yapalım bunu yapalım derken geleneksel inançlar kendi kendilerine sistemler geliştirmişler. Bu düşünce beni çok
etkiledi. Yavaş yavaş hikâye oluşmaya
başladı ve arkadaşım Özgür Şeyben
ile senaryoyu yazdık. Sonra Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan yapım desteği
aldık. Daha sonra arkadaşım ve filmin
yapımcısı olan Canol Balkaya ile uluslararası film marketlerine ve pitching
platformlarına katılmaya başladık.
Türk sineması kendisine konu olarak taşrayı seçtiği halde onu edebiyat
üzerinden anlatmayı tercih etmiş hep.
İnanç ve kültür çok az. Geleneksel Alevilik ise yok denecek kadar az. Ben ken-

disine konu olarak taşrayı seçmiş bir
sinemanın antropolojik bir perspektifinin olmamasının bir eksiklik olduğunu
düşünüyorum. Asya ve Uzak Doğu sinemasında böyle değil mesela.
Filmin içeriği yönetmenin hayatından
da izler taşıyor mu, nasıl?
Ali’nin Tabiatı kişisel bir film değil.
Ama bir hikâye oluştururken karakterin duygu durumlarında kişisel şeyler
koyuyorsunuz. Bu anlamda belki izler
bulunabilir. Ama mikro bir evrenden
makro bir dünyaya genişlemeye çalışan bir film bence.

İyi bir film yaptığımızı
düşünüyorum
Yönetmen filmini nasıl yorumluyor? Yani
ortaya çıkan sonuçtan memnun mu?
Filmi yorumlamak bir sonraki filmi için
yararlı olabilir. Ama yorumlamak daha
çok izleyiciye aittir bence. Belki buna
akademisyenleri, diğer sinemacıları ve
film analizi yapanları da ekleyebiliriz.
Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nilüfer
Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yani tamamı kamu-

SINEMA
Zürih Balesi: Anna
Karenina İKSV’nin
50.yılına özel
sahnelenecek
Zürih Balesi: Anna Karenina
İKSV'nin 50. yılına özel Zorlu
PSM Turkcell sahnesinde 2728 Haziran tarihlerinde saat
20.30'da gerçekleştirilecek.
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Irmak Arıcı ile
müzikli söyleşi

7 Kör Adam filmi büyük
başarılara imza atma yolunda

Şarkıcı Irmak Arıcı Dr. Öğr. Üyesi
Erdal Şahin'in Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezi'nde konuğu
oldu. "Müzikli Söyleşi" programında
Arıcı, kendi müzik yolculuğuna dair
soruları da cevapladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi
eğitmen ve öğrenci kadrosu tarafından
yazılıp oynanan 7 Kör Adam filmi Tokyo
Uluslararası Kısa Film Festivali ve Roma
Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Lift-Off
Global Network’un düzenlediği Resmi Ödül
Seçimleri’nde yarıştı.

sal fonlarla, küçük bütçelerle bir film
yaptık. Bir filmi ortaya çıkarmak hiç de
kolay bir süreç değil. Olanaklarınızın
kısıtlı olması hem zihninizi yoruyor
hem de daha disiplinli hareket etmenizi sağlıyor. Geriye bakıp bütün bu
zorlu süreci düşündüğümüzde iyi bir
film yaptığımızı düşünüyorum.
Film hangi festivallerde gösterildi ve
ödüller aldı?
Film dünya prömiyerini Durban International Film Festival’de yaptı. Şimdiye
kadar 25 uluslararası film festivalinde
gösterildi. En İyi Erkek Oyuncu, En İyi
Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi
Film, En İyi Görüntü, En İyi Doğa Filmi olmak üzere çeşitli dallarda 15’den
fazla ödül aldı. Türkiye’de Adana Film
Festivali, Malatya Film Festivali ve Suç
ve Ceza Film Festivali’nde gösterildi.
Festival yolculuğu devam ediyor. Film,
İstanbul AKM'deki gösterimlerinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde
izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Görkemli
anlatımlardan
hoşlanmıyorum
Sinemada bir tarz belirlediniz mi
kendinize? Daha çok hangi konu veya
temalarda üretimde bulunmak istiyorsunuz?
Bir tarz belirleyip onun üzerinden hareket etmiyorum. Ya da yapmayı dü-

Yağız Gönüler
------------------------------------------

Kendine ait bir
yaşam sürmek

şündüğüm projelerde bir konu ya da
tema devamlılığı da yok. Bunun böyle
olması gerektiği düşünülüyor çünkü
eleştirmenler ve sinema takipçileri
tarafından bir yönetmen daha kolay
anlaşılıyor. Ama sanatın diğer alanlarında böyle değil mesela. Tematik devamlılık ve belirgin bir tarz olabilir ya
da olmayabilir bence. Bana uzak olan
anlatımlar var. Çok görkemli, büyük
anlatımlardan hoşlanmıyorum. Kullanmayı sevmediğim kamera hareketleri var. Bana uzak gelen hikayeler var.
Ama tarz, üslup gibi şeyler hikâye ile
birlikte gelişiyor. Bir de daha önce de

bahsettim hikayeler kadar anlatılan
hikâyenin bana bir araştırma alanı
açması dünyaya olan bakışımda bir
genişlik yaratması da önemli.
Sinema alanındaki hedefinizden bahseder misiniz, neler yapmak istiyorsunuz? Yeni bir proje var mı yakın
zamanda?
Şu anda geliştirdiğim birkaç proje var.
İkisini Mimaroğlu filminin yönetmeni
Serdar Kökçeoğlu ile birlikte geliştiriyoruz. Bir tanesi Berlinist isimli bir
mini dizi projesi. Projenin çıkış noktası
Kadıköy’deki bağımsız müzik çevresi.

Bu çevrede yaşayan ve bağımsız müzik
menajerliği yapmaya çalışarak hayata
kalmaya çalışan genç bir kadının hikayesi. Proje geçen yıl ilk defa Antalya
Film Forum’da düzenlenen dizi, mini
dizi pitching platformunda Blu Tv
tarafından verilen büyük ödülü aldı.
İkincisi ise Zor isimli bir belgesel film
projesi. Türkiye’nin ilk kadın kar leoparı Esin Handal’ın hikayesine odaklanıyor. Bir de benim çekmek istediğim bir belgesel film var. Türkiye’nin
ilk video sanatçısı Nil Yalter üzerine.
Önümüzdeki yaz çekimlerine başlamayı planlıyoruz.

HEPIMIZ TOPLUMSAL ROLLERIMIZI
USTACA OYUYORUZ
OZAN AYHAN

Ortaokul ve lise yıllarında yapılan tiyatro çalışmalarıyla başladım. Sahneye
çıktığım ilk anda bunu meslek olarak
sürdürmenin ne kadar harika olacağını
anlamıştım. Oyunculuk hayatıma anlam
kazandıran, kendim ve çevrem hakkında
beni düşünmeye iten, son derece eğlenceli bir meslek. Oynama hali ise hepimizin hayatının tam ortasında olan kavram.
Ne yazık ki bu tanım hemen yalancılıkla
özdeşleştiği için oynamak pejoratif bir
anlam taşıyor halk arasında. Oysa ki
oynayabilen varlıklar olmasaydık günümüz sosyal hayatını bu şekilde şekillendirmemiz imkânsız olurdu. Hepimiz
büyük bir samimiyetle bizim için tanımlanan toplumsal rolleri ustalıkla ve hiç
şüphe duymadan oynuyoruz. Okulda,
işte bankada, evde, sevgilinizle, ailemizle ve hatta mahalle bakkalıyla temelde
aynı ama şekil olarak birbirinden farklı
birçok farklı toplumsal rolleri son derece
usta bir şekilde oynuyoruz. Benim oyuncu olarak tek farkım bu bir profesyonel
olarak yapmam.
Öte yandan şu an sanatın birçok alanında karşılaştığımız hiper gerçekçiliği komedi estetiğiyle birleştirmek bana çok
heyecan verici geliyor. Ülkemizde komedi belli kurallar çerçevesinde ilerliyor.
Ancak seyirci tepkileri artık bu formülün
işlemediğini de kanıtlar durumda. En
çok bunu dert eden yapımlarda oyna-

maktan heyecan duyarım sanırım. Ben
oyunculuk ve geleceğim konusunda ise
büyük resimle ilgilenmiyorum. Aksine
çok küçük hatta mikro anlarla ilgileniyorum. Her yeni projede saniye saniye doğru durumu ve anı yakalamakla ilgili bir
kaygım var. Şimdilik tek hedeftim gelecekteki projelerde bu anların derinliğini
ve süresini arttırmak.

Ali'nin Tabiatı'nı bir fırsat olarak kabul ettim
Ali’nin Tabiatı’nda yer alma sürecime
gelecek olduğumuda ise, bir oyuncu
olarak stil sahibi olmak gibi bir kaygım
hiç olmadı. Aksine hep farklı estetikleri
deneyimlemek ve alıştığımı bozmak istedim. Çünkü alışkanlıkta eğlenceli bir
şey yoktur. Tam da bunu düşündüğüm
bir dönemde Levent Çetin ve Canol Balkaya çıkageldi ve hiç deneyimlemediğim
bir tarz ve rol teklif ettiler. Ben de bunu
bir fırsat kabul ettim. Levent son derece
yumuşak huylu bir yönetmen diyebilirim. Her zaman pozitif ve sempatik. Her
ne kadar çok konuşkan olmasa da sette,
ne istediğini biliyor ve bunu net anlatabiliyor. Bu bir kalite bence.

şılığı var ama bunun sinema sanatı
için bir gereklilik olduğunu düşünmüyorum. Sinema sanatının çok
büyük oranda yönetmenin dünyasıyla ilgili. Örneğin tiyatroda
provalar esnasında biraz olsun
son ürünün neye benzeyeceğini kestirebilirken, sinemada bu
bir oyuncu için çok zor. Filmi
izleyince anlaşılıyor her şey.
Bu bağlamda filmi izlediğimde ben Levent'i de daha iyi
tanıma ve anlama fırsatı
buldum. Dertlerini, varoluşunu ve bunlarla
başa çıkmak için
geliştirdiği dili
son derece
samimi
ve incelikli
buldum.

Sinema daha çok
yönetmenin dünyasıyla
ilgili
Öte yandan bu filmin muhakkak bir karOzan Ayhan

Onun hangi kitabını bitirince ayağımız yerden kesilmez ki? Hiç beklemediğimiz bir
anda kolumuza girip bizi karşıdan karşıya
geçiren, sonra da öylece bırakmayan, yaşamın derinliğini fark etmemizi sağlayan
bir bilge Doğan Cüceloğlu. Kitaplarını okumanın en büyüleyici tarafı, onu yanınızda
hissetmeniz. Sesiyle, sözüyle, bakışıyla,
üslubuyla, iç çekmesiyle, gülmesiyle, ağlamasıyla, tüm varlığıyla.
Gerçek Özgürlük'ü bir Cüceloğlu efsanesi olan ve sayısız kimseyi yüreklendirmiş
Savaşçı'nın devamı diye düşünüyorum. Kitapta Yakup
Bey karakteriyle karşımıza
çıkıyor Cüceloğlu ve hem
yüzüyle hem de canıyla henüz tanışmamış, bu sebeple
de kendini keşfedememiş
Timur Bey'e (ve okuyanlara)
rehberlik ediyor. Onunla
"insan insana" bir iletişim
kuruyor ve nelere dikkat etmesi gerektiğini bu coğrafyanın insanlık
hikayeleriyle birlikte aktarıyor. Bendeniz
çok az kitap için "hayati" derim. Doğan
hocanın her kitabı hayatidir. Sizi, çevrenizi
ve dolayısıyla toplumu dönüştürür, geliştirir. Size bir can taşıdığınızı, başkalarının
canını önemseyerek insan olma yolunda
ilerleyeceğinizi hatırlatır.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikâyelerinin
birinde çok sarsıcı bir 'kendine kendine
konuşma' vardır. Özellikle bu hissiyata
fazla kapılanlar, bu duyguyla yaşayanlar,
sanırım Gerçek Özgürlük'ü daha etkileyici
bulacaklar ve onu yeniden başlama, yeniden yola koyulma rehberi olarak kabul
edecekler. İşte o paragraf: "İçimde kendi
hayatımı yaşamadığım kanaati var. Daha
samimi olayım ister misiniz? Bu yaşadığım
hayat, o kadar benim değil ki herhangi bir
saatimde birisi gelip de bana 'Haydi kalk,
sıran geldi, kendin ol!' diye bağırsa sanki
böyle bir şey mümkünmüş gibi inanıp koşacağım. Bu his bende o kadar kuvvetli...
Herhangi bir kalabalıkta kendimden başka
herkes olmaya razıyım. Ah, bir elbise değişir gibi hüviyetini değiştirebilmek, laletayinin içinde kaybolmak, bir avuç kum içinde
bir kum tanesi olmak ve böyle olduğunu
dahi bilmemek.". Tanpınar, Hikâyeler'in
başka bir yerinde de "Ölmüş saatlerimiz,
günlerimiz, senelerimiz olduğunu, yıllarca
farkına varmadan bir hiçin sarraflığını yaptığımızı, yaşamadan yaşadığımızı kim inkâr
edebilirdi. Hattâ öyleleri var ki bir kere olsun ruhlarının gerçeğine doğmadan ölürler" der. Bu ifadeler, bir yazarın duygularından çok, kendi toplumuna dair çektiği bir
fotoğraftır. Ne hazin ki fotoğraf, bugün de
her birimizin önüne çıkar. Kendimize, en
yakınımızda ya da en uzağımızda.
Yakup Bey, Timur’a "Yaşamının sorumluluğunun bilincine varmış bir insan, kültür
robotu olmak yerine bir şahsiyet olmayı
hedefler. Bu kişi anlam çerçevesini kendisi
oluşturmuştur ve bilinçli yaşar." derken her
birimize çok önemli bir kılavuz sunuyor.
Neyi neden yaptığımızın farkında olmak,
hiçbir şeyi mış gibi yapmamak ve dolayısıyla mış gibi yaşamamak için gerçek
benliğimizi keşfetmemiz gerekiyor. Gerçek
Özgürlük’e giden yol, kendini bilmekten
geçiyor. Kendini bilen insanlardan oluşan
bir toplum, şüphe yok ki insanlığa daha
anlamlı hizmetlerde bulunabilecek ve
daha sağlıklı bir ömür sürebilecektir.
Devamı litrossanat.com'da

K Ü LT Ü R S A N A T
"Metin Esaslı Bir
Yaklaşımla Türk Edebiyatı
Tarihi" kitabı yayınlandı

Emine Erdoğan Bebek
Kütüphanesi’nin
açılışına katıldı

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ali Budak’ın Türk edebiyatının
başlangıcından günümüze kadar
olan dönemi anlattığı "Metin Esaslı
Bir Yaklaşımla Türk Edebiyatı Tarihi"
kitabı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
eşi Emine Erdoğan, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Altındağ
Belediyesi'nin iş birliğinde yapılan
Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin
açılışına katıldı.
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İrfan Atasoy
vefat etti
İrfan Atasoy 85’inci doğum gününde
kalp krizi geçirmesi sonucu vefat
etti. Yönetmen, senarist ve yapımcı
İrfan Atasoy Levent Camii'nde son
yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye
Nuri Alço, Teoman Ayık, Sönmez
Yıkılmaz katıldı.

Bir Balat
var
Balat’tan
içeri

Litros Sanat okuyucuları için son dönemin popüler semti Balat'ın nabzını tuttuk. Balat'ı
yerlisi Burhan Türkyılmaz'dan dinledik. Türkyılmaz, ''Hayatımın her evresini Balat'ta
yaşamak üzerine planlamışım, yaş aldıkça bunu daha iyi anlıyorum'' ifadelerini kullandı.
Elbette sanat olmadan da bu haberi tamamlayamazdık. Balat'ta sanat atölyesi olan ressam
Fatih Kürün ile son eserleri üzerine söyleştik. Kürün'ün eserlerinden öğrendiğimiz ''insan
evvela kendi ile yüzleşmeli'' mesajı oldu.
Balat son yıllarda gençlerin tercih ettiği semtlerden biri. Üçüncü nesil
kahvecileri, antika dükkanları, Z kuşağının protest ruhunu yansıtan duvar yazıları ile İstanbulluların gözde yerlerinden. Biz ise Balat'a biraz
daha farklı bir yerden bakmak istedik semtin yerlisi Burhan Türkyılmaz
ile doğduğu, büyüdüğü ve doyduğu Balat'ı konuştuk. Haberimiz sadece

Selva Yeşil
yesillselva@gmail.com

bununla da sınırlı değil Balat'ta sanatın nabzını da tuttuk. Balat'ta sanat
atölyesi bulunan ressam Fatih Kürün ile en son yaptığı eser üzerine de
söyleştik. Balat'taki turumuzdan bize kalan ise tebessüm eden insanlar,
yaşayan mahalle kültürü ve sobanın üzerinde pişirdiğimiz kestanenin
tadı ve içimizi ısıtan muhabbet oldu.

RAHMAN BAŞEL

Burhan Türkyılmaz
(Balat sakini)
“Balat’ın özgün
bir yanı var”
İnsanlar gökdelenlerden sıkılıp eskiyi mi özlediler? Siz ise çok şanslısınız mahalle kültürünün sürdüğü
Balat'ta yaşıyorsunuz. Balat'ın yerlisi olarak ne söylemek istersiniz eski
mahalle kültürünü özlüyor muyuz?
Özlüyoruz bence, çünkü o insanlar
kasabını, berberini, manavını tanımıyor. Biraz köksüzlük var aslında
tam olarak aidiyetlerini kuramıyorlar. Binalarında binlerce kişi yaşıyor,
milyonlarca kişi ile aynı semti paylaşıyorlar fakat tanış olma fırsatı elde
edemiyorlar. Balat son dönemlerde
bu yüzden ilgi gördü. Balat'ın özgün
bir yanı var. En önemlisi merkezi bir
yer, şehrin göbeğinde. Diğer taraftan,
Balat'ta bir aidiyet duygusu mevcut,
ben bu sokakların çocuğuyum. Bu

semt benim karakterimi şekillendiren, Burhan'ın Burhan
olmasındaki ilk üç
hocadan biri diyebiliriz. Mahalle kültürünün
h a l a
yaşadığı Balat'ta
çocuklarımı
güvenle
alışverişe gönderebiliyorum
çünkü biliyorum
ki esnaf onu kandırmayacak iyi bir ürün verecek.
Diğer taraftan, parası yok diyelim o
dükkândan eli boş dönmeyecek. Ve
kendimi burada hiç yalnız hisset-

miyorum biliyorum bir sıkıntım olduğunda arayabileceğim birçok kişi
var. İşte bu güven ''yerli olmaktan'' gelir. İnsanlar
da
gökdelenlerin
soğukluğundan
yoruldular. Mahallenin yuva
gibi sıcak atmosferini özlüyorlar.
Sahilden girdiğimiz zaman
Bulgar Kilisesi'ni görüyoruz,
biraz daha yukarı
çıkarsak Fener Rum Lisesi var, Kethüda Camii'ne
de ev sahipliği yapıyor Balat.... Farklı
dinlerin, farklı dillerin bir arada yaşadığı semtte bir arada yaşama kültürü nasıl?

Geçmişte Balat, farklı din ve görüşlerden insanların en yoğun şekilde
yaşadığı İstanbul muhitlerindendi.
Büyüklerimiz eskileri anlatırken
Rum komşulardan ve esnaflardan
sıklıkla bahseder ve anılardaki güzellikleri anlatırdı. Maalesef ben yaş
olarak biraz daha küçük olduğum
için bu çok kültürlü ortamın sonuna yetişebildim. 80'lerden sonra
hızlanan köyden kente göç hareketliliğinden Balat da etkilendi. Bu durumdan rahatsız olan Balat'ın yerlisi başka semtlere gitti. Çok değil 15
dakikalık bir yürüyüşle Meryem Ana
Kilisesi'ni, Mimar Sinan'ın çıraklık
eseri Ferruh Kethüda Camii'ni, Fener Rum Patrikhanesi gibi 3 dine
ait mabedleri görebilme şansı elde
edebiliyorsunuz. Bu durum da zaten
eskiden nasıl bir ortamda yaşanıldığını anlatıyor.

Balat'ın tarihi mirasındaki son durum nedir?
Son dönemde semtin popüler olmasıyla birlikte tarihi yapılar ve kültürel
miras konusunda hem semt halkının
hem ziyaretçilerin hem de idarecilerin daha hassas olduğunu gözlemliyorum. Yakın zamanda sahildeki 'Demir Kilise' diye bilinen Bulgar Sveti
Stefan Kilisesi ve Mimar Sinan eseri
Ferruh Kethüda Camii restore edildi.
İkisini de gezdiğimde çok beğendim,
yapanların eline sağlık. Açıkçası bundan sonrasına dair içim rahat diyebilirim…
Sizin Balat hikâyenize hangi şarkı eşlik ediyor?
Tek bir şarkı söylemek çok kolay değil
ama aklıma ilk gelen Sezen Aksu'dan
‘'Ben Sende Tutuklu Kaldım’' oldu…

K Ü LT Ü R S A N A T
Şeffaf Kabuk sergisi
25 Şubat’ta açılacak

Onur Ödülü Cengiz Özkan'a
takdim edildi

Sanatçı Ani Çelik
Arevyan’ın ‘Şeffaf
Kabuk’ – ‘Transparent
Shell’ isimli sergisi 25
Şubat tarihinden 2 Nisan
tarihine kadar Galeri Nev
İstanbul’da açık kalacak.

Bu yıl 2. kez düzenlenen “Radyonun
Yıldızları Ödül Töreni”nde 24 kategoride
ödüller sahiplerini buldu. Gecede Onur
Ödülü Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz
Özkan'a takdim edildi.

Necibe Batmaz
(Balat esnafı)

Mahalle kültürünün hala sürdüğü Balat'ta
kadınların birbirine gösterdiği dayanışma
takdire şayan bir boyutta. Haber için gittiğimiz vakit biz de bu harika atmosfere şahitlik
ettik. Balat Aile Kileri'nde 50 yılı aşkındır
esnaflık yapan Necibe Batmaz ablamız mahalle kültürünü ayakta tutan ekibin başında diyebiliriz. Sabahları dükkanını açan
Necibe abla hemen telefonuna davranıyor
ve sosyal medya üzerinden komşularına
çağrıda bulunuyor. ''Çıkın çıkın gelin'' diyen
Necibe ablanın bu çağrısı ise karşılıksız kalmıyor. Öğlene doğru cümbüş başlıyor. Mahalleli ellerinde yiyeceklerle Necibe ablanın
dükkanına doluşuyor. Yemeklerin yenildiği,
çayların içildiği dükkanda yardıma ihtiyacı
olanlar için de sosyal sorumluluk projeleri
yapılıyor. Her gün binlerce kişinin de dışardan turistik amaçlarla geldiği Balat'ı yılların

esnafı Necibe ablaya da sormak istedik. O
da Balat hikayesini Litros Sanat için anlattı: ''Söz konusu Balat ise kelimelerle anlatılamaz benim için. Bu semtte çocukluğum,
gençliğim, ömrüm geçti. Hayatıma anlam
katan bir yer Balat. 50 yılı aşkın süredir burada esnaflık yapıyoruz. Her gün büyük bir
neşe ile açtık dükkanımızı o neşe de bizi buralara getirdi bence. Binlerce kişinin uğrak
yeri Balat'ta esnaflık da hareketlidir. Besmele ile başlanan yeni güne esnaf arkadaşlarla içilen sabah çayı eklenir. Öğlene doğru
işler hareketlenir, alışveriş başlar. Bazen bir
çocuk kapıdan girer bisküvi ister bazen de
bir genç harçlığını unuttuğunu söyler harçlık ister. Burada işler yardımlaşma ile yürür.
Sevgi ve neşe ile gün devam eder. Balatlı olmak ayrıcalıktır diyebiliriz.''

Fatih Kürün
(Ressam ve heykeltraş)
“Sanat ihtiyaca göre
değişir”
Balat ayrıca sanatın da kalbi. Onlarca sanat atölyesi ve antika dükkanlarına ev sahipliği yapıyor. Akşam
6'dan sonra antika severlerin hareketlendirdiği semtin olmazsa olmazı mezatlar. Biz bu sefer antikadan
ziyade bir sanat atölyesine konuk
olduk. Ressam ve heykeltraş Fatih
Kürün ile sanatı ve son yaptığı sanat
eserini konuştuk.
Bir ressam ve heykeltıraştan duymak isteriz: nedir sanat? Klişe olacak ama ''Sanat toplum mu yoksa
sanat için midir?''
Sanat ne sanat içindir ne de toplum
içindir. İhtiyaca göre değişir aslında
sanat. Şunu fark ediyorum toplumun
dili ile yaptığım eserler daha çok
tercih ediliyor. İnsanlar kendilerinden bir şeyler bulunca sanat eserine
karşı talepkar oluyor. Bir tabloda,
bir objede kendi hikayesinden izler
bulmayı tercih ediyor sanatsever.
Diğer taraftan, sanat ayrıca günlük
hayatı fark edebilmektir. Öğrencilerime atölyeye gelirken etrafta hangi
güzelliği ve hangi iyiliği gördükleri-

ni soruyorum. Güzelliği, iyiliği yani
günlük rutini fark etmek de sanattır.
Fatih Bey son eserleriniz hakkında
da konuşmak istiyorum aslında. Bir
çerçevede gülen yüzün etrafında siyah eller dolaşıyor. Üst tarafta ise
mutsuz bir surat çerçeveden bizlere
bakıyor. Ne anlatmak istediniz burada?
Bu çalışmamda, günümüzdeki insanların mutluluğa ve mutsuzluğa karşı
hislerini anlatmaya çalıştım. Ortaya
bir tane gülen yüz yerleştirdim olayı
biraz kapalı kompozisyona çevirmeye çalıştım. Gülen yüzün etrafında
da siyah eller var. Gülen adam halinden memnun, dünyaya neşe içinde bakıyor. Bu siyah eller ise mutlu
bireyin sevincini ondan çalmak isteyenler. Sevinçli adamın enerjisini
emmek isteyenleri onun pozitif halini kıskananları siyah ellerle temsil
etmeyi tercih ettim. Aslında bu eser
ikili bir kompozisyon yukarıda da
mutsuz olan bir yüzün olduğu kapalı kompozisyonumuz var. Burada da
somurtan yüzü tek başına bıraktık,
mutsuz olduğu için yalnızlığa terk
edilen bir kişiyi anlatmaya çalıştık.
Bu esere iki pencereden de bakmak

gerekiyor.
Toparlayacak olursam
mutlu olduğunuz vakit
yüzünüzdeki
tebessümü sizden almak isteyenler ve onu yok etmek
isteyenler etrafınızda dört
dönecek. Fakat mutsuz olduğunuzda o kişiler sizi terk edecek siz yalnızlığınızla baş başa kalacaksınız.
Bir eser daha var burada... Kapının
tokmağına uzanan bir el ve küçük
anahtarlar. Ne diyor bize bu çalışma?
Bu tablomda da doğduğum yerdeki
komşuluğu ve insanların birbirine
duyduğu güveni anlatmak istedim.
Ben, güvenin tesis edildiği bir ortamda büyüdüm. İstanbul'a geldiğimde
de buna hep dikkat ettim. Kimsenin
güvenini sarsmamaya özen gösteriyorum. Eserde de bu güveni kapı ile
tasvir etmek istedim. Artık insanlar
kimseye güvenemiyor bu yüzden
de evlerimizde çelik kapılara sahibiz. Herkes çelik kapılarını kilitliyor
kendini ve malını muhafaza etmek

istiyor.
Komşular
arasında
artık tam
anlamı ile
tesis edilmiş bir güven yok. İşte bu
yüzden tabloda
geçmişe referansta
bulunarak eski anahtarları
yerleştirdim. Geçmiş güzel günleri
temsil etmesi adına. Eskiden insanlar birbirlerine anahtarlarını verip
evlerinden bir şeyler aldırırdı. Evlerinden bir şeyin çalınma ihtimali
bile akıllarından geçmezdi. Ayrıca
kapılarda tokmaklar olurdu. İki farklı tokmak. Kadınların kullandığı tokmaklar tiz ses çıkarırken erkeklerin
kullandığı tokmaklar ise daha gür
ses çıkarırdı. Bu ayrıntıyı da ekledik
eserimize. Tokmaklı kapının ardına
bir ayna yerleştirdim çalışmada. Kapıyı açınca kendinizle karşılaşıyorsunuz. İşte burada yüzleşme başlıyor. Aynaya baktığımızda kendimizi
sorgulama evresi başlıyor. Ve bir
soru akla geliyor: ''biz ne kadar güveniliriz?'' Güveni ilk başta kendimizde sorgulamak adına bu eseri ortaya
çıkarttım.
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O film, 10 farklı
kategoride
aday gösterildi
Amerikan Sinema Sanatları ve
Bilimleri Akademisi 94. Oscar
Ödülleri’nin adaylarını açıkladı.
Denis Villeneuve imzalı Dune, ‘En
İyi Film’, ‘En İyi Kurgu’, ‘En İyi Yapım
Tasarımı’ gibi 10 farklı kategoride
aday gösterildi.

Merve Uygun
------------------------------------------

Çocuk edebiyatında
zor konular
Çocuk kitaplarında seçilen konuların
çocuğa taşıdığı duyguların neler olması gerektiği üzerine farklı fikirler vardır.
Klasik diyebileceğim görüşe göre; çocuk
kitaplarında konu, özellikle okul öncesinde, sevgi çemberi içinde ele alınmalıdır.
Çocuk keyifli vakit geçirmek, gülmek,
oyun oynamak ve öğrenmek amacındadır. Sevgi, dostluk, barış, arkadaşlık, iyilik,
yardımlaşma ve dayanışma, dürüstlük gibi
konular etrafında oluşan anlatılar, “uygun”
bulunur ve çocuğa bu nitelikleri kazandırması noktasında da desteklenir. Çocuk
kitaplarında olumsuz olana asla yer verilmez. Diğer yaklaşım ise, benim de yazımda
savunduğum görüş, konuyu sınırlamaz,
sadece konunun çocuğa veriliş şekline ve
olumsuzluğun dozuna vurgu yapar. Çocukların hayat içerisinde mutluluk, sevinç
kadar gerçek olan üzüntü, korku ya da
öfke gibi duyguları anlamlandırabilmesi
ya da savaş, ölüm, boşanma gibi zor durumlarla karşılaştığında yalnız olmadığını
görebilmesi için bu tür konuların işlendiği
çocuk kitaplarına ihtiyaçları vardır. Çocuğun, kitaplarda bazı sorunlarla karşılaştığı
ve bunlarla baş edebilme becerisini yine
okuduğu hikâye aracılığıyla edindiği edebiyata sorun odaklı çocuk edebiyatı denir.
Konu olarak sınır koymayan ve zorlayıcı
duyguların da hayata dahil olduğu için çocuk kitaplarında işlenebileceğini belirten
sorun odaklı çocuk edebiyatının, yeni bir
yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.
“Okulöncesi dönemdeki çocuklar, hissettikleri, ancak kolay kolay dile getiremedikleri, keşfetmeye çalıştıkları duyguları
resimli kitaplar sayesinde anlamlı hale
getirebilirler. Resimli kitaplarda yer alan
karakterlerin hangi olayları yaşadığını
ve bu olayları yaşarken neler hissettiğini
kitabı dinlerken, aynı zamanda resimlerine bakarak anlamlandırmaya çalışırlar.
Çocuklar, resimli kitaplar sayesinde hangi
durumlarda hangi duyguların hissedilebileceğini ve bu duyguların nasıl adlandırılacağını da fark edebilir.” İyi ya da kötü gibi
bir sınıflandırma yapmadan tüm duyguları
tanımlayabilmek temel bir beceridir. Fakat
maalesef “yaşını başını almış” bizlerin de
sahip olmadığı bir kabiliyet olduğu aşikâr.
Gelişimsel olarak en temel becerilerden
biri olmasına rağmen duygularını fark
etmeyen çok sayıda yetişkin var. Duyguları tanımak kişinin başkaları ile ilişkilerde
nasıl hissettiğini bilmesini sağlar ve zor
zamanlarda yol alabilmesine yardımcı olur.
Bu açıdan okul öncesi çocuk kitaplarında
zor duyguların da dahil edilmesi çocukların erken yaşlarda duygu farkındalığına
ulaşmalarına katkı sağlayacaktır.
Duygularını fark eden çocuk; bir aşama
daha ileriye sıçrayarak, hikâyedeki karakterin açığa çıkan olumsuz duygularla
akran ya da yetişkin desteği isteme, sabretme, duygusunu ifade etme, pes etmeme gibi yöntemler kullanarak başa çıkabildiğini görür. Bu kahraman, çocuk için
bir rol model pozisyonunu alır. Üstelik bu
kitapları onlara okuyan yetişkinle kurdukları temas ve diyaloglar, zorlayıcı duygular
karşısında takınacakları baş etme yöntemlerini öğrenmelerinde onlara yardımcı
olacaktır. Kişinin duygularını ifade etmeyi
öğrenmesi, kendini daha iyi hissetmesini,
anlaşılabilmesini ve problemini çözmesini
sağlar. Çocuk da kitap aracılığıyla duygularını tanıdıktan sonra, hikâye içerisindeki
karakteri rol model alarak ve kitabı ona
okuyan yetişkinle konuşarak zor duygular
hissettiğinde neler yapabileceğini keşfeder.
Devamı litrossanat.com'da

TA R İ H
Yılmaz Öztuna
vefatının 10. Yılında
anıldı
9 Şubat 2022 Çarşamba günü
saat 19.00’da Dr. Kadir Topbaş
Kültür Merkezi’nde Türkiye
Gazetesi Haber Müdürü Fatih
Selek tarafından yönetilen panelde
Yılmaz Öztuna vefatının 10. yılında
anıldı.

S

X Media Art
Museum açıldı
Bilimi, sanatı ve teknolojiyi birleştirerek
sunan DasDas ile birlikte açılan dijital
sanat müzesi (XMAM) X Media Art
Museum’ın toplantısına kurucuları
Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi
Alıcı, müzenin direktörü Esra Özkan
ve destekçisi Paribu CEO'su Yasin Oral
katıldı.
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30 yıldır biriktirilen eserler
22 Mart Dünya Su Günü'nde
Başakşehir’de
Armatür fabrikasının içerisinde yıllar
önce kullanılan mutfak eşyaları gibi tarihi
eserler sergilenecek. Fabrikanın sahibi
olan üç kardeşin 30 yıldır biriktirdiği
eserleri İstanbul Su Müzesi'nde
görebileceksiniz.

TARİH YALNIZCA

Tarih Degildir

Tarih ilminin var oluşu ve Aktüel Tarih Dergisi’ndeki işleyiş ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan
Kekeç şöyle diyor “Tarih de sadece tarih değildir. Salt akademinin konusu diyemiyoruz artık. Herkesin
bilgiye erişebildiği, kaynaklara inebildiği, sahaya çıkıp bir şeyler söyleyebildiği bir çağda yaşıyoruz.
Söylediğim gibi kim olduğumuzla da ilgili bir mesele tarih.”
Tarih dergileri son yıllarda dikkat çeken ve zaman zaman da popüler olan dergiler arasına adlarını yazdırmaya başladı. Aslına bakarsanız tarih ilmiyle uğraşanların bu kadar popüler olacağını düşünmezdim. Geçmişi bilme merakımızın
toplum olarak diri kaldığını düşünüyorum. Tarih dergileri de bu diriliği sağla-

makta ciddi anlamda katkı sunuyor. Gazeteci Yazar Hakan Kekeç’in yayın yönetmenliğini üstendiği Aktüel Tarih dergisi de bu ciddi katkı sunan dergiler arasına
ilk sayısıyla girmeyi başardı. Hakan Kekeç ile derginin çıkma serüveni ve ilk sayısında incelediği 13. yüzyıl teması üzerine sohbet ettik.

Muhammet Emre Yapraklı
m.emreyaprakli@gmail.com

Şu anda birçok tarih dergisinin çıktığını görüyoruz. Siz de dergiciliğe
yeni bir soluk getirdiniz. Hangi boşlukları doldurmak istediniz?
Tema olarak bir olsalar da her dergi
bir şekilde kendi usulünü belirliyor
ve kendi hikâyesini yazıyor. Açıkçası
dergi çıkmadan evvel çok aldığımız
bir uyarıydı bu: Tarih dergisi çok.
Ama biz sadece mâlumata yönelik
bir iş yapmayacağımızı söylüyorduk.
Çünkü mâlumat bağlamsız, kopuk,
işleyemediğiniz bilgi demektir. Bizim
derdimiz okuyucuyu derinleştirmek.
Şimdi okuyuculardan gelen tepkilere baktığımızda farklılaşabildiğimizi görüyoruz. Usul olarak nedir fark
peki diye soracak olursanız, sahadan
tarih gazeteciliğidir derim. Basında
da, tarih ilminde de, artık masa başı
tutucu yöntemlerle idare edilemez.

Tarih yaşayanı ele alır
Derginin ismi dikkat çekici. Tarihi
nasıl aktüel kılma niyetindesiniz?
Olmuş bitmiş hiçbir hadise tarih ilminin konusu olamaz. Tarih, geçmişe
ait ama bugün hâlâ yaşayan meseleleri aslında ele alır. Ya da almak durumundadır. Bana göre bu açıdan çok
aktüel bir sahadır tarih. İlk sayıda 13.
asrı işledik. Çünkü bugün biz kimiz
diye sorduğumuzda ki bu büyük bir
sorudur, cevabın 13. asırda verildiğini ve bunun tesirinin tüm gücüyle
devam ettiğini görürüz. Alt başlığa
‘Yıkılış ve Kuruluş Çağı’ dedik ama
şimdi düşünüyorum ‘Biz Kimiz’ dahi
olabilirmiş.
Dergide fikre ve akademik üretimlere destek verirken bir taraftan da
görselliğe ciddi bir yatırım yapıyorsunuz. Kapak fotoğrafı çekimi ve
içerideki görsel grafikler çok dikkat
çekiyor. Nasıl bir hedefiniz var?

Nihayetinde ben bir medya mensubuyum. İşlediğim tema ne olursa olsun medya ilminin de doğruları var.
Bunların en başında gelen, güçlü tasarım ve görsel seçimi. Konu, başlık
ve makale seçimi kadar vaktimizi aldı
diyebilirim grafik kısmı. Makalelerden bahsedilen sahalara gittim ve fotoğraf çektim. Hayri Kaplan Hoca ile
röportaj yapacaktık. Hoca bir o şehirde bir bu şehirde. Yoğun. Ara ki bulasın. Röportajı yazılı yapsak fotoğrafı
yok. Bana biri şu gün şu saatte hoca
Eskişehir'de şu restoranda olacak dediler. İstanbul'dan arabaya atladım
ve Eskişehir'e gittim. Fotoğrafı çekip
geldim. Popüler dergisiniz ve görsel
de işimizin mühim bir parçası.

Tarih kim
olduğumuzla da ilgili
Hem akademik bir tablo çizmek hem
de güncel takipçileri yakalamak zor
olsa gerek?
Bunun cevabını zannediyorum derginin raf süresi dolduğunda ben de
öğreneceğim. Taltif edilip temin edilmişse başarmışız demek ki diyebileceğiz. Bir laf var: Futbol sadece futbol
değildir. Tarih de böyledir: Tarih de
sadece tarih değildir. Salt akademinin konusu diyemiyoruz artık. Herkesin bilgiye erişebildiği, kaynaklara inebildiği, sahaya çıkıp bir şeyler
söyleyebildiği bir çağda yaşıyoruz.
Söylediğim gibi kim olduğumuzla da
ilgili bir mesele tarih. Dolayısıyla hepimiz şöyle bir bakıyoruz muhakkak.
Biyologların işine karışmıyoruz ama

tarihçilerin işine karışıyoruz. Akademisyen hocalarımız da bunun farkındalar ve akademik hakemli dergilerin
dışında popüler alanlara oldukça
ehemmiyet veriyorlar.

‘Yıkılış ve Kuruluş Çağı 13. Asır’ kapağı ve dosyasıyla yola çıkmışsınız.
İlk sayıda neden 13. asra mercek tutmak istediniz?
13. asra dikkatinizi iki yönden çek-

mek isterim. Bir; ilk İslam Devletinden beri yaklaşık beş asırdır süren
giden medeniyet Moğol istilası ile
atların altında ezildi ve kayboldu. İki;
Çok kısa bir sürede İslam medeniyeti
o yok oluşun içerisinden hem de daha

TA R İ H
Cem Yılmaz: Fırından
Yeni Çıktı

S

‘Uçurtmayı Vurmasınlar’
isimli film 33 yıl sonra
yeniden çekilecek. Yönetmen
koltuğunda, 1989’da yapılan
filmde 5 yaşındaki ‘Barış’ı
canlandıran Ozan Bilen
olacak. Ozan Bilen(37), telif
haklarını aldığı filmin çekim
hazırlıklarına başladı.

13. asırda doğru bilinen bazı gerçekler var. Bektaşiliğin Yeniçeriler’de
ve Anadolu’daki gelişimi ve durumu
üzerinden ya kabullenilemeyen ya da
anlaşılamayan bazı unsurlar var. Alevilik ve Bektaşilik üzerinden kültürel
anlayışımız neden anlaşılamıyor?

Alevilik ve Bektâşilik Diyar-ı Rûm
Müslümanlığının yalnızca bir parçasıdır. Özü değildir. Özünden zuhur
etmiş bir tarihsel hadisedir. Direkt
kendisidir dediğimizde hata etmiş
olunur. Ki ediliyor da. Hacı Bektaş-ı
Veli'den evvel yaşamış mutasavvıfları dahi Bektâşî ilan ediyorlar. Ne
gerek varsa buna. Türklerin Müslümanlığı ehl-i beyt'e muhabbet
üzerinden sufîleşir. Bu Alevilik ve
Bektâşîlik ile ortaktır. Nasıl ortak olmasın. Ama Mevlevîlikde de böyledir
Vefaîlik'te de. Türkler Âl-i abâ kıtmî-

ri derler kendilerine. Ama bu kadar.
Yeniçerilik'te Bektaşiliğin öne alınması ise İran’da ortaya çıkan siyasi
hadiselere karşı bir yanıttır.

Biz kimiz sorusuna
yanıt verdiler
Yunus Emre, Hacı Bektaş ve Mevlana gibi isimlerin 13. Asırdaki oluşturdukları etkinin hala devam ettiğini görüyoruz. O yıllardaki hangi
dinamikler buna yol açtı?
13. asır mutasavvıfları en zahiri sü-

reçte biz kimiz sorusuna yanıt verdiler. Bizler de en nihayetinde sevinçte
de hüzünde de, şatafatta da sefalette
de ahlâk-i Muhammedîyi esas almalıyız ve fırka ayrımlarını bir kenara
bırakarak evvel yerde duran cesedi
bir olup kaldırmalıyız dediler. Bunu
yaparken de başka başka onlarca soruya Kur'an ve sünnet rehberliğinde
yanıtlar verdiler. Resûlullah (s.a.v)
veda hutbesinde sizler için dininizi
tamamladım dedi. Buna dikkat etmek gerekir.

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

O okulun açılış
konuşması
Montevideo’daki bir okulun altıncı sınıf öğrencileri bir roman yarışması düzenlemişti.
Herkes katıldı. Jüride üç kişiydik. Aşınmış dirsekleri, Hint fakiri maaşıyla Oscar
öğretmen, yazarları temsilen bir öğrenci
ve ben. Ödül törenine anne-babaların ve
diğer yetişkinlerin girmesi yasaklandı. Biz
tören sırasında çalışmalardan her birinin
özelliklerini öne çıkaran okumalar yapıyorduk. Yarışmayı herkes kazandı ve her
katılımcıya bir tezahürat, konfeti yağmuru
ve mahallenin kuyumcusu tarafından bağışlanan küçük bir madalya verildi.
Sonra Oscar bana: “Kendimizi o kadar birlikte hissediyoruz ki herkesi bütünlemeye
bırakmak istiyorum,” dedi. Sonra kırsal kesimin uzak bir köyünden başkente gelen
öğrencilerden biri benimle sohbet etmeye
başladı. Bana önceleri tek bir kelime bile
etmediğini anlattıktan sonra, şimdiyse sorunun bir türlü susamaması olduğunu gülerek açıkladı. Bana öğretmenini sevdiğini
söyledi, onu çooooook seviyordu, çünkü
öğretmeni ona hata yapmaktan korkmamayı öğretmişti.

“Tanrılardan, şeytanlardan, gökyüzündeki
yıldızlardan yardım istedik. Salyangozlardan kimse istemedi. Ama Ucayali Nehri’nin kafası her bozulduğunda, kabaran
suları toprağı istila edip ne bulurlarsa ezip
geçerken Shipibos yerlileri salyangozlar
sayesinde boğulup ölmekten kurtuluyor.
Salyangozlar haber veriyor. Her felaketten
önce yumurtalarını ağaç gövdelerine yapıştırıyorlar; yükselen suyun yetişebileceği
seviyenin daha yukarısına. Hesapta asla
yanılmıyorlar.”
Bu okulda salyangozlardan yardım istemeyi öğreneceksiniz.
“Herhangi bir selvanın herhangi bir şehrinde herhangi birisi şöyle dedi: Şu uygar
insanlar ne tuhaf! Hepsinin kollarında saatleri var; ama hiçbirinin zamanı yok.”
Bu okulda kendi zamanınızı yaratacaksınız.

Arkeoloji tarihin ilk
destekçisi

Bilhassa yazılı materyalin eksik olduğu noktada arkeoloji tarih ilminin ilk destekçisi, yardımcısıdır. "Osman Bey kimdir?" diye sorduğumuzda çağdaş bir Bizans kaynağı dışında

Ercan Yılmaz

Bu okulda hata yapmaktan korkmamayı
öğreneceksiniz.

"Osman Bey
kimdir?" diye
sorduğumuzda
çağdaş bir Bizans
kaynağı dışında
bir kaynak yok
elimizde. O da
der ki "Türklerin
en atılganıdır."
Demek daha
o zamandan
seziyordu
insanlar. Ama
bu kadar.
Dolayısıyla
arkeoloji önemli
hale geliyor.
İlk büyük fethi
Karacahisar'dır.
Osman Bey'in.
Derginin üretim
sürecinde gittim.

Dergideki birçok yazının ciddi arkeolojik
çalışmalara dayandığını görüyoruz. Tarih
çalışmalarında arkelojinin nasıl bir misyon
yüklediğini düşünüyorsunuz?
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22 Şubat günü Salı saat 21.30’da
İKSV Galaları kapsamında City’s
Nişantaşı-Cinewam’da Pedro
Almodóvar’ın yeni filmi ‘Paralel
Anneler’ gösterilecek.

Alevilik ve
Bektâşilik
Diyar-ı Rûm
Müslümanlığının
yalnızca bir
parçasıdır. Özü
değildir. Özünden
zuhur etmiş bir
tarihsel hadisedir.

güçlü bir şekilde çıktı. Bu bana göre
muazzam bir vakıadır. İrdelenmesi
gerekir. Bilhassa Türkler, biz, o yeniden Kuruluş çağının eserleriyiz. Kim
olduğumuzu idrak için 13. asra dikkat kesilmeliyiz.

F A

‘Paralel Anneler’ isimli
film İKSV Galaları’nda
gösterilecek

33 yıl sonra tekrar

Oyuncu ve komedyen olan Cem
Yılmaz’ın ‘Karakomik’ filmlerinin
senaryoları ve senaryo notları İnkılâp
Kitapevi tarafından kitaplaştırıldı.
Cem Yılmaz kitapları ile ilgili sosyal
medyadan ‘Fırından yeni çıktı. Senaryo
kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi.’
İfadesini kullandı.

A Y

bir kaynak yok elimizde. O da der ki "Türklerin en atılganıdır." Demek daha o zamandan
seziyordu insanlar. Ama bu kadar. Dolayısıyla arkeoloji önemli hale geliyor. İlk büyük
fethi Karacahisar'dır. Osman Bey'in. Derginin
üretim sürecinde gittim. Kazı başkanı ile görüştüm. Konu hakkında kendisinden yazı da
aldık. Bir de Ani'de malum Selçuklu dönemiyle ilgili bir kazı süreci yaşanıyor. Onu da konu

ettik.
Önümüzdeki sayılarda hangi konular üzerine çalışmalar yürütüyorsunuz?
Anlaşılamadığını düşündüğümüz dört konu
belirledik. Bilhassa o dört dosya konusunu
bir bitireceğiz. Ama izninizle ipucu vermeyeyim.

Yoksa bir kitap içinde mi Nil’e bırakılmıştı
Hz. Musa?
Akitanyalı Eleanor niçin öldükten sonra da
okumaya devam ediyor?
Hangi meleğin kitabını yutmuştu Aziz Yuhanna?
Gazzâlî’nin yolunu kesen hırsızların el
uzattığı defterlere hangi kitaplardan notlar
düşülmüştü?
Don Kişot’un aklını başından alan kitapların büyüsü neydi?
Hangi kitabı okuduktan sonra hayatı değişti o yazıcının?
Dostoyevski Sibirya’dan kardeşine yazdığı
mektupta hangi kitapları istemişti?
Ya cenneti kütüphane olarak hayâl eden
Borges’e ne demeli?
O Kitâb’da zer mürekkeple yazılmış kelimelerin sırrını kim çözecek?
Hangi kitapların sessiz çığlıklarını gizliyor
o mürekkep akan nehir?
“Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini
oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler.” demişti Sait Faik Usta.

Devamı litrossanat.com'da
litrossanat.com'da
Devamı

G E L E N E K L İ S A N ATL A R
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Gelenekli sanatlar
konfor alanIndan
çIkIyor

İstanbul’un tarihi
mekânlarında
gerçekleşen
Yeditepe Bienali,
sanatseverleri
gelenekli sanatın
bugününe dair
içeriden ve
dışarıdan bir
sorgulamanın
tanığı olmaya
çağırıyor. Bienal
mekanlarından
Nuruosmaniye
Camii Mahzen’de
yer alan sergi
ise ‘yeni bir
akış’ mottosu
altında gelenekli
sanatların bugünün
sorunlarına,
konularına dair
yeni bakış açıları
sunuyor. Bienal
aynı zamanda
gelenekli sanatları
konfor alanından
çıkarmasıyla da
dikkat çekiyor.

AN'DA VARAGELE- BETÜL BILGIN

ortadan kaldırmak. Günümüzün konuları, sorunları ve tartışmaları geniş bir yelpazeye yayılıyor. Her yeni
gelişmeyle kavramlar, algılar, düşünceler tartışmaya açılıyor. Gelenekli
sanatlarda mensubu olduğu geleneği ihmal etmeyerek bugüne dair “Ne
diyor?” sorusunu gündeme getiriyor.

Rabia Bulut
bltrabia@gmail.com

İkinci Yeditepe Bienali ‘çerçeve içiçerçeve dışı’ temasıyla 7 Ocak’ta Süleymaniye Külliyesi Darüzziyafe ile
başladı. 20 Ocak’ta açılan Nuruosmaniye Camii Mahzen ve Fatih Cam
Küp Galeri sergileriyle devam ediyor.
Kapanış kısmı ise 10 Şubat’ta başlayan Yedikule Hisarı’nda gerçekleşen
sergiyle tamamlanacak. 7 Mart tarihine kadar devam eden Yeditepe
Bienali geleneksel sanatları konfor
alanından çıkarıyor. İstanbul’un tarihi mekanlarında gerçekleşen bienal, sanatseverleri geleneksel sanatın
bugününe dair içeriden ve dışarıdan
bir sorgulamanın tanığı olmaya çağırıyor.
Bienal mekanlarından Nuruosmaniye Camii Mahzen’de yer alan sergi ise
‘yeni bir akış’ mottosu altında geleneksel sanatların bugünün sorunlarına, konularına dair yeni bakış açıları sunuyor. Sunulan bakış açılarının
kendi içinde sınırlılıkları ve tutarsızlıkları bulunuyor. Ama bu sınırlılıklar ve tutarsızlıklar sizin gözünüze
batmıyor. Çünkü yapılmak istenen
hem sanatçı hem sanatseverler açısından bakış açılarındaki sınırlılığı

Akış halinde olmak zaman ve mekan açısından bir bütünlüğü ve anın
içinde olmayı gerektirir. Burada
anın içinde olmak zamanı ve mekanı unutmak olarak değil; zamanın ve
mekanın belirleyiciliği farkında olmak anlamındadır. Temayı oluşturan
çerçeve kavramı bienal küratörü Berkan Karpat ‘içeride kaybettiğimizi dışarıda aramanın sonuçları’ düşüncesiyle temellendiriyor. Sanatçılar ise
kavramsal farklılığı, değişmeyi çeşitli
şekillerde eserlerine yansıtıyor. Sanatçı Leyla Kara “Benim Yerime” adlı
eseriyle sanatseverleri kendi evlerini
inşa etmeye devam ederken, Ali Ulvi
Mıhoğlu iki aşamalı eseri “Tahrir V0”
ile tahrir kavramına dair sınırın nereden başlayıp nerede bittiğine dair
bir sorgulamaya davet ediyor. Bienalin sergileme tarzları arasında farklı
olan eserlerinden “Sultanın Çeyizi”
ile Faruk Kırlı, geçmiş bir hikâyeyi
bugüne taşıyor.
Bizi kavramsal olarak bildiğimiz yerlerden çıkarak bilmediğimiz rotalara götüren bienali küratör Berkan
Karpat, bienal sanatçılarından Faruk
Kırlı, Leyla Kara ve Ali Ulvi Mıhoğlu’ya sorduk. Dosya haberimiz eksenini onların bienal yolculuğunda ve
eserlerinin oluşumunda yatan bakış
açılarını anlamak, dinlemek ve üzerine düşünmek üzerine kurduk.

"Sanat ait olduğu mekanda yaşar"

Berkan Karpat (2. Yeditepe Bienal Küratörü)
Yeni akışın kökleri Tanzimat
devrine kadar uzanıyor diye
söylenirse yanlış söylemiş
olmayız. Tabi bu akışların
hareket gelmesi yenilendiği, burada yeni şekliyle karşı
karşıyayız. Yeni şekilde çağdaş
teknolojiyle karşılaşarak geleneksel sanat eserlerini sergileme üzerine yeni düşünceler
başlıyor diyebiliriz. Sanatçı
karşı karşıya yaşadığı, etrafında gördüğü durumla ilgilidir o
yüzden de çağdaştır. Geçmişini
ya da geleceğini ancak hayal
edebilir. Ya da oradan kalmış

MÜSBİT- Ümmügülsüm Çalışkan, Zeynep Kevser Çakır

bilgileri işleyebilir. O nedenle güncel olan şeyler devamlı
içindedir. Onu da eserinde taşır. Fakat biz belli şekilde eseri
kendi yaşantısı öyle olmadığı
için görmüyor olabiliriz. Görünüyor olabiliriz dediğim
nokta, o sanatçının çevresinde
olan, güncel olanı eserin içine
nasıl taşıdığını ve nasıl yer aldığı görmeme kısmıdır. Sanat
etrafını görmezden gelemez.
Onun dışında yaşamak yoktur.
Kendinin ait olduğu zaman ve
mekanda yaşar.

G E L E N E K L İ S A N ATL A R
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“Bizim sanatlarımız
modern sanat için çok iyi
malzemeler sağlıyor”
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SEYR-İ SÜLÜK - Gülnihal Küpeli

Ali Ulvi Mıhoğlu - Eseri: Tahrir V0

Sanatların her biri aslında birer enstrümandır. Onları enstrüman olmaktan çıkarıp inanılacak şeyin kendisi
haline getirdiğimizde birçok şeyi ıskalamış oluruz. 1200 senelik birikimin getirdiğini bize birden anlatabilme imkanını sağlayan enstrümanlar
bu sanatlar. Dolayısıyla bu hikayeyi
anlatmaya devam eden şeyin illa bu
sanatın kendisini icra etmek olmadığını düşünüyorum. Yeni kullanacağımız teknolojik alet veya sergileme
metodu da aynı enstrümanı kullan-

mak için bize imkan sağlıyor. Dolayısıyla hangi aleti kullandığımız fark
etmez. Kimse kendi kendine çıkıp
1000 yıllık mirası terk edip, onun dışında ben kendi kendime sıfırdan
bir şey söyleyeceğim demek mantıklı
değildir. Modern sanata geleneksel
sanatın malzeme üretme becerisi çok
yüksektir. Çünkü her şeyi yerli yerine
koyarak bir ahenk oluşturmuşlardır.
O yüzden bizim sanatlarımız modern
sanat için çok iyi malzemeler sağlıyorlar.

“İçine çokça anlamlar yüklemedim”
Leyla Kara - Eseri: Benim Yerime

MÜREKKEP MECMUA - Yasemin Sönmez

Anlattığım, anlatmaya çabaladığım şeyler için bir dil yerine
bir minyatürü yani görsel bir
söylemi tercih ediyorum. Bütün
bu görsel söylemlere de aslında
karanlık işler diyorum. Üzerine sıklıkla konuşamayacağımız,
konuşsakta rahatlıkla açıklayamayacağımız
kavramların
minyatürünü, resmini yapmaya
çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım bütün bu resimler çerçeve
içi ya da çerçeve dışı konseptine
uysun diye Yeditepe Bienali ile
görüşmeye başladım. Konsept
aslında salt, yalın bakıldığında
çerçevenin içinde levhalar ve
çerçevenin dışında olmayan izleyicinin biraz daha işin içine dahil olduğu bir görsel hal gibi iki
ayrı platform olarak düşündüm.
İçine çokça anlamlar yükleme-

dim açıkçası. Felsefeci olduğum
için çerçeve içi ve çerçeve dışı
kavramlarına büyük anlamlar
yüklemek benim için rahat ve
keyifli bir alan. Ama salt bir biçimde baktım. Çerçeveler Darüzziyafe’de sergilenecek onlar bir
levha olacak. Nuruosmaniye’de
ise biraz daha videoların, enstalasyonların olduğu bir platform
kuruluyor.

“Sıklıkla
bir şeyleri
eleştiriyoruz ama
bir alternatif
sunmuyoruz”
Ben hikayenin Nuruosmaniye
ayağında olmayı tercih ettim.

İzleyicinin biraz daha işin içine girdiği, benim ne yaptığımı
anladığı bir hal oluşturmaya
çalıştım. Dediğim gibi benim ne
yaptığımı anlamalarını önemsiyorum ama aslında arzuladığım
yegane şey şu; Peki o kadar kolay mı? Yani izleyedurduğunuz o
çerçevelerin ufak bir bölümünü
bütün donelerini size vermişken
kurmak o kadar kolay mı? Sıklıkla bir şeyleri çok eleştiriyoruz.
Ama bir alternatif sunmuyoruz.
Yalnızca varolan hakkında fikir
söyleyip duruyoruz. Evet izleyin
ama “benim yerime” dediğimiz
alanda eleştirdiğiniz şeyin o kadar rahat mı, o kadar kolay mı olduğunu bir görün. Ondan sonra
dair bir şeyler söyleyin gibi bir
iddia da var.

“Teknolojiden kaçmak gibi bir lüksümüz yok”
Faruk Kırlı - Eseri: Sultanın Çeyizi

Ben geleneksel sanatların daha çok
dijitalle buluşmasını istiyorum.
Önünü alamadığımız Metaverse,
NFT, dijital dünya şeklinde birçok
dünya var. Benim derdim geleneksel motiflerin dijitale uyarlanıp geleceğin hafızasında yer etmesi. Bizim buradaki birçok eserimiz artık
kağıt üzerine yapılamayacak işler
olacak. Ya da gelen kitle onu istemeyecek. Bir de işin böyle bir kısmı
var. Siz yapın edin o işi çerçeve içine sıkıştırın ama bu izleyiciyi tatmin etmiyor. Bizim buradaki çıkış
noktamızda buydu. Eserlere baktığınızda ya havada ya suyun içinde
hep bir kavramsal arayışı var. Aynı
zamanda daha fazla üç boyut. Her
açıdan bakmanızı sağlıyor. Ben yukarıdan bakarken bir başkası alttan

bakabiliyor. Aslında farklı açılardan bakmak ve izleyiciye kendi eserini oluşturmak bence çok önemli.
Biz sadece geçmişteki gibi bir kağıt
üzerine iki boyutlu çalışmıyoruz ya
da yapmamaya çalışıyoruz. Çerçeve
onu gerçekten çok kısıtlıyor. Bienalin temasını o yüzden çok seviyorum. Çerçeve dediğimiz şey sadece
kavramsal olarak değil, maliyet olarak da sanatçının üzerine binen çok
büyük bir yük. Çünkü siz yaptığınız
eserin daha gösterişli olması için
daha gösterişli bir çerçeve yapma
ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu sefer bu
içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu
sergiyle bu algının kırıldığına ve kırılacağına inanıyorum.

“Biz geleceğe ne
bırakacağız?”
Geleneksel sanatların hep eski kalmak
gibi bir düşüncesi var. Neden bilmiyorum. Bakıldığı zaman dünyaca ünlü
müzelerde sadece geçmişten getirilmiş
kavramsal işler görüyoruz. Ben şunu
merak ediyorum; Biz geleceğe ne bırakacağız? Bakıldığı zaman böyle bir
arayış da var. Bu sanatın en genç temsilcilerinden birisiyim. Benim jenerasyonum açısından baktığımda bu işin
teknolojisi çok farklı olmalı. Bir ritim
olmalı ve ben bunu geleneksel çizgiden
ayrılmayıp gelecekle birleştirmeliyim.
Aslında çok zor ama imkansız değil. Bu
mirası geleceğe daha teknolojik olarak
taşımalıyız diye düşünüyorum. Teknolojiden kaçmak gibi bir lüksümüz yok.
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İnsanoğlunun Vazgeçilmez
Bir Parçası Olarak Kitaplar

Halil İbrahim Aygül
halilibrahimaygul2020@gmail.com

Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran ve kaliteleştiren teknolojik
gelişmelerin arka planında “bilgi”
mefhumu bulunmaktadır. Bilgiye
ulaşmanın en mühim yollarından
biri de kitaplardır. Her milletin tarihinde sözlü kültür ve yazılı kültür
olarak iki önemli kültürel unsur
bulunur. Türk milleti için de geçerlidir bu ve sözlü kültür halen
bizim için önemli bir kültürel değer olarak varlığını sürdürmektedir. Ama atalarımız “söz uçar, yazı

YENİ ÇIKANLAR
Balkan Dağlarından
Dersaadet’e: Resneli
Niyazi
Mecit Yıldız / Kapı
Resneli Niyazi… Vaktiyle bir Balkan
kasabası olan Resne, onun ismiyle simgeleşti. İsyan, özgürlük, dağa çıkma,
Meşrûtiyet, İstanbul, II. Abdülhamid,
Payitaht gibi kelimelerle iç içe geçince de tarihsel bir hüviyet kazandı.
Gün geldi “Hürriyet Kahramanı” olarak nam saldı. Devir, Sultan II. Abdülhamid zamanı…
Resneli
Niyazi,
1908 yılının temmuz ayı başında
beraberinde 150
kadar gönüllü ve
askerle Ohri civarındaki dağa çıktı,
bir isyanın fitilini
ateşledi. Onun bu
hamlesinin varabileceği noktayı
gören Sultan II.
Abdülhamid, üç
hafta gibi kısa bir
sürede Meşrûtiyet sistemini ilan
etmek
zorunda
kaldı. Bir roman karakteri kadar renkli
kişiliğe sahip Resneli Niyazi, dağda bularak evcilleştirdiği geyikle birlikte yeniden şehre indi, Selânik’te “Hürriyet
kahramanı” olarak büyük bir coşkuyla
karşılandı. Geyik, Meşrûtiyet ilanının
sembolü hâline geldi ve “gazal-ı hürriyet” olarak tanındı. Balkan Savaşı döneminde İstanbul’a doğru yola çıkmak
üzereyken, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kendisine tahsis ettiği bir muhafız tarafından öldürüldü ve bu cinayet
üzerindeki sis perdesi hâlen kalkmış
değil… Elinizdeki kitap onun 1910 yılında “Hâtırât-ı Niyazi” adıyla kaleme
aldığı, Meşrûtiyet ilanına giden sürecin hikâyesidir. Günümüz Türkçesi ve
zenginleştirilmiş notlarla. Balkan Dağlarından Dersaadet’e baş döndüren bir
yolculuk sizi bekliyor…

Korkut Ata Ne
Söyledi?
Aykut Ertuğrul
Güray Süngü / Ketebe
Sır Derya kıyısında atlarını dinlendiren, yalçın kara dağların bağrında yurt
tutan, kardeşini yitirince uğrun uğrun
aramaya çıkan, havadaki kuşu yerdeki

mahlukatı kovalayan, aslan yüreğiyle
yeryüzünde dolaşan, hiç yorulmadan
harp eden, ad kazanan, yiğitlik gösteren, göz yaşı döken, şiir söyleyen;
kara elbiseli altmış kafirle bir başına
vuruşan, on iki gözü gözleyen, on iki
suyu izleyen, on iki hikâyeyi dillendiren Oğuzlar’ın
duyulsun diye
zaman rüzgarına
bıraktığı
hikayelerdir
bunlar! Aykut
Ertuğrul ve Güray Süngü’nün
editörlüğünde
Korkut Ata’nın
hikâyelerinin on
iki öykücü tarafından yazıldığını biliyoruz. Bu sefer
çağrıya kayıtsız kalamayan on iki kişi
daha kadim ateşin başında toplanmak
ve Korkut Ata’nın hâlâ ışıldayan hikâyelerini yurt tutmak için yola çıkıyor.
Böylece toplam yirmi dört kişi, yirmi
dört öyküyle Korkut Ata’nın kelimelerini, sesini ve kimi zaman da sözlerini
muhafaza ederek, hikâyeler aracılığıyla kendini, varlığını, zamanını ve yaşam serüvenini arayan insanları başka
başka yollara çağırıyor.

Timurlenk
Jean-Paul Roux / Dergâh
Cengiz Han’ın varisleri arasındaki en
ciddi rakip Timur olsa gerek. Türkleşmiş
Moğol ve Müslüman bir aileden gelen Maveraünnehir’in otuz beş yıllık bu efendisi,
Hindistan’dan Anadolu’ya, Suriye’den
Türkistan’a sayısız askeri sefer düzenledi.
Tüm bu başarılarına rağmen Timurlenk
(Aksak Timur, Temür, Timur), “bağlı bir
beydir” ve bu bağlılığa son vermek için
hazırlandığı sefer sırasında ölür. Jean-Paul Roux için bu ölüm bir başlangıçtır.
Timur’un haleflerinin bıraktığı eserler,
Roux’yu Timur imgesi
üzerine tekrar düşünmeye iter. Kafataslarından
kuleler yapan
bir cani imgesi, Timur
Rönesansı’nı
açıklamak
için nasıl yeterli olabilir?
Timur’un
kendi dönemini fersah fersah aşan tesiri, askeri başarılarının ardında farklı bir

Bu sefer çağrıya kayıtsız kalamayan on iki kişi
daha kadim ateşin başında toplanmak ve Korkut
Ata’nın hâlâ ışıldayan hikayelerini yurt tutmak
için yola çıkıyor.

kalır” demişler. Bilgiye ulaşmanın
yollarından biri de dinlemek ve nesillere aktarmaktır. Fakat zamanla
bu aktarılanlar değişime uğrama
ve yanlış aktarılma tehlikesi ile de
karşı karşıya kalabilmektedirler.
İnsanoğlu zamanla bu tehlikenin
farkına vararak yazıyı, harfleri, karakterleri, alfabeyi bulmuşlar ve
dev bir yazılı kültür oluşturmuşlardır. Kuşkusuz kitap, en ilkel biçiminden günümüzde kullanılan
biçimine ulaşıncaya kadar büyük

değişimler geçirmiştir. Ancak temelde kitap her devirde ve hangi
biçimde olursa olsun bilgi kaynağı
olma özelliğini korumuştur.

lenmektedir. Bin yıllardır su gibi,

Teknolojinin gelişmesi ile şekil ve
muhteva bakımından değişime
uğrayan kitaplar günümüzde çok
daha farklı boyutları ile mesela
e-kitap, sesli kitap vs. gibi de karşımıza çıkmaktadır. Her hâl ve kârda
kitaplar kültür ve medeniyetin gelişmesinde hep en önemli rolü üst-

rihi ile kitapların tarihi birbirleri

hava gibi kitaplar da insanoğlunun
vazgeçilmez bir parçası adeta bir
uzvu halin gelmiştir. Uygarlığın taile oldukça ilişkilidir. Bu yazımızda yerli ve yabancı edebiyatçı ve
fikir insanları tarafından kaleme
alınmış kitapların birer fragmanını
sunuyorum size. Faydalı olması temennisi ile…

ÖNERDİKLERİM
Atatürk’ün Mutfağı
Murat Bardakçı
Turkuvaz
Mustafa Kemal Atatürk’ün sofrasında yenenler, içilenler, mutfak
harcamaları ve personel masrafları… Atatürk’ün sofrası hakkında
şimdiye kadar çok şey söylendi,
makaleler ve ciltler dolusu kitaplar
yazıldı ama o sofraya gelen yemekler pek merak edilmedi, yemeklerin
hazırlandığı mutfak ve mutfağın
nasıl işlediği araştırılmadı.
Mustafa
Kemal Paş a ’ n ı n
yaşadığı
ve bazen
uzun, bazen kısa
müddetlerle kaldığı yerlerin; yani Çankaya’nın,
Dolmabahçe Sarayı’nın, Florya
Köşkü’nün ve diğer mekânların
ortak özellikleri birer bekâr evi olmalarıydı. Atatürk’ün Mutfağında
devletin kurucusunun sofrasına
gelen yemeklerin hazırlandığı mutfağın kuruluşu, satın alınan mutfak
âletleri, yemek takımları, aşçılar,
o devirde sofracı denen garsonlar,
yiyecekler, içecekler ve Atatürk’ün
hususî hesabından karşıladığı
yeme-içme masrafları belgelere
dayanılarak anlatılmaktadır. Kitapta kullanılan belgeler şimdi
Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ndedir
ve 1921’den, yani Mustafa Kemal
Paşa’nın Çankaya Köşkü’ne yerleşmesinden itibaren yapılan bütün
harcamaların evrakı mükemmel
şekilde muhafaza edilmiştir. Bu kitap Atatürk’ün mutfağını konu alan
ilk çalışmadır ve kitapta yazılanların tamamının kaynağı, Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ndeki belgelerdir.

Gogol Dönemi Rus
Edebiyatı
N. G. Çernişevski
Yapı Kredi
Ünlü Rus düşünce ve eylem adamı Çernişevski, Gogol Dönemi Rus
Edebiyatı’nda yer alan makalelerinde Gogol’ün ortaya çıkışını ve
sahiciliğini Rus edebiyatında bir
dönüm noktası olarak nitelemektedir. Çernişevski’ye göre Gogol’ün
Rus edebiyatına getirdiği gerçekçi
soluk adeta bir devrim niteliğindedir. Gogol’le birlikte Rus edebiyatı,
Batı edebiyatlarının etkisinden sıyrılarak gerçek kimliğini kazanmaya
başlamıştır. Yazar bu makalelerde
ayrıca V. G. Belinski’nin Rus edebiyat eleştirisine yaptığı katkının
altını çizmektedir. “Bizim edebiyatımız... retorik olmaktan çıkarak

sahici, doğal
olmaya
çalışmıştır her
zaman. Gözle
görülür ve devamlı başarılarla kendini
gösteren bu
arzu, edebiyat tarihimizin anlamını
ve ruhunu da
yaratmaktadır. Ve biz, hiç tereddüt
etmeden, bu arzunun hiçbir Rus
yazarında Gogol’de ulaştığı ölçüde
başarıya ulaşmadığını söylüyoruz.
Bu, sanatın, ancak her türlü idealin
dışında, salt gerçekliğe yönelimiyle
olabilmiştir; Gogol’ün büyük hizmeti budur ve bununla sanat anlayışını bütünüyle değiştirmiştir.”

Rüyada Terakki
ve Medeniyet-i
İslamiyeyi Rüyet
Molla Davutzade
Mustafa Nazım
Erzurumi / Can
Arabalarımız Salacak İskelesi’ne
doğru iniyordu. Başımı kaldırdım.
Müsadif-i nazarım olan dehşetli bir
köprü tüylerimi ürpertti çünkü ömrümde bu kadar azametli, bu derece
dehşetli bir şey görmemiştim. Bu
köprü üç kat olarak inşa edilmiş. En
üst katında insanlar karıncalar gibi
kaynaşıyorlardı. Şimendifer, araba,
otomobil gibi vesait-i nakliye köprünün birinci ve
ikinci katından gelip gidiyorlardı.
“Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rüyet
tahayyül ettiği ideal toplumu ince ve
hayli ilginç
ayrıntılarla betimleyen, bugünden o
güne nasıl ulaşıldığını/ulaşılacağını
açıklama çabası gösteren, yazıldığı
dönemde görülmemiş kimi uygulamaları ayrıntılandıran ve okurlarında böyle bir toplum yaratma yönünde arzu uyandırma kaygısı güden
bir eser ve bu yönleriyle döneminde
yazılan benzer eserler arasında ‘en
ütopik’ anlatılardan biri olarak nitelendirilebilir.” Engin Kılıç. Yüzyıllar
sonrası… Köprülerle, fabrikalarla,
geniş bulvarlarla, dev binalarla dolmuş, on milyon nüfuslu bir İstanbul… Herkesin sadece daha verimli
olmaya çalıştığı, tembelliğin, olumsuz düşüncelerin tamamen ortadan
kalktığı bir cennet hayali. İlk olarak
1913’te basılan Rüyada Terakki ve
Medeniyet-i İslamiyeyi Rüyet, edebiyatımızın ilk ütopyalarından biri.

Çernişevski’ye
göre Gogol’ün
Rus edebiyatına
getirdiği
gerçekçi soluk
adeta bir devrim
niteliğindedir.
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Sadık Yalsızuçanlar'dan

Deli Dumrul'un
Bilinci
M. Bilgin Saydam
Metis
Türklerin tarihindeki en önemli dönüm noktasının İslamiyet'in kabulü
olduğu konusunda hemen tüm tarihçiler birleşir. Ancak animist-şamanist eski Türk topluluklarının
İslamiyet'in zorlayıcı gücüyle karşılaştıklarında yaşadıkları ve hiç kuşkusuz ülkemizin bugününde de etkisini
sürdüren
sancılı/
coşkulu geçiş sürecinin yeterince irdelendiği söylenemez.
Psikiyatr Bilgin Saydam, bir psikomitoloji denemesi olarak tanımladığı bu
yapıtında, yöreselde
evrenseli, tekilde tümeli yakalama
kaygısı ile eski Türk halk edebiyatının ustalık ürünü eserlerinden Dede
Korkut Kitabı'nda yer alan "Deli
Dumrul Boyu"nu Türklerin tektanrılı dine geçiş sürecinde yaşananların
yansıması olarak ele alıp yorumluyor.
Kitabın bu ikinci basımı, yazar tarafından gözden geçirilmiş ve açıklayıcı notlarla zenginleştirilmiştir.

Şeyh Bedreddin
Ahmed Güner Sayar
Ötüken
Ahmed Güner Sayar, bugüne kadar
ideolojik ve anakronik bakış açılarının kurbanı olarak gerçek tarihin
dışında bırakılan Şeyh Bedreddin
portresini, temel kaynaklar ve kendi
eserlerinin süzgecinden geçirerek
bütün berraklığıyla ortaya koyuyor.
Bu sayede, iştirâk-i emvâl anlayışının erken
temsilcilerinden
ve ilkel bir
komünizmi
va’zettiği
söylenen
Bedreddin, “İslâm
hukûkunun
ferdiyetçi
mülkiyet
ve miras nizâmının kodifikatörü” ve
“Osmanlı Hukûkî Muhiti”nin toprakta özel mülkiyeti devre dışı bırakan hesap ve arazi defterlerinden,
dolayısıyla toprak rejiminin tiran
üreten râiyet statüsünün sebep olduğu sıkıntılardan mustarip Hanefî
bir fakih-mutasavvıf olarak karşımıza çıkıyor. Bedreddin, Zeki Velidi’nin tabiriyle devletinin esası şeriat değil “türe” ve “yasak” olan Orhan
Bey zamanında doğmaya başlayan
“Osmanlı Hukûkî Muhiti”nin genişlettiği örfî hukukun, Kur’ân hükümlerini ötelemesinden rahatsızdı; zira
menâkıbında belirtildiği gibi kendisi, her işi “zühd ile takvâla” olan bir

hukuk adamıydı. Onun çilesi, Oruç
Beğ’in tabiriyle fetvâyı koyup takvayı kaldıranların, Ahmedî’nin “Din
nedürür, şer’i tahrir ettiler” diyerek
tanımladıklarının zamanında, İslâm
hukukunu ‘taklid’den ‘ictihâd’a götüren, Batılıların “magister dixit” tabir ettiği “kaal-el-üstâzû” anlayışının
dışında, kendi görüş ve reyine göre
hüküm verebilen çağdaş bir hukuk
öğretisinin ilk kıvılcımı olarak parlamasından kaynaklanıyordu. Ahmed
Güner Sayar, Bedreddin’e atfedilen
panteizmi ve eserlerinden habersiz
tenkitçileri tarafından üzerine yapıştırılan dindışı ve asi etiketlerini,
hakikati yansıtmayan türlü sapmaları, başta Varidat olmak üzere, bu
büyük Türk mütefekkirinin kendi
eserlerine tevcihle cevaplıyor. Böylece Bedreddin, önderi ve yürütücüsü olmadığı bir isyanın ağında
berrak bir zihin temriniyle değerlendirilerek iktisadî, dinî ve siyasî
görüşleriyle ana hatları çizilen bir
portre halinde belirginleşiyor. Bu
kitapta, “Peygamber’in şeriatının
baş güneşi, Mustafa yolunun Bedr’i, Muhammed’e mensup hakikatin
mazharı, ulaşan ve ulaştıran irşad
ıssı kişilerin övüncü, Hakk’ı bir bilen arif ve gerçeği gerçekleştirmiş
erlerin seçkini, olgunluğa erenlerin
en olgunlarının olgunu, gerçek ve
yakîyn mertebesine varanların en
ileri olanı, Allah’a mensup âlimlerin,
ilimde samimiyet ve gerçeğe varanların sultanı, Hakk, şeriat ve takva ve
dinin Bedr’i”nin, Fetret Devri gayyası
içinden yükselen sarsıcı çığırına tanık olacaksınız.

Bu hafta Mavi Kanatlı Bir Kuş, Kuş Uykusu, Vadideki Balzac, Diyamandi,
Anadolu Erenleri, Vefa Apartmanı, Yakaza, Rüya Sineması, Ters Lale ve daha
nice edebi eserin sahibi, hikâye, roman ve deneme yazarı Sadık Yalsızuçanlar
beyefendiye “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Yassıada’dan
Mektup Var
Cahide İleri Aksoy
Tevfik İleri / Timaş
27
Mayıs
1960 Darbesi’nin ardından Yassıada
Mahkemelerinde belki de Türkiye’de her
demokrasi
tartışmasıyla
gündeme gelen/gelecek
olan olaylar
zinciri vuku bulmuştur. Mahkeme
sonucunda ise; biri başbakan ikisi
bakan olmak üzere üç kişi idam edilmiş, diğer bütün sanıklar ömür boyu
hapisle cezalandırılmıştır. Ömür
boyu hapis cezasına mahkûm olanlar arasında Ulaştırma Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık
Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı
yapmış, Tevfik İleri de bulunmaktaydı. Tevfik İleri, büyük bir aşkla
bağlı olduğu eşi Vasfiye İleri’den ve
canı gibi sevdiği çocukları Cahide,
Cahit ve Ayşe’den devlet işleri dışında ilk kez bu yargılanmalar ve hapis
sürecinde ayrı kalmıştı. Artık ailesiyle iletişimini 50 kelime ile sınırlı
mektuplarla yapıyor, bütün hasret
ve özlemini, ailesi tarafından büyük
bir heyecanla beklenen bu mektuplar vasıtasıyla gideriyordu. Tevfik
İleri, Yassıada’da bulunduğu süre

Ahmed
Güner Sayar,
Bedreddin’e
atfedilen
panteizmi ve
eserlerinden
habersiz
tenkitçileri
tarafından üzerine
yapıştırılan
dindışı ve asi
etiketlerini,
hakikati
yansıtmayan
türlü sapmaları,
başta Varidat
olmak üzere,
bu büyük Türk
mütefekkirinin
kendi eserlerine
tevcihle
cevaplıyor.

zarfında hemen hemen her gün ailesine mektup yazmıştır. Takriben 400
adet olan bu mektupların çoğunluğu hayatının aşkı eşi Vasfiye İleri’ye
aittir. Ara sıra büyük kızı Cahide’ye,
kendi tabiriyle kendisinden “daima sabır, vakar, sükunet” beklediği
oğlu Cahit’e ve küçük kızı Ayşe’ye
de mektuplar göndermiştir. Vasfiye
İleri’nin de mukabil mektuplarının
bulunduğu Yassıada’dan Mektup Var
kitabında; yürekleri “önce vatan” diye
çarpan birbirlerine aşık iki insanın
acı hikayesini, kendi kalemlerinden
okuyacaksınız.

K Ü LT Ü R S A N A T

SANAT
IYILIK IÇIN
OLMALI!
Merve Yılmaz Oruç
merveyilmazaa@gmail.com

Evrensel bir değer olan sanatın daha
geniş kitlelere yayılması, genç sanatçıların eğitimlerine ve üretimlerine destek olmak ve Türk sanatçıların uluslararası platformlarda görünürlüğüne
katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan
İyilik İçin Sanat Derneği, bu doğrultuda birçok çalışma yapıyor. Pasajda Bir
Yıl, Anadolu’dan İzlenimler, Atölye
Cer, Alenen Sanat, Sanat Elçileri gibi
sürdürülebilir projelere hayat veren
Dernek, sanatın her alanında projeler
üretmeye çalışıyor. İyilik İçin Sanat
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt yaptıkları çalışmaları Litros Sanat’a anlattı.

ma fırsatı yakalıyoruz. Bunların yanı
sıra kendileri de derneğimiz web sitesini takip ederek bizlere ulaşabiliyor.

İyilik İçin Sanat derneği nasıl ve ne
zaman kuruldu?

Derneğin ismini nasıl koydunuz? Sizce sanat iyilik için mi olmalı?

“İyilik İçin Sanat Derneği” güzel bir
tesadüfle Leonardo da Vinci’nin doğum gününe denk gelen 15 Nisan 2016
tarihinde daha geniş kitleleri sanatla
buluşturmak ve toplumun her kesimini kucaklayan projelere imza atmak
amacıyla kuruldu. Türkiye’de sanatı
anlamak, tanımak ve yayılımına katkıda bulunmak adına genç sanatçıların
üretimlerine destek oluyoruz.

Yolumuza 15 Mayıs 2015 tarihinde
Magnum Opus sanat platformu olarak başladık. O dönemde hedefimiz,
ülkemizi uluslararası platformlarda
temsil eden sanatçıları yakından tanımak üzere atölye ziyaretleri gerçekleştirmekti. Bu ziyaretler neticesinde
sanatçıların sanatsal alanındaki gelişmelerini, çıktıkları bu yolculuktaki
zorlukları dinleme fırsatımız oldu.
Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda genç sanatçıların hem sanat
üretimlerine katkıda bulunmak hem
de onların yurt dışındaki önemli sanat ortamlarını ziyaret etmelerini
destekleyecek bir proje geliştirmek
istedik. Bu yüzden İyilik İçin Sanat

Bu sanatçılara nasıl ulaşıyorsunuz?
Her proje için belirli dönemlerde açık
çağrılar yapıyoruz. Aynı zamanda üniversiteler ile iletişim halindeyiz. Değerli hocalarımızın yönlendirmeleri
ile de birçok genç sanatçı ile bağ kur-

Fonu oluşturduk. Bu çerçevede Mimar
Sinan Üniversitesi’nden çeşitli disiplinlerden 5 sanatçıyı New York, Paris,
Londra, Barselona ve Floransa’ya gönderdik. Bu ziyaretlerle sanat camiasından çok iyi geri dönüşler aldığımız
için yolumuza dernek olarak devam
etmeye karar verdik. Derneğin adını
da İyilik İçin Sanat Derneği olarak belirledik. Soruya gelecek olursak sanat,
iyilik için olmalı. Kafanızı yoğun iş ve
gündelik hayat içerisinden farklı bir
yöne çevirerek mola vermek kendinize
yaptığınız en önemli iyilik. Aynı zamanda aldığınız bir sanat eseriyle de
bir sanatçıya iyilik yapmanızı sağlıyor.
Bu üretimi destekleyerek, onun yeni
işler yapmasına vesile oluyorsunuz.
Dernek kapsamında bugüne kadar
neler yapıldı? Sanatın hangi dallarında etkinlikleriniz oluyor?
Öncelikle her hafta düzenli olarak
organize ettiğimiz sanatçı atölye ziyaretlerinden bahsetmeliyim. Her
çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz
bu ziyaretlerde Türkiye’de yaşayan
sanatçıların atölyelerine konuk olarak ürettikleri işleri kendi ortamında
deneyimlemiş, sanatçıyı yakından tanımış ve eserleri ile bağ kurmuş oluyoruz. Çarşamba buluşmalarımız 340
haftadır düzenli bir şekilde devam
ediyor. Bunun yanı sıra Pasajda Bir Yıl,
Anadolu’dan İzlenimler, Atölye Cer,
Alenen Sanat, Sanat Elçileri gibi sürdürülebilir projeler hayata geçirdik.
Aynı zamanda önemli birçok çağdaş
sanat fuarına katıldık. İyilik İçin Sanat

Derneği olarak sanatın her alanını sahiplenmeye özen gösteriyoruz.

“Biz sanatın galeri
ve müzeler ile sınırlı
kalmaması gerektiğini
düşünüyoruz”
Bu projeler çatısı altında neler yapıyorsunuz?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nden yeni mezun olmuş,
üretmek için atölye ihtiyacı olan sanatçılara bir sene boyunca
Prof. Dr. Nedret
Sekban ve sanatçı
Aslı Özok yürütücülüğünde
bütün masraflarını
karşılayarak
destek
verdiğimiz “Pasajda
Bir
Yıl”
projesini
hayata geçirdik. Bu projeyle
Türkiye güncel sanatına 264
adet resim kazandırdık. Bu
yıl dördüncü senesine giren
projenin Türkiye’deki bütün güzel sanatlar fakültesi
mezunlarının başvurusuna
açılmış olduğunu da belirtmek isterim.
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“Sanat, sanat
içindir” ya da
“Sanat, toplum
içindir” kalıplarını
bir kenara
bırakalım… Genç
sanatçıların
üretimlerine katkıda
bulunmak amacıyla
yola çıktıklarını
anlatan Selin Bozkurt
sanatın iyilik için
olması gerektiğini
dile getiriyor. Bu
amaçla İyilik İçin
Sanat Derneği’ni
kurduklarını
söyleyen Bozkurt,
“Kafanızı yoğun iş
ve gündelik hayat
içerisinde farklı
bir yöne çevirerek
sanatla mola vermek
kendinize yaptığınız
en önemli iyilik.
Aynı zamanda
aldığınız bir sanat
eseriyle de sanatçıya
iyilik yapmış
oluyorsunuz. Üretimi
destekleyerek, onun
yeni işler yapmasına
vesile oluyorsunuz.”
diyor.
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Yıldız Ramazanoğlu
------------------------------------------

Karlı bir günde
Tanpınar yolu

Ardından Anadolu’da güzel sanatlar
fakültelerinde okuyan öğrencileri
İstanbul’daki güncel sanat ortamı
ile tanıştırmak üzere yürüttüğümüz
“Anadolu’dan İzlenimler” projesi gerçekleştirdik. Genç sanatçıların eğitimini desteklemeyi amaçlayan proje
bağlamında öğrencilerin ziyaretlerinin ardından iki ay içerisinde ürettikleri birer eser Anadolu’dan İzlenimler
sergisi bağlamında sanatseverlerle
buluşuyor. Derneğimiz bu proje ile
Anadolu’daki 24 ilin Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nden 72 öğrenciyi İstanbul’da sanat ortamı ile
buluşturmuş oldu. Projemiz üçüncü

dönem sanatçıları ile faaliyetlerini
sürdürüyor.

Alenen Sanat projesi de yeni çalışmalarınızdan…

Biz sanatın galeri ve müzeler ile sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle Ege Yapı ile iş birliğine giderek “Atölye Cer” projesini
gerçekleştirdik. Ege Yapı’nın seçkin
sanatçıların bir araya gelerek sanat
eserleri üretebilmeleri için Atölye
Cer adı ile tahsis ettiği alan, tamamen
modern ve özgür bir çalışma alanı
sağlıyor. Sanatçılara 2 yıl boyunca çalışma mekânı sunan proje, genç ve yetenekli 17 sanatçının faaliyetlerine ev
sahipliği yapıyor. Şu an orada devam
eden bir sergi var.

Akasya Kültür Sanat iş birliği ile Alenen Sanat projesini hayata geçirdik.
Alenen Sanat projesi kapsamında yeni
nesil sanatçıların keşfedilmesini ve
tanıtılmasını amaçlıyoruz. Resimden
heykele, dijital sanatlardan enstalasyona çeşitli alanların bir arada değerlendirildiği multidisipliner sanat
projesi olan “Alenen Sanat” 19 genç sanatçının katılımı ile gerçekleştiriliyor.
Bir sertifika programınız da var. Bu
programa kimler başvuru yapıyor?

Türkiye’de ilk defa, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM), İyilik İçin Sanat Derneği ve
Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu
iş birliği ile hayata geçirilen bu proje, kültür sanat alanında uluslararası normlara uygun içeriklerle, öncü
isimlerin katıldığı sertifika eğitim
programı sunuyor. Geçtiğimiz sene
hayata geçirilen Sanat ve Kültür Disiplinleri Sertifika Programı çok yoğun ilgi ile karşılaşmıştı. Bu vesile ile
bu sene sertifika programının ikinci
dönemini ocak ayında tekrar faaliyete geçirdik. Dileyen herkes başvuruda
bulunabiliyor.

SANAT ROTALARI
OLUŞTURACAĞIZ
Önümüzdeki dönemde dernekle ilgili hayalleriniz, beklentileriniz neler?
İyilik İçin Sanat Derneği olarak Türkiye’yi kucaklamak adına ülke genelinde projeler gerçekleştirmenin hayalini kuruyoruz. Bunlardan
bir tanesi de Urla bölgesinde yakın dönemde
hayata geçireceğimiz altyapı çalışmalarını geçen sene başlattığımız Urla Sanat Rotası projesi. Bunun gibi sanat rotalarının oluşturulması
ve turistlere yönelik tüm Türkiye’nin değerlerini ortaya çıkaracak bir sanat haritası yapılmasını çok önemsiyoruz.

Öte yandan kendi sektöründe lider olan ve sanata değer katmaya gönüllü markaların çoğalmasını arzu ediyoruz. Bu destekler sanatçıların
sanat üretimleri için çok kıymetli. Bir diğer hayalimiz ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İBB
desteğiyle gerçekleştirmek istediğimiz, İyilik
İçin Sanat Derneği’nin bugüne kadar ziyaret
ettiği ve atölyelerinde işlerini üreten sanatçılardan oluşturduğu koleksiyonu sergilemek
için bir bina ayrılması. Biz eğitimlerimizi de
oluşturacağımız bu mekânda gerçekleştirmek
istiyoruz.

ELÇILERIMIZ DALGA DALGA
BÜYÜYECEK
Geçtiğimiz aylarda “Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikası
Gelişimine Katılımını Teşvik Etme”
projesi başlatmıştınız… Bize ondan da
bahseder misiniz?
Sanat Elçileri adını verdiğimiz çok
değerli bir proje… İyilik İçin Sanat
Derneği olarak, İstanbul’daki İsveç
Başkonsolosluğu ile görüşmelerimiz
neticesinde “Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikası Gelişimine
Katılımını Teşvik Etme” projesi kapsamında başvurduğumuz hibe destek programına katılmaya onay aldık.
Geliştirdiğimiz projede Van, Erzurum,
Diyarbakır, Mardin, Mersin, Nevşehir

ve Sivas illerini kapsama alanımıza
aldık. Kadınların sanat dünyasındaki
yerinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu illerdeki genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarının
oluşturulmasına katılımlarının teşvik
edilmesi ve eğitimlerle altyapılarının
güçlendirilmesini amaçladık. Proje
kapsamında seçilen genç sanatçılar
İstanbul’da konunun uzmanlarından
“Eğitmen Eğitimi” aldılar. Daha sonra geldikleri illere dönerek İyilik İçin
Sanat Derneği’nin gözetmenliğinde
bir nevi sanat elçisi olarak 15 kadın
sanatçıya sanat elçisi eğitimi verecek.
Sanat elçilerinden eğitim gören 15 kadın sanatçı da bu eğitimlerin ardından

sanat elçisi olacak ve sanat ortamının
gelişimine katkı sağlayacak.
Özellikle sanata ulaşamayan ya da
imkânı az olan illerdeki sanatçıların
gelişimine katkı sağlanması adına
çok önemli bir proje. Sanat Elçileri
sanata bakışı nasıl değiştirecek?
Dezavantajlı bölgelerde sanat üretimi
hiç beklenmedik kadar üst düzeyde
gerçekleşebiliyor. Hem de bir noktada
çok kısır bir döngü içerisinde kalabiliyor. Sebebi, üretmeye son derece gönüllü bunu büyük bir tutkuyla yapanların var olması. Bu arkadaşlarımızın
varlığını biz Anadolu’dan İzlenimler

projemizle fark ettik. Bu projeyi bir
adım ileri götürmek için uluslararası
fonlara, hibe destek projelerine başvurmaya başladık. Çünkü bu bölgelerde gerçekten kendisini çok yalnız hisseden, yeri geldiğinde ailesi tarafından
desteklenmeyen ve maddi koşulları
çok kısıtlı olan pek çok arkadaşımız
olduğunu öğrendik. Burada en önemli
nokta onların hayalleriydi. Dolayısıyla biz çok şanslıyız ki kendileriyle bu
yola koyulduk. Arzumuz bunun dalga
dalga yayılması ve tüm Türkiye’yi kucaklaması. Maksadımız, sanatçılarımızın kendi bölgelerindeki kültür sanat
politikalarını en doğru şekilde uygulama konusunda onları desteklemek.

Karlı bir ocak günü. 2022’nin ilk günlerinde Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarının
içindeki mekanlardan geçen bir geziye
katılmak heyecan verici. Lizbon’daki Pessoa gezilerini, Kafka kitapları rehberliğinde
yapılan Prag turlarını duyarız her zaman.
Açıkçası Dublin’de dolaşırken James Joyce’un Ulyssess’indeki güzergahı, Londra’da
Virginia Woolf’un Mrs. Dolloway’inin geçtiği
yolları, mahalleleri kendimce arayıp bulma
deneyimlerim olmuştu. İstanbul’da da böyle
yazar merkezli geziler için hayaller kurarken
çoktan başlamış meğer, hem de en doğru
yerden, Tanpınar’dan. Huzur romanı Nuran
ile Mümtaz’ın aşkını anlatsa da, asıl başrol
İstanbul’a ve musikiye verilmiştir sanki. Romanda geçmiş günlerin ve zamanın derin
bir muhasebesi yapılır, medeniyet meselemiz
masaya yatırılır. Roman Mümtaz ve Nuran’ın
5 Mayıs 1939’da karşılaşıp birbirlerine aşık
olmalarıyla başlar, romanın üçüncü kişisi
olan ve Nuran’ı umutsuzca seven Suat’ın
intiharıyla son bulur. Bu manidar tarih aynı
zamanda 2. Dünya Savaşının da başladığı 1
Eylül 1939’dur. Amansız ikilemler, çelişkiler,
yorgunluklar içindeki İstanbul’un, her şeye
rağmen canlı bir kültür ve edebiyat hayatı
vardır.
Sanat ve edebiyata daha çok alan açma
gayreti içinde olan Fatih Belediyesi’nin organizasyonuna katılıp, Doç. Dr. Turgay Anar
rehberliğinde yola çıktık. Aslında Tanpınar’ın
mekanlarını bir günde dolaşmak İstanbul koşullarında gayrı mümkün. Elbette çeşitli rotalar düzenleyip Boğaziçi Sahil Yolu, Bebek,
Emirgan, Fatih, Teşvikiye, Beyoğlu Narmanlı
Han, Rumeli Hisarı, Beşiktaş, Karaköy, Süleymaniye ve daha birçok yeri elimizde kitaplarla dolaşmak lazım.
Biz zamanımız elverdiğince sadece Fatih’teki mekanların ruhunu anlamaya çalıştık. Bu
gezi kapsamlı bir Tanpınar programının ilk
rotasıydı. Öncelikli durak olan Saraçhane,
Tanpınar’ın doğup yetiştiği, kırk yıl boyunca
ablasıyla birlikte yaşadığı evin olduğu yer.
Artık ne ev var ne de o güzide mahalle. Şimdi
buralarda birçok toplantı, eylem ve gezi için
geldiğimiz Saraçhane Parkı ve çocuklara
bisiklet aldığımız Haşim İşcan Geçidi bulunuyor. Şehzadebaşı Camii duvarı boyunca yürüdüğümüzde, yolun sonunda “İstanbul’un
orta yeri” yazan bir tabelayla karşılaşırız.
Çünkü artık şehrin kalbinin attığı, edebiyat
mahfillerinin etrafı kuşattığı bir yerdeyiz.
Şu anda izlerine rastlayamasak da, ilk sinemaların, eğlence mekânlarının, tiyatroların
burada nevşü nemâ bulduğunu biliyoruz.
Orhan Veli Kanık bir mısrasında “İstanbul’un
orta yeri sinema” derken tam de burayı işaret ediyor. Meşhur Zeynep Hanım Konağı da
yok artık, yerinde ruhsuz bir bina yükselmiş.
Anar Hoca Direklerarası’nı anlatırken hayal
gücümüzle nice yaşanmışlıkları zihnimizde
canlandırmaya çalıştık. Meşhur yazar ve sanatçıların devam ettiği yerler, Küllük, Ali Baba
Çay Evi, Şule Kıraathanesi, Acemin Kahvesi,
Yavrunun Çayhanesi diye sıralanıp gidiyor.
Neyzen Tevfik, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Akif, Abdülbaki Gölpınarlı, Abidin Dino
gibi nice isimler gelip geçmiş buralardan.
Yahya Kemal gibi büyük bir şair gençleri
buralara yollayıp şiiri hakkında neler konuşulduğunu öğrenmeye çalışırmış. Büyük bir
şairin o kaygılı, genç ve dinamik ruhu önünde
eğilmemek olmaz.
Küçük mekânlarda büyük meselelerin konuşulduğunu, doğu-batı, savaşlar ve medeniyetler, şiir, musiki ve edebiyat hakkında
çok kıymetli tartışmaların yapıldığını, buralarda devletin ve milletin ahvali üzerine kafa
yorulduğunu hissedebiliyor insan. Bizim
çocuklarımız şehirlerimizin güzel dokusunu
göremedikleri için kayıpları tam bilemezler
ama bilenlerin gözleri önünde bir şehrin
zevklerinin, eşya ve estetiğinin radikal bir
değişikliğe uğramasına, bazı değerlerin yok
oluşuna tanık olmak kolay değil.
Bölgedeki Letafet Apartmanını o zaman için
bilmeyen yoktur, zamanın entelektüellerinin
burayı mutlaka zikrettiklerini görüyoruz. Bu
apartman Türk Tiyatrosu Darülbedayi’nin
kurulduğu yerdir. Altında ise Darültalim Kıraathanesi vardı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü yazma fikri, Tanpınar’da buradaki
koşulların verdiği ilhamla gelişti. Gezimiz
Beyazıt’ta camiyi, Çınaraltı’nın hâlâ var olan
eşsiz ortamını, üniversite ve kütüphane alanını ve sahafları gezerek son buldu. Bu elbette sadece güzel bir başlangıç oldu bizim için.
Mimar Sinan Üniversitesi rektörü Handan
İnci öncülüğünde Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi’nin internet sitesinde Huzur
romanından pasajlarla eşleştirilmiş haritalar
var. Bu rotalar izlenerek de birkaç arkadaş
yola çıkmak mümkün.
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DIJITAL PLATFORMLARDA
HER AN HER ŞEY OLABILIR
Dijital ekranda yeni sayımızda Netflix’te yer alan 2022 Oscar adayı filmler,
Disney Plus’un belgesel hamlesi, gözden kaçan Gain orjinal yapımı Ayak
İşleri, Amazon Prime yapımı Reacher ve BluTV yapımı İnsanlar İkiye ayrılır
filmi yer alıyor.

Rabia Bulut
bltrabia@gmail.com

Gazetede sürekli bir sayfada yazmak uzun vadeli ve sürekli bir takibi gerektiren bir şey. Mevzu dijital
platfomlar olduğunda ise her an her
şey olabilir. Yazınızın eksenini oluşturacak malzemeler karşınıza çıkar
ve sayfanız şeklini alır. Dijital ekranın rotası Netflix, Disney Plus, Gain,
BluTV ekseninde ilerler. Ekstra olarak ise Yılmaz Erdoğan’ın Organize
İşler’in dizi olacağını açıkladığı notu
da eklenebilir. Dijital platformlar
arasında hangisinde yayınlanacağı
ise şu anlık belirsiz. Netflix Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisini yayınlanacağından ötürü BluTV ya da yayın
hayatına başlamaya hazırlanan HBO
Max veya Diney Plus’tan bir hamle
gelebilir.

Oscar adayları
Netflix’te
Oscar her sene aday adayları listesinden itibaren konuşulmaya başlar,
memnun olanlar ve memnun olmayanlar karşılıklı yerlerini alırlar. 2022
Oscar’ları da açıklandığında bilinen
tablo yine kendini gösterdi. Netflix
Alfanso Cuaron’un Roma’sı ile başladığı Oscar yolculuğuna yapımlarının sayısını arttırarak devam ediyor.
Hatta adaylık alamayan yapımları
üzerinden de bir tartışmayı açıyor.
Usta yönetmen Ridley Scott imzalı
Son Düello’nun (The Last Duel) hiçbir adaylık almaması şaşırtıcı. Ünlü
oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Son
Düello, 14. yüzyıl Fransası’nda bir
onur mücadelesini anlatıyor. Şövalyeler arasında gerçekleşecek düello
ya bir tarafında suçunu ortaya çıkararak, bir kadının onuru kurtulacak
ya da adı lekelenecek ve ihanetten
ötürü yakılacak. Üç farklı bakış açısıyla anlatılan film, her karakterin
dünyasına dair bizi götürüyor ve
gerilimi ikilemleriyle besliyor. Sinematografisi, oyuncu performansıyla
birkaç dalda adaylar arasında yer
almaması bizi Oscar’ın subjektif yapısına götürüyor. Öte yandan aday
olan The Power of the Dog, Karanlık
Kız (The Lost Daughter)
ve tick, tick...BOOM!
filmlerine diyecek
söz yok. Yukarı
Bakma’nın (Don’t
Look Up) adaylığının ise bu yarışta
yer almasının
manasız olduğunu eklemek
gerek.

Netflix yapımı adaylar arasından
tick, tick...BOOM! 1990’lı yılların New
York’unda müzisyen Jon’un kariyer seçiminde yaşadığı sorgulamayı
anlatıyor. Müzikal türündeki film,
Jonathan Larson'ın otobiyografik
oyununun beyazperdeye uyarlaması
olduğunu belirtelim. Otobiyografik
bir oyunun oluşum sürecini anlatan
film, insanın yaşamı içerisinde inandığı bir işi yapmak için ödeyeceği
bedeller konusunda sizi hüzünlü bir
yolculuğa çıkarıyor. Hüzünlü yolculuk demişken Paolo Sorrentino’nun
kendi hayat hikayesinden yola çıkarak ele aldığı Tanrının Eli’nden
de (Hand of God) bahsetmek gerek.
Filmde Sorrentino Napoli sokaklarında Maradona’nın Napoli’ye
transfer olma süreci etrafından genç
Fabietto’nun acılarla yoğrularak büyümesini anlatıyor. Her bir sahnesiyle sinemasal anlamda imzasını atan
Sorrentino derinden yakıcı bir hikayeyi sakin, temposu yavaş olarak anlatmayı tercih ediyor.

ekledi. Usta oyuncu Kemal Sunal ve
usta sanatçı Barış Manço’nun hayatlarının anlatacağı belgeseller için aileleriyle görüşmeye başladı. Nasıl bir
iş çıkacağı merak konusu. Türk futbolun usta teknik direktörü Fatih Terim
belgeseli de yakın zamanda Netflix’te
yayınlanacak. Dizi, film, noktasında
yaşanan rekabete belgesel yapımları
da eklendi diyebiliriz.

Disney Plus’tan
belgesel hamlesi

Gözlerden kaçan ‘Ayak
İşleri’

Yazın yayın hayatına başlayacak Disney Plus, proje hazırlıklarına iki yeni belgeseli de

Gibi, 10 Bin Adım, Leyla ile Mecnun
derken Gain yapımı ‘Ayak İşleri’ dizisine de yakından bakmak gerek.

Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın başrolünde yer aldığı dizi
absürt komedi ya da kara komedi
olarak nitelendirilebilir. Zıt karakterli Vedat ve Evren patronları için
çeşitli görevler üstlenirler. Bu görevler köpek çalmak, falcıya gitmek belki
bir apartman toplantısına katılmak
olabilir. Dizi tarz olarak ironi ve alay
üzerinden ilerliyor. İroniyi hayatın
içinden durumlarla birleştirerek keyifli bir seyir oluşturuyor. Birinci sezonu Gain yayın hayatına başladığı
zaman yayınlan dizi biraz arada kaynadı. İkinci sezonu yakın zamanda
geleceğinden şimdiden küçük bir hatırlatma ile komedi dizisi arayanlara
duyuralım.

Amazon’dan Reacher
atağı
Orjinal yerli yapımları konusunda
pek bir atağı olmayan Amazon, uluslararası yapımlarında bir tık daha
atak. Abonelik fiyatıyla en uygun
olan Amazon, içerik anlamında ise
çeşitlilik sunmuyor. Ondan ötürü
gelen yeni yapım hemen kendini gösteriyor. Polisiye, gerilim türündeki
Reacher dizisi ilk sezonuyla yayın-

landı. Dizi Lee Child’ın uluslararası
çok satan romanı The Killing Floor’a
dayanıyor. Emekli asker Jack Reacher
Georgia’da işlemediği bir cinayetle
suçlanır ve kendisini bir keşmekeşin
içinde bulunur. Dizinin dünyasına
ilk bölümden girmek zor olsa da biraz şans verirseniz merak duygusuyla
sizi sarıp sarmalıyor.

Sisteme içeriden bir
bakış
Ulusal platformlar arasında yerli
yapımlarıyla BluTV, hızlı bir üretim
içerisine girdi. Lakin dikkat çekme
ve konuşulma noktasında Masum ve
7 Yüz dizilerinin ilerisine gidemedi.
Film üretimi anlamında ise 7 Yüz çizgisinde devam ederek İnsanlar İkiye
Ayrılır filmine imza attı. Tunç Şahin
imzalı film, borç tahsili eden bir şirket içerisinde yaşananları anlatıyor.
Sistemin çıkmazları, kör noktaları
ve ikilemlerini ortaya koyuyor. Festival sürecini tamamlayan ve vizyona giren İnsanlar İkiye Ayrılır BluTV
kütüphanesinde yerini aldı. Son dönemin öne çıkan oyuncuları Burcu
Biricik ve Pınar Deniz’de başrollerde
yer alıyor.
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Sinema, müzik ve
tiyatronun nabzını tuttular
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 inceliyoruz.
Ama bizden size bir kolaylık! Her mecraya tek tek bakmanıza gerek yok. Sizler için derlediğimiz bu sayfada, kültür
ve sanata dair son günlerde sosyal medyada ne konuşulmuş, kimler neler paylaşmış okuyabilirsiniz.

Sercan Aksu

Kültür sanatta
gözünüzden
kaçırmamanız
gereken detaylar
Sosyal Sayfa’da.

sercanaksu1995@gmail.com

"Malazgirt 1071”
vizyonda!
Türk tarihine derinlemesine baktığımızda bizi birçok dönüm noktası karşılar. Şüphesiz bunlardan en önemlisi ve en unutulmazı da Malazgirt
Zaferi’dir. Anadolu’nun kapılarını sonuna kadar Türklere açan savaş olarak bilinen Malazgirt Savaşı’nda, Alp
Arslan’ın ordusu tarihe yön verecek
bir başarıya imza atmış ve bulunduğumuz toprakları elde etmişlerdir.
Anadolu tarihinin önemli savaşlarından Malazgirt'in hikayesi şimdi yepyeni bir filmle beyazperdeye taşınıyor. Yönetmenlik koltuğunda Özgür
Bakar ve Bilal Kalyoncu’nun oturduğu filmde, Cengiz Coşkun, Haluk
Piyes, Caner Kurtaran, Vildan Atasever ve Hasan Küçükçetin gibi isimler
başrolleri paylaşıyor. Hem aksiyon
filmlerini seven hem de tarihseverleri heyecanlandıracak filmin fragmanı da film hakkında merakımızı
iyice arttırdı. Filmin yönetmeni Bilal
Kalyoncu, bu harika yapımın vizyona
girmesiyle, kişisel Instagram hesa-

bından yeniden fragmanı paylaşarak
sinemaseverleri salona davet etti.

Halk müziğinin
“1” numarası Ekin
Uzunlar!
Ekin Uzunlar deyince hemen kulaklarımızda bir kemençe tınısı, kimi zaman hareketli kimi zaman da duygusal şarkılar yankılanıyor. Karadeniz
müziğinin son yıllardaki en başarılı
isimlerinden biri olan genç sanatçı,
her dönem birbirinden güzel şarkılarla karşımıza çıkmasının yanında,
bu başarısının takdir edildiği ödül törenlerinde de boy gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde, MüzikOnair ve
BAU Radyo iş birliğiyle düzenlenen
"BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri"
sahiplerini buldu. Gecede, birbirinden farklı dallarda birbirinden farklı
isimler ödüllere layık görüldü. Genç
sanatçı Ekin Uzunlar da “En İyi Halk
Müziği Sanatçısı” dalında ödülün sahibi oldu. Kişisel twitter hesabından
ödülle birlikte çekilmiş selfiesini pay-

laşan Uzunlar, “Memleketim aç bana
bir müze, devamı yolda…” diyerek bu
başarısının devam edeceğinin sinyallerini verdi. Yolun açık olsun Ekin
Uzunlar!

Noluyo ya? Biri ödül
mü dedi?
"BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri"nden devam edelim… MüzikOnair ve
BAU Radyo iş birliğiyle düzenlenen
gecede birçok farklı dalda ödüller
sahibini buldu. Sadece müzik değil
günümüzün büyük gücü sosyal medyada da içerik üreten isimler bu gecede ödüllere layık görüldü. TikTok,
YouTube, Instagram gibi mecralarda içerek üreten ünlü isimler, sosyal
medyada aldıkları bol bol beğeni ve
izlenmeler dışında "BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri" ile de onore oldular.
“Noluyo Ya?” YouTube kanalını takip etmeyen var mı? İçinizde halen
haberdar olmayan varsa hemen kanala abone olsun derim. 3 milyon
abonesi olan kanalın kahramanları
Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram,
günlük yaşamlarına dair çektikleri
videolarla hepimizi eğlendiriyorlar.
Ünlü çift, zaman zaman YouTube
akımlarına uygun videolar çekiyorlar
zaman zaman gezip gördükleri yerleri
vlog haline getiriyor zaman zaman da
yiyip içtikleri nefis yemekleri bizler
için yorumluyorlar. Kendilerine has
sempatik tavırları olan ve her geçen
gün YouTube’da büyük kitlelere hitap eden Albayram çifti, düzenlenen
bu gecede “En İyi Sosyal Medya Çifti”
ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu
Fırat Albayram, Instagram hesabından eşi Ceyda Kasabalı ile paylaştığı
fotoğrafa 2022’nin ilk ödülü olduğunu not düştü ve kısa sürede beğeni ve
yorum yağmuruna tutuldu.

beyazperdeye aktarılmış oldu. Galası
yapılan filmin başrol oyuncusu Büşra Pekin; “Onun hayat hikayesinde
etkilendiğim onlarca şey var. Komple
başlı başına bir isyanın sembolü Dilber Ay. Bu anlamda kadınların, hayatın ve tüm insanların yanında olması
beni çok etkiledi.” diyerek aslında ne
kadar zorlu bir görevi üstlendiğini de
dile getirmiş oldu.

yaptığı, Murat Akdağ’ın yazıp yönettiği ve Sevi Cemre Cingirt, Arda Cangöz, Ulukan Özpolat gibi isimlerin
rol aldığı tiyatro oyunu bizi tarihin
derinliklerindeki olaylara götürecek.
Geçmişten izler taşıyan ve dönemin
zorluklarını anlatan oyun, tarih ve
sahne sanatlarının iç içe geçmesiyle
biz sanatseverler için muhakkak nefis
bir iş olacak.

Filmin resmi Instagram hesabından
galaya dair yapılan paylaşımlarda,
tüm oyuncuların bir arada olduğu
hatıra fotoğrafı büyük beğeni topladı. “Güçlü ses” Dilber Ay’ı unutmayacağız…

Oyunun Genel Sanat Yönetmeni Nazif Tunç, kişisel Instagram hesabı
üzerinden gala öncesi bir paylaşımda
bulunarak hem oyunun afişini görücüye çıkarmış oldu hem de tiyatroseverleri bu güzel gala gecesine davet
etti. Litros Sanat ekibi olarak biz de
bu özel işi yakından takip edecek,
ilerleyen sayılarda yeniden siz değerli okurlarımızla buluşturacağız.

“Ah Tuna Vah Tuna”
perdelerini aralıyor

Dilberay’ın ardından…
Sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan
"Dilberay" filminin galası, Kanyon
AVM'de gerçekleştirildi. Ünlü oyuncu Büşra Pekin’in “Dilberay” rolüne
hayat verdiği film, her kesimden insanın merak ettiği bir yapımdı. Yakın
geçmişte hayatını kaybeden, kendine
has yorum tarzıyla şarkılarını seslendiren sanatçı Dilber Ay'ın yaşam hikayesi ve müzik yolculuğu bu filmle

Rumeli’de boydan boya akan Tuna
nehri boyunca Osmanlı’nın Balkanlar'dan çekilmesinin acısını duyanların, eski sevdalarına kavuşma
arayışları ve hüzünlü özlemlerinin
anlatıldığı "Ah Tuna, Vah Tuna" tiyatro oyunu 11 Şubat Cuma akşamı
Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki gala gösterimi ile
perdelerini aralıyor. Genel sanat yönetmenliğini usta isim Nazif Tunç’un
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SANAT ILE ROLLER
DEĞIŞEBILIR
Sanat ajandamızda sizi İstanbul’un kültür sanat hayatında iki farklı
rotaya götürüyorum. Dijital sahnede eğitim sisteminin çarpıcı
bir şekilde irdelendiği Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde
sahneye konulan “Gidion’un Düğümü” seyirciyle buluştu. Tarihi
Narmanlı Han’da yer alan İllüzyon Müzesi, bizi yanılsamalar
üzerine yolculuğa çıkardı.
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Sanat ajandası rotamızı oluştururken güncel takvimi yakalamaya çalışıyorum. Yakalamaya
çalışırken de bir sürü seçenekle
karşı karşıya kalıyorum. Seçenekler arasında tercihimi İstanbul’un
kültür sanat hayatına yeni kazandırılmış mekânlardan yapıyorum.
Bazı durumlarda İstanbul bana
sürpriz yapıyor ve rotamı belirliyor.

İlizyon Müzesi

Gidio’nun Düğümü adlı tiyatro oyununu geçtiğimiz yıllarda
İstanbul’a kazandırılan Fişekhane’de izledim. Fişekhane son derece
farklı bir yapıya sahip. Eski bir fabrikanın restorasyonla kültür sanat
merkezine dönüştüğü Fişekhane
çeşitli tiyatro oyunları ve konserlerle sizleri bekliyor. İstanbul’un
sürpriz yapan yanları vardır. Arkadaşınla kahve içerken tesadüfen bir
broşür görürsün ve sanat ajandasının ikinci rotası da belirlenir. O rotada tarihi Narmanlı Han içerisinde
yer alan İllüzyon Müzesi. Sonsuz seçeneklerin hepsini değerlendirmek
mümkün müdür? Değildir ama sizleri haberdar etmek mümkündür.
O noktada ise ajandanın “yolunuz
düşerse” kısmı sizleri bekliyor.

Gidio artık bu sınıfta
değil
Çağdaş Amerikalı yazar Johnna
Adams‘ın kaleme aldığı oyun, intihar eden bir ilkokul öğrencisinin
kişisel hikâyesi üzerinden eğitim
sistemi eleştirisi yapıyor. Oyunun
konusu oğlunu çok kısa bir süre
önce kaybetmiş bir anne ile oğlunun öğretmenin bir nevi yüzleşmesi olarak nitelendirilebilir. Oğlunun aldığı uzaklaştırma kararının
arkasındaki nedenleri ve bu karara almaya sürükleyen karakterler ile olayları açığa çıkarmak için
âdeta dedektif titizliğinde çalışan
bir anne görüyoruz sahnede. Ait
olduğu sistemi eleştirirken günümüzdeki gerçekliğin yerini
alan sosyal medya, ebeveyn
ve eğitimci olma aile, ahlak,
sanat, çocukluk ve hayal
gücüne dair düşüncelerinizi sorgulamaya hazır olun.

Oyunun dekoru da alışılmışın dışında diyebiliriz. Oldukça sade ve
son derece basit bir aydınlatma ile
izleyicisini karşılayan oyunda döner sahne kullanılması bizlere ufak
bir orta oyunu hatırlatması olarak
dikkat çekiyor. Oyun bizleri öyle
içerisine alıyor ki Gidio’nun sınıf
arkadaşlarını önünüzde, arka sıranızda oturuyor gibi hissediyorsunuz. Çünkü oyun boyunca duygudaşlığınız devam ediyor. Bir şekilde
sizi sarmalayan sınıf atmosferi,
arada çalan teneffüs zili sayesinde
güçleniyor. Oyuna başlarken öğretmenin kulaklığından dinlediği müziği salonda birlikte dinlemek bile
kendinizi o sınıftan biri gibi hissetmenize sebep oluyor.

Öyle kolay yiyip
yutamayacağı biri
Elvin Beşikçioğlu Gidio’nun annesi
rolüne çok iyi hazırlanmış. Performansı ile bizleri büyüledi. Rolünün
gereği, ilaçlarla zor ayakta duran,
içindeki öfkeyi, heyecanı, merakı
kontrol etmekte zorlanan biri vardı karşınızda. Belki oğlunun intiharından kendisini sorumlu tutan
ama okulda ne yaşadığını da merak
eden o zavallı kadını çok iyi canlandırdığını görebilirsiniz. Oyunun
büyük sürprizi aslında onun, öğretmenin öyle kolay yiyip yutamayacağı biri olduğunu söylediği an.
Kahkahalar ile geçirdiği sinir krizleri, gerilimi yükseltiyor.
“Çocuk masumdur, masum olmalıdır.” Şiddet öfke gibi duygular ona
içkin değildir. Kötü yetiştirilme
ve büyümeyle bu olumsuzlukları
kazanır. İki yüz yıla yakın geçmişiyle İstanbul’un en önemli tarihi
değerlerinden biri olan Fişekhane,
İstanbul Boğazı’nın tam girişinde,
Marmara Denizi’nin hemen kıyısında yer alan Büyükyalı İstanbul’daki
eşsiz ve nitelikli sosyal yaşamının
kalbini oluşturuyor. Estetik değerleri korunarak, modern hayatın
gereksinimleri doğrultusunda titizlikle restore edilen Fişekhane,
tiyatro oyunlarının vazgeçilmez

konumu. Sizler takip de kalmak
için Fişekhane etkinliği ve Tatbikat
Sahnesi’ni takip edebilirsiniz.

Kamera asla yalan
söylemez!
Her şeyin illüzyon oyunları ile tasarlandığı Museum of Illusions
Istanbul her gün ziyaretçi akınına
uğruyor. Hedef kitlesinde hem çocuklar hem de yetişkinlere yer veriliyor. İlgisini çeken müzede küçülebilir, büyüyebilir ya da kendinizi
sonsuzluğun içinde bulabilirsiniz.
Yer İstanbul Beyoğlu'ndaki 186 yıllık yapı Narmanlı Han. Berlin, New
York, Atina gibi dünyanın 15 farklı
şehrinde örneklerini gördüğümüz
İllüzyon Müzesi Türkiye'de tarihi
yapıda ziyaretçileri ile buluşuyor.

Sessiz kalmak
imkânsız
Müze optik illüzyonlar, hologramlar, etkileşimli illüzyon odalarından oluşuyor. Ziyaretçiler müzedeki nesnelere interaktif olarak
katılarak nesnelerin birer sihirbazı
oluyor. Kamera asla yalan söylemez! Çok da emin olmayın. Birbirinden ilginç 60'tan fazla illüzyonun yer aldığı duvarlar ve odaları
bulunan müze, hayal gücümüzün
sınırlarını zorluyor.
İlk durağımız sonsuzluk odası ile
başlıyoruz. Bu odanın en önemli özelliği müze hangi ülkedeyse,
oranın önemli bir yapısının çatısı
kullanılıyor. Burada da tepede Topkapı Sarayı’nın kubbesi bulunuyor.
Duvarları aynalarla çevrili bir odada kendinizin sonsuz yansımasını
görebiliyorsunuz. Baktıkça göz yanılmasına neden olan hologramlar
ile dolu duvarlar. Camın içinde duran bir küp var, ona doğru ilerlediğim de birden piramide dönüşüyor!

kişinin yüzünü tek bir insan yüzü
haline getiriyor. Nasıl mı? İki kişi
aynanın farklı taraflarına geçiyor.
Burada en önemli iş ise doğru yönlendirmeleri ile fotoğrafı çekene
düşüyor. Ayna, bu iki kişinin yüzünü tek bir yüzde topluyor. Bu aynaya da ilgi çok yoğun. Müzede sadece
fotoğraflar değil aynı zamanda ilgi
çekici videolar da çekiliyor. Gençlerin çok sevdiği ışık illüzyonunun
olduğu renk odasındayız. Duvarın
önünde durduğunuzda size yansıyan farklı renkteki ışıklarla üç farklı renkte gölgeniz ortaya çıkıyor.
Bununla birlikte tabii ki güzel bir
fotoğraf da...
Müze pek çok illüzyon oyunuyla
ziyaretçilerin akınına uğruyor. Siz
de bu illüzyonların birer parçası olmak istiyorsanız ister ailenizle ister
arkadaşlarınızla bu müzeye uğrayın. Harika ve sayısız fotoğraflara
sahip olabilirsiniz.

Yolunuz düşerse:
Sanat çerçevesinde
doğa
Kalyon Kültür'ün doğa temalı sergisi "Flora" kapılarını açtı. İnsanların sanat çerçevesinde doğayı
nasıl yorumladığını ele alan sergi
16 Nisan'a kadar görülebilecek. Kalyon Kültür odağına doğa ve sanat
ilişkisini alan “Flora” başlıklı grup
sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.
Ceren ve Irmak Arkman’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi insanların sanat çerçevesinde doğayı nasıl
yorumladığına bakarken, bitki tasvirleri özelinde dijital sanatın ve sanatçıların doğaya getirdiği yenilikçi
ve değişik yorumlara eğiliyor.

Bu aynalar başka
Hiç başkasının gözünden nasıl göründüğünüzü düşündünüz mü?
Bu ayna başkasının gözünden beni
gösteriyor. Bir diğer ayna da iki
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