
Ukrayna’lı yönetmen Maryna Gorbach Er, Sundance ve Berlin’den ödüllerle son filmi Klondike’yi 
ve yaşanan savaşı konuştuk. Er yaşanan süreci ve insanların korkularını anladığını belirtiyor ve 
ekliyor; “Berlin’de basın toplantısında Rusya’dan gelmiş birçok akredite basın mensubu vardı. 

Ama bir tane yazı çıktı. Korkuyoruz diyenler var. Ama bu korkunun bize bedeli çok fazla geliyor. 
İnsan olarak korkmayı anlıyorum. Ama annemin kızı olarak bu korkuyu kabul etmem.” 

Rabia Bulut’un röportajı sayfa 8’de.
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Cahit Koytak’tan kitap 
tavsiyeleri
Cazın Irmakları, Ölüme Çare ya da Şen 
Maneviyat, Dudakta Bekletilen Şarkılar 
adlı şiir kitapları ve birçok çeviri eserin 
sahibi, Türk şair ve çevirmen Cahit 
Koytak beyefendiye “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

NFT dediğimiz bir 
sözleşmenin alt türü

Tasarımcı ve eğitmen Bager Akbay ile 
NFT’yi, dijital sanat kavramını Litros 
Sanat’ın yeni sayısı için konuştuk. Akbay 
NFT dünyasına yeni girenler için “Elimizi 
kirletmemeliyiz. Büyük beklentilere gerek 
yok. Büyük paralar kazanacağız diye 
düşünmeyin.” tavsiyelerinde bulunuyor.
Ayşe Çeper’in röportajı sayfa 12’de.

Rota 
oluşturuldu
Yeni sayıda sanat ajandasında 
dijitalin sanatla buluştuğu, Dijital 
Sanatta Şimdi sergisine ardından 
Boris Berezovksy ve CRR Senfoni 
Orkestrası’nın uzun süre akıllardan 
silinmeyecek konserine gidiyoruz. 
Pınar Koçak’ın yazısı sayfa 16’da.

Piyano başında harikalar yaratan genç yetenek 
Can Çakmur ile Litros Sanat’ın yeni sayısı için 
konuştuk. 
Merve Yılmaz Oruç’un  röportajı sayfa 2’de.

Schubert’in 
izinde bir piyano 
dehası

Asmalı Sahne’nin kurucu ortaklarından, tiyatrocu 
ve Mümkün Dünyalar oyununda ilk defa yönet-
menlik koltuğuna oturan Petek Kırkboğa Ciner, 
yönetmenlik deneyimini anlattı.
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 4’de.

Biz yerli yazarların 
sanatına çok 
güveniyoruz

Emaar Square Mall’da açılan ve Emaar Art Hub adı-
nı taşıyan bu mekân, farklı biçimsel formlarda üre-
tilmiş pek çok sanat eserini sanatseverlerle buluştu-
ruyor. En büyük amacı sürdürülebilir olmak olan bu 
mekânı kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ile konuştuk. 
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 6’da.

Tüm sanat 
dallarının olduğu 
bir mecra

Haşim Şahin 

Mehtap Altan 

Naime Erkovan 

Abdulhamit Güler
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Savaştan 
ilham almamak 

lazım
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Piyano başında harikalar yaratan 
genç yetenek Can Çakmur, bu sayıda 
Litros Sanat’ın konuğu…

Schubert’in izinde bir 
piyano dehası: 

İstanbul Müzik 
Festivali 50. yaşını 
kutlayacak
İstanbul Kültür sanat Vakfı’nın 
düzenleyeceği İstanbul Müzik 
Festivali, 6-24 Haziran tarihleri 
arasında yapılacak. Festivalin 
“İstanbul” teması altında 
dinleyicilere etkileyici bir program 
sunmaya hazırlanıyor.

2. Flüt Yarışması 
başvuruları başladı
Esenler Belediyesi Marmara Flüt 
Orkestrası iş birliği ile düzenlenen 
2. Flüt Yarışması başvuruları 
başladı. İki ayrı kategoride 
düzenlenen yarışmanın 
başvuruları 20 Mayıs 2022 
tarihine kadar devam ediyor.

Coşkun Karademir "Âşık 
Veysel Türküleri"ni 
seslendirecek
Türk halk müziği sanatçısı Coşkun Karademir, 
Âşık Veysel anısına düzenlenen konserde 
sanatseverlerle buluşuyor. Karademir, 
Cemal Reşit Rey'de 21 Mart Pazartesi saat 
20.00'de gerçekleşecek konserde "Aşık Veysel 
Türküleri"ni seslendirecek.

Dünya klasik müzik çevreleri tarafından takdir 
toplayan Çakmur, 5 yaşından beri piyano çalıyor. 
2017 yılında Uluslararası İskoç Piyano Yarışması 
ve 2018 yılında Hamamatsu Uluslararası Piyano 

Yarışması’nda birinci olarak önemli başarılar 
elde eden 25 yaşındaki Çakmur, bugünlerde çok 
önemli bir proje için hazırlıklarını sürdürüyor. 
Schubert’in tamamlanmış piyano eserlerini ve 

onlardan esinlenen 10 bestecinin eserlerini kay-
dedeceği 12 albümlük bir çalışmaya başlayacak 
olan genç piyanist ile keyifli sohbetimizden baş-
lıkları sizler için derledik…

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç

Can Çakmur

Biraz geçmişe gidip piyanoya baş-
ladığın süreci senden dinlemek is-
tiyoruz… 

Müzikle tanışıklığım bebekliğim-
den geliyor aslında. Ailem, mü-
zisyen olmamakla birlikle müziğe 
çok meraklı. Çok küçük yaşlardan 
itibaren Bilkent Senfoni Orkest-
rası’nın neredeyse her konserine 
ailece giderdik. Konserler cuma 
akşamlarıydı ama gün gelene dek 
hafta boyunca arabada haftanın 
programını dinlerdik. Bir anlam-
da beraberce repertuvarı tanıdık 
ve çeşitli yorumlara, akımlara ilgi 
geliştirdik ailemle. Bir enstrüman 
çalmak istemem bunun doğal bir 
sonucuydu. Gitar çalmak istememe 
karşın, yaşım küçük olduğu için el-
lerim gitara başlayacak büyüklükte 
değildi ve mahallemizdeki enstrü-
man kursunda piyanoya yönlendi-
rildim. Piyano, 5 yaşımdan itibaren 
uzun bir süre merakla uğraştığım 
bir hobi olarak hayatımdaydı. 12-
13 yaşındayken çalıştığım altı yedi 
parçanın tesadüfen Belçika’da bir 
yarışmanın programına uymasıyla 
beraber ilk kez genç profesyonel bir 
ortamda buldum kendimi. O yarış-
madan sonra, ileriki yıllarda hocam 
olan Diane Andersen’den geri bil-
dirim istediğimde onun bir ustalık 

sınıfına katılmamı tavsiye etmişti. 
O ortamı görmem ve gerçekten ha-
rika bir zaman geçirmem üzerine 
müziğe gelecekteki olası mesleğim 
olarak bakmaya başladım.

Sanat birey odaklı 
olmamalı
Günün kaç saatini piyanoya ayırı-
yorsun?

Keyfi olarak piyano başında oldu-
ğum, çeşitli eserleri okuduğum, 
oda müziği yaptığım süreyle bera-
ber günümün büyük çoğunluğunu 
müzik kaplıyor. Piyano çalışma-
yı bunun dışında tutuyorum. Bir 
profesyonel atletin antrenmanları 
gibi şekillendirdiğim bir çalışma 
rutinim var, bu o dönemdeki reper-
tuvar yüküme bağlı olarak günde 
3 ile 7 saat arasında değişiyor. Bir 
mottom var; olabildiğince az ancak 
gerektiğince çok çalışmak gerektiği-
ni düşünüyorum. Yoksa işin amatör 
ruhunu, güzelliğini unutuyor insan. 

Kendi bestelerini yapıyor musun? 

Klasik dönem konçertolara kadans-
lar yazmak ve birkaç Schubert, Sc-
humann ve Beethoven şarkısının 
piyano uyarlamalarını yapmak ha-
ricinde bir bestecilik aktivitesinde 
bulunmadım. Başladığım eserleri 
ise tamamlamadım. Belki bir gün 
besteci olarak gitmek istediğime 
emin olduğum yolu bulurum ama 
kesinlikle bu süreci zorlamak iste-
miyorum. 

Başarılı olmanı neye bağlıyorsun? 
Sadece çalışmak bu kadar iyi bir 
piyanist olmak için yeterli mi?

Bir amacı olmayan çalışma benim 
gözümde vakit kaybıdır. Çalışarak 
nereye ulaşmayı hedeflediğimizi 
bildiğimiz sürece hiçbir şeyin im-

kansız olmadığını düşünüyorum. 
Bu çalışma süreci uzun ve zorlu 
olabilir, ama o bilinci, disiplini ko-
ruduğumuz sürece bizi daha iyi 
sanatçılar yapacağına eminim. Ay-
rıca kariyer bağlamında başarının, 
bizim elimizde olmayan faktörlere 
de bağlı olduğunu unutmamak ge-
rekli. Doğru zamanda, doğru yerde, 
doğru zihniyet ile bulunmanın öne-
mi küçümsenemez… 

Seninle ilgili çok güzel sözler var: 
“Piyanonun Presi”, “O bir deha” 
gibi… Bunları duydukça ne hissedi-
yorsun? 

Böyle sözler duymak tabii ki çok 
güzel fakat sanatın bu denli birey 
odaklı olmaması gerektiğine inanı-
yorum. 

Müziklerin arasına 
bariyeri biz 
koyuyoruz
Konser kayıtlarını sonradan izler 
misin? Sen kendini nasıl buluyor-
sun?

Kayıtlarımı, eğer konserden veya 
stüdyodan mutlu çıktıysam dinle-
rim, gelecekte daha farklı çalmayı 
istediğim veya özellikle hoşuma gi-
den yerleri zihnime not alırım. Eğer 
konserden memnun kalmadıysam 
ve neden memnun kalmadığımı 
biliyorsam kaydı dinleme ihtiyacı 
duymam; eğer emin değilsem kaydı 
analiz ederim tekrar.

Sahneye çıkmadan önce yaptığın 
bir totemin var mı? Nasıl bir hazır-
lık sürecin olur? 

Sahneye çıkmadan önce özel bir to-
temim yok; ancak kaslarımı gevşet-
mek için ellerimi ılık suyla yıkarım. 
Sahne korkusu ile baş etmek duru-
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Ünlü kornet sanatçısı Ron 
Milles hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü kornet sanatçısı Ron 
Miles, hayatını kaybetti. 58 yaşında 
vefat eden Miles ölüm nedeninin 
nadir görülen bir kan hastalığına 
bağlı komplikasyonlar olduğu 
açıklandı.

Ferit Odman Touche’de 
caz rüzgarları estirdi

Türkiye’de caz davulunun 
önde gelen ismi Ferit 
Odman Touche’de, "Autumn 
In New York" ve ""Nommo 
albümlerindeki 'quinteti' 
aranjmanlarına yer verdi.

Ünlü piyanist 
Bostancı'da 
dinleyicileriyle 
buluşuyor
Dünyaca ünlü Rus piyanist 
Evgeny Grinko, 21 Mart 
2022'de Bostancı Gösteri 
Merkezi'nde  dinleyicileriyle 
buluşacak.

Devamı litrossanat.com'da

Türkiye’de son yıllarda tarihî film ve dizi sek-
töründe hatırı sayılır bir ilerleme kaydedildi. 
Çocukluğumuzun, çoğunun başrolünü Cü-
neyt Arkın ve Kartal Tibet’in oynadığı, Kara 
Murat, Battal Gazi, Tarkan gibi abartı unsurla-
rıyla bezenmiş filmlerini bir kenara bırakacak 
olursak; son on yıl içerisinde Kanuni Sultan 
Süleyman devrinin anlatıldığı MuhteşemYüz-
yıl dizisi ile Osmanlı Devleti’nin kuruluş yüzyı-
lının ele alındığı Hacivat ve Karagöz Neden 
Öldürüldü? filmi yayınlandıkları dönemde 
oldukça ses getiren yapımlardı. Son birkaç 
yıl içerisinde yine kahramanlık unsurlarının 
hâkim olduğu, medeniyet inşa etme gayesi 
taşıdığı her halinden anlaşılan; Türk tarihinin 
İslami dönemini -bilhassa Osmanlı Devle-
ti’nin kuruluşu, Selçuklular, Harezmşahlar, 
Hacı Bayram-ı Veli gibi dizilerin yayın hayatı-
na başladığını ve hayli ilgiyle takip edildiğini 
görmekteyiz. 

Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarını anlatan Diriliş: 
Ertuğrul, Kuruluş: Osman ile son yıllarının bü-
yük padişahı 2. Abdülhamid devrinin anlatıl-
dığı, ilgiyle takip edilen dizilere zaman içeri-
sinde Yunus Emre, Uyanış: Selçuklu; Destan; 
Celâleddin Harezmşah; Hacı Bayram Veli, 
Sultan Alp Arslan dizileri eklendi. Genel iti-
barıyla bakıldığında bu dizilerin hemen hepsi 
-bir kısmı kısa süre içerisinde yayından kaldı-
rılmış olsa da- Türk toplumunun tarihe karşı 
sevgi ve ilgisinin, kahramanlık destanlarıyla 
bezenmiş bir toplumun ferdi olarak geçmişle 
duyulan gururun beyaz ekrana yansımış ifa-
desinden başka bir şey değildi. Dizilerin konu 
edinildiği şehirlerde dizilerde kullanılan bazı 
sembollerin veya başrol oyuncularının hey-
kellerinin yapılması, hediyelik eşya reyon-
larında dizilerde kullanılan alet ve edavatın, 
kostüm veya başlıkların görünür olması da 
bu ilginin ticaret veya reklama dönüşmüş 
halinden başka bir şey değildi.

Dizilerin yayın hayatına başladığı dönemden 
itibaren, tarihî olayların yahut şahsiyetle-
rin söz konusu yapımlarda verildiği şekliyle 
gerçekçi olup olmadığı konusunda sosyal 
medya hesapları başta olmak üzere değişik 
platformlarda pek çok tartışma da başlatıldı. 
Bu dizilerin -reyting amacı da güden- birer 
kurgu olduğu unutuldu. Dizilere benim de 
aralarında bulunduğum bazı akademisyen-
ler tarafından ciddi eleştiriler getirildi, zaman 
zaman dizilerin saygın birer akademisyen 
olan danışmanları acımasızca eleştirildi. 
Danışmanların senaryoya neden yeterince 
müdahale etmediklerinden başlanarak, di-
zilerde tüketilen sebzelerin o dönemde var 
olup olmadıkları, kıyafetleri, saç şekilleri ve 
kullanılan dizi diline varıncaya kadar pek çok 
konuda eleştiriler yapıldı. Bu eleştiriler tarih-
sel gerçeklik göz önüne alındığında kısmen 
haklılık payı içermektedir. Mesela Uyanış: 
Selçuklu dizisi üzerinden bir eleştiriye gidi-
lecek olursa, Sultan Melikşah’ın öldürüldü-
ğü sırada henüzbeş yaşında olduğu bilinen 
son Selçuklu sultanı Sencer’in babasının 
sağlığın da yetişkin bir ‘asker’ olarak gös-
terilmesi, büyük tarihî olaylara yön vermiş 
ve fetihler gerçekleştirmiş sultanların çete 
sayılabilecek gruplarla savaştırılması, iktidar 
mensuplarının sıradanlaştırılması, saray çev-
relerinde yaşanması pek mümkün olmayan 
aşk hikâyeleri ve daha pek çok husus tarihsel 
gerçeklikle bağlantılı olma ihtimali zayıf, an-
cak dizi içerisinde merkeze yerleştirilen bazı 
konulardı. Aynı şekilde son günlerin popüler 
dizisi Hacı Bayram Veli’de, Ankara’ya hiç uğ-
ramadığı bilinen Somuncu Baba’nın faaliyet-
lerini bu şehirde sürdürmüş gibi göstermesi, 
gizemli bir kitabın peşinde koşması; Kuruluş 
Osman’da, Osmanlıların uzaktan yakından 
ilgisi olmayan siyasi oluşumlarla mücadele 
içerisinde gibi gösterilmesi de tarihsel ger-
çeklik ile örtüşmeyen hususlardan bazıları 
olarak belirtilebilir. 

Haşim Şahin

h.sahin@litrossanat.com

Tarih dizilerden 
öğrenilir mi?

Devamı litrossanat.com'da

Birincilik bilinmezliği de 
peşinden getirdi

Masaaki Suzuki ile aynı sahneyi 
paylaşmak hayalim

M Ü Z I K

munda kalmamış müzisyen sayısı 
çok azdır muhtemelen. Dönemsel 
olarak benim de oldukça heyecan-
landığım, gerilim altında olduğum 
oldu. Geçtiğimiz sezondan beri 
sahne stresi duymamaya başladım. 
Konser günü, o akşam çalacağım 
programın üstünden mutlaka kendi-
mi zorlamadan geçerim. Bu sanırım 

o programı çalma isteği de uyandırı-
yor içimde.

Senin yaptığın klasik müzik aslın-
da… Popüler müzik hakkında ne dü-
şünüyorsun? Takip eder misin? 

Popüler müzik ile klasik müzik (sa-
nat müziği terimini kullanmayı 

tercih ediyorum) arasındaki çizgi-
yi nerede çektiğimize bağlı bu. Ben 
aralarında katı bir bariyer olduğunu 
düşünmüyorum. Barok doğaçlama-
ların iskeleti olan akor dizilerinden, 
Minimal Müzik’e oradan da tekno 
müziğe giden yolun neresine bu ba-
riyeri koyabiliriz? Soler’in Fandan-
go’sunun, Beethoven Op. 111 Piyano 

Sonatı’ndan farkı, bence Soler’in 

Fandango’sunun Europe’un Final 

Countdown şarkısından farkından 

çok daha büyük. Klasik müziğe karşı 

şu ana kadar hiçbir önyargı ile kar-

şılaşmadım. Beethoven’ın dediği gibi 

“Kalpten gelen, kalbe ulaşmalı.” …

10. Hamamatsu Uluslararası Piya-
no Yarışması’ndaki birincilik senin 
için çok kıymetli. O güne yeniden 
dönecek olursak bekliyor muydun 
böyle bir derece? 

Bu yarışmaya katılmak uzun bir ha-
zırlık döneminin ve karar sürecinin 
sonucuydu. İskoçya Piyano Yarış-
ması’nın ardından düzenli bir kon-
ser temposuna girmeye başlamış-
tım. Hamamatsu’ya katılmak hocam 
Gruzman’ın fikriydi. Yarışma prog-
ramımın büyük çoğunluğunu bir 
önceki yaz İtalya’da turnede çalmış-
tım. Dolayısıyla program zaten elim-
deydi. Ancak bu konserler sebebiyle 
yarışmaya özel bir zihinsel hazırlık 

yapma imkânım olamamıştı. İdeal 
şartlar altında yarışmadan bir süre 
önce konser vermeyip içe dönmeyi 
tercih ederdim. Dolayısıyla, Japon-
ya’da performans sırasında oldukça 
gergindim. Kimsenin böyle bir ya-
rışmaya “kazanmak” için girdiğini 
sanmıyorum. Sonuçları düşünmek, 
insanı ulaşmaya çalıştığı seviyeden 
uzaklaştırıyor. O yüzden ne bir son-
raki tura geçmek, ne de ödül kazan-
mak kesinlikle “beklediğimiz” bir şey 
değil. Dahası bu ve bunun gibi ödül-
lerin/performansların beraberinde 
getirebildiği değişim o denli büyük 
ki benzer tecrübeler yaşamış arka-
daşlarım gibi benim de duyduğum 

his, bilinmezliğin yarattığı bir korku 
olmuştu.

Genç yaşına rağmen çok güzel ba-
şarılar elde ettin. Bundan 10-20 yıl 
sonra kendini nerede görüyorsun?

Bundan 3 yıl önce kim bir pandemi 
nedeniyle bütün günlük yaşamın as-
kıya alınacağını bilebilirdi? Bundan 
on yıl sonra ne olacağını kim bile-
bilir? Şu anda konser yaşamı yavaş 
yavaş geri dönüyor, pandemi süre-
cinde yaptığım çalışmaları, araştır-
maları sahnede deniyorum. Bu nere-
ye doğru evrilir henüz bilemiyorum. 
Belki bilmemek, yaşarken tecrübe 
etmek daha iyidir.

Bir albüm düşüncen var mı?

Şu ana kadar 4 albüm kaydettim. 
Bunlardan üçü İsveç’in BIS firma-
sı, biri ise Belçika’nın Alpha firması 
içindi. En son kaydım mayıs ayında 
piyasaya sürülecek; programı ise 
Saygun, Bartok ve Enescu’nun Piya-
no Sonatları ve Mitropoulos’un Pas-
sacaglia, Intermezzo ve Füg’ü. Yakın 
zamanda Schubert’in bütün tamam-
lanmış piyano eserlerini ve onlardan 
esinlenen 10 bestecinin eserlerini 
kaydedeceğim 12 albümlük bir çalış-
maya başlayacağım BIS firması ile.

Senin için en özel sahnen hangisi? 

Geçtiğimiz aylarda Fransa’da Biar-
ritz Piyano Festivali ve Japonya’da 
Kagoshima Miyama Salonu’ndaki 
konserlerden özel olarak çok mutlu 
çıktığımı hatırlıyorum. 

“Şu sanatçıyla aynı sahneyi paylaş-
mak hayalim dediğin” bir isim var 
mı? 

Masaaki Suzuki ile bir konser yap-
mayı çok isterim. Barok müziğe dair 
onun kayıtlarından çok fazla şey öğ-
rendim. 

Yolundan gittiğin kendine örnek al-
dığın sanatçı var mı?

Ciddi olarak piyano çalışmaya baş-
ladığım günden beri bariton Dietri-
ch Fischer-Dieskau en büyük ilham 
kaynağım.

Peki seni en çok etkileyen eser han-
gisi? 

Genelde o an ne çalıyorsam, o ese-
re bağlanıyorum. İki tane parçanın 
(ikisi de solo piyano eseri değil) be-
nim için özel bir yeri olduğundan 
söz edebilirim: Schubert’in Winter-
reise şarkı dizisi ve Schumann’ın 

Goethe’nin Faust’unden Sahneleri. 

Yüzyıllar öncesinden bestelenen 
eserleri çalıyorsun… Bu eserlerin 
bir ruhu olduğunu düşünüyor mu-
sun?

Eserlerin geçmişten getirdiği, her 
dinleyici için son derece öznel ya-
şanmışlıkları kesinlikle varlar. Bu-
nun bir “ruh”olduğunu söyleyemem; 
müzikte bizi etkileyen şeyin çağrış-
tırdığı izlenimler olduğuna inanı-
yorum. Bu somut anılar olduğu gibi 
son derece soyut, bilinçaltında kal-
mış izlenimler de olabilir.



Asmalı Sahne’nin kurucu ortaklarından, tiyatrocu ve Mümkün Dünyalar oyununda ilk defa yönetmenlik 
koltuğuna oturan Petek Kırkboğa Ciner, oyunculuğun ve yönetmenliğin iki ayrı dünya olduğunu söyledi 
ve ekledi: “Birinde merkezde siz varsınız, diğerindeyse oyun. Seyircilerin karşısında performans 
sergilemek hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim bir durum. Sahnede olmayı ve seyirciyle başka bir kişilik 
üzerinden ilişki kurmayı çok seviyorum. Daha önce çocuk ve gençlik oyunları yönetmiştim. Ancak 
Mümkün Dünyalar ilk yetişkin oyunu yönetmenliğim oldu. Oyuncuyken yönetmenin dünyasına hizmet 
ediyordum, yönetirken tiyatro sahnesindeki dünyayı ben kuruyorum. Hikâyeyide seyircilere kendi 
bakışımdan aktarıyorum. Bu defa seyirciyle daha çok kendim olarak bir ilişki kurmuş oldum. Mümkün 
Dünyalar’ı kendi bakışımdan anlattım izleyenlere.”
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DasDas’ın yeni oyunu  
"Bir İhtimal Daha Var"

Yönetmenliğini Barış 
Gönenen’in üstlendiği 
“Bir İhtimal Daha Var”ın 
prömiyeri DasDas Atölye ’de 
gerçekleştirildi. Oyun 24 Mart 
tarihine kadar DasDas sahnede 
izlenebilecek.

"Yılın tiyatrocusu" 
Ümmiye Koçak

Arslanköy Kadınlar 
Tiyatro Topluluğu 
kurucusu, yazar 
yönetmen Ümmiye Koçak, 
Türkiye Kadın Zirvesi’nde  
"Yılın tiyatrocusu" 
ödülünü aldı.

"N'olcak Bu Yusuf 
Umut'un  Hali" 
seyirciyle buluşuyor
"Sevgili Arsız Ölüm Dirmit" 
oyununa imza atan Tiyatro 
Hemhâl'in yeni oyunu "N'olcak 
Bu Yusuf Umut'un Hali" 17 
Mart'ta Kadıköy Boa Sahne'de 
prömiyer yapıyor.

Tiyatro birçoğumuzun en sevdiği sanat dallarından bir tanesi aslında. 
Oyunları bire bir canlı olarak seyretmek ve oyuncuların performansı-
nı anlık olarak yaşamanın verdiği keyfi ise anlatmaya yeterli kelimeyi 
bulmakta zorlanıyorum doğrusu. Tiyatro kısaca vazgeçilmez sanatları-
mızdan bir tanesi olarak her zaman var olacak. Tiyatrocu aynı zamanda 

Asmalı Sahne’nin kurucu ortaklarından Petek Kırkboğa Ciner’le yönet-
menlik koltuğuna ilk kez oturduğu Mümkün Dünyalar oyunu için buluş-
tuk. Birlikte izlediğimiz tiyatro oyunu sonrası hem oyunundan hem de 
kurucusu olduğu Asmalı Sahne’den konuşurken, pandemi döneminde 
sanatın ve sanatçıların yaşadıklarına dair de kısaca sohbet ettik.

Kendi gözümden
seyirciye aktardım

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Petek 
Hanım?

İstanbul Şişhane’de bulunan Asmalı 
Sahne’nin kurucu ortaklarından bi-
riyim. 7 yıldır yerli yazarlara ağırlık 
verdiğimiz bir repertuvarla var olu-
yoruz. Hem oyuncuyum hem de bu 
yıl ilk yetişkin oyunum olan Mümkün 
Dünyalar oyununu yönetmiş oldum.

New York’ta 
oyunculuk ve tiyatro 
yönetmenliği eğitimi 
aldım
Oyunculuk eğitimime Akademi İs-
tanbul isimli özel bir okulda başla-
dım. Işıl Kasapoğlu yönetiminde çok 
değerli hocalardan tiyatro eğitimleri 
aldım. Çocuk tiyatrosu ve kendi kur-
duğumuz doğaçlama tiyatro ekibiyle 
birlikte farklı deneyimler elde ettim. 
Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda uzun 
yıllar tiyatro yaptım. Bahçeşehir Üni-
versitesi'nde ileri oyunculuk yüksek 
lisans eğitimimde ortağım Muharrem 
Uğurlu ile tanıştık. Kendisiyle birlik-
te Asmalı Sahne'yi kurduk. 2019'da 
Amerika’ya gittim, oyunculuk eğiti-

mimi daha da geliştirmek için. New 
York'ta Barrow Group'ta oyunculuk 
ve HB Studio'da tiyatro yönetmenliği 
eğitimleri aldım. 

Asmalı Sahne'de hem oyunculuk 
hem de yönetmenlik yapıyorsunuz. 
Asmalı Sahne ne zaman kuruldu? Ti-
yatronuzdan bahsedebilir misiniz?

Sahneyi Yan Etki Tiyatro’nun kuru-
cusu Faruk Barman’dan 2014 yılında 
devralarak bugünlere getirdik. Asma-
lı Sahne 2019 Sadri Alışık Özel Ödülü 
ve Yeni Tiyatro Dergisi 2020 En İyi 
Mekân ödüllerini aldı. 

2020’de Asmalı 
Sahne London’ı 
kurarak yurt dışına 
açıldık
Asmalı Sahne olarak yerli ve güncel 
yazarlara öncelikle yer verdiğimiz 
bir oyun programı sunmaktayız. Biz 
yerli yazarların sanatına çok güve-
niyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'de 
daha önce oynanmamış yeni oyun 
metinleri de araştırıyoruz bir yandan. 
Bunun önemi de yine dünyada gün-
cel olarak sahne alan metinlerden 

uzak kalmamak. Sanat evrensel bili-
yorsunuz, Bulgar bir yazarın güncel 
meselesi de bugün sizin gerçeğinizle 
örtüşebiliyor. Oyunların yanı sıra 
Asmalı Sahne’de kitap kulübümüz 
ve oyunculuk atölyelerimiz devam 
ediyor. Öte yandan 2020’de İngilte-
re Londra’da Asmalı Sahne London’ı 
kurarak yurt dışına açıldık. En bü-
yük hedeflerimizden bir tanesi yerli 
oyunlarımızı oradada sahneleyerek 
Türk tiyatrosunu yurtdışında daha 
fazla tanıtmak.

Asmalı Sahne London için geleceğe 
yönelik planlarınız neler?

Fazilet Mahkemesi ve yeni başlayan 
Quasimodo oyunumuzu Londra’da 
da sahneleyeceğiz. İngiltere’de ayrı-
ca yaratıcı drama dersleri vermeye 
devam ediyoruz. Türk tiyatrosunu ve 
sanatını orada da yaşatıp büyütmek 
istiyoruz. 

Oyunculuk ve 
yönetmenlik 
birbirinden farklı iki 
ayrı dünya 
Oyunculuk mu yoksa yönetmenlik 

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

Petek Kırkboğa Ciner



Oyuncuyken 
yönetmenin 
dünyasına 
hizmet ediyordum, 
yönetirken tiyatro 
sahnesindeki dünyayı 
ben kuruyorum. 
Hikayeyi de kendi 
bakışımdan 
aktarıyorum 
seyircilere. Bu defa 
seyirciyle daha çok 
kendim olarak 
bir ilişki kurmuş 
oldum. Mümkün 
Dünyalar’ı kendi 
bakışımdan anlattım 
izleyenlere.

"Evlilikten Sahneler"  
Alan Kadıköy'de
Ingmar Bergman’ın yazdığı Kayhan 
Berkin’in yönettiği “Evlilikten 
Sahneler” oyunu, Johan ve 
Marianne çiftinin başına gelenleri 
konu ediniyor. Ece Dizdar ve 
Öner Erkan'ın yer aldığı oyun 17 
Mart Perşembe saat 20.00'de Alan 
Kadıköy'de sahnelenecek.

15 yıl sonra tiyatroya
dönüyor

"Sırça" 22 Mart'ta ilk 
kez sahneleniyor

Usta oyuncu Demet Akbağ 15 yıl 
sonra "Aydınlık  Evler - Babaannem 
Amerika'ya Savaş Açtı" oyunu ile 
yeniden tiyatro sahnesine dönüyor. 
Oyunun ilk gösterimi 26 Mart 
Cumaertesi saat 21.00'de Maximum 
Uniq Hall'de gerçekleşecek.

 Aslı Enver, İpek Bilgin, Güven Murat 
Akpınar ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 
kadrosunda yer aldığı çok hassas, her an 
kırılabilir ve tam da bu yüzden her an 
kırabilir insanların hikayesini anlatan 
"Sırça" ilk kez 22 Mart'ta Maximum Uniq 
sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.
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"Ruh, yazının icadından beri ölümsüz…” 

Cemil Meriç

Yazmak eylemi, insan ruhuna şifa veren bü-

yülü toprakların bereketinde tarifini tamam-

lar. Bu topraklara ektiğiniz her şeyin ama her 

şeyin verimini almanız mümkündür. Çünkü 

kelimelerin ve cümlelerin eteklerinden tu-

tunabilenler, mutlaka şükürbaz bir bakış 

açısına sahiptir. Hayata sadece kendi pence-

resinden bakarak ömrünün sayfalarını öyle 

ya da böyle doldurmaya çalışanlara karşın; 

yazmanın kıyısında güllenenler kendi pen-

cerelerinin dışındaki pencereleri de harflerin 

izni ile açarak, bir başka dünyaya selâm verir/

verdirir…

Yazmak, sırf edebî anlamdaki adımlar için 

gerekli bir sistem değildir. Ruha terapi veren 

yanı, insanı iyileştiren tılsımlı bir rüzgârdır da. 

Günlük hayatta bizi üzen, yıpratan, eskiten 

şeylere, kafa tutmanın en müstakbel yanı-

dır yazmak! Günde on beş dakika yazmaya 

zaman ayırmak, aslında kaliteli anlara kapı 

aralamaktır. Dinlenmiş ve doymuş bir ruh ne 

kendine ne başkasına ağır gelir. Hep üstüne 

ısrarla koyduğumuz yüklerin esiri olmadık 

mı? Daha fazlasını taşırım diyerek, nefsin 

fısıltılarına boyun eğmedik mi? Oysa ağırlığı 

anında hissetmemiz için verilen akıl da kalp 

de uyarırken bizi. Israrla… Süreklilikle… Ve 

inadına, duymamıza rağmen arka sokakları-

mıza atmamızla…

Sanırım mesele mesajları almakta ama uy-

gulamamakta olsa gerek. İşte bu yüzden yaz-

maya meyletmiş her gönül, hayatı okumanın 

da şifresini çözmüş demektir. Hayatı oku-

yabilen her insan, kendi kapısının önünden 

başlayarak, diğer kapıların önündeki çer çöp 

ve zararlı kıvranışları da görebilen; empatisini 

yazarak çözebilen bir mânâya dönüşür. 

İlk emir “Oku!” idi… O emrin içindeki anlam, 

tüm anlamlardaki okumanın fermanıydı da… 

Tekdüze bir yaşam tarzının esiri olmak, mut-

suzluğun, depresif bir ruhun ve en çok da 

sürekli şikâyet eden bir kişiliğin sesi olmak-

tan geçer. Okumanın sırrını çözüp, yazmanın 

genzinde çoğalanların türküsünü, mutlaka 

yarınlar söyler. Yarınsız bir düş, çöl yazgısına 

teslim olmuş gülüştür. Ruhun, kalbin, aklın ve 

ömrün gülüşünü hesapsız sığdırabileceğimiz 

tek yer, cümlelerin avlusunda sonsuzluğu 

mayalayan yer olsa gerek. 

İşte bu yüzden, aramızı yarınlarla açan, 

hayâlsizliğin ta kendisi değil mi? Hayâl gü-

cünü yazarak korumak, hem edebî minvalde, 

hem de insanı iyileştiren şifa basamağında 

önemli bir yere hep sahip olacak. Yazmanın 

büyüsünde şeddelenen bir ruhun duvağını 

ancak ve ancak o cümleleri armağan eden 

kapatabilir sadece…

O vakit “Bilgiyi, yazı ile pekiştirin…” diyen en 

Sevgili’nin sözünün kıyısına kıvrılıp; ruhumu-

zun sonsuzluğuna engel koyan çitleri, usul 

usul yazarak yıkmaya var mıyız? 

Mehtap Altan 

m.altan@litrossanat.com

Yazmanın büyüsü!

Dijital ortamda tiyatro 
nasıl üretilir?

mi? İkisini de yapmak sizin için ayrı 
bir keyiftir ama iki tarafı da hiç bil-
meyenler açısından anlatır mısınız?

Oyunculuk ve yönetmenlik birbirin-
den tamamen farklı iki ayrı dünya 
aslında. Birinde merkezde siz varsı-
nız, diğerindeyse oyun. Seyircilerin 
karşısında performans sergilemek 
hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim bir 
durum. Sahnede olmayı ve seyirciy-
le başka bir kişilik üzerinden ilişki 
kurmayı çok seviyorum. Daha önce 
çocuk ve gençlik oyunları yönetmiş-
tim. Ancak Mümkün Dünyalar ilk 
yetişkin oyunu yönetmenliğim oldu. 
Oyuncuyken yönetmenin dünyasına 
hizmet ediyordum, yönetirken tiyat-
ro sahnesindeki dünyayı ben kuru-
yorum. Hikayeyi de kendi bakışım-
dan aktarıyorum seyircilere. Bu defa 
seyirciyle daha çok kendim olarak 
bir ilişki kurmuş oldum. Mümkün 
Dünyalar’ı kendi bakışımdan anlat-
tım izleyenlere.

Mümkün Dünyalar 
temelde bir anne ve 
kızının çatışmasını 
anlatıyor 
Mümkün Dünyalar oyununun yö-
netmenliğini yapıyorsunuz. Aile-

ler ve geçmişleri üzerine bir oyun. 
Oyundan biraz bahseder misiniz?

“Geçmişimizden ve ailemizden kaç-
mamız mümkün mü?” sorusunu 
sorduruyor kendimize. “Kaçmak bir 
çözüm müdür?” ve “Geçmişi yok say-
madan devam edebilir miyiz?”. Bu-
nun yanı sıra “Mevcut ilişkilerimizde 
ne kadar kendimiz olabiliyoruz, ken-
dimizden ne kadar ödün veriyoruz?” 
bunlara değiniyor fazlasıyla. Teme-
linde bir anne ve kızın çatışması üze-
rine olan bir tiyatro oyunu. Oyunu 
gerçekçi bir üslupla ortaya koyarak 
seyirciye aktarmak istedik.

Mümkün Dünyalar tiyatro oyunu-
nun kadrosunda hangi oyuncular 
yer alıyor?

Mümkün Dünyalar tiyatro oyunun 
kadrosunda Kardelen Hacıoğlu, Gül 
Gülsün Yıldız ve Cem Gürleyen gibi 
tiyatro oyuncusu arkadaşlarım yer 
alıyor. İlk tiyatro oyunu yönetmen-
liğim olduğu için, bana inanıp be-
nimle yola çıkmalarından dolayı da 

çok ama çok mutluyum. Yönetmen 
yardımcısı arkadaşlarım İncilay Şen-
güllüer ve Derman Susam da prova 
sürecinde en büyük destekçilerim 
oldular, bunun da özellikle altını çiz-
mek istiyorum.

Yönetmen ya da oyuncu olarak de-
ğil ama bir seyirci gözüyle Mümkün 
Dünyalar oyununda sizi en çok etki-
leyen sahne hangisi oldu?

Seyirci gözüyle beni etkileyen eşimiz 
dediğimiz kişi her koşulda yanımız-
da mı sorusunu sordurmasıyla etki-
ledi diyebilirim. Bir ömür yanımızda 
olacağını düşündüğümüz kişiye “Ne 
kadar güvenebiliriz?” bunu fazlasıy-
la düşündürdü bana oyunu izlerken 
ve yönetirken.

Bu oyunu sahnelemeye nasıl karar 
verdiniz?

Oyun kadınların kurban değil kah-
raman olduğunu anlatan, feminist 
bakış açısıyla yazılmış bir oyun as-
lına bakarsanız. Kadınlar başlarına 
ne gelirse gelsin bunu aşacak kadar 

güçlüler. Mümkün Dünyalar oyunu-
nun izleyenlere bir umut olmasını 
istedim. Televizyonlardaki ana akım 
diziler kadınları çok çaresiz göste-
riyor. Oysa bir çıkar yol her zaman 
vardır. Ülkü Oktay’ın bu oyunu, 2020 
Kadıköy Belediyesi Ulusal Sahne 
Eseri (Oyunu) Yarışması Ödülü al-
mış bir metin. İlk defa bu oyunu biz 
sahnelediğimiz için de ayrıca gurur-
lu ve mutluyum.

Oyunculuğa dair unutamadığınız 
bir anınızı anlatabilir misiniz?

Tiyatronun duayenlerinden Enis 
Fosforoğlu’yla birlikte çalışırken, 
Şıpsevdi tiyatro oyununu oynuyor-
duk. Oyunda bir çocuk karakter var, 
kuliste otururken “Saliha acaba bizi 
nasıl algılıyor?” dedim kendi kendi-
me. Hoca da bana dönüp “Peki hiç 
düşünüyor musun ben sizi nasıl algı-
lıyorum?” demişti. Çok gülmüştüm, 
hoca çok esprili ve çok bilgili biriydi. 
Ben de yeri her zaman çok ayrı ola-
cak. Kendisini saygıyla ve minnetle 
anıyorum.

Pandemi bizi dijital ortamda sanat nasıl üretilir sorusuna 

itti. Günlerce kimseyi görmedikten sonra canlı yayınlar-

da insanlara ulaşmak bize iyi geldi. Sanatın tüm dalları 

dijital bir geleceğe hazırlanmaya başladı. Sanatçı için 

demlenmek her zaman güzeldir. Ekonomik olarak zorlu 

bir koşul oluştu, pek çok sahne kapandı ama tabii tüm 

sektörler bu durumdan etkilendi.

Kendi hikâyelerimizi görmeye 
ihtiyacımız var
Yerli ve çağdaş yazarların tiyatro oyunlarını ülkemiz ti-

yatrolarında daha sık duymaya ihtiyacımız var. Bunun 

çok önemli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Kendi 

hikâyelerimizi, bizden olan şeyleri sahnede görmeyi ve 

bu oyunları oynayıp yönetmeyi çok istiyorum. 
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Sonsuz Enerji 
Mitokondriyal Havva 
Sergisi AKM’de
Uluslararası 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü sergisi bu yıl “Sonsuz Enerji 
Mitokondriyal Havva” temasıyla 
AKM’de sanatseverlerle buluştu. 
Kültürve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu 
Belediyesi’nin katkılarıyla açılan sergi 27 
Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

2022 Bağımsız Ruh 
Ödülleri sahiplerini 
buldu
Amerikan bağımsız sinemasının 
en iyilerini onurlandıran 
Bağımsız Ruh Ödülleri 
sahiplerini buldu. Netflix yapımı 
The Lost Daughter, "En İyi Film" 
ve "En İyi Yönetmen" dahil üç 
ödül kazandı.

O sergi dünya 
prömiyerini Arter'de 
yaptı
Ses alanındaki çalışmalarıyla 
tanınan sanatçı Bill 
Fontana'nın kişisel sergisi 
"İo'nun Yeni Sesi" dünya 
prömiyerini 10 Mart'ta 
Arter'de gerçekleştirdi. 

Amacımız sanatı 
kitlelere erişilebilir 
kılmak
Sanatsal çalışmalarınızdan bahse-
der misiniz?

Sanat ekosisteminin dışında katma 
değeri yüksek farklı projeler üretmek 
ve gelenekselin dışında olmayı yarat-
ma motivasyonu ile çalışıyoruz. Bu 
misyon çerçevesinde Türkiye Cum-
huriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü ta-
rafından hazırlanan Yaratıcı Kültür 
Endüstrileri Kuluçka Merkezleri Ra-
poru’nda kurucusu olduğum McArt.
Ist Sanat Kuluçka Merkezi söz konu-
su sektöre yön verenler arasında yer 
aldı. Andy Warhol sergisinin yapımı-
nı üstelendik, McLOFT sergi serisini 
yaptık. Burada herhangi bir küratör 
olmadan ilk defa sanatçılar kendi öz-
nel tercihleri ile sergi kurgusu yaptı-
lar. Sanatçı ve sanatseverleri karşılık-
lı etkileşim içinde olması için McArt 
Academics adıyla sanat eğitimleri 
yaptık. Amacımız tamamen sanatın 
her dalını kitlelere erişebilir kılmak-
tı. McArt Awards başlığı ile son 2 se-
nedir organize ettiğimiz çağdaş sanat 
yarışmamız ile sanat alanında bir etki 
alanı yaratmış durumdayız.

Sanata dair motivasyonunuz nedir, 
neden bu alanların içindesiniz, sanat 
sizin için ne demek ve hayatınızda 
nasıl bir yer kaplıyor?

Akademik hayatım sırasında içinde 
var olduğum çevrenin ve etki alanın 
yarattığı motivasyon özelinde sana-
tın her dalındaki estetik ve incelik 
duygusu beni cezbenden. Sürekli bir 
arayış, dava sorgulama diyalektik dü-

şünce gibi iradenin aklın bir şeyleri 
biçimsel ifade eder olması ve bunu 
muhakeme edere zihnin aydınlan-
masını sağlaması gibi dürtüler ha-
yatımda sürekli kendimi geliştirme 
fırsatını yarattı. Sanırım olayın özü 
veya esası bu olsa gerek. Arayış içinde 
olmak, neden sorusuna yanıt bulabil-
mek…

Burası sürdürülebilir 
bir mecra yaratma 
fikrinden doğdu
Emaar Art Hub nasıl kuruldu, kimin 
fikriydi? Oluşum sürecinizden bah-
seder misiniz?

Emaar Art Hub fikri bana ait. Sana-
tın her halinin kitlelere daha etkin 
bir kanal üzerinden ulaşmasını sağ-
lamak, sanatçıların kendilerini ve 
eserlerini sadece galeri ortamında 
ya da spot projelerde, karma sergi 
ve veya fuarlarda sergilemek yerine 
daha düzenli ve süreklilik arz eden 
beraberinde sürdürebilir kılabilen 
bir mecra yaratma fikrinden doğdu. 

İçinde multidisipliner olarak her dal-
da eserin yer alacağı, yenilikçi vizyon 
ile NFT Galerisi dahi olan ve yaratıcı 
kültür endüstrilerinin ortak buluşma 
ve değer yaratma mekânı olarak kur-
gulandı. Süreci 2021 Mart ayından 
itibaren başlayan mikro ölçekteki 
deneysel çalışmalar, konseptin 2020 
yazında Ayvalık’ta denenmesi ve 
başarı ile sonuçlanması akabinde 
mekânsal yansıması ise o dönem 
itibariyle prestijli bir mecra 
olan Emaar Square Mall içinde 
konumlandırılması ile başla-
yan bir süreç. Projenin kap-
samı bağlamında kurum-
larında muhakkak desteği 
ile sürdürebileceği için 
tek odağımız bu sanat 
mecrasının içinde ku-
rumları çekebilmekti. 
Bu bağlamda en baş-
tan itibaren ülkemi-
zin önde gelen mar-
kaları bir alt yapısal 
gereksinimlerini 
karşıladı ve teme-
lindeki sosyal 

Emaar Art Hub
İstanbul yeni bir kültür sanat mekânı daha kazandı. Üstelik bir alışveriş merkezi çatısı altında. Emaar 
Square Mall’da açılan ve Emaar Art Hub adını taşıyan bu mekân, farklı biçimsel formlarda üretilmiş pek 
çok sanat eserini sanatseverlerle buluşturuyor. En büyük amacı sürdürülebilir olmak olan bu mekânı 
kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ile konuştuk.  

Sanatın üretilmesine imkân tanımak kadar, üreti-
len sanat eserlerinin de sergilenmesi, daha fazla in-
sana ulaşmak adına çok önemli. Bu ister dijital bir 
ortam olsun isterse de fiziksel bir mekân. Her ikisi-
de oldukça önem arz ediyor. Hem daha fazla insana 
o sanat eserlerini ulaştırmak hem de söz konusu 
sanat eserlerine mekân sağlamak bağlamında geç-
tiğimiz günlerde yeni bir mecra açıldı. Üstelik bir 
AVM çatısı altında. Emaar Square Mall’ın eksi ikin-

ci katında Emaar Art Hub adını taşıyan bu mekân, 
NFT, video, heykel, resim gibi farklı biçimsel form-
larda birçok sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Biz 
de Litros Sanat’ın yeni sayısı için bu özel mekânı, 
kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ile konuştuk. Önce 
kendisini daha yakından tanıyalım: “Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Bölümü’nde 
1999 senesine kadar olan akademik hayatım sonra-
sında son 22 senedir yerli yabancı özellikle tekno-

loji firmalarına kurumsal büyüme ve iş geliştirme 

projelerinde stratejik danışmanlık veriyorum. 2010 

senesinde beri ikinci bir faaliyet alanı olarak EBAN 

Kongresi ile başlayan, Dragon’s Den isimli televiz-

yon programının içeriğinin geliştiriyorum. Aynı za-

manda girişimcilik ekosistemi içinde katma değerli 

projeler üreterek geliştirmeye ve genişletmeye ça-

lışıyorum.”

Sanata yeni bir alan:

a.demirtas@litrossanat.com

Ali Demirtaş



Özellikle yeni nesil 
AVM kurgularının 
sadece tüketim 
toplumunun 
alışveriş yapmak 
üzere tek nokta 
olması dışında 
gündelik 
sürecimizde 
insan hayatında 
değer katan 
tüm olanakları 
da sağlayan 
alanlar olarak 
konumlanması 
gerekmekte...
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Emaar Art Hub sanat direktörü Eda Eren: 
Sanatçıları ve girişimcileri bir araya getireceğiz

Devamı litrossanat.com'da

Başlangıçlar 
Bir Alman deyimine göre bütün başlangıç-
lar zordur (“aller Anfang ist schwer”). Ye-
meğe başlamak isteriz, herkesin masaya 
gelmesini bekleriz; uyumak isteriz, yatak 
ritüelleri ve uykunun gelmesini bekleriz; 
bir yere gitmek isteriz, aracın gelmesini 
bekleriz; cenneti isteriz, sevaplarımızın 
çoğalmasını ve tabii ölümün gelmesini 
bekleriz; hikâye yazmak isteriz, ilhamın, 
zamanın, kurgunun, kelimelerin ama en 
önemlisi de başlangıç cümlesinin gökten 
bir haber gibi gelmesini bekleriz.
Hikâyenin ilk cümlesi, devamında gelecek 
olan metnin giriş kapısıdır. Oradan geçe-
cek olan kişiye, içeride kendisini nelerin 
beklediğini haber verir. Saray kapısında 
misafirleri karşılayıp onlara hiçlik sunula-
mayacağı için her kapı, arkasındaki hazi-
nenin yansıması olacaktır. Geriye doğru 
açılıp arkasındaki dünyayı gösterirken 
beklentiyi tam manasıyla karşılayacaktır. 
Hikâyeci, metnine en iyi kapıyı bulmakla 
yükümlüdür. Hatta dehasının büyük kısmı-
nı ona harcamalıdır ki bir büyü oluşturabil-
sin de gelen kişi, ona bakarak hayal ettiği 
dünyayı bulabilsin. 
Hikâyeciye yol işaretleri belirlerken ona 
sakınılması gereken alanları işaret etmek, 
izlenebilecek en sağlıklı plan; bunu yap-
mayıp yürüyeceği güzergâhı oluşturmak 
ise hikâyecinin özgünlüğüne vurulacak en 
büyük darbe olur. İşte bu nedenle bir hikâ-
yeciden beklemek istemediğim başlangıç-
ları sıralayacağım:
- Merak uyandırmayan, okuru peşinden 
sürüklemeyen bir başlangıçtan uzak dur-
malısın sevgili hikâyeci adayı. Bu çağın 
insanını heyecanlandırmanın zor olduğu-
nu aklından çıkarma. Bir yazarda görmek 
isteyeceğin ilk cümleyi kendi okurundan 
esirgeme.
- Yıl bildirimiyle başlama. Çünkü okurun 
zihninde canlanabilecek resim, senin 
oluşturmak istediğin resimle örtüşmeyebi-
lir. Başka bir tehlike daha var bu seçimde. 
Bahsettiğin yılda, okurlarının bir kısmı he-
nüz doğmamış olabilir. 
- Hava olaylarıyla hikâyeni açma. Yağmu-
run veya karın yağış, rüzgârın esiş şekli, 
hikâyenin merkezine hizmet etmeyecektir 
büyük olasılıkla.
- Soyut kavramlardan ilk cümlede özellikle 
uzak durmalısın çünkü herkeste bu kav-
ramların çağrışımları çok farklıdır. Okuru-
nu, bulunması gereken yere çekememe 
tehlikeni kendi ellerinle hazırlama.
- Uzun cümleler güzeldir ama dozunda ve 
yerinde. Başlangıç cümlesini uzunluktan 
koru. 

Bitişler 
Başka bir Alman deyimine göre son iyiy-
se her şey iyidir (“Ende gut, alles gut”). Bir 
hikâyecinin belli başlı sorumlulukları vardır 
okurlarına karşı. Hiçbir yerde kuralı ya da 
yazılı nüshası yoktur bu sorumlulukların 
ama iyi bir hikâyeci/hikâyeci adayı yazma-
ya başladığında peşinen onları da kabul 
etmiş olur.
Okuru, bilinmeyen bir dünyada yolculuğa 
çıkaran ve ona kendini çok gösterme-
den rehberlik yapan kişidir hikâyeci. Onu 
hiçliğin ortasında bırakma hakkı yoktur. 
Kapıyı açıp okurunu içeri davet edecek ve 
görülecek, gezilecek yerler bittikten son-
ra onu sağ salim kapıdan uğurlayacaktır 
ki bir gün yine yolunu bu büyülü dünyaya 
düşürebilsin okur. O hâlde bir hikâyeciden 
beklemek istemediğim bitişleri sıralama-
nın vaktidir:

Naime Erkovan

n.erkovan@litrossanat.com

Genç Hikâyeciye Yol 
İşaretleri – III 

Devamı litrossanat.com'da

"Neadria" 
sete çıktı

Usta yönetmen Reha 
Erdem, Türkiye'nin ekolojik 
anlamda ilk sürdürülebilir 
film yapım girişimi 
olan "Neadria" filminin 
çekimlerine başladı.

Sinema destekleme 
kararları açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu 
yıl  desteklenecek 2020-1 Sayılı 
Sinema Destekleme Kurulu 
Kararı‘nı açıkladı. Bu karar 
doğrultusunda toplam animasyon, 
kısa film, senaryo ve diyalog 
olmak üzere üç alanda 65 projeye 
1.814.000 TL destek verilecek.

Oyuncu Hüseyin 
Elmalıpınar vefat etti

"Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", 
"Deli Yürek" ve "Çocuklar 
Duymasın" dizilerinin yanı 
sıra birçok sinema filminde 
rol alan oyuncu Hüseyin 
Elmalıpınar, 51 yaşında kalp 
krizi geçirerek vefat etti.

sorumluluk bilincini net olarak or-
taya koyduk. Emaar Art Hub, sosyal 
sorumluluk teması bağlamında ya-
ratıcı kültür endüstrilerini kitlelere 
erişebilir kılmak, sanatı özel olarak 
bireysel tercihlere dönük sanat gale-
risi benzeri sanat sergileri ve etkin-
likleri, tasarım eserler, sponsorluk-
lar, diğer ürün ve hizmetler ve B2C 
& B2B modeller gibi birçok işlevsel 
fonksiyonlar ile bir kanal yönetimi 
zihniyeti kapsamında kitlelerle bu-
luşmasını sağlamaktadır.

Farkındalık yaratan 
bir bakış açısı
Bir AVM’de sanata önemli bir yer 
ayrılması hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

Bence müthiş bir farklılık ve farkın-
dalık yaratan bir bakış açısı. Özellik 
yeni nesil AVM kurgularının sadece 
tüketim toplumunun alışveriş yap-
mak üzere tek nokta olması dışında 
gündelik sürecimizde insan haya-
tında değer katan tüm olanakları da 
sağlayan alanlar olarak konumlan-
ması gerekmekte. Sanat alanları ve 
müzeler, tüketici harcamalarından 
pay almak için diğer konser, spor gibi 
eğlence sektör organizasyonlarıyla 
rekabet haline de girdi olayın diğer 
boyutu bu bakış çerçevesinde. Sonuç 
olarak, sanat endüstrisi diğer sektör 
oyuncularına dönük bir kanal olarak 
yeni ziyaretçileri çekmek ve mevcut 
müşterileri korumak için özel sergi-
ler ve etkileşimli etkinlikler düzenle-
yerek etki alanı oluşturmakta.

Mekanlar ve sergi alanları sanatçı-
lar için neden önemli?

Sanat mekanları ve müzeler, ken-
dilerini yeni izleyiciler için çekici 
hale getirerek sosyal fayda sağlayan 
kurumlar olarak yeniden konum-

lanmaya başladılar. Pandemi süreci 
ile başarılı sanat galerisi ve müze yö-
neticileri, mevcut ve gelişmekte olan 
dijital medyayı kullanarak çevrim içi 
sanal galeriler kanalları da oluştur-
maya başladılar. Velhasıl, çevrim içi 
topluluğun hızla büyüdüğü bu çağ-
da, kendi hem fiziksel hem de çev-
rimiçi varlığınızı ve farkındalığınızı 
yaratırsanız içinde bulunduğunuz 
sektör de büyük bir değer yapmış 
olursunuz. Öte yandan sanat mec-
rasını ve sanat eserlerinizi tanıtmak 
için Instagram, Facebook, Twitter ve 
diğerleri gibi sosyal medya kanalla-
rından yoğun bir hacimde yararlan-
makta ve kurumsal yapılar bu ka-
nallara ulaşmakta sanat ve yaratıcı 
kültür endüstrilerini etkin bir araç 
olarak kullanmaktadır.

Burası tüm sanat 
dallarının bir arada 
olduğu bir mecra
Bu alanda her türlü sanat ürünü yer 
alacak mı, yoksa bir konsept var mı? 

McArt.Ist olarak basit anlamda sa-
natın dallarını, plastik sanatlar, per-
formans sanatları ve dijital sanatlar 
olarak sınıflandırmaya çalıştık ve bu 
mecra tüm dalların bir arada olduğu 
ve olacağı bir mecra. İçerisinde Tür-
kiye’nin ilk NFT galerisini iş ortağı-
mız Hagia Official ile birlikte gerçek-
leştirerek NFT dünyasını da bu alana 
taşımış olduk. Bu bağlamda Emaar 
Art Hub katma değeri yüksek tüm 
sanat dallarına ve içeriklerine açık ve 
sergileneceği bir alan olacak.

Bu süreçte sanatçılarla nasıl bir ile-
tişim halindesiniz? 

McArt.Ist olarak son 4 senedir gele-
neksel sanat ekosistemi için önemli 
bir referans ve adres olduk. Her alan-
da sanatçılar ile çok özel iletişimle-
rimiz, networkümüz ve içeriklerimiz 
oluştu. Sağladığımız bu güven ve 
farklılık açısıyla sanatçılar McArt.
Ist’ın kurguladığı her projede yer 
almak için özel tercih sebebi olmuş 
durumda. Bu nedenle hem bu eko-

sistem için paylaştığımız davetler, 

çağrılar veya projeler kapsamında 

sanatçılar doğrudan yer almak üzere 

hareket ediyorlar. Öte yandan bizim 

de senelerdir birlikte olduğumuz, 

sanat camiası tarafından özel ko-

numları olan sanatçıları davet etmiş 

durumdayız.

Sanatçılar bu alanda eserlerinin sa-

tılmasını istiyor mu?

Evet istiyor, özellikle çok özel kitle-

lerin ve yerli yabancı ziyaretçilerin 

ilgisini çeken bir mecra olarak talep 

yaratılmış durumda. Bizim diğer ga-

leri veya sanat sergileme alanların-

dan farkımız mümkün olduğunca 

sanatçı ve sanatseveri aynı anda eş-

leştirme ve olası satış fonksiyonun 

doğrudan sanatçı ve sanatsever ba-

zında sonuçlandırılmasını sağlamak 

özellikle farklılığımız.

Biz Emaar Avm’de Emaar Art Hub 
isimli bir sanat mecrası oluştur-
duk. Burası bir galeriden çok, sa-
natın farklı dallarının bir arada 
olduğu bir alan. Türkiye’nin ilk 
NFT galerisini içinde barındırma-
sıyla fark yaratırken, ilgili olan 
herkesi de NFT’ler hakkında bil-
gilendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun 
yanı sıra teknolojinin dokunduğu 

farklı dijital sanat alanlarını da 
besleyerek beraberinde, plastik 
sanatlar, performans sanatları ve 
bu endüstrinin temel oyuncuları 
da bu mecra içerisinde varlıkları-
nı sürdürecek. Bu alanlarda çeşitli 
etkinliklerimiz, workshoplarımız, 
hackathonlarımız olacak. Sanat-
severlerle sanatçıları ve koleksi-
yonerleri, aynı zamanda sanatla 

start-up ve girişimcileri de bir ara-
ya getireceğiz. Türkiye’nin önde 
gelen sanatçılarından Ayla Turan, 
Yiğit Yazıcı, Cengiz Yatağan ve bu 
isimler gibi birbirinden değerli 
yerli ve yabancı, dünyadaki 40’tan 
fazla sanatçının eserlerini de bura-
ya gelen misafirlerimizle buluştur-
manın mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz.
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Ödüller filmden 
önemli değil

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Dünya tarihi acı, utanç verici birçok yaşanmışlıkla 
dolu. Teknolojik anlamda ilerlesek  de Mars’da ha-
yatın peşine düşsek de bir yerlerde vahşet ve zulüm 
devam ediyor. İnsanlar, devlet yöneticileri dersler 
almıyor. Ama sinema, müzik, edebiyat bize o alın-
mayan derslerin nelere bedel olduğunu hatırlatıyor. 
Ukraynalı yönetmen Maryna Gorbach Er ile Büyü-
kada’da gerçekleştirdiğimiz röportajımızda Sun-

dance Film Festivali ve Berlin Film Festivali’nden 

ödüllerle dönen Klondike’yi ve yaşanan savaşı ko-

nuştuk. Film 2014 yılında Rusya-Ukrayna sınırında 

yaşanan uçak kazasının hamile Irka’nın ve ailesinin 

hayatını nasıl etkilediğini anlatıyor. Aynı zamanda 

ise direnmenin, evini ve yaşamını korumanın gücü-

nü insani bir yerden anlatıyor. 

Ukraynalı bir yönetmen olarak yaşa-
nan son süreçte nasılsınız? Bu süreci 
nasıl atlatıyorsunuz?

Nasılım bilmiyorum. Bana atlatamı-
yorum gibi geliyor. Hepimiz sanki 
daha önce hiç yaşamadığı bir güç 
üretti gibi. Güçsüzlükten güç üreti-
liyor gibi görünüyor bu durumlar-
da. Şimdi ben uzaktayım. Benim için 
daha zor. En azından  öyle hissediyo-
rum. Her gün annemle konuşuyorum. 
Onlar Kiev’de. Çıkmak, şehri terk et-
mek istemiyorlar., prensip olarak. 
Onlarla iletişimde kalmak lazım. Şu 
an küçük şeylere dua ediyoruz. Tele-
fon, internet kısıtlaması olmasın diye. 
Gaz kısıtlaması olmasın, sıcak suları 
olsun istiyoruz. Annem soğukta oldu-
ğu vakit benim size röportaj vermem 
mümkün değil. O yüzden savaş bitsin 
o zaman sürecin nasıl geçtiğini anla-
tabiliriz. Herkes ne yapabilir, nasıl 
yardım edebilir bununla daha çok 
uğraşıyoruz. Şimdi bizim en büyük 
konsantrasyonumuz filmi çıkartmak. 
Bu konuyu  anlatmak çok önemli. 
İkinci olarak da kadın ve çocuklara 
yardım etmek üzere yola çıktık. Özel 
film gösterimleri yaparak onlar için 

bağış toplamaya çalışıyoruz

Yalnız bir ülkem var 
hissi gelişti
Klondike’nin hikayesi nasıl ortaya 
çıktı?

Klondike’nin yapım amacı bu konuy-
la insanları yüzleştirmekti. Ben biraz 
geç kaldım gibi geliyor. Keşke bu film 
1 sene önce çıksaydı. Aynı zamanda 
bu film iyi ki var. Film kendini bana 
itiyor gibiydi. Biz 2017’de başvurduk. 
O zaman bir destek olmadı. İnsanlar 
forumlarda konu için daha çok erken 
dediler. Filmin ortasında M-17 katast-
rof var. Bir sürü insan ölmüş. Benim 
için o kadar olaydan sonra yurt dışın-
da nasıl bir cevap yok, kim yaptı şek-
linde büyük sorular vardı. 2017’de ve 
çekim zamanı 2020’de o cevaplar yok-
tu. Çoğu insan soruyor: Putin nasıl bu 
kadarını yapabiliyor? Çünkü kendini 
Tanrı gibi hissediyor ve atarım, bom-
balarım diyor. Eğer 2014'te 300 sivilin 
öldüğü uçağı kimin vurduğuna dair o 
zamanda, 2020 yılında da  bir cevap 
yoksa demek ki Rusya’ya karşı yurt 
dışında büyük bir korku var. Rusya 

ile karşı karşıya gelmek istemiyor-
lar. Bir ülkenin başkanında bu kadar 
büyük bir egoyu büyütmek için şans 
verilmemesi lazım. Dünya 300 kişi-
nin öldüğünde kimin yaptığını söy-
lemiyorsa sen de ortak oluyorsun. Biz 
hızlı bir uluslararası tepki olacak diye 
bekliyorduk. Cevap verecekler, Rusya 
büyük bir ceza alacak. Bu olmayınca 
bende “Yalnız bir ülkem var!” hissini 
gelişti. “Kim yaptı?” sorusuna cevap 
vermemek, gücü yetmiyor demek. O 
yüzden böyle bir senaryo yazdım. Bu 
konuyla günlük hayatta yaşamak çok 
zor. Her şey etkiliyor seni. Çok dra-
matik bir konunun ve hikâyenin içe-
risindesin. Bir ara sanki gücüm yet-
meyecek gibi hissetmeye başladım. 
Ama film kendisini itti ve bırakmadı. 
Bu konuda eşim Bahadır çok yardım 
etti. Hep bir daha deneyelim dedi. 
Bırakmadık. Sonra pandemi başladı. 
Biz de ilk fırsatta Ukrayna’ya döndük. 
2020’nin yaz ve sonbaharında hazır-
lık, geliştirme projesinin çekimlerin-
de oradaydık. 2021’de post prodüksi-
yon sürecindeydik. 2022’de Sundance 
ile festival yolculuğuna başladık. Çe-
kim süreci normaldi. Ama bana çok 
yavaş geldi. Hep içimde bir his vardı. 

Sanki bir yere yetişmesi lazım diye. 
Festivallere değil ama. Sundance za-
manında kendimizi gülmeye zorlu-
yorduk. Çünkü ortası çok gergindi. 
Biz ekiple bir karar verdik. En azın-
dan ışıltılı bir görüntü verelim ve üz-
gün görünmeyelim dedik. Zaten üzü-
leceğiz gibi duruyordu. Tabii insanlar 
en son güne kadar buna inanmak is-
temiyordu. Ben de açıkçası havadan 
bomba atacaklarını düşünmüyor-
dum. Tanklarla, silahlarla Donbass’ta 
yaptıkları gibi içeri içeri girecekleri-
ni düşünüyordum. Mantık olmadan 
vahşice yukarıdan yok etmek üzerine 
yapacaklarını düşünmemiştim. 

Baş kahramanınız Irka çok inatçı ve 
güçlü bir kadın. Aklıma şu soru gel-
di kadınların bu gücü nereden 
geliyor sizce? Karakterinizi 
oluştururken ilham aldı-
ğınız biri var mıydı?

Zor bulmadım. Böyle 
çok kadın var. Bakar-
sanız bir sürü kadın 
silahını ve çocuğu-
nu alıp yola çıkmış, 
savaşıyorlar. Hatta 

bir iki gün önce bir çocuğu anne ba-
bası eline akrabalarının adresinin 
yazılı olduğu kağıdı verip bırakmış ve 
savaşa dönmüşler. Ukrayna’da böyle 
karakterler çok var. İstisna karakter-
ler değil. Bazen evde eşimle Ukray-
na’da kadınlar o kadar çok baskın ki 
erkekler savaşa gidiyor şeklinde şaka 
yapıyoruz. Başka bir türlü dayanmak 
mümkün değil. Ukraynalılar çok mi-
zahı, ironiyi seven insanlardır. Teleg-
ram kanallarında ciddi haberlerden 
sonra birisi yumuşak bir şaka yapı-
yor. Birazcık toparlıyorsun ve devam 
ediyorsun. 

Ukraynalı yönetmen 
Maryna Gorbach 
Er; “Savaş bir 
atmosferdir. 
Seyircinin savaştan 
zevk almaması 
lazım. Tat vermemesi 
bir eğlence aracı 
olmaması lazım. 
Antisavaş filminin sizi 
savaşa alıştırmaması 
gerekiyor. Savaştan 
ilham almamak 
lazım.” diyor.

 Şu an küçük şeylere dua 
ediyoruz. Telefon, internet 
kısıtlaması olmasın diye. 
Gaz kısıtlaması olmasın, 
sıcak suları olsun istiyoruz. 
Annem soğukta olduğu vakit 
benim size röportaj vermem 
mümkün değil. O yüzden 
savaş bitsin o zaman sürecin 
nasıl geçtiğini anlatabiliriz. 
Herkes ne yapabilir, nasıl 
yardım edebilir bununla 
daha çok  uğraşıyoruz. 
Şimdi bizim en büyük 
konsantrasyonumuz filmi 
çıkartmak. Bu konuyu 
anlatmak çok önemli. 
İkinci olarak da kadın 
ve çocuklara yardım 
etmek üzere yola çıktık. 
Özel film gösterimleri 
yaparak onlar için bağış 
toplamaya çalışıyoruz.

Maryna Gorbach Er
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Sinemanın teknoloji ile bağı ve zamanın 
ruhuna etkisi söz konusu olunca dönü-
şüm ve değişimlerin yaşanması kaçınılmaz 
oluyor. Filmlerin 127 yıllık tarihinde de 
değişimler hep böyle geçiş dönmelerinde 
olmuş. Tahmin edeceğiniz üzere salgın ve 
dijitalleşmenin etkisi de böyle bir dönüşü-
me işaret ediyor. 
Sinemanın sektörel merkezi olan Hollywo-
od ve Amerikan sinema sektörü üyelerin-
den oluşan Akademi’nin ödül mekaniz-
ması Oscar da bu dönüşümden nasibini 
alıyor. Özellikle son yıllarda Oscar ödülle-
rinde bağımsız yapımların taltif edilmesi 
bu değişimin göstergesi. Endüstriyel yak-
laşımın kalbi olan Oscar’da yaşanan dönü-
şümün fotoğrafı ise enteresan manzaralar 
çıkarıyor. 
Roma’nın (Alfonso Cuarón), Bohemian 
Rhapsody’nin en çok ödül aldığı sene en 
iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerini alması 
ilginçti. Sonrasında Nomadland de (Chloé 
Zhao) benzer bir sürpriz yaptı. Bütçeden 
yönteme kadar Hollywood yönteminin 
çok dışında olan film en iyi yönetmen, en 
iyi kadın oyuncu ile en iyi film ödüllerine 
ulaştı. Minari (Lee Isaac Chung) ve Sound 
of Metal’in de (Darius Marder) bağımsız si-
nemaya yakın tarzları ile ödüle uzanmaları 
dönüşümün işaretlerindendi.
Oscar ödüllerinin pazarlama söylemlerin-
den biri “Oscar’ın habercisi olan...” cüm-
lesiyle başlayan ve Altın Küre’yi ifade eden 
duyuru metinleridir. Hollywood Yabancı 
Basın Birliği tarafından verilen ödüller, 
Oscar’da iddialı yapımların yerini sağlam-
laştırdığı mecradır. Hala öyledir fakat bu 
cümleye artık Cannes Film Festivali’ni de 
eklemek gerekebilir. Zira Cannes’da büyük 
ödüle ulaşan filmlerin Oscar şansı gide-
rek artıyor. Parazit (Bong Joon-ho) filmi 
Cannes’da 2019’da büyük ödülü aldıktan 
sonra Oscar’da ödül alması ve hatta siste-
mi değiştirmesi sürpriz oldu. Güney Kore 
yapımı olan film Oscar’da sadece yabancı 
dil kategorisinde yarışabilecekken, bir ye-
nilik oldu ve ABD yapımı filmlerin yarıştığı 
kategoride de yer alarak ödüle uzandı. 
Oscar’ın, festival organizasyonu dışındaki 
yapısının etkisinin dönüşümünden bah-
sediyoruz. Zira Amerikan Film Akademisi 
üyelerinin (7 bin civarı) oylarıyla sektör 
ödülü olarak var olan organizasyon, dün-
ya festivallerinde ilgi gören filmlerin boy 
gösterdiği mecraya dönüşüyor. Oscar’ın 
(ve elbette Hollywood’un) festivallerle ak-
rabalık ilişkisinin değiştiğini söyleyebiliriz. 
Filmlerin festivaller ve Oscar ile kurduğu 
apayrı ilişki de bu dönüşümden nasibini 
alıyor. Oscar bir filmin bacanağı olurken 
bir başkasının baldızı olabiliyor. Oscar 
ile Cannes’ın birbirinin tam zıddı sinema 
yaklaşımını temsil etmesi bu noktadan 
itibaren makasın daraldığı bir manzaraya 
evriliyor. Cannes Film Festivali jürisinde 
Hollywood’un önemli isimlerinin daha sık 
yer alması da bunun göstergesi diyebiliriz.
Festivallerde hayat hakkı bulan bağımsız 
filmler yakın zamana kadar Oscar’da varlık 
göstermek gibi bir seçeneğe sahip değildi. 
İşte değişen bu. Cannes, Berlin, Venedik’te 
büyük ödüllere uzanan filmlerin Oscar’da 
da ödül alması muhtemel artık. Üstelik sa-
dece yabancı dildeki filmler kategorisinde 
değil…
Oscar’ın yabancı dilde film kategorisi 
zaten bağımsız sinema örneklerinin ilti-
fat gördüğü bir yerdi. Ancak söz konusu 
dönüşüm sebebiyle ayak basılan alan 
genişliyor. Dijital mecraların üretim alanı 
çoğaltması ve elbette bunun yönteme de 
yansıması söz konusu dönüşümün hızlan-
ması manasına geliyor. Bakalım yakın za-
manda Oscar’dan Cannes’a uzanan yolda 
daha ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız?

Abdulhamit Güler

a.guler@litrossanat.com

Bacanağım Oscar, 
baldızım Cannes

İnsanların duygu-
larına ulaşabilmek 
çok önemli
Festivallerin ve ödüllerin sizin için 
mesajınızı anlatmak açısından bu 
süreçte anlamı ve önemi nedir?

Durum o kadar karışık ve zordu ki. 
Bizim ekip Berlin’e gala için  geli-
yordu. Uçağa bindiklerinde Ukray-
na uçuşları kapatıyor diye haber 
geldi. Nasıl dönecekler diye düşün-
meye başladık. O kadar günlük soru 
vardı ki. O yüzden ödülleri düşü-
nemedik. O kadar fazla bir zaman 
yoktu. Biz ekiple soru cevaplarda ne 
söylemek istiyoruz üzerine konuş-
tuk. Biz dedik ki gerçek hislerimizi 
söyleyelim. Biz güçlü bir ülkeyiz, in-
sanlarımızda çok cesur ama Avrupa 
ortasında bir savaşa kör kalırsa kan-
ser gibi yayılır. Bunun anlaşılması 
lazım. Biz seyircilerle doğrudan ve 
direkt konuştuk. Böyle bizi sevin, 
ödül verin şeklinde davranmadık. 
Ödüller sanırım dağıtım için güzel 
bir şey. Başka festivaller için filme 
dikkat çekiyor. Özellikle “Seyirci 
Ödülü” çok önemli. Ödüller önem-
li ama filmden daha  önemli değil. 
Bazen bakıyorsun film muhteşem 

ama ödül alamıyor. Bazen de tam 
tersi oluyor. Bu çok subjektif bir şey. 
Klondike içinde böyle ödüller varsa 
muhteşem. Çünkü filme bir sonra-
ki adımlar için yardım ediyor. Ama 
insanlardan gelen tepkiler beni o 
kadar besliyor ki. Gerçekten boşu-
na yapılmadı bu film. Film süreçle-
ri hem maddi hem duygusal olarak 
pahalı. Eğer insanların duygularına 
ulaşabiliyorsak bu çok önemli. 

Oyuncu seçimini nasıl yaptınız?

Daha finans bulmadan biz oyun-
cuyu bulduk. Klondike’yi finalin-
den yazdım. Çünkü ülkemin gücü, 
hayaller, inançlarım o sahnedeydi. 
O yüzden cast araştırması yapar-

ken duygusu, içgüdüsü  yüksek bir 
oyuncu istedim. Çünkü yaşam bir 
duygudur. Diyorlarlar ya strong 
woman yani güçlü kadın. Güçlü 
kadın 24 saat çalışan kadın değil. 
İşle alakasızdır. Bu içten gelen hisle 
alakalı. Kritik durumlarda bir seçim 
yapabiliyorsa o da güçlü kadındır. 
Klondike Oksana Cherkashyna’nın 
ilk başrolü. Onu tiyatroda gördüm. 
Onun benim başrolüm olduğu çok 

belliydi. Hemen teaserı çektik. As-
lında o teaserla finans bulduk.  Fil-
min bütün castları Oksana varken 
belli oldu. Son sahneyi kadın oyun-
cu yapamıyorsa Irka yok. Ben hep 
söylerim cast seçiminde en zor sah-
neden bakarım. 

Biz sınırda bir film izlediğimizi bi-
liyoruz. Ama onun dışında evini 
temizleyen, doğacak çocuğuna oda 
hazırlığı yapan bir aile izliyoruz. 
Mekanı nasıl oluşturdunuz?

Klasik bir Donbass evi. Biz filmi 
Donbass’ta çekmedik. Odessa’ya ya-
kın Maldova tarafında çektik. Bizim 
Donbass’tan çalıştığımız yardımcı-
lar vardı. Bölgede çekmek mümkün 

değildi. Pandemi başladığından 
itibaren biz Berlin’de yaşayan sa-
nat yönetmeni arkadaşımla sürekli 
zoom, Skype üzerinden görüştük. 
Filmin sanat kısmını geliştiriyor-
duk. Bize pandemi bu açıdan çok 
yaradı. Normal şartlarda yoğun ol-
duğu için onunla her gün iki saat 
çalışmak mümkün değildi. Dede-
lerden kalmış bir ev. Sonra Yaryk’e 
bir oda yapmışlar. O Ukrayna’ya 
gittiğinde, odayı banyoya çevirmiş-
ler. Detay detay düşünerek küçük 
bir dünya yarattık. O evde hayâl var. 
Zaten ilk açılışta o palmiyeli duvarı 
görüyoruz. Orada Kırım’ı koymak 
istemedim. Ama kaybedilmiş bir 
duvar olsun istedim. Ukrayna’da o 
palmiyeli duvarları çok severler. 

İnsan merak 
ediyorsa bulur
Yaşanan bu süreçte sanata bir he-
sap ödetiliyor. Sizin için filminizi 
gösterme noktasında bu etkili mi-
dir? Klondike’yi Rusya’da göster-
mek ister misiniz?

Bence mutlaka Rusya’da insanların 
bu filmi izlemesi lazım. Ama biz Uk-
raynalı sinemacılar olarak 2014’te 
bir karar aldık. Kendi filmlerimizi 
Rusya’ya vermiyoruz. Bize göre da-

ğıtımcıdan alınan filmler vergiyle 
oranın askeriyesini besliyor. Uk-
rayna yapımı filmler Mubi’de, Netf-
lix’te, HBO’da bulunabilir. İnsan 
merak ediyorsa bulur. Beni daha 
çok etkileyen Berlin’de basın top-
lantısında Rusya’dan gelmiş birçok 
akredite basın mensubu vardı. Ama 
bir tane yazı çıktı. Korkuyoruz di-
yenler var. Ama bu korkunun bize 
bedeli çok fazla geliyor. İnsan ola-
rak korkmayı anlıyorum. Ama an-
nemin kızı olarak bu korkuyu kabul 
etmem. 

Sonraki projeleriniz için neler dü-
şünüyorsunuz?

Mümkünse çocuk filmi çekmek is-
tiyorum. Şu an bu savaş sonrasında 
kaç çocuk dijital savaş oyunlarını 
oynamayı bıraktı bırakacak diye 
merak ediyorum. Orada gerçek 
insan öldürmüyorlar ama o fikre 
hazırlanıyorlar. Olmaması lazım. 
Umarım Ukrayna’da o oyunlar ya-
sak olur. Savaş dünyada bir eğlence 
haline gelmiş. Mesela Klondike’de 
bir yol çizdim. Savaş bir atmosfer-
dir. Seyircinin savaştan zevk al-
maması lazım. Tat vermemesi bir 
eğlence aracı olmaması lazım. Anti 
savaş filminin sizi savaşa alıştırma-
ması gerekiyor. Savaştan ilham al-
mamak lazım. 
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Orta Çağ’da İslâm dünyasında “bir 
metnin, bir kitabın elle bir nüshası-
nı yazma” anlamına gelen istinsah 
yapan, kitap ve kitap yazımıyla ilgili 
malzemeler satan, cilt yapan kimse-
lere verrâk denilirmiş. Osmanlıların 
ilk dönemlerinden itibaren medre-
selerin yoğunlaştığı bölgelerde kitap 
ticaretiyle uğraşan esnaf zümresinin 
meydana gelmeye başladığı ve bu es-
naf grubuna ve dükkanlarına “sahaf” 
ya da “sahhaf” denildiği de kayıtlarda 
geçmektedir. İstanbul’un fethinden 
sonra da bilhassa Kapalı Çarşı’nın 
yakınlarındaki Beyazıt ve Fatih 
semtlerinde yoğunlaşmış sahaflar. 
Rönesans döneminde Batı’nın İslâm 

kaynaklarına ilgi duyması sebebiyle 
başta ilim adamları ve sefirlerin İs-
tanbul’dan ülkelerine çok sayıda eser 
taşıdıkları kaynaklarda geçmektedir. 
Osmanlı devrinde Hakkaklar Çarşı 
diye de bilinen Beyazıt Sahaflar Çar-
şısı bir diğer adı ile İstanbul Sahaflar 
Çarşısı her kitapseverin bildiği üze-
re İstanbul Üniversitesi’nin tarihi 
merkez kampüsünün çaprazında, 
Beyazıt Camii’nin ve Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi’nin yanında, Beyazıt 
Meydanı ile bitişik ve halen kısmen 
de olsa tarihi dokusunu koruyan bir 
çarşıdır. Kitapseverler arasında Be-
yazıt’a yolu düşüp de bu çarşıya uğ-
ramayan yoktur herhalde. Benim de 

gittiğim ilk sahaflar buradadır. Fakat 
ilk defa 20 yıl evvel gittiğim sahaflar 
dükkanlarının büyük bir kısmının 
bugün sahaflık özelliklerini yitirme-
ye yüz tuttuğunu ve güncel kitaplar 
satmaya ağırlık verdiklerini üzüle-
rek görüyorum. Kültür tarihimizin 
en önemli eserlerinden biri olan 
“Dîvânü Lügâti’t-Türk”ü Ali Emîrî 
Efendi buradaki bir sahaf dükkanın-
da bulmuş ve kültür hayatımıza ye-
niden kazandırmıştır. Sahaflar işte 
tam olarak böyle yerlerdir. İstanbul 
halen sahaf dükkanlarının -eski nite-
liklerini bir miktar yitirmesine rağ-
men- bol olduğu bir şehir, çok şükür. 
Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş ve 

Üsküdar… Kadıköy, Anadolu yaka-
sında eski kitap yahut ikinci el kitap 
satan dükkanlar düşünüldüğünde 
akla ilk gelen muhit fakat ben Üskü-
dar’daki sahaf dükkanlarını tercih 
ediyorum açıkçası. Sayıları az fakat 
daha sıcak ve samimi geliyor. Tabi 
sahaflarda ne aradığımızla da ilgi-
li bu. Salt kitap mı arıyoruz? Yoksa 
bize eskileri hatırlatacak bazı şeyler 
mi? Bu sorunun cevabını okuyucu-
larımıza bırakıyorum. Siz sahaflarda 
ne arıyorsunuz? E-posta adresime 
hayalinizdeki sahafı yazar mısınız? 
Ve hayalinizdeki sahafa en yakın 
kriterlere sahip sahaf dükkanını da 
yazın lütfen!

YENİ ÇIKANLAR ÖNERDİKLERİM

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

Derde Deva Randevu 
No: 3 
Murat Menteş / Alfa

Dünyadan ve memleketi-
mizden tam 9 üstat! İlk iki 
kitabı büyük beğeni topla-
yan Derde Deva Randevu, 
bir nevi edebiyat ve felsefe 
ansiklopedisi… Enteresan 
bir antoloji. Serinin bu 3. 
kitabında 9 yazar yer alıyor: 
Ömer Hayyam, Charles Di-
ckens, Fatma Aliye, Stefan 
Zweig, Abdülhak Şinasi 
Hisar, Isaac Asimov, Susan 

Sontag, Oğuz Atay ve Tomris Uyar. Söy-
leşi formatında düzenlenen kitapta, 
Murat Menteş’in sorularına cevaplar 
yazarların eserlerinden geliyor. Hakan 
Karataş’ın yetkin çizgileri, her bir söy-
leşiyi, belgesel bir öyküye dönüştürü-
yor. Seriyi okumaya dilediğiniz kitap-
tan, hatta sayfadan başlayabilirsiniz. 
Zira her bölümde ayrı bir yazarla bu-
luşuluyor, konuşuluyor. Zamanda yol-
culuk hissi yaşatan, okurun yazarlarla 
dostane yakınlık kurmasını sağlayan 
bu benzersiz kitapta siz de sorularınıza 
cevaplar bulacaksınız.

Gök Kubbenin Altında  

İbrahim Kalın / Mecra

“Birçok insan ‘gök kubbemiz’i kaybet-
tiğimizin henüz farkında bile değilken 
yolculuğumuzun ilk adımı olarak ‘Ne-
rede yitirdik, nasıl bulacağız?’ sorusu-
nu sormak çok önemli. Genellikle bü-
yük gelenekler gücünü yitirdiğinde iki 
şey olur: Ya soru sormayı unuturlar ya 
da asıl soruları atlayıp tali meselelerde 
kaybolurlar. Bir medeniyet gerçek so-

ruları sormayı bırakıp 
tali meselelerle oyala-
nıyorsa artık kendisini 
de kaybetmeye başlıyor 
demektir. Etrafına inşa 
edilen, kendine yabancı, 
başka birine ait ve suni 
bir yapının farkında 
bile değildir.” Elinizdeki 
kitap İbrahim Kalın’ın 
2021 yılında katıldığı on 
iki bölümlük Kendi Gök-
kubbemiz programında 

anlattıkları ile bugüne 
kadar çeşitli dergilere verdiği bir dizi 
söyleşiden oluşuyor. Titiz bir yayıma 
hazırlık sürecinden sonra yazar tara-
fından düzenlenerek genişletilen bu 
çalışma, okuyucusunu gerçek sorula-
rın etraflıca konuşulduğu bir yolculu-
ğa davet ediyor. Elbette yan yollara sa-
pılıyor, detaylara giriliyor, parantezler 
açılıyor ama vurgulanan hep kendi gök 
kubbemizin idrakine varmamız oluyor. 
Gök Kubbenin Altında’yı okurken siya-
set ve felsefe eserleri kaleme alan, mü-
zik, spor ve fotoğrafla ilgilenen bir en-

telektüel olarak İbrahim Kalın’ın farklı 

disiplinleri nasıl bir araya getirdiğine 

dair çocukluğundan günümüze pek 

çok hatırasına ve değerli tecrübelerine 

şahit olacak, kendinizi uzun soluklu bir 

sohbetin içinde bulacaksınız.

Kendini Keşfet 
& Bireyleşmenin 
Albenisi Üzerine 

Hermann Hesse / Profil

“Kahraman” uysal, iyi yetişmiş ve görev 

aşkıyla dolup taşan vatandaş değildir. 

Yalnızca “kendi anlamı”nı, kaderine karşı 

kendi soylu, doğal dik başlılığını yaratmış 

birey kahramanca olabilir. Onun “dik ka-

falılığı” her ot sapının yalnızca kendi ge-

lişimine yönelmiş derin, görkemli, Tanrı 

vergisi dik kafalılığı gibidir. “Bencillik” de 

diyebilirsiniz buna. Ne var ki bu bencillik 

adı kötüye çıkmış cimrinin ya da gözünü 

iktidar hırsı bürüyen kişinin bencilliğin-

den tümüyle farklıdır. Uyum yerine kendi 

kaderini tayin etme, tabi olma yerine dik 

başlılık… Hermann Hesse'nin tüm eser-

lerinde işlenen ortak motifler. Ona göre 

her insanın eğilimi biricik ve ayırt edici. 

Bunları keşfetmek, geliştirmek, hatta top-

lum direncine karşı savunmak onun ya-

şamını ve her bir eserini bir ana tema gibi 

kat ediyor. Kendini Keşfet: Bireyleşmenin 

Albenisi Üzerine, Hesse’nin bu konudaki 

-çoğu yayımlanmamış- en yararlı yazıla-

rını bir araya getiriyor ve adeta onun şu 

deneyimini kanıtlıyor: “Ben inancımı her 

zaman bireye 

dayandırdım, 

çünkü sadece 

birey eğiti-

lebilir ve ge-

liştirilebilir. 

Benim dene-

yimime göre 

özverili, fe-

dakâr ve dün-

yadaki iyiliği koruyan cesur insanlar her 

zaman küçük seçkinlerden çıkmıştır.” Bizi 

her yeni güne güven ve merakla başlamak 

için yüreklendiren Hesse’nin bu kitabıyla 

daha yüksek bir insanlık düzeyine doğru 

uyanış mümkün.

Bir Düşünce Tarihi 
Metni Olarak 
İstiklal Marşı  

İsmail Kara / Dergâh

İstiklâl Marşı sadece hissiyatı ve 
lirizmi yüksek azametli bir şiir de-
ğil, o aynı zamanda döneminin ana 
temayüllerini veren, temel prob-
lemlerini 
t a r t ı ş a n 
ve güçlü 
toplumsal 
k a r ş ı l ı ğ a 
sahip bü-
yük bir “fi-
kir metni”. 
Ölüm ka-
lım müca-
delesinin 
v e r i l d i ğ i 
bir kriz ve geçiş döneminde varlık 
alanına çıkmış ve zaferi, çözümü 
mümkün kılan kuvvetli unsurlar-
dan biri olmuştu.  Büyük ve im-
kânlı metinler böyledir… Kalemin 
kılıç yerine geçmesi ve düğümleri 
çözmesi gibi… Sonra çok tekrar-
landı ama 1924’ten bugüne anlamı, 
irtibatları ihmale uğradı, sönükleş-
ti. İstiklâl Marşı tam bir asır sonra 
nisbeten farklı ama derin krizle-
rin ortasında tarihte icra ettiğine 
benzer bir fonksiyon üstlenebilir. 
Onun için hiç olmadığı kadar anla-
şılmasına ve şerhine emek vermek 
gerekiyor. Elinizdeki kitap bu yol-
da bir ilk adım.

Hacı Murat 

Lev Nikolayeviç 
Tolstoy / İletişim

Tolstoy’un ölümünden bir sene son-
ra basılan son romanı Hacı Murat 
hem savaş ve siyasetin doğası hem 
de iki farklı kültür ve dünya arasına 
sıkışıp kalmak hakkında bir hikâye. 
Tolstoy, gerçek olaylardan esinle-
nerek yazdığı bu romanda, Rus İm-
paratorluğu’na karşı kanının son 
damlasına kadar kahramanca sa-
vaşmış Çeçen isyancı Hacı Murat’ın 
hikâyesini anlatır. Çeçen lideri Şeyh 
Şamil’le anlaşmazlığa düştükten 
sonra Rusların tarafına geçen Murat, 
çok geçmeden her iki tarafın da gü-
venini kaybettiğini fark eder. Ruslar 
tarafından önce sıcak bir karşılama 
görse de he-
men sonra-
sında casus 
olduğu şüp-
hesiyle hapse 
atılır. Karısı 
ve oğlunun 
Ç e ç e n l e r i n 
eline düştü-
ğünü öğren-
diğindeyse, 

her şeyi göze alarak ailesini kurtar-
mak üzere yollara düşer. Ortak bir 
amaç için savaşan iki adamı karşı 
karşıya getiren bu mücadele dolu 
hikâye, yüzyıllar öncesinden bugüne 
uzanan siyasi sorunların doğasına 
da ışık tutuyor.

Sürgün Sefir 
Sadullah Paşa 

Ali Akyıldız / Türkiye İş 
Bankası

Osmanlı İmparatorluğu’nun Viyana 
sefiri Sadullah Paşa 18 Ocak 1891’in 
ilk saatlerinde doktorların tüm ça-
balarına rağmen kurtarılamayarak 
hayata veda etmişti. Yer, Viyana’daki 
sefaret binasıydı. 53 yıllık hazin bir 
yaşam, Osmanlı diplomatlarında 
çok görülmeyen bir şekilde, intihar-
la noktalanmıştı. Birikimli, dil bilen, 
ufku açık ve Avrupa’yı yakından ta-
nıyan bir bürokrat olan Sadullah 
Paşa, 1860’lı yıllarda Bâbıâli Tercü-
me Odası’nda birlikte çalıştığı Na-
mık Kemal ve Abdülhak Hâmid Bey, 
Maarif Nezareti’nde bir dönem bir-
likte görev yaptığı Cevdet Paşa gibi 
önemli edip ve yazarlarla dostluğu-
nu hep korumuş, kendisi de Tanzi-
mat dönemi edebiyatının önde ge-
len yazarlarından biri olarak kabul 
edilmişti. I. Abdülaziz’in hal’ edilip V. 
Murad’ın tahta çıkarılmasından son-
ra mâbeyn başkâtipliğine getirilen, 
II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra 
ise uzun yıllar hep yurtdışında gö-
revlendirilen, 
Ayastefanos 
Muahedesi ve 
Berlin Kon-
feransı gibi 
çok önemli 
d i p l o m a -
tik görevler 
üstlenen Sa-
dullah Paşa 
ayarında bir 
bürokrat intihar noktasına nasıl gel-
mişti? “Sürgün sefir”in trajik sonun-
da Sultan II. Abdülhamid’in bir payı 
var mıydı? Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın 
Sadullah Paşa hakkında bulabildiği 
tüm evrakları, arşiv belgelerini, ya-
zıları, mektuplaşmaları tarayarak 
kaleme aldığı ve çeşitli soruların 
cevaplarını aradığı bu değerli bi-
yografi çalışması, “Tanzimat dönemi 
aydınlarının bu ilginç ve fakat maz-
lum sima”sını tüm yönleriyle tanı-
tarak yakın tarihimizle ilgili önemli 
bir boşluğu dolduruyor. Akyıldız’ın 
eserin sonuna eklediği Sadullah Pa-
şa’nın tespit edilebilen bütün mek-
tup, yazı ve şiirleri de Tanzimat dö-
neminin bu önemli edibinin nesir ve 
şiir konusundaki kabiliyetini gözler 
önüne seriyor.

Gök Kubbenin 
Altında’yı 
okurken 
siyaset ve 
felsefe eserleri 
kaleme alan, 
müzik, spor 
ve fotoğrafla 
ilgilenen bir 
entelektüel 
olarak İbrahim 
Kalın’ın farklı 
disiplinleri 
nasıl bir araya 
getirdiğine dair 
çocukluğundan 
günümüze pek 
çok hatırasına 
ve değerli 
tecrübelerine 
şahit olacak, 
kendinizi uzun 
soluklu bir 
sohbetin içinde 
bulacaksınız. 
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Sahaflarda 
ne arıyoruz?
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Cahit Koytak’tan T a v s i y e l e r Bazı şiirlerinde Münzevî mahlasını da kullanan; “Dağa taşa yazı yazmayı 
bırak / göğe kuyu kazmayı bırak / kendi kendine konuşmayı da / son çare 
Tanrıyla konuş / Tanrının rüzgârlara, yağmurlara / ve yalnızlara öğrettiği 
kelimelerle.” dizelerinin şairi İlk Atlas, Gazze Risalesi, Yoksulların ve Şairle-
rin Kitabı, Yeni Başlayanlar İçin Metafizik, Cazın Irmakları, Ölüme Çare ya 
da Şen Maneviyat, Dudakta Bekletilen Şarkılar adlı şiir kitapları ve birçok 
çeviri eserin sahibi, Türk şair ve çevirmen Cahit Koytak Beyefendiye “Hangi 
kitapları okuyalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Ses ve Öfke
William Faulkner
Yapı Kredi

Yirminci yüzyılın klasikleri arasına 
girmiş, Faulkner edebiyatının zir-
velerinden biri olan SesveÖfke’de, 
ABD’nin güneyinde yaşayan Com-
pson ailesinin dağılışı farklı bilinç-
lerle izleniyor: Zihinsel engelli oğul 

Benjy’nin, suçluluk ve 
onur duygularıyla azap 
çeken ağabeyi Quen-
tin’in, sert, mantıklı ve 
kurnaz diğer erkek kar-
deş Jason’ın anlatımla-
rıyla, ailede yaşananlar 
yavaş yavaş açığa çıkı-
yor. Faulkner’ın, ken-
dine özgü yoğun dili 
ve kurgusuyla, yaşa-
nanları, düşünülenleri, 
yayılan ya da sıkışan 

duyguları tüm bir atmosfer içinde 
vermekteki ustalığını doyasıya gös-
teren bir roman Ses ve Öfke. Ses ve 
Öfke’de, karakterlerin sahiciliği ve 
olayların evrensel trajedisi, Faulk-
ner’ın diliyle bir cam kırığı kadar 
keskin, bir öfke ânı kadar yüksek 
sesli. “Yazdığım bir romanı daha 
önce yazdıklarım arasından bana en 
çok acı ve keder verenine göre yargı-
larım, tıpkı bir annenin hırsız ya da 
katil olan çocuğunu rahip olan çocu-
ğuna oranla daha çok sevmesi gibi.” 
William Faulkner (En sevdiği roma-
nının neden Ses ve Öfke olduğunu 

açıklarken) “Faulkner’dan başka hiç 
kimse yazıya yüreğinden ve ruhun-
dan bu kadar çok şey katmamıştır.” 

Eudora Welty

Suç ve Ceza  

Fyodor Mihayloviç 
Dostoyevski / İthaki

Dostoyevski’nin Rusya’yı, Rus hal-
kını gözlemleyerek içlerinden çekip 
çıkardığı Raskolnikov hem yazarın 
hem de edebiyat tarihinin en ka-
ranlık karakteridir. Yoksulluğunun 
güzel ve parlak bir hayat kurması-
na izin vermeyeceğine inanan genç 
bir hukuk öğrencisinin, yaşlı tefeci 
kadını öldürüp parasını çalmayı 
planlamasıyla başlayan hikâyesi, 
Raskolnikov’un ikilemlerinden, iç 
çatışmalarından hareketle insanlığa 
sorduğu ahlaki ve felsefi sorularla 
edebiyatı başka bir boyuta taşımış-
tır. Suç ve Ceza yayımlandığı 1866 
tarihinden bu yana, modern insana 
yaklaşımıyla ve sorduğu can alı-
cı sorularla 
güncelliğini 
hiç kaybet-
mediği gibi, 
e d e b i y a t ı n 
çıtasını eri-
şilmesi güç 
bir seviyeye 
yükseltmiş-
tir. Dosto-
y e v s k i ’ n i n 

dehasını tüm yönleriyle yansıttığı 
roman, bir suçun psikolojik kaydıdır 
aynı zamanda. “Aşkı ilk defa yaşa-
mak gibi, denizi ilk defa görmek gibi, 
Dostoyevski’yi keşfetmek de insanın 
hayatında önemli bir tarihtir.” Jorge 
Luis Borges

Tutunamayanlar 

Oğuz Atay / İletişim

Tutunamayanlar, Türk edebiyatının 
en önemli eser-
lerinden biridir. 
Berna Moran, 
Oğuz Atay'ın 
bu ilk romanını 
“hem söyledikle-
ri hem de söyle-
yiş biçimiyle bir 
başkaldırı” ola-
rak niteler. Mo-
ran'a göre “Oğuz 
Atay'ın mizah 
gücü ve duyarlı-
ğı ve kullandığı 
teknik incelikler, Tutunamayanlar'ı 
büyük bir yeteneğin ürünü yapmış, 
eserdeki bu yetkinlik Türk romanını 
çağdaş roman anlayışıyla aynı hiza-
ya getirmiş ve ona çok şey kazandır-
mıştır. “Küçük burjuva dünyasını ve 
değerlerini zekice alaya alan Atay, 
"saldırısı tutunanların anlamayaca-
ğı, reddedeceği türden bir romanla 
yazar.”

Suç ve Ceza 
yayımlandığı 
1866 tarihinden 
bu yana, 
modern insana 
yaklaşımıyla 
ve sorduğu can 
alıcı sorularla 
güncelliğini hiç 
kaybetmediği 
gibi, edebiyatın 
çıtasını erişilmesi 
güç bir seviyeye 
yükseltmiştir.
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Dijital sanat denilince akla gelen ilk isimlerden Bager Akbay, NFT için “Kira 
sözleşmesi NFT"si bile olacak. Bir süre kazıklanacağız belki de. Hepimiz biraz hukuk 
biraz sözleşme öğreniyoruz.” diyor.

Karşınızda tasarımcı ve eğitmen Bager Akbay… O tam bir 
“ilk”lerin adamı. Ülkemizin ilk şair robotunu tasarlayan 
kişi. Bager Akbay ile benim gibi hepinizin merak ettiğine 

emin olduğum yarının dijital evrenini konuştuk. Metaver-
se’ten girdik NFT’den çıktık. Bu sebeple sindire sindire bir-
kaç bölümde  röportajı okuyabilirsiniz. 

Kendinizden, eğitiminizden, sanat 
ve tasarım ile tanışma hikâyenizden 
bize bahseder misiniz?

Ben 1976 İstanbul doğumluyum. 
Ağırlıklı olarak Üsküdar’da büyü-
düm, bunun yanında Aksaray’da 
yaşadım. Matematik ağırlıklı bir eği-
timim vardı. Ortaokulu bir Anadolu 
lisesinde okudum. Liseyi Atatürk Fen 
Lisesinde okudum. Bir sanat tüketi-
cisiydim. Tiyatroya giderdim,  sahaf-
larda takılırdım, kitap okurdum ve 
harçlığım yettiğince sinemaya gider-
dim. Matematik Mühendisliği bölü-
münü kazandım. Üniversitede kukla 
oynattım yaklaşık beş sene boyunca. 
İlk iki sene klasik tiyatro yaptım. O 
sırada fikrim değişmeye başladı. Sa-
natçı olur mu bizden, dedim. Çünkü 
sanat hep aileden geçen bir şey gibiy-
di. Ailede hiç sanatçı yoksa sanatçı 
olmak istediğinizi söyleyemezdiniz. 
O zamanlar pozitif bilimler daha re-
vaçtaydı. Git mühendis ol, doktor ol 
tutumları vardı. Matematik mühen-
disliği okurken yavaş yavaş kaydım 
tasarıma. Sonra tasarım okuyayım 
bari dedim. Biraz daha kendi paramı 

kazanmaya başladığımda tasarım 
bölümüne tam anlamıyla ka-

rar verdim ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde okumaya 

başladım. Üniversite ha-
yatım uzun sürdü; on 

yıl kadar. Otuz yaşı-
ma doğru mezun ol-

dum. En son tasarı-
mı bitirdim. Sonra 
hoca oldum üni-
versitede. Daha 
sonra yurtdışı-
na gittim. Sanat 
üzerine okudum. 
Aslında hayatım 
alanlar arasında 
zıplaya zıplaya 
geçti. Ama ge-
nelde bir yer-
den sıkıldığım 
zaman çıktım, 
keyif aldığım 
bir şeye doğru 
döndüm. Haya-
tıma baktığım-
da hep odakta; 
tasarım, eğitim, 
sanat, yazılım 

vardı. Genelde 
böyle geçişken 

bir hayatım vardı 
diyebilirim.

Çevrenizi de ikna 
etmeniz işinizin bir 
parçası oluyor
İlk eseriniz, ilk projenizi gerçekleş-
tirdiğiniz dönemde yaşadıklarınız-
dan bize bahseder misiniz? Bu dö-
nemde sizleri kim destekledi?

Otuz küsur yaşındaydım ve yurt dı-
şına sanat okumaya gittim. Sanatçı 
olabilmek için,  sanat okumam gerek-
tiğini düşünüyordum. El verebilecek 
biri ya da aileden geçen bir şey yoktu. 
Kariyerimi bırakıp sanat okumaya git-
tim. Bütün arkadaşlarım, ailem saçma; 
bu yaştan sonra böyle fantastik şeyler 
niye yapıyorsun; “Neden risk alıyor-
sun?” dediler. Ben de onlara denemek 
zorunda hissettiğimi söyledim ve git-
tim. Avusturya’da çok zamanım oldu 
düşünmeye. Bende şu da yoktu; sanat 
yapmak istiyorum ama resim, heykel, 
müzik de yapmak istemiyorum. Baş-
ka bir şey yapmak istiyorum; hani ne 
yapacağımı bile bilmiyorum. Farklı 
örnekleri görmeye fırsatım oldu. Ve 
orada şunu fark ettim: Bir insan kendi-
ni ne ile ifade etmek istiyorsa onun ile 
ifade edebilir. Hangi enstrümanı bili-
yorsa onunla sanat yapabilir. Çünkü 
sanat aslında hissettiğiniz ve gözlem-
lediklerinizin dışa vurumu. Yemeği 
yemek için yaparsan o fonksiyonel bir 
durum ama bir performans olarak ya-
parsan ben bu yemeği bir eser olarak 
yaptım dersen o senin deklarasyonun. 
Tabi insanlar bunu kabul etmeyebi-

lir. Bu sanat değil diyebilirler. Ama bu 
ayrı bir konu. Sanatçılık biraz da inat-
çılığı gerektiriyor. Sizin o söylemde 
inat etmeniz gerekiyor. O yüzden ilk 
işimi orada çıkardım ve ilk fikri kabul 
ettiğimde yani ben bunları yapaca-
ğım dediğimde çevremdeki on kişiden 
dokuzu bunu saçmalık olarak gördü 
ama inat ettikçe, gerçekten sanatçı ol-
duğuna güvendiğim insanların ikna 
olmaya başladığını gördükçe kendime 
inanmaya başladım ve orada kabul 
edildim. Sonra Türkiye’ye döndüğüm-
de kimse orada neler yaşadığımı bil-
miyordu. O yüzden hala beni sanat ya-
pan biri olarak görmüyorlardı. Şunu 
çok iyi hatırlıyorum; artık Türkiye’ye 
dönmüşüm ve sergilere gidiyorum. 
Almanya’da, Hollanda’da, Avrupa’da 
işlerim sergileniyor. Ufak tefek İstan-
bul’da sergilenmeye başlamıştı. Eşim 
bir konuşmada çok sevdiğimiz Beral 
Madra ve Teoman Madra ile aynı ma-
sada, Beral Madra eşime Bager sanat 
ile ilgileniyormuş, sanat yapıyormuş, 
diyor. Eşim de “evet ya kendi çapında 
bir şeyler yapıyor” diyor. Daha sonra 
bunu bana anlattı. Bana çok anlamlı 
geldi şu açıdan; çevrenizdekileri bile 
sanat yapmaya ikna etmek zor bir 
şey. Bu yüzden bir sonraki işime “Ben 
Sanatçıyım” ismini koydum ve bunu 
eşime bile göstermem gerektiğini fark 
ettim. Çevreme de göstermem gereki-
yordu tabi. Hayatınızın çoğunu sanat 
yaparak geçirmeye karar veriyorsanız, 
çevrenizi de ikna etmeniz işinizin bir 
parçası oluyor.

a.ceper@litrossanat.com

Ayşe Çeper

dönüşüm hızı yavaştı

Bager Akbay
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Sanatçının kendi sentezini
oluşturması gerekiyor

NFT dediğimiz bir
sözleşmenin alt türü

Türkiye’de yeni bir soluk olan diji-
tal sanat hakkında neler düşünü-
yorsunuz?

Aslında çok basit. Bir çocuk hangi 
araçlarla, hangi ortamlarda büyüyor 
ise sanatını orada icra ediyor. Bir in-
san otuz yaşından sonra resim yap-
mayı karakalem yapmayı öğreniyor-
sa onun için o teknolojidir. Ama üç 
yaşından beri telefon ve tablet kulla-
nan bir çocuğun dijital sanat yapma-
sı kadar normal bir şey yoktur. Dijital 
sanat ayrımını, dijital ile doğmayan-
ların yaptığı bir ayrım olarak görü-
yorum. Dijitale doğan biri dijitalmiş, 
analogmuş ayırt etmiyor. Sen kendi-
ni nasıl ifade etmek istiyorsun, mese-
le bu. Sanatın bize bir öğretilme şekli 
var, sanat böyle yapılır diye. Orada 
bir ustalık var, külliyat var, yük var 
aslında. İşte bu yük sanatın teme-
line çok aykırı baktığınızda. Sanat 
kendini ifade etmek ise herkes ken-
dini ifade edebilmeli. Sanatçı olmak 
ayrı. Hayatınızı ondan kazabilirsiniz 
ama sanat başka; yemek yapabilirim 
her akşam ama bana aşçı demeye-

bilirisiniz. Ana işim o olmayabilir. 
Sanat da böyle bir şey. Herkes sanat 
yapabilir, bunda hiçbir sakınca yok. 
Sanatçı olmak ayrı yerde dursun. O 
sizin ana anılma kavramınız olsun. 
Geleneksel sanatlara geldiğimizde 
ise adında bile problem var aslında. 
Geleneksel dediğimiz anda onu bir 
kalıba sıkıştırdık artık. Dijitali olur 
mu bile diyemiyoruz. Oradaki sa-
natçı; ben geleneksel sanattan esin-
leniyorum ama kendi doğduğum ve 
büyüdüğüm araçlarla eserler üreti-
yorum, diyebilmeli. O yüzden benim 
esin kaynağım, ilham kaynağım bu 
ama burada bir gelenek var elbette, 
diyerek istediği kısımları alıp ama 
istemediği kısımları da almıyorum 
demeli ve bunları birleştirerek kendi 
sentezini oluşturması gerekiyor. 

Şimdi fikir ham 
haliyle pazara 
sunuluyor
Günümüzün en popüler konuların-
dan biri metaverse. Sanal bir dün-
yaya mı gidiyoruz, sorusunu artık 

kendimize soramıyoruz. Çünkü ce-
vabı: Evet. Peki sizce bu sanal dün-
yada bizleri neler bekliyor? Sanal 
dünyanın parası başka sanatı bile 
bambaşka. Sizce toplum olarak na-
sıl ayak uyduracağız bu duruma?

Eskiden dönüşüm hızı yavaştı. On iki 
yaşında biri, dokuz yaşında birine bu 
yeni nesil çok başka diyebiliyor artık. 
Metaverse diye bir şey yok aslında, 
henüz bir fikir. Öncelerinden fikir 
olgunlaşır pazara çıkardı ama şimdi 
fikir ham haliyle pazara sunuluyor. 
Bu duruma alışkın değiliz! Önemli 
olan nasıl bir dünya hayal ettiğimizi 
tutup buraları böyle tasarlamamız 
gerektiğini düşünüyorum. Dijitalin 
çok fazla artısı var. Örnek verirsem; 
sizin elinizdeki kitabı alırsam siz de 
kitap kalmıyor ama dijital de bunun 
kopyasını alabilirim artı bir değer. 
En büyük problem kendinizi kontrol 
etmek. Çok imkanımız var çünkü. 

Metaverse kavramını nasıl özetleriz?

Metaverse’ün teknik tarafına yakla-
şıyoruz. İnternetteki dünyanın bir-

leşmesi üzerine bir mantık var. Bir 
bankanın sitesine giriyorum daha 
sonra oyun oynuyorum ve mailime 
giriyorum ama bunların birbirinden 
haberi yok. Instagram’da gördüğüm 
bir şeyi oyunda tişört olarak giyme-
ye başladığım zaman bu platformlar 
birbiri ile haberleşmeye başlıyor. 
Temel özellik internetin birleşik bir 
şekilde kullanılabilmesi. Kredini-
zi her alanda kullanmanız aslında. 
Twitter’da çok bilenebilirim ama 
Instagram’da tanınmıyor olabilirim. 
Ama metaverse bir bütün. Bu tehli-
keli bir durum aslında. Burada ka-
musal alanların tasarlanmış olması 
lazım. “Sokakta giyinme kuralları-
mız var metaverse’de olacak mı peki 
bu?”, “Bu kurallara kim karar vere-
cek?”, “O zaman bir sürü metaverse 
mi olacak?” bu sorular çok değerli. 
Bir tane metaverse değil birden çok 
metaverse olacak yani “multiverse” 
olacak ve yavaş yavaş evrimleşecek 
ve biz bunların arasından bazılarını 
seçebileceğiz bu da daha olası bir ge-
lecek gibi geliyor.

Blockcahin denilen terimi son za-
manlarda sıklıkla duyuyoruz peki bu 
nedir?

Blockcahin, akıllı sözleşme ve dağınık 
otonom topluluklar akışına bakalım. 
Bir defter var herkesin parasını orada 
tutmak istiyorum. Herkesin parasını 
ben bileyim, bana sorun. Bu klasik 
merkezi sistem. Ama diyorum ki öyle 
olmasın, herkesin defteri olsun. Her-
kes defterinde değişiklik yapabilsin. 
Beraber de karar verelim. Ama sadece 
ben de olursa manipüle edebilirim. 
Daha sonra diyoruz ki madem bir def-
ter var, içerisinde sözleşmeleri de ila-
ve edelim. Örneğin; ben sizin evinizi 
boyayayım siz de bana iki bin lira ve-
rin. Sorun olursa da bir arkadaşımıza 
soracağız ve bunu kod ile yazdık. Kod 
ile yazdığımız için uygulamak zorun-
dayız. NFT dediğimiz bir sözleşmenin 
bir alt türü. Bu sözleşmeler üst üste 
yazıldığı durumda bir yazılım olma-
ya başlıyor. Örneğin bir kooperatif 
kurulduğunda kooperatifin nasıl ku-
rulacağının, işletileceğinin, kapana-
cağının bir tüzüğü ve kuralları vardır. 
Bu deftere tamamını yazabiliyoruz ve 

bu kurallar kooperatif defterin üze-
rinde çalışıyor. Blockcahin’li bir def-
ter oluşuyor artık. Akıllı sözleşmeler 
ile bütün noter işlerini buraya ak-
tardık ve son olarak yapıları, organi-
zasyonları ve  şirketleri bunun içine 
aktaracağız gibi duruyor. Şu an için 
akış bu yönde.

Elimizde tutabilecekken neden diji-
tal ortamda bir NFT’ye sahip olmak 
isteyelim? Sizce bunun mantığı ne-
dir? Nasıl bir komünite NFT dünya-
sı? NFT sanat tarihinde yeni bir çağ 
mı?

Hikaye merkezi modelden çıkıyor. 

NFT fikrini çok seviyorum ama henüz 
emekleme evresinde. NFT bir söz-
leşme. NFT sanatçısı galeri sanatçısı 
gibi bir şey. Eser özde aynı. Platform 
farklı. NFT’de satın aldığın şey eserin 
sözleşmesi. NFT dijitale orijinal olma 
hakkını verdi. Şimdi bu bana çok il-
ginç gelmiyor. Ben dijitalde orijinalin 

yok olmamasından mutluydum. Ama 
birçok kişi de dijital olarak yaptığı iş-
lerden para kazanmak değer görmek 
istiyor buna da saygı duyuyorum.

NFT’yi başka hangi alanlarda kulla-
nabiliriz? 

Sanat alanında NFT çok ufak bir pa-
zara sahip; %15’lerde olması lazım. 
Zamanla %1’leri bile görebilir. Kara-
borsa olarak bile görebilirsiniz. Oto-
büs, tiyatro bileti bile olabilir. NFT 
her türlü sözleşme için kullanılabilir 
bir şey. Noterin yaptığı birçok hizme-
ti ortadan kaldırıyor. Ucuz ve basit as-
lında. Henüz o kadar ucuz değil ama 
olacak. Kira sözleşmesi NFT’si bile 
olacak. Bir süre kazıklanacağız belki 
de. Hepimiz biraz hukuk biraz sözleş-
me öğreniyoruz.

NFT dünyasına yeni katılanlara ne-
ler söylemek istersiniz?

Elimizi kirletmemeliyiz. Büyük bek-
lentilere gerek yok. Büyük paralar 
kazanacağız diye düşünmeyin. Bir de  
“Benim eserim niye alınıyor?” üzerine 
düşünmek lazım. 
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Gündemi belirlemekten  
uzak “o” platformlar

Pera Palas’ta Gece Yarısı, Hazal Kaya’nın oyunculuğu, Ortadoğu mistisizmi 
diyerek bütün yolların çıktığı Netflix; diğer yandan Mubi ve Gain’de karşı 
karşıya gelen kadın Hamlet uyarlamaları dediğimiz dijital ekran yazımız 
sizlerle…

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Netflix; Bir Başkadır dışında Orta Do-
ğu’nun mistik gücünü dünyaya pa-
zarlama çalışmalarına devam ediyor. 
Mekansal olarak Kapalıçarşı, Göbek-
litepe, Beyoğlu seçiliyor, bir tutam da  
zaman yolculuğu eklenerek ortaya 
mistik bir Orta Doğu çıkıyor. Ne yap-
sa izleniyor ve konuşuluyor. Birçok 
platformdan bahsediyoruz, içerikler 
duyuyoruz. Ama kimse Netflix gibi 
olamıyor. Çünkü sadece içerik anla-
mında bir şeyleri değiştirmiyor. Pro-
jelerinde tüm dünyaya pazarladığı 
için çeviriye uygun diyalog yazımını 
da tercih ediyor. Büyük oranda da se-
naristleri bu noktada yönlendiriyor. 
Standart ve klişelerle dolu bir üreti-
min yolu da belli oluyor. Biz de her 
yazıda bir şekilde değiniyoruz. 

BluTV, Gain, EXXEN, Amazon Prime 
ne yapıyor diye baktığımızda net bir 
şey görmek zor oluyor. BluTV; Börü 
2039, Sokağın Çocukları dizileriyle 
yoluna devam ediyor. Yerli ve yaban-
cı filmleri bünyesine ekliyor. Ama 
gündemi belirleyen bir yapısı bulun-
muyor. Geçtiğimiz aylarda The Affair 
dizisinin uyarlaması olan Saklı’nın 
tüm bölümlerini aynı anda yayınla-
dı. İlk defa yaptığı bir şeydi. Ne dizi 
konuşuldu ne bu durum. EXXEN’e 
baktığımızda Gibi ve Leyla ile Mec-
nun dışında konuşulan yapımı yok 
neredeyse. Komedyenlerle başladı-
ğı stand up dizilerine devam etse de 
fazla bir görünürlüğü yok. Gain ise 
içlerinde en gelişmeye çalışan plat-
form olabilir. 10 Bin Adım, Ayak İşleri 
dizilerinin yanı sıra Etkileyici, Duran, 
Metot, Bizi Ayıran Çizgi olarak farklı 
türlerde yerli yapımları bulunuyor. 

Göze çarpan bir 
absürtlük yok
Ahmet Hakan Pera Palas’ta Gece 
Yarısı dizisinin başrolü Hazal Kaya 
hakkında bir yazı yazar ve çarşı yani 
sosyal medya karışır. Diziyi, oyuncu-

lukları sevmeme hakkı daimidir ama 

“Hazal Kaya’nın Oyunculuğundan 
Nefretimin 5 Sebebi” başlığı atıp, 5 
madde sıralamak da başka bir ta-
vırdır. Bir nebze sosyal medya üze-
rinden birbirini itham etmek üzeri-
ne kurulu prim yapma yarışına bir 

köşe yazısından müdahil olmadır. 
Peki bu tartışmanın yarattığı si-

sin içerisinden diziye biraz ya-
kından bakarsak ne görürüz? 

Ortalamanın üstünde bir 
dizi görürüz. Kendi içinde 

sıkıntıları, senaryosunda 
aksayan kısımlar yok 

değil ama bir şekilde 
yakalamak istediği 

gizemi yakalıyor. 
Gazeteci Esra, 

Pera Palas’ta 
ünlü poli-

siye yaza-

rı Agatha Christie'nin bir süre kal-
dığı odasından 1919’un İstanbul’una 
gider. Hem ülkenin tarihine hem 
kişisel tarihine dair çıktığı bu zaman 
yolculuğu onu birtakım sırlara götü-
rür. 100 yıl öncesine doğru çıkılan bu 
yolculukta mekan ve kostüm tasarı-
mına denilecek bir şey yok. Göze çar-
pan bir absürtlükte yok. Genelde illa 
ki bir şey olur ama bu sefer yok. Ha-
zal Kaya’nın oyunculuğu genel ola-
rak da beğenilmedi. Benim görüşüm 
ise dizinin vermek istediği macera, 
gizem dozuna uygun bir oyunculuk 
izledik. Ne fazla ne eksik. Kendisinin 
sosyal meselelere ilgili olmasının ayrı 
oyunculuğunun ayrı olduğu ne yazık 
ki gözden kaçıyor. Ahmet Hakan’ın 
köşe yazısındaki tavrı da bu gözden 
kaçmayı pekiştiriyor. Son raddede ise 
ağız tadıyla dizi, film, tiyatro, izleye-
mez hale geliyoruz.

Kadın Hamletler 
karşı karşıya
Sinemamızın auteur yönetmenle-
rinden Metin Erksan imzalı İntikam 
Meleği Kadın Hamlet Mubi kütüpha-
nesine eklendi. Babasının intikamını 
almaya çalışan Hamlet’i Ocak ayında 
vefat eden usta oyuncu Fatma Girik 
canlandırıyor. Erksan, Shakespea-
re’in Hamlet’in yola çıkarak kendi 
Hamlet yorumunu yenilikçi bir şekil-
de ortaya koyuyor. Onun sinemasını 
bilenler için bu tavır şaşırtıcı değil. 
Sivas filmiyle dikkatleri üstüne çeken 
Kaan Müjdeci imzalı Hamlet dizisi 
ise yakın zamanda Gain’de yayınlan-
dı. Onun tercihi de bir kadın Hamlet 
oldu. Büyükada’da geçen hikâyede 
yakın zamanda yasaklanan fayton-
culuk üzerinden Hamlet’in babasının 
intikamını amcasından alması anla-
tılıyor. Erdal Beşikçioğlu, Hatice As-

lan, Elit İşcan ve Ahmet Rıfat Şun-
gar başrollerde yer alıyor. Hamlet’in 
intikam üzerine kurulu hikâyesi her 
devirde kendine bir karşılık buluyor. 
Çünkü insanın içindeki daha fazlası-
na sahip olma arzusu, kıskançlık hiç 
değişmiyor. Erksan Hamlet’in inti-
kam isteğini delilik ve dahilik arasın-
daki ince çizgi üzerinden gösteriyor. 
Müjdeci ise sonu başından belli olan 
bu hikâyede, oraya nasıl varıldığını, 
intikam almaya nasıl karar verdiğini 
göstermeyi tercih ediyor. Hamlet’in 
intikamın alınma yeri televizyonda 
yayınlanan reality show programı 
oluyor.
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Kültür sanatta 
gözünüzden 
kaçırmamanız 
gereken detaylar 
Sosyal Sayfa’da.

Sinema, tiyatro ve usta 
isimlerden dijital mecrada 
öne çıkanlar

Sosyal medya uyumuyor, sosyal medya durmuyor, hızına yetişilmiyor. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ilgi 
duyduğumuz alanları ve isimleri takip etmeye çalışsak da zaman zaman sosyal medyanın hızına yetişemeyebi-
liyoruz. Sizler için derlediğimiz bu sayfada, kültür ve sanata dair son günlerde sosyal medyada ne konuşulmuş, 
kimler neler paylaşmış, okuyabilirsiniz. :)

“Ceviz Ağacı” 
vizyonda
Pandemi süreci boyunca derinden 
etkilenen sinema sektörü yavaş yavaş 
ivme kazanmaya başladı. Sinemaya 
gidip güzel bir film izlemeye hasret 
kaldığımız sürecinden ardından, ne-
redeyse her hafta yeni bir filmin viz-
yona girdiğini görüyoruz. Tabii ki si-
nemaseverleri fazlasıyla mutlu eden 
haberler bunlar. Kadrosunda Serdar 
Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra 
Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dil-
ligil ve Rıza Akın gibi isimlerin yer al-
dığı "Ceviz Ağacı" filmi de geçtiğimiz 
günlerde seyircisiyle buluşan yapım-
lar arasındaydı. Edebiyat öğretmeni 
olan Hayati’nin enteresan hikâyesini 
konu alan filmin galası 9 Mart Cuma 
akşamı oyuncuların ve film ekibinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Filmin 
başrol oyuncularından Serdar Orçin, 
Instagram hesabı üzerinden paylaştı-
ğı karelerde ve not düştüğü yazıda bir 
hayli heyecanlı ve mutlu olduğunu 
belli ediyordu. Ünlü oyuncu, yurtdı-
şındaki festivallerde ödüllere layık 
görülen filmin artık seyirciye emanet 
olduğunu ve asıl tepkiyi şimdi merak 
ettiğini dile getirdi.

Rasim Öztekin’in 
ardından 1 yıl…

Rasim Öztekin denince hemen he-
pimizin aklına rol aldığı bir filmin 
sahnesi, bir dizide canlandırdığı ka-
rakter ya da Türk tiyatrosunun sem-
bolü kavuk gelmektedir. Usta oyuncu 
sanat hayatı boyunca birçok yapımda 
başarıyla yer aldı ve bir şekilde hepi-
mizin evlerine misafir oldu. Öztekin, 
geçtiğimiz yıl mart ayında kalp krizi 
sebebiyle 62 yaşında hayatını kay-
betti. Usta oyuncunun yine kendi gibi 
oyuncu olan kızı Pelin Öztekin ise 
sık sık sosyal medyada yaptığı pay-
laşımlarla babasına olan sevgisini ve 
özlemini dile getiriyor. Vefatının yıl 
dönümü olan 8 Mart günü birlikte 
çekildikleri fotoğrafı “Yanımda ol-
masan da ellerin hep omuzlarımda 
bunu biliyorum ve seninle aynı yöne 
bakmaya devam ediyorum Babiş.” 
cümleleriyle paylaşan Pelin Öztekin, 
takipçilerini fazlasıyla duygulandır-
dı. Bizler de bir kez daha baba kız ara-
sındaki mükemmel ilişkinin ve usta 
isim Rasim Öztekin’i ne kadar özledi-
ğimizin farkında olduk.

Ve perde “Limon” 
için açıldı
Yönetmen Semih Kaplanoğlu, 1980 
darbesinde sanat camiasındaki isim-
lerin yaşadığı sıkıntıların yansıması 
olan “Limon” oyununu tiyatrosever-
lerle buluşturdu. Geçtiğimiz gün-
lerde Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 

prömiyeri gerçekleşen oyun, sadece 
tiyatro değil edebiyat, müzik ve si-
nema camiasından da büyük beğeni 
topladı. İki perdelik oyunun yönet-
menliğini üstlenen Semih Kaplanoğ-
lu, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ger-
çekleşen prömiyer öncesi Instagram 
hesabından oyun ekibinin fotoğrafını 
paylaşarak 3 Mart akşamı gerçekleşe-
cek gösterime herkesi davet etti. Mu-
rat Sarı, Lebip Gökhan, Melike Durak 
Aras, Fatih Topçuoğlu gibi isimlerin 
rol aldığı oyun, 25, 27 ve 31 Mart'ta ye-
niden izleyicisiyle buluşacak.

28 Şubat’a farklı bir 
bakış açısı
Ayşe Şahinboy Doğan, Berrak Sağlam 
ve Ayşe Sevim bir araya geldi, 28 Şu-
bat dönemini mizahi bir dille ele alan 
"Akşam Yemeği" adlı kısa filmi ortaya 
çıkardı. Oyuncu kadrosunda Osman 
Doğan, İsmail Volkan Ceylan, Nurdan 
Albamya İnce ve Rabia Albayrak De-
ğirmenci gibi isimlerin olduğu kısa 
film, 28 Şubat 2022 günü “Akşam Ye-
meği” YouTube kanalı üzerinden iz-
leyicinin beğenisine sunuldu. Daha 
önce bu üslupla yaklaşılmamış ve 
belki de ilk olma özelliğini taşıyan 
filme Anadolu Ajansı da resmi kültür 
sanat Twitter hesabında yer verdi. 
Anadolu Ajansı “28 Şubat'a mizahi 
dille odaklanan 'Akşam Yemeği' fil-
mi izleyicilerle buluştu” başlığıyla 

filmin haberini takipçilerine iletmiş 
oldu. Filmin yönetmenlerinden Ayşe 
Şahinboy Doğan; “28 Şubat ben ve 
benim gibi niceleri için mücadele 
demek.” derken, filmin senaristi Ayşe 
Sevim; “Yaşanılan şeylere mizahi 
yönden bakmanın iyileştirici ve öğ-
retici bir yanı var. Süreci yaşayan pek 
çok kadına bu anlatımın da şifa ola-
cağına inanıyoruz.” dedi.

Bahadır 
Yenişehirlioğlu, 
Esenler’de
"Hanne" kitabı ve rol aldığı televizyon 
yapımlarıyla yakından tanıdığımız 
ünlü isim Bahadır Yenişehirlioğlu, 
Kas-Der Esenler Kadınlar Komitesi 
tarafından düzenlenen “8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü Programı” için 

Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sa-
nat Merkezi’ndeydi. “Hanne” isimli 
bir kızın hikayesini kaleme alan Ba-
hadır Yenişehirlioğlu, düzenlenen bu 
programda Hanne’yi ve onun gibi bir 
yaşama maruz kalanları anlattı. Öte 
yandan kadınların yaşamımızdaki 
önemine, kadınların topluma kattık-
ları değerlere ve kadınların sanattaki 
konumlarına da değindi. Yoğun ilgiy-
le takip edilen program sonrası ünlü 
oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirli-
oğlu, kişisel Instagram hesabı üzerin-
den geceye dair birçok paylaşımda 
bulundu. Paylaşımlarından birinde 
ise gecede çekilmiş fotoğraflara yer 
vererek, Kas-Der Esenler yönetimine 
ve Esenler Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü’ne teşekkür etmeyi ihmal 
etmedi.

s.aksu@litrossanat.com 
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Rota oluşturuldu: 
Dijital sergiden
klasik müziğe
Sanat ajandamızda bu hafta ilk olarak dijitalin sanatla buluştuğu, 
Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT sergisine 
ardından Boris Berezovksy ve CRR Senfoni Orkestrası’nın uzun 
süre akıllardan silinmeyecek konserine gidiyoruz.

İstanbul’un kültür sanat etkinlikleri-
nin nabzını sizlerle beraber tutmaya 
devam ediyoruz. Ajandamı hazırlar-
ken fark ettim ki sanat durağan de-
ğil, tıpkı teknoloji gibi gelişmeye ve 
ilerlemeye devam eden bir alan. Bu 
hıza yetişmek de bize düşüyor. Sa-
natın gelişmesinin yanında toplum 
üzerindeki birleştirici gücünü de göz 
ardı etmemek gerekiyor. Gelin bir-
likte sanatın teknolojiyle buluştuğu 
Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Ger-
çeklikler + NFT sergisine  ardında da 
sanatın evrenselliğine bir kez daha 
şahit olacağımız, Boris Berezovksy ve 
CRR Senfoni Orkestrası’nın konseri-

ne gidelim.

Dijital sanatın 
cazibesine 
kapılıyorsunuz 
Akbank Sanat’ın ev sahipliği yaptığı 
Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Ger-
çeklikler + NFT sergisi bende büyük 
heyecan uyandırdı. Öncelikle diji-
tal sanatın ne olduğuna değinmek 
istiyorum. Bilgisayar ortaklığı ile 
fiziksel olmayan nesnelerin üretil-
mesiyle ortaya çıkan sanat biçimine 
dijital sanat deniliyor.  Sergiye adım 
atmanızla birlikte dijital sanatın 
cazibesine kapılıyorsunuz. Görsel 
sanatlar, jeneratif sanat, karmaşık 
verilerin temsili, artırılmış gerçeklik 
gibi yaratıcı alanlarda çalışan yirmi 
dört sanatçının eserlerinden oluşu-
yor. Son dönemlerde revaçta olan 
NFT’ler de sergide yer alıyor. NFT di-
jital sanat eserlerini, tek bir versiyon 
olarak blok-zincir üzerinde saklana-
bilmesini sağlıyor ve böylelikle esere 
sahip olmak isterseniz eserin orijinal 
kopyası sizin olabiliyor. Genel ola-
rak eserlerde kavramsal bütünlük 
amaçlanmamış. Sergi kapsamında 
bina merdivenlerine grafiti sanat-
çısı Kien tarafından “Uzay Vandalı” 
isimli artırılmış gerçeklik ve grafi-

tinin bir araya gelmesinden oluşan 
bir çalışma bulunuyor. Candaş Şiş-
man’a ait olan Olasılık Örüntüleri 
eserini de oldukça ilginç buldum. 
Dijital siyah bir tuvale rastgele bir 
zar değerlerini ve hücrelerini seçen, 
randomize eden bir jenerasyon al-
goritması aracılığıyla oluşturulmuş. 
Farklı zaman parçalarından oluşan 
olasılıkların birikimiyle ortaya, sekiz 
dakikalık bir zaman döngüsü çıkıyor. 
Katılımcıya bir döngü içinde toplam 
dört bin doksan altı yeni desen göz-
lemleme şansı veriyor ve olasılık, dü-
zen, kaos ve belirsizliği sorgulamaya 
davet ediyor. Sizlerde dijital sanatın 
büyülü dünyasını yakından görmek 
isterseniz, 7 Mayıs tarihine kadar zi-
yaret edebilirsiniz.

Sanatın ve 
sanatçının 
pasaportu yoktur
Dünyaca ünlü Rus piyanist Boris 
Berezovksy Murat Cem Orhan’ın 
yönetiminde CRR (Cemal Reşit Rey) 
orkestrasıyla, konser salonunda din-
leyicileri mest etti. Kari Kraus’un 
“Dünya sahnesinde işler sarpa sarın-
ca orkestra devreye girer” sözü tam 
olarak bu konseri betimliyor. Son za-
manlarda yaşanan olumsuz olaylar 
nedeniyle kutuplaşmanın etkilerini 
daha derinden hissederken, sanat 
bizleri bir araya getirdi. Konsere baş-
lamadan önce Murat Cem Orhan’ın 
“İnsanlar belli bir coğrafyada doğar 
pasaportları vardır ama sanatın ve 
sanatçının pasaportu yoktur, sanat 
evrenseldir” sözleri salonda alkışlar-
la karşılandı. Berezovksy orkestrayla 
bir bütün olmak istediğini belirterek 
orkestranın orta kısmında yer aldı. 
S.Rahmaninov ve  Berezovksy’nin “O 
müziği hiçten yaratır, güneş kadar 
güçlüdür” diye tanımladığı Beetho-
ven’ın 4. Senfoni adlı eserini çalındı.

Yolunuz düşerse
Tiyatro

Sergi

Konser

Müze

Bir Nefes Dede Korkut 

İstanbul-AKM Çok Amaçlı Salon 

17 Mart 18.00

Tatavla’da – Son Durak

Kurtuluş Eski Rum İlkokulu 

Son gün 20 Mart

John Grant 

Zorlu PSM Turkcell Platinum 
Sahnesi

24 Mart 20.30

Museum of  Motivation 

Watergarden AVM

Boris Berozovksy ve 
CRR Senfoni Orkestrası

Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT Sergisi


